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RESUMO 

Nestas tramas formativas estão entrelaçadas a minha ação docente em 
audiovisual no ensino superior, as aprendizagens estudantis neste contexto e 
algumas experimentações ocorridas nos sets de filmagem do Sistema 
CooperAÇÃO – Amigos do Cinema e nas oficinas do projeto multimídia 
Correspondências, promovido pela Garapa. Desse modo, esta investigação é 
orientada pela questão sobre como articular saberes éticos e culturais com 
fazeres técnicos e profissionais na minha ação docente no campo do 
audiovisual. Objetivo, com essa discussão, em termos gerais, experimentar 
articulações entre saberes éticos e culturais com os fazeres profissionais na 
minha ação docente em audiovisual, considerando o cenário que envolve o 
ensino superior em que atuo. E, em termos específicos, proponho: refletir sobre 
minha ação docente com audiovisual, buscando aportes teórico-metodológicos 
para compreender meu ofício de professora, seus alcances e limites; 
desenvolver um processo de pesquisa-ação no meu contexto de atuação, 
investigando, agindo e refletindo ciclicamente em colaboração com os sujeitos 
envolvidos; e, por fim, buscar saberes e fazeres audiovisuais em colaboração 
com o Sistema Cooperação – Amigos do Cinema e Garapa a fim de articulá-los 
na minha ação docente. Nesses termos, essa investigação tornou-se formativa 
em primeiro lugar para mim, pois como professora-pesquisadora penso o meu 
fazer docente, refletindo sobre uma série de inquietações que vivenciei em meu 
percurso. Mas se propôs formativa também para aqueles/as estudantes e 
públicos do projeto de extensão Pezinho de Jatobá que aceitaram participar 
desta pesquisa comigo, cujo campo foi formado por duas disciplinas de Núcleo 
Livre (NL) na Universidade Federal de Goiás: Saberes Audiovisuais 
Colaborativos que ocorreu em parceria com o projeto de extensão Pezinho de 
Jatobá, em 2012/1 e Audiovisual Cotidiano, em 2012/2. No Sistema 
CooperAÇÃO – Amigos do Cinema e na Garapa, grupos que se propõem a 
estudar o audiovisual enquanto o realizam, busquei respostas para articulações 
entre saberes e fazeres ainda sem respostas para a minha ação docente na 
época. Assim, realizo essa investigação por meio de uma pesquisa-ação 
desenvolvida nos dois NLs que contou com diários de aula como instrumentos 
metodológicos e ainda observação direta, entrevistas, diários de campo e análise 
das obras audiovisuais realizadas pelo Sistema CooperAÇÃO e pela Garapa. 
Com essa investigação observo que a minha ação docente é marcada por 
vivências de gênero que me inquietam a pensar a formação audiovisual no 
ensino superior, articulando uma ética da cooperação ao cotidiano dos/as 
estudantes de modo a estimular saberes advindos da experiência vivida, da 
percepção e da experimentação de linguagens, formatos e produção de sentidos 
audiovisuais.     
 
Palavras-chave: professora-pesquisadora; audiovisual; formação; docência; 
ensino superior. 



 

 

ABSTRACT 

The present research analyses a web of relationships involving my teaching 
practice on audiovisual in higher education, the students’ learning in this 
context and some experiments at movie sets of Sistema CooperAÇÃO – 
Amigos do Cinema and at workshops of Correspondências, the later a 
multimedia project by Garapa. Thereby, this inquiry is oriented by the 
question: how join ethical and cultural knowlegdes with technical and 
professional practices in my teaching action on audiovisual field? The 
research aimed to articulate ethics and cultural knowlegdes with technical and 
professional practices in my teaching action with movies, considering the 
scenario which involves higher education where I act. And, it specifically 
aimed: to reflect on my teaching action with movies, searching theories and 
methods to understand this activity, concerning its scope and limits; to 
develop a process of research-action on my teaching contexts by means of 
cyclical investigating, acting and thinking in collaboration with the students; 
and finally, to quest audiovisual know-how at Sistema CooperAÇÃO and 
Garapa in order to articulate it with my teaching practice. In this sense, this 
research has become formative firstly for myself because as a teacher-
researcher I think about my teaching activity, reflecting on a series of 
inquietudes I lived in my path. However, it has also become formative for the 
students and Pezinho de Jatobá Project participants with whom I developed 
the first part of the field research, which happened in two NL’s disciplines 
(“free nucleus”) at Universidade Federal de Goiás. The second part of the 
field was at movie sets of Sistema CooperAÇÃO and at workshops of Garapa, 
which are groups that study and make movies simultaneously and with which, 
at that time, I sought answers to articulate knowledge and practice. In 
connection with that, my method instruments were research-action, classes 
diaries, direct observation, interviews and the analysis of audiovisual work 
produced by Sistema CooperAÇÃO and Garapa. As a result, I observe that 
my teaching practice is marked by gender questions and, consequently, it 
leads me to think over audiovisual formation on higher education and to 
discuss how articulate a cooperative ethics with the students’ routine, in order 
to encourage knowledge derived from lived experience, perception and from 
the experimentation of languages, formats and production of audiovisual 
meanings.  

Keywords: teacher-researcher; audiovisual; education; teaching; higher 
education. 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

Cette étude propose d’explorer les relations entre mes activités pour 
l’enseignement de film et vidéo à l'Université, l' apprentissage des élèves 
dans ce contexte et certaines expérimentations dans ce domaine ont été 
réalisés par Sistema CooperAÇÃO – Amigos do Cinema et par 
Garapa.  Ainsi, cette recherche est orientée par la question: comment 
articuler la connaissance éthique et culturel avec des actions techniques et 
professionnelles dans mes activités d'enseignement dans le domaine de 
l'audiovisuel? Mon objectif global est  vérifier les articulations entre la 
connaissance éthique et culturel et les faits techniques et professionnelles 
dans mes activités pour enseigner film et vidéo à l'Université. Et mes objectifs 
spécifiques sont: réfléchir sur mes activités d'enseignement avec 
l'audiovisuel, la recherche de contributions théoriques et méthodologiques 
pour comprendre mon enseignement métier, leur portée et les limites; 
élaborer un processus de recherche-action dans ma classe d’agir et réfléchir 
de manière cyclique en collaboration avec les sujets impliqués; rechercher la 
connaissance et les pratiques de l'audiovisuel en collaboration avec le 
Sistema CooperAÇÃO – Amigos do Cinema et Garapa. Cette recherche est 
devenue formatrice première pour moi parce que, comme une enseignante-
chercheuse je pense à mes activités d'enseignement, une réflexion sur un 
certain nombre de préoccupations que je vécus dans ma carrière. Mais elle 
est encore  formatrice pour les élèves et publique dans le projet d'extension 
Pezinho de Jatobá, qui sont les champs de cette recherche. Le Sistema 
CooperAÇÃO et le Garapa sont encore champs de recherche parce qu’ils 
sont des groupes qui étudient et font cinéma à la fois. Ainsi, j’ai développé 
une recherche-action comme méthologie et observations, interviews, l’écriture 
d’une mémoire jour après jour et j’ai observé les films des groups. Par 
conséquent, j’ai observé que mes activités pour enseigner film et vidéo à 
l'Université sont caractérisées par des expériences entre les sexes et ils 
m’ont demandé de penser cette formation avec l’articulation entre l’éthique de 
la coopération et le quotidien des éléves. J’ai découvert que cette manière 
d’étudier peut stimuler l’expérience vécue, la perception e l’expérimentation 
avec vídeos e leurs significations. 

 

Mots-clés: professeur-rechercher; audiovisuel; formation; enseignement; 
Université.  
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ROTEIRO 
 
 
 
 

O sentido do termo roteiro, nesta reflexão, não pressupõe um 

argumento, script ou guião que traz instruções escritas para serem seguidas 

durante as gravações, no set de filmagem. Ao contrário de uma noção de 

programação para evitar que as dinâmicas do real ameacem a cena, uma 

das funções do roteiro, o que este texto intitulado Roteiro apresenta está 

muito mais inspirado na proposta de Comolli (2008) de filmar sob risco do 

real, ou seja, não apenas abrir essa pesquisa, mas também mostrar como ela 

se abriu para o mundo, deixou-se atravessar, furar e se transportar por ele.  

Desse modo, sob o risco do real esta pesquisa se forjou, esbarrando 

em situações concretas que não pude negligenciar, nem dominar, mas sobre 

as quais pude refletir. Além disso, como nos roteiros dos filmes, as palavras 

estão aqui provisoriamente, pois como em um roteiro servem às imagens e 

sons de uma discussão sobre a minha experiência como professora que 

pesquisa sua prática docente em audiovisual.  

Assim, o objeto desta reflexão é o processo de intervenção na minha 

prática docente. Como professora do ensino superior, em cursos de 

Comunicação Social2 e outros, tenho atuado com disciplinas que envolvem o 

estudo de teorias da imagem e de realizações audiovisuais. Mas nem sempre 

estive neste campo das imagens. Como professora do ensino superior do 

Brasil em tempos de crescimento vertiginoso das faculdades privadas, a 

                                            
2 Embora reconheça que as habilitações de Cinema, Jornalismo e Relações Públicas dos 
Cursos de Comunicação Social já se tornaram cursos, restando poucas habilitações para 
seguir este mesmo percurso, decidi manter o termo ‘curso de Comunicação Social’ devido ao 
atual período de transição vivido pela graduação a qual estou vinculada na universidade, que 
é Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. 
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exemplo de Lima (2000, p. 9)3, já trabalhei com tantas disciplinas quantas a 

generalidade da graduação cursada me permitiu e a sobrevivência me exigiu.  

Mas pensar sobre minha prática docente requereu e me possibilitou 

abrir antigas gavetas de inquietações. Então, em um dos e-mails enviados à 

minha orientadora, que funcionaram como diários da pesquisa, escrevi,  
 
Mas qual é a minha motivação para esta pesquisa? O que me 
inquieta e por que eu penso tudo isso? Eu poderia simplesmente 
ter as mesmas questões que muitos colegas... Mas não tenho. 
Assim, fiz um apanhado da minha trajetória e me dei conta o 
quanto foi marcante pra mim a primeira experiência que tive com 
um ‘coletivo’, que não era artístico nem audiovisual, mas que me 
ensinou vivencialmente a importância de construir junto. Foi o 
Grupo Transas do Corpo4. Depois desta vivência eu não consegui 
mais conduzir minhas turmas sem buscar construir conhecimento 
junto, sem buscar conquistar a participação do aluno ao invés de 
impô-la dada minha autoridade na sala de aula. Então o que me 
incomoda muito na universidade que trabalho hoje é a dificuldade 
de construir relações colaborativas para com elas construir saberes 
e fazeres que signifiquem algo para o grupo envolvido. E quais são 
estas dificuldades? Quais suas origens? Como elas se traduzem na 
sala de aula? Tenho algumas ideias vagas que responderiam a 
estas questões: 
- o individualismo dos nossos tempos que emperra as relações 
colaborativas; 
- o descompromisso generalizado (de professores, alunos, 
servidores, políticos etc.) com a educação no Brasil; 
- a universidade como ascensão social, gerando uma pressa em se 
passar pela universidade para começar a trabalhar e uma visão 
imediatista e utilitária do saber “só quero saber o que diretamente 
está relacionado com minha profissão”. A ideia de universidade 
como ascensão social é reforçada ainda por políticas nacionais de 
incentivo a uma universidade “profissional”, cuja responsabilidade 
primordial é qualificar a mão de obra no Brasil.  
- a estreiteza das áreas e setores de trabalho dentro do 
MEC/Capes 5 , uma especificação que em muitos casos é 
fundamentada na ideia de “dividir para reinar”, sem muito sentido 
teórico ou mesmo mercadológico. (Diário de Lara Lima Satler, em 
18 de janeiro de 2015) 

 

Embora apresentadas em bloco e aos moldes de um desabafo 

apressado, essas inquietações vão tomando forma no corpo deste texto. 
                                            
3 “o que não fazemos para sobreviver, com uma atividade intelectual, no Brasil? No mínimo, 
dar frequentemente cursos que pouco ou nada nos interessam”. 
4 O Grupo Transas do Corpo, na época, tinha sede no Parque Amazônia, Goiânia, Goiás. 
Uma organização feminista, que trabalhava (e ainda trabalha) com ações educativas em 
gênero e saúde. Como comunicadora e membro da equipe interna, pude vivenciar diversas 
as formações envolvendo estes temas, quase sempre com o uso de metodologias 
participativas ou que estimulavam a colaboração.   
5 Ministério da Educação e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
respectivamente.  
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Para começar, um pouco antes de docente, fui discente. Desde 1998, ano 

que iniciei minha graduação em Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, na Universidade Federal de Goiás, me debatia com o que 

classificava por frustrações pessoais diante das lacunas e hiatos de um curso 

recém-criado em uma instituição de ensino superior pública no Brasil, Goiás.  

Com o avançar desta investigação comecei a compreender que tais 

frustrações não dizem respeito apenas ao âmbito individual. Tampouco são 

apenas questões do curso escolhido ou mesmo apenas da instituição.  

Um exemplo de como a questão não é apenas local ou institucional é 

a pesquisa realizada por Figueira Neto (2010a, p.2) sobre a atual insatisfação 

estudantil que o autor traduz por “quebra das expectativas discentes” frente 

ao curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da 

Universidade de São Paulo, relatando que rapidamente calouros vitoriosos se 

já no terceiro ou quarto semestre letivos apresentam “traços de desânimo” e 

se tornam “alunos questionando a importância de disciplinas, a competência 

docente, a adequação do curso às exigências de mercado, a falta de 

infraestrutura da escola”. É sintomático que duas décadas antes, Marques de 

Melo (1991, p.15) avalia o ensino nas escolas de comunicação brasileiras, 

listando desafios pedagógicos daquela época, os quais dialogam 

estreitamente com o diagnóstico atual referido acima,  

 
As mazelas pedagógicas das escolas de comunicação reproduzem, 
de um lado, as disfunções educativas que estão na matriz do nosso 
modelo de universidade – conglomerados de faculdade voltadas 
para a transferência de informações sistematizadas, distanciadas 
da realidade, estimulando pesquisas individuais, muitas das quais 
socialmente irrelevantes. De outro lado, acumulam os equívocos 
dos pioneiros cursos de jornalismo, marcados por um ensino não-
profissionalizante, ministrado por docentes de competência 
desejável nos respectivos campos de especialização que trabalham 
isoladamente, não fazendo a indispensável articulação da teoria 
com a prática.   

 

Embora esta investigação não vá tratar do interesse/desinteresse de 

graduandos frente ao seu curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, bem como dos desafios pedagógicos listados, pistas sobre este 

cenário auxiliam compreender aspectos da minha ação docente, pois é neste 
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ambiente de insatisfação e inadequações que atuo com a formação 

audiovisual.  

Assim, a cada leitura feita fui percebendo que as relações entre todas 

estas instâncias são mais complexas que podia imaginar naquela época, pois 

estão articuladas por pessoas com valores, crenças e práticas muito distintas 

sobre o papel do ensino superior. Tanto dentro do curso, quanto no âmbito 

das organizações profissionais, sindicais e empresarias que com ele se 

relacionam, das políticas nacionais que o direcionam e o financiam, as quais 

por sua vez estão submetidas às políticas internacionais e pressões 

econômicas e ideológicas diversas.  

Em outras palavras, a experiência vivida no âmbito do pessoal não é 

apenas individual, pois não está descolada de uma série de relações sobre 

as quais foi preciso ter conhecimento para, primeiro, saber traduzir sua 

existência e, segundo, começar a compreender que estão como em um 

campo de batalha, se enfrentando quase nunca de modo explícito, direto ou 

evidente. Assim, as minhas insatisfações revelam ainda outro aspecto deste 

cenário, a crise da universidade.  

 
Atualmente, o ensino superior brasileiro se preocupa, sobretudo, 
em transmitir aos alunos informações, esquemas e estratégias para 
a solução dos problemas e a superação dos obstáculos que eles 
poderão encontrar na sociedade, no trabalho, no exercício 
profissional, mas essa pretensão é ingênua e, na verdade, 
impossível de se realizar devido às diferenças entre o mundo 
acadêmico e a sociedade, a empresa, o mercado. Mesmo sabendo 
que várias profissões desapareceram ou em breve não mais 
existirão, algumas passam por grandes transformações, outras 
serão criadas e desconhecendo que profissão os alunos irão 
exercer, em que atividades irão atuar e até se realmente seguirão o 
caminho do emprego, ainda privilegiamos a formação profissional 
no ensino superior. [...] O resultado desse processo é o 
estreitamento de horizontes culturais, a banalização do saber e da 
existência humana, a adequação aos valores e às práticas do 
mundo dos negócios. (COÊLHO, 2006, p. 47-48) 

 

O ensino universitário no Brasil tem de fato se ocupado de questões 

supostamente mais concretas e urgentes como a formação profissional. Um 

exemplo local de como isso ocorre, está no mais dispendioso (e tido como 

mais importante) evento da Universidade Federal de Goiás (UFG), cujo nome 
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é Espaço das Profissões. Desde 2009, este projeto objetiva aproximar a 

universidade de estudantes de ensino médio, apresentando-lhes seus cursos.  

Os cursos, neste evento, são exibidos como profissões, cujas práticas 

de algumas delas segundo Tourinho et al. (2011) são oferecidas como 

produtos de uma loja, mesmo sendo a UFG uma universidade pública, sem 

aparentes problemas com vagas ociosas. Contudo, ressaltam os/as 

autores/as, que esta não é uma opção local, pois outras universidades, 

incluindo as públicas, têm realizado eventos semelhantes Brasil a dentro. 

A questão não é, portanto, local. Mas também não é apenas nacional. 

Tardif (2000) nomeia movimento de profissionalização do ensino uma 

corrente de profissionalização dos agentes educacionais que atinge a 

América do Norte e países anglo-saxônicos (Austrália, Inglaterra, etc.) e 

francofônicos (Bélgica, França, Suíça). Se em quantidade são poucos países 

em relação a tantos no mundo, são influentes em termos econômicos e 

políticos, o que implica, de certo modo, em convergências nas reformas 

educacionais em muitos outros países do globo.   

Mais desafiador, neste contexto ‘quase internacional’, é que tais 

reformas se dão em meio a uma crise geral do profissionalismo e das 

profissões. Resumindo-a em quatro pontos: 1) crise da perícia profissional, 

sendo percebida como um modelo de racionalidade limitada, improvisada, 

onde o senso comum, a criatividade e a intuição desempenham um forte 

papel; 2) dado à crise da perícia profissional, a formação universitária tem 

trazido insatisfação e sofrido críticas; 3) expressa uma perda do poder da 

profissão, tanto político, quanto de competência; 4) por fim, a crise se 

apresenta também quanto aos valores ético-profissionais, gerando conflitos 

sociais difíceis de regular.  

Neste contexto, Tardif (2000, p. 9-10) argumenta que esta crise traz 

aos educadores e atores das reformas educacionais uma situação 

duplamente imposta, a pressão pela profissionalização do ensino e da 

docência e a desconfiança de que as “profissões perderam um pouco de seu 

valor e de seu prestígio” desse modo ele argumenta que “já não está mais 

tão claro que a profissionalização do ensino seja uma opção tão promissora 

quanto seus partidários querem que se acredite”. Diante deste cenário, o 
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autor sugere a epistemologia da prática reflexiva como um esforço pertinente 

para repensar o ofício do/a professor/a. 

Assim, fui compreendendo que esta crise das profissões e do 

profissionalismo se relaciona de modo direto com a crise de uma suposta 

ordem hegemônica da ciência, a qual a universidade representou (e ainda 

representa) papel de guardiã, afinal estamos em um tempo de transições. 

Santos (2008, p. 18-19) argumenta que, 

 
Estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas 
relações entre a ciência e a virtude, pelo valor do conhecimento 
dito ordinário ou vulgar que nós, sujeitos individuais ou colectivos, 
criamos e usamos para dar sentido às nossas práticas e que a 
ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso; e temos 
finalmente de perguntar pelo papel de todo o conhecimento 
científico acumulado no enriquecimento ou no empobrecimento 
prático das nossas vidas, ou seja, pelo contributo positivo ou 
negativo da ciência para nossa felicidade.  

 

O cenário se obscurece, pois se engrandece. O que parecia ser uma 

insatisfação pessoal com a formação vivenciada (sobre a profissão 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda) apresenta relações tão 

mais complexas que um único projeto de pesquisa, certamente, é incapaz de 

contemplar. Mas é preciso iniciar, que seja por meio de alguns vislumbres a 

compreensão de um cenário que articula as questões expostas.  

Obviamente, não ousaria tratar de tantos e tão complexos assuntos 

nesta reflexão. A elaboração deste panorama não se encerra em si mesma, 

ou seja, serve como um cenário em uma produção audiovisual. Auxilia que o 

conhecimento sobre o objeto, o processo de intervenção sobre minha prática 

docente, se constitua. Mas está presente em todo momento e pode ser visto, 

mesmo que em segundo plano ou desfocado. Afinal, é a compreensão sobre 

este cenário que permite o conhecimento sobre o objeto da pesquisa ser 

também autoconhecimento, isto é, a percepção de que a minha prática 

docente não está isolada ou descolada deste cenário e de todas as suas 

implicações possíveis, dentre as quais apenas algumas poderão ser 

abordadas aqui.  

  Com a afirmação “a ciência moderna consagrou o homem enquanto 

sujeito epistémico mas expulsou-o, tal como a Deus, enquanto sujeito 
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empírico”, Santos (2008, p. 80) argumenta que a distinção entre sujeito e 

objeto se cristalizou no âmbito metodológico por meio do distanciamento 

dicotômico entre ambos na pesquisa. No entanto, afirma o autor, os sistemas 

de crenças e juízos de valor não estão fora da explicação científica, mas 

integrados a ela, uma vez que ela é feita por cientistas. Por isso, o objeto se 

desdobra no sujeito, assim como este se integra naquele. Num paradigma 

emergente de produção científica, a ciência é assumidamente autobiográfica 

e autorrefencial, ou seja, não teme explicitar que para produzir conhecimento 

o sujeito cognoscente valora e ajuíza sobre sua relação com o objeto 

cognoscível, uma vez que é sujeito. E é dessa valoração que outros modos 

de conhecer tornam-se possíveis.    

Como implicação nesta pesquisa o conhecimento sobre o cenário 

mencionado produz autoconhecimento, pois exige enfrentamento, 

despojamento e também reconstrução de valores, crenças e práticas que 

envolvem o meu fazer docente. Tanto a professora, quanto a pesquisadora, 

que se constituem na mesma pessoa - cumprindo funções distintas, mas 

emaranhadas - não está descolada deste cenário, de modo que imersa nele 

se vê impingida a construir o conhecimento enfrentando-se, identificando:  

-   suas inquietações e estudando-as;  

- as lacunas e hiatos presentes também no seu próprio fazer, 

buscando experimentar caminhos que as solucione;  

- uma atitude educativa que conjugue o formar-se professora-

pesquisadora e pesquisadora-professora, isto é, que construa saberes sobre 

sua prática docente e sua prática de pesquisa. 

Contudo, é preciso esclarecer, não foi nada simples chegar a esse 

entendimento formativo. Questionamentos públicos sobre as opções teórico-

metodológicas, recusas de trabalhos em periódicos e eventos científicos com 

poucos pareceres e cuja contribuição se apresentam muito tímida geram 

naturalmente muitas dúvidas. Algumas destas serão incorporadas na 

discussão aqui proposta. Afinal, como a divulgação dos processos de uma 

pesquisa, penso, é parte da formação de um pesquisador (mas também uma 

‘sugestão’ da Capes), tais enfrentamentos e recusas obviamente suscitaram 

desvios no meu percurso de investigação:  
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- primeiro houve uma negação do objeto e de aportes teóricos e 

metodológicos para analisá-lo;  

-  segundo, a identificação desta negação e a busca pelas suas 

origens e características.  

- terceiro, a redefinição do objeto e o aprofundar dos aportes teóricos e 

metodológicos que ajudem a analisá-lo.  

E, por fim, o que está exposto aqui representa um exercício hercúleo 

de enfrentamento, que não é apenas do âmbito pessoal, como já discutido, 

mas que lida com valores, crenças e práticas de uma comunidade científica, 

com a qual preciso estar em diálogo.  

Não haverá tempo hábil para tratar a contento desta última questão, a 

sociedade científica, no entanto, ela aparece aqui para auxiliar a 

compreensão de que meus valores, as crenças e as práticas como 

professora-pesquisadora e pesquisadora-professora estão em todo momento 

em relação aos valores, crenças e práticas dos outros, pois estamos todos 

imersos na cultura.  

Assim, a imagem e a educação, isto é, a formação audiovisual 

discutida por meio do processo de intervenção na minha prática docente é 

investigada em relação à cultura e como cultura. Estas reflexões, portanto, se 

utilizam do aporte dos estudos da cultura visual e suas discussões para se 

constituírem. Desse modo, essa investigação foi construída dentro do 

Programa de Arte e Cultura Visual, tendo como área de concentração Arte, 

Cultura e Visualidades e linha de pesquisa Culturas da Imagem e Processos 

de Mediação. De modo breve, Martins e Tourinho (2011, p. 7) esclarecem 

que,  

 
Fermentado pela história da arte, sociologia, filosofia, antropologia, 
arte-educação, estudos culturais, estudos feministas, pós-
estruturalistas e pós-colonialistas, o campo da cultura visual busca 
e realiza mudanças nas maneiras como compreendemos os 
fenômenos visuais, especialmente nos fazendo pensar sobre os 
usos que damos às imagens e artefatos. Faz-nos pensar também 
sobre os impactos que as imagens e artefatos promovem nos 
modos como concebemos, agimos e sentimos no mundo.  
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A educação da cultura visual, por sua vez, se dedica à formação de 

professores/as, pesquisadores/as e produtores/as de conhecimento focado 

no fazer docente no campo da cultura visual. Neste sentido, a pergunta que 

orienta esta pesquisa busca:  

 

Como articular saberes éticos e culturais com fazeres técnicos e 

profissionais na minha ação docente com audiovisual? 

 

Esta pergunta está intimamente ligada às urgências de um mundo 

atual mediado por telas, que se justificam pelos argumentos, dentre outros, 

da conexão, compartilhamento e encurtamento de distâncias entre nós. Das 

grandes telas do cinema, passando pelas projeções domésticas, televisores 

conectados às redes virtuais, computadores de mesa e portáteis, tablets, aos 

smartfones cuja grandeza remete à palma da nossa mão, convivemos 

diariamente com imagens que mediam nosso estar no mundo, contribuem 

para a construção da nossa identidade, produzindo ou podendo reduzir nosso 

pertencimento a ele.    

Neste cenário, o audiovisual deixa de abarcar apenas os consagrados 

cinema, vídeo e televisão. A diversidade das telas, seu potencial conectivo, 

ubiquidade e também o barateamento das tecnologias de produção de 

imagens propiciam um campo fértil para experimentações em termos de 

fazeres (linguagens, protocolos, duração, desejo de filme, etc.) e de saberes 

(sentidos, interação, olhares, desconfianças etc.) das visualidades que nelas 

circulam.  

Então, de que cultura trato na pergunta desta pesquisa? E do que 

estou falando quando busco articular saberes éticos e culturais no contexto 

de uma formação profissional em audiovisual? Rose (2001, grifos da autora) 

argumenta que nas últimas décadas, tem havido uma mudança no modo 

como cientistas sociais se apropriam da cultura como categoria crucial para 

compreender processos, identidades e conflitos na sociedade, trata-se da 

“cultural turn” ou virada cultural.  

Nesta perspectiva, a cultura aqui se refere aos modos como a vida 

social é construída por meio de ideias que as pessoas têm sobre ela e as 
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práticas que advém dessas ideias. Assim, a cultura não é concebida como 

um conjunto de artefatos, linguagens, tecnologias ou suportes, mas como 

processos, como uma série de práticas que se referem à produção de 

sentidos construídos pelos membros de uma sociedade para interpretar o 

que está ao seu redor e dar significado ao mundo em que vivem.  

Uma vez que nas telas contemporâneas pululam imagens, o visual 

passa a mediar práticas culturais. Para Dias (2008) a cultura visual emerge 

como campo de investigação transdisciplinar e transmetodológico 

interessada na experiência visual cotidiana. Assentada no cotidiano onde o 

visual constrói sentido social com todas as suas manifestações (arte, vídeo, 

cinema, publicidade, histórias em quadrinhos, novela, fotografia etc.), por que 

a algumas é chancelada a categoria de superior, refinada e erudita? Quem 

chancela e com base em quais critérios? Por que a outras cabe a chancela 

de popular, utilitária, inferior? E o que significa em termos sociais o desejo 

pela manutenção destas dicotomias?  

Trazidas para o contexto da formação audiovisual, tais questões 

ajudam na compreensão sobre a lógica de circulação das produções 

audiovisuais nos diversos âmbitos: quais são e quem define os critérios que 

premiam um filme, em um festival? São estes os mesmos que validam uma 

produção exibida em um museu? E também aquelas prestigiadas nas críticas 

das revistas e jornais “de respeito”?  

Os saberes culturais aqui não são, portanto, o sinônimo de iniciação a 

uma alta cultura, com suas regras e protocolos as quais supostamente se 

deve acatar para produzir audiovisual. Ao contrário disso, são a 

problematização das práticas que a regem no intuito de relativizar seu próprio 

sistema de valores e jogos de força no mundo social.  

Recentemente, meu filho de sete anos, o Chicão a quem dedico esta 

pesquisa 6 , assistiu um tutorial no Youtube 7  que ensinava a fazer uma 

armadilha de garrafa pet capaz de capturar ratos sem os sacrificar. Realizado 

para uma feira de ciências em Portugal, o vídeo produzido por um amador 

                                            
6     Conferir dedicatória na página 3.  
7 Canal Tubalatudo. Como fazer armadilha para ratos. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=X9WU4NQMYCI>. Acesso em: 09.abr.2015. 
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(nos termos de Adams (2006) alguém apaixonado por imagens), traz o passo 

a passo necessário para se realizar o empreendimento. Meu filho, com os 

materiais em mãos, segue todas as etapas com afinco, revendo vários 

trechos do vídeo, mas ao final sua ratoeira não funciona. Irritado e choroso 

ele diz “mas é tão fácil, você não viu no vídeo? Por que eu não consigo?”.  

Este é um exemplo de como o visual não circula de modo inocente e 

transparente pelas telas. A curta duração do vídeo (3’12’’), sugerindo que é 

possível fazer o objeto rapidamente, a habilidade das mãos adultas em 

cortar, colar e montar e especialmente as técnicas audiovisuais utilizadas 

apresentam uma suposta mecânica fácil da ratoeira, mesmo não sendo.  

A frustração do garoto de sete anos longe de significar uma 

incompetência manual, mesmo que esse tenha sido seu sentimento, como 

Rose (2001) sugere, exemplifica como as tecnologias visuais e suas imagens 

trazem visões de mundo nada naturais ou transparentes. Ao contrário, são 

interpretações apresentadas como realidade.  

Daí a distinção que a autora faz entre visão e visualidade, enquanto a 

primeira é uma capacidade fisiológica do ver (mesmo que situada 

historicamente), a segunda se refere ao modo como a visão é construída em 

muitos aspectos, como vemos, como somos levados a ver e como vemos 

aquilo que é visível e o que está invisível ao campo da visão. Ou seja, tanto 

aquilo que é visto quanto o modo como é visto são construções culturais e 

interessam ao estudo das visualidades.  

Este exemplo me remete ainda à responsabilidade ética necessária 

àqueles que estudam o poder das imagens. Afinal como nos sugere Martins 

(2008, p.34) “as imagens têm vida cultural e exercem poder psicológico e 

social sobre os indivíduos”. Desse modo, chamo de saberes éticos àqueles 

que nos requer a responsabilidade de ao compreender as imagens 

considerar os seus poderes.  

Assim, tendo apresentado alguns dos diversos aportes teóricos com 

os quais tenho dialogado para compreender as dimensões da pergunta de 

pesquisa, abordo a seguir o seu objetivo geral: 
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 Experimentar articulações entre saberes éticos e culturais com os 

fazeres profissionais na minha ação docente em audiovisual, considerando o 

cenário que envolve o ensino superior em que atuo. 

 

E os seus objetivos específicos: 

 Refletir sobre minha ação docente com audiovisual, buscando aportes 

teórico-metodológicos para compreender meu ofício de professora, seus 

alcances e limites.  

 Realizar uma pesquisa-ação no meu contexto de atuação, 

investigando, agindo e refletindo ciclicamente em colaboração com os 

sujeitos envolvidos. 

 Buscar saberes e fazeres audiovisuais em colaboração com o Sistema 

Cooperação – Amigos do Cinema e Garapa a fim de articulá-los na minha 

ação docente.  

Por fim, apresento os capítulos que compõem esta discussão:  

No primeiro capítulo, inicio o percurso da pesquisa retomando duas 

experiências que serviram como piloto para a construção deste projeto de 

pesquisa e que narram sobre a minha formação como professora e 

pesquisadora. A partir de um contexto de desabafos estudantis, vivencio a 

exibição e debates de filmes aos moldes de um cine clube na universidade e 

também no projeto de extensão Pezinho de Jatobá. Destas vivencias 

emergem a necessidade de pesquisar sobre minha ação docente em relação 

ao ensino em que atuo.  

No segundo capítulo, busco pensar em alguns aspectos do cenário em 

que atuo: a formação audiovisual, em um curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda na Universidade Federal de Goiás, ensino 

superior. Portanto, observo o currículo vigente no ano da escrita, 2015. 

Mantenho diálogo com outras pesquisas envolvendo os cursos de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e habilitações afins para 

observar como tal curso prioriza a formação audiovisual, com quais objetivos 

e a partir de quais perspectivas.     

No terceiro, intitulado Diretores/as delimito conceitualmente a 

expressão formação audiovisual. Busco também relacioná-la à ideia de 
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interformação e inicio a análise de alguns exercícios interformativos 

envolvendo minha ação docente e aprendizagens discentes em audiovisual, 

atravessadas por ações de extensão, no Pezinho de Jatobá. Debruço-me 

mais uma vez nesta empreitada a fim de repensar com mais clareza de 

objetivos as implicações e as aprendizagens que tal atravessamento gera no 

grupo envolvido.  

Sem pretender esgotar as experiências vividas no campo, o capítulo 

quarto é uma continuidade do anterior. Nele pretendo discutir sobre alguns 

aportes teóricos e metodológicos para minha ação docente. Por meio da 

problematização deles penso as ações que os sujeitos envolvidos nesta 

investigação dirigiram a fim de construir processos de interformação, 

abarcando tanto os objetivos de aprendizagem da minha prática docente, 

quanto as metas de aperfeiçoamento audiovisual estudantil. 

No quinto, de nome Editores/as, avalio a aplicação das escolhas 

teóricas e metodológicas que comecei a discutir no capítulo anterior. Para 

tanto trato de exercícios autoformativos envolvendo o audiovisual nas 

disciplinas, que foram campo desta investigação. O capítulo se ainda pauta 

por aspectos de um aprender construído necessariamente por meio da 

experimentação em coletivo, que denominei de grupodidatismo. 

 O sexto capítulo considera a minha ação docente à luz de reflexões 

que comparam o objetivo dessa pesquisa e as escolhas metodológicas. Por 

meio da sistematização reflexiva durante o processo analisado até aqui, 

observo que há incoerências no meu fazer docente. Busco então 

compreendê-las e aprender com elas, dialogando com as experimentações 

em sala. Essa análise me auxilia a perceber limites e alcances do meu agir 

docente.  

O sétimo capítulo denomino Trailer por conter uma retomada da 

questão e objetivos desta pesquisa a fim de pensá-los agora à luz de dois 

outros campos que a compõem: o Sistema CooperAÇÃO – Amigos do 

Cinema e a Garapa.   

Assim, no oitavo, batizado de Participação especial: Martins Muniz e 

os Amigos do Cinema, busco no coletivo goiano de realização audiovisual 

Sistema Cooperação possíveis contribuições para os limites que encontrei na 
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minha ação docente. A fim de repensar a perspectiva coletiva empregada por 

mim até então, investigo aspectos do fazer e do estudar audiovisual neste 

grupo, questionando se e como o ensino em que empreendo podem se 

inspirar e se apropriar deles.   

No capítulo  nono, busco no coletivo Garapa como o modo de realizar 

audiovisual pode questionar o estudá-lo. Este coletivo que por meio de 

oficinas de multimídia joga “fagulhas de produção coletiva” (FELAHUER, 

2013a) Brasil a fora provoca minha ação docente na medida em que revela a 

necessidade de outros saberes para o audiovisual hoje. De que natureza são 

estes saberes? Como eles se constroem em coletivo?  

Finalmente, nos Créditos Finais, busco ajuntar as reflexões sobre 

minha ação docente esparramadas nas aprendizagens estudantis 

atravessadas pela extensão, concentradas na academia, construídas pelos 

Amigos do Cinema, questionadas pela Garapa e posta no currículo da 

graduação em que atuo. O objetivo último de todo este esforço é certamente 

me tornar uma professora melhor e para que eu e os/as estudantes com 

os/as quais terei a oportunidade de construir conhecimentos e exercícios 

autoformativos sejamos desafiados/as a experimentá-los juntos/as.   
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1. EPISÓDIO: O MEU PERCURSO DE PROFESSORA-PESQUISADORA 

 

 A necessidade de refletir sobre minha ação docente tornou-se urgente, 

dentre outros aspectos, quando em 2009 um grupo de alunos/as do curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda procurou a mim e a uma 

colega8 para desabafar. Suas inquietações dialogavam muito com as minhas, 

quando eu era estudante. Entre elas lembro-me que os/as perturbava uma 

única ênfase do curso nas aulas em geral, pois, segundo eles/as, a maioria 

dos exemplos e exercícios tratava de agência de publicidade, em um sentido 

tradicional, clássico. Como se um curso de quatro anos estivesse os/as 

preparando para atuar somente neste espaço.  

Do jeito que conseguiam, estes/as alunos/as reclamavam de certa 

estreiteza no modo de compreender uma formação, que poderia ser, na 

opinião deles, mais rica e desafiadora. Alguns queriam saber sobre a 

profissão, mas considerando outros possíveis espaços em que pudessem 

atuar depois de formados/as. Que espaços são esses? Como eles se 

constituem? Em quais formatos? É possível sobreviver financeiramente no 

interior do Brasil desses outros espaços?  

Havia ainda os/as que se interessavam por saberes menos vinculados 

a uma urgência do mundo do trabalho como aqueles/as que requeriam 

conhecer sobre distintas imagens de arte, grafismo, filmes e vídeos, suas 

curiosidades, suas origens, possíveis interpretações, etc. Mas não apenas 

interpretá-las ou conversar sobre elas, eles/as reclamavam experimentar 

técnicas, pondo a mão na massa, não apenas para aplicá-las 

profissionalmente de modo imediato, mas pela descoberta mesmo.  

Lembro-me ainda daqueles/as que tinham uma preocupação ética 

acentuada, sentiam-se de algum modo culpados pela escolha da publicidade 

como curso e profissão, pois leram aqui e ouviram acolá sobre os estragos 

                                            
8 Professora Ana Rita Vidica Fernandes, que na época era coordenadora do Curso de 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda.  
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sociais e psicológicos que o marketing e a publicidade teriam trazido para 

nossos dias. Sempre vinculados a uma crítica ao capitalismo, tais 

argumentos os/as incomodavam a ponto de evitarem proximidade e diálogos 

com estudantes do prédio ao lado, do curso de Ciências Socais.  

De modo geral, estes/as estudantes tinham em mente que a 

universidade lhes traria mais do que uma formação tão focada na concretude 

do trabalho, queriam saber sobre outros assuntos, sejam do âmbito da 

profissão e seus limites éticos, sejam de uma cultura de artefatos em geral. 

Além disso, argumentavam que um curso de quatro anos, oito semestres, 

não se justificava para que aprendessem apenas a trabalhar de um mesmo 

modo, em um mesmo espaço. 

Com esse grupo a conversa se mostrou profícua e contínua. Num 

primeiro momento, foi necessário aglutinar tantos interesses, dialogando 

sobre o que era possível naquele momento e entre nós pensar. Aos poucos 

fui compreendendo que em parte o desabafo traduzia uma fragilidade 

curricular, em parte uma compreensão sobre o papel de um curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e também sobre o sentido 

do ensino superior nos tempos atuais.  

Mas não era apenas isso. Contudo, me faltavam elementos para 

compreender o que mais podia ser. Por isso, pensar sobre este ensino foi se 

tornando gradualmente necessário. Iniciei assistematicamente uma pesquisa 

sobre como o curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda fora 

criado no Brasil a fim de compreender se e como o passado histórico ecoa no 

contemporâneo.  

Descobri, por exemplo, que a primeira ideia de formação em 

publicidade no Brasil ocorreu dentro da multinacional General Motors, a partir 

de 1926, diante da necessidade de qualificar mão de obra internamente para 

a divulgação das suas instalações no país9. Outra experimentação formativa 

ocorreu dentro do Museu de Arte Moderna (MAM), em 1951, ainda de modo 

a qualificar especialmente os futuros trabalhadores de departamentos de 

                                            
9 Conferir texto completo em Satler (2010).  
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criação das agências. Tal experimentação formativa se tornou a Escola 

Superior de Propaganda de São Paulo (ESP), em 1961.  

Mas ainda não se tratavam de cursos universitários, sendo 

categorizados como cursos livres. O primeiro curso universitário surgiu em 

1978, a partir desta última experiência. Para construir seu currículo o curso 

se pautou tanto nestas experiências citadas, quanto nas demais habilitações 

da Comunicação Social, dentro e fora do Brasil.  

Como mencionei, tal investigação foi isolada e assistemática. 

Atropelada pelos interesses deste grupo de alunos/as e por uma necessidade 

de formação em pesquisa, fui cuidar do urgente. E o que urgia? Conciliar 

tantos interesses e tão diversos para, pelo menos em relação àquele grupo 

construir outros caminhos formativos.  

No primeiro momento, aqueles que se interessavam por imagens e 

experimentações tiveram mais voz e, por isso, criamos um projeto de 

extensão para abarcar um cine clube, que funcionaria no prédio da própria 

faculdade, após as aulas. A proposta era assistirmos a um filme e o 

debatermos semanalmente.  Com o passar dos encontros, o grupo sentiu 

necessidade de leitura para aprimorar o debate e para ampliar a capacidade 

interpretativa das obras. Em grupo decidimos adotar o livro História do 

cinema mundial (MASCARELLO, 2009) a fim de ler um capítulo por semana 

e assistir um filme referente a cada um dos principais movimentos da 

narrativa cinematográfica internacional.  

Tão logo começamos, a proposta mostrou-se hercúlea. Além de 

esbarrarmos nas mesmas dificuldades encontradas no dia a dia das aulas, a 

falta de tempo para as leituras (ainda mais sendo extra), a pouca estrutura de 

exibição (numa semana não tinha sala, na outra o equipamento falhava, a 

chave da melhor sala tinha que ser entregue antes da secretaria fechar já 

que no prédio não havia atividades noturnas, etc.), e ainda o cansaço e a 

fome após quatro horas/aula foram fatores que tornaram inalcançável a 

linearidade do panorama horizontal da cinematografia internacional.  

Em grupo, decidimos intercalar a proposta acima com 

experimentações, envolvendo o estudo sobre as tecnologias, o 

funcionamento e as linguagens das pioneiras máquinas de imagens em 
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movimento, que culminou na exposição Sai da Caixa!, em maio de 2010. E 

como já discutimos em outro texto10, tal experiência gerou em mim a urgência 

de refletir sobre as suas variáveis, exigindo mais saberes sobre ensino e 

sobre pesquisa com imagens em movimento.  

Embora essa experiência tenha ocorrido no contexto extraclasse, 

dentro de um projeto de extensão de moldes cine clubistas, outra 

experimentação empreendida na sequência influenciou minhas percepções 

sobre o recorte do objeto desta pesquisa. É importante citá-la, pois ela 

ocorreu no âmbito do ensino em diálogo com a extensão e funcionou como 

uma espécie de piloto para esta investigação.  

A experiência foi a condução compartilhada de uma disciplina de 

Núcleo Livre11 (NL), oferecida em conjunto por duas colegas e eu com o 

intuito, no início um tanto vago, de ensinar por meio da sensibilização 

estudantil em relação a ações de extensão universitárias. Nesta disciplina, 

apesar da característica de trânsito livre que caracterizava a proposta do NL, 

cerca de 80% dos alunos matriculados eram do curso de Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda. Assim, sensíveis às suas inquietações 

sobre a formação, algumas das quais nós professoras também 

compartilhávamos, pensamos juntas alguns encaminhamentos: 

acrescentamos na bibliografia O mestre ignorante (RANCIÈRE, 2002), 

adotamos como metodologia de avaliação o uso de diários de aula e como 

espaço de experimentação o Pezinho de Jatobá12. A produção dos dados 

deste trecho da pesquisa ocorreu no contexto de aula e mesmo que todos/as 

tenham consentido em participar como sujeito da pesquisa, assinando 

                                            
10 Conferir em Satler, Martins (2012a). 
11 Opção que a Universidade Federal de Goiás (UFG) oferece para propostas de ensino 
experimentais com ementa aberta e trânsito estudantil livre, ou seja, estudantes de todos os 
cursos da instituição se desejarem, podem se matricular. Dependendo da procura pela 
disciplina, a média global do/a estudante é o critério de desempate para se conseguir a vaga. 
Quase todos os/as alunos/as de graduação da UFG precisam de horas de NL para 
integralizar sua carga horária e podem cursar aqueles que julgarem de maior pertinência e 
interesse.  
12 Criado pela professora Lisbeth de Oliveira, o Pezinho de Jatobá é um projeto de extensão 
vinculado à Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG), no qual algumas ações de 
educação ambiental, fotografia e vídeo acontecem há quinze anos no bairro Shangry-lá, 
vizinho do Campus Samambaia da UFG, periferia de Goiânia - Goiás. 
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também o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos, opto por 

nomes fictícios para os/as estudantes envolvidos/as. 

Da leitura de Rancière (2002) particularmente tinha uma 

expectativa/questão bem intuitiva e vaga na época, que hoje traduzo assim: 

ao propor que os/as estudantes se coloquem a conversar em coletividade 

sobre construir e interpretar imagens, eles/elas tal como “mestres ignorantes” 

poderiam repensar o modo como encaram e lidam com a formação 

acadêmica que vivenciam? Era um risco. Não sabia se isso poderia 

acontecer de fato, em qual dimensão e em que nível reflexivo. Mas busquei 

experimentar. E apesar da disciplina ter também os interesses das minhas 

colegas13, esse era o meu principal. 

Meu objetivo era duplo, portanto. Ao mesmo tempo em que gostaria de 

chamá-los para o exercício da extensão universitária, buscava em tal prática 

a fecundidade da reflexão sobre sua própria formação e, mais do que isso, 

sobre a descoberta de um modo próprio de aprender. De certo modo, 

interessava-me em provocá-los à independência formativa, que Rancière 

(2002) chamou de emancipação intelectual.  

Os encontros ocorriam nas quintas-feiras, nas dependências da 

universidade, e nos sábados na sala do Pezinho de Jatobá, no bairro 

Shangry-lá, onde, por meio de exibições aos moldes cine clubistas, 

assistimos, debatemos, mas também construímos imagens com as crianças 

do projeto. As atividades e filmes exibidos para as crianças do Pezinho eram 

pensados coletivamente pelos/as estudantes e por nós apoiando e 

provocando. Mas eram eles/elas que as avaliavam, bem como pensavam 

sobre o que aprendiam escrevendo semanalmente um diário de aula, como 

pode ser visto nas figuras 1 e 214.  

                                            
13 Batizada de Sincronicidade e Comunicação: Criação Coletiva, a disciplina foi ministrada 
pelas professoras Ana Rita Vidica Fernandes (na época, coordenadora do Pezinho de Jatobá 
e professora de Fotografia no curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda) e 
Maria Júlia Pascali (professora no curso de Direção de Arte) e por mim, no segundo 
semestre de 2011. 
14 Após a disciplina, construímos uma breve discussão sobre a experiência, conferi-la em 
Satler et al (2012b). 
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Figura 1: Diários de estudantes em formato livre (foto da autora) 

 

 
Figura 2: Diário de Maria José (foto da autora) 
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A partir de alguns relatos dos diários dos/as estudantes e meu, 

pergunto que tipo de conhecimento, percepções e sensibilidades foram 

apreendidas do proposto? E ainda o que se descobriu e se compreendeu 

sobre uma aprendizagem atravessada por uma ação de extensão? Para 

melhor apreensão, dividi os relatos nos seguintes blocos temáticos, sobre os 

quais busquei refletir na sequência:  

 

1) A disciplina em relação às autodescobertas estudantis.  

 
Após o primeiro contato com as pessoas da comunidade Shangry-
lá e as brincadeiras produzidas por todos, percebi que um dos 
principais objetivos da disciplina é a simples comunicação para 
entender a relação com o próximo de maneira não ‘mecânica’, mas 
sim ‘orgânica’. Usando termos sociológicos, digo que a relação com 
desconhecidos normalmente se dá por interesses, o que tornou a 
experiência no Shangry-lá um tanto diferente e curiosa. (Diário de 
Renata Silva, sem data especificada) 
 
 
Hoje depois do Pezinho eu peguei para ler meu diário e eu percebi 
o quanto que está mudando minha relação com as crianças, a 
maneira como eu estou escrevendo, como eu também estou 
mudando... antes eu era mais teórica, eu estava mais presa na 
disciplina; agora eu estou bem mais envolvida no projeto, estou 
mais ligada, até sentimentalmente... mas eu realmente não acho 
que essa mudança seja ruim, eu acho realmente que era o que a 
disciplina estava propondo desde o início – sensibilizar os sentidos. 
E eu acho que está dando certo. (Diário de Ana Luiza Carla, em 5 
de novembro de 2011) 
 
 
Não costumo relatar as quintas-feiras, mas preciso ao menos 
deixar registrado o quanto elas foram e estão sendo 
enriquecedoras, tem sido uma espécie de autodescobrimento, o 
qual ainda não me sinto à vontade para compartilhar [em público]. 
[...] Conclui que no decorrer dos anos tive mais professores do que 
mestres, aprendi que o melhor planejamento a gente faz fazendo, 
que o silêncio não precisa ser tido como constrangimento, que 
gritar faz emergir forças, que ‘invadir’ é preciso, lembrei que tenho 
outros sentidos além da visão, chorei novamente vendo os outros 
chorarem, me arrepiei com a história de superação de um filme 
[pelo contexto não foi possível reconhecer sobre qual filme ela se 
referia], lembrei e senti que mesmo com um mundo de obrigações 
e responsabilidades ainda estou viva e é claro preciso viver. (Diário 
de Carolina Lima, em 28 de outubro de 2011) 

 
 

Desde o início, nós professoras tínhamos os seguintes objetivos para 

a disciplina, 
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- Sensibilizar os sentidos e a percepção dos elementos da natureza 
a partir de vivências vinculadas ao Projeto Pezinho de Jatobá;  
- Construir coletivamente ações no bairro Shangry-lá a partir do 
levantamento de potencialidades e desejo de atividades e saberes 
dos alunos e dos moradores do bairro;  
- Propiciar a construção de um novo olhar por parte das 
professoras, dos alunos e das crianças sobre o bairro;  
- Desenvolver maneiras criativas e lúdicas de divulgação e ações 
sociais e culturais no Projeto. (Sincronicidade e Comunicação: 
Criação Coletiva, 2011) 

 
 

Observando estes objetivos em relação aos relatos dos/as estudantes 

acima, noto que dada a característica experimental da disciplina, uma vez 

que oferecida no contexto de um curso que, pelo menos em linguagem 

corrente, busca formar profissionais para atuar em agência de publicidade, é 

realmente muito difícil compreender porque abordar os sentidos, a 

sensibilidade, a criação coletiva, as potencialidades e os desejos de cada 

participante envolvido.  

Certamente porque a racionalidade técnica tenha expulsado do campo 

do conhecimento, tido como de real valor, tais objetivos são supostamente de 

menor importância. Noto como a primeira estudante, percebendo isso, busca 

articular “em termos sociológicos” os objetivos de estarmos naquele 

aprendizado, sugerindo que na sociologia, sendo uma ciência que trata de 

questões sociais, ela teria explicações para tamanho estranhamento.  

Os dois relatos seguintes, já escritos próximos ao fim da disciplina e 

na sua metade, respectivamente, demonstram outra apreensão de tais 

objetivos, bem como uma apropriação de práticas que foram vivenciadas em 

coletivo nos seus discursos.  Se por um lado, a proposta era considerar os 

sentidos na construção do conhecimento, noto nestas duas últimas narrativas 

a compreensão de que para se fazê-lo é preciso abrir mão da teoria. Como 

isso não estava proposto uma vez que tínhamos leituras e discussões 

regulares, me pergunto por que foi percebido desse modo tão dicotômico, tão 

dualista?  

Relendo os objetivos da disciplina, penso que poderíamos ter 

problematizado também a necessária relação entre a objetividade e a 

subjetividade na construção do conhecimento, evitando pender 

excessivamente para um lado ou para o outro. Mas observo ainda que tais 
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relatos expressam uma negação da racionalidade técnica muito mais por 

desconhecê-la do que por buscar superá-la.   
 

2) Aprendizagens e leituras feitas sobre o mundo em que se inserem.  
 
 

Ontem, segunda-feira (19/09), fui a uma livraria na Rua 4, no 
Centro, em busca de livros relacionados ao curso de Publicidade. 
Ao dizer ao livreiro da minha preferência, ele confuso com a 
diferença entre marketing e propaganda me questionou sobre. 
Tentei ao máximo respondê-lo. E acho que tive êxito. Depois que 
saí da livraria, andando ali pela Avenida Goiás, refleti sobre o 
ocorrido: eu, uma garota de 19 anos que, aparentemente, não sabe 
quase nada sobre a vida estava ali explicando a um homem de 
quarenta e tantos anos sobre uma coisa que eu tinha 
conhecimentos. Isso parece uma coisa boba, mas eu acho que tem 
relevância e ligação com a disciplina de Sincronicidade. 
Experimentei na prática o que havia sido dito na última aula. (Diário 
de Antônia Gonçalves, sem data especificada) 
 
 
Eu tinha pegado um livro lá na estante que tinham me pedido e de 
repente uma das crianças começou a contar a história só olhando 
as figuras e aí depois que ela tinha acabado, eu falei “Ixe, eu acho 
que eu estou diante de um grande contador de histórias, me dá um 
autógrafo, vai que depois você vira escritor aí, heim?” “– Não, tia, 
eu quero é ser médico!” Eu sei lá, eu comecei a pensar o quanto 
seria difícil aquela criança alcançar seu sonho. Eu pensei o quanto 
seria bom se aquelas crianças realmente tivessem oportunidades 
para alcançar o que quisessem. Não adianta pensar que todas as 
crianças têm chances iguais porque é óbvio que não é assim. 
(Diário de Ana Luiza Carla, em 12 de novembro de 2011) 

 
 

 

Os relatos acima traduzem modos distintos de apropriação do 

conhecimento construído durante as aulas da disciplina para percepção 

sobre a realidade em que se insere. Na primeira narração, a estudante se 

percebe capaz mesmo não sabendo “quase nada sobre a vida” de discorrer 

sobre assuntos referentes ao seu curso para alguém mais velho. Seu 

espanto traduz a introjeção de uma ideologia em que aluno/a é desprovido da 

luz do conhecimento, próprio da etimologia da palavra. Além disso, 

demonstra também a ideologia de que todas as pessoas mais velhas, só pelo 

fato de serem mais velhas, sabem mais.  

O que torna este relato interessante é o fato de a estudante ter 

percebido o momento vivido, ter refletido sobre ele e considerá-lo assunto 
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para compor seu diário de aula, visto que foi uma escolha dela estabelecer e 

argumentar sobre a relação entre sua experiência vivida lá na livraria e o que 

se estudou em aula lá na universidade. Portanto, sua capacidade de levar a 

reflexão construída num contexto de formação para o mundo da vida, para 

seu cotidiano é que faz tal narrativa rica.  

O segundo relato, como o primeiro, é também marcado pela reflexão. 

Contudo, aqui a reflexão está impregnada pela frustração e impotência diante 

de um envolvimento sentimental com as crianças do projeto, uma vez que 

está logo na sequência do relato feito no dia 05 de novembro (vide bloco de 

relatos 1), da mesma estudante.  

O afeto, neste caso, constitui solo fecundo para a reflexão sobre sua 

frustração e impotência diante do desejo de uma criança, que mora no bairro 

ao lado da universidade e na periferia de Goiânia, querer ser médico quando 

crescer. O que a estudante percebe é a concretude das injustas 

oportunidades de acesso à educação que o sistema de classes da sociedade 

brasileira tem produzido, mas o faz de uma perspectiva próxima e mediada 

pelo afeto. Em que tal percepção acarreta em termos práticos e objetivos 

para a estudante e para a criança? Para esta questão não tenho resposta. 

Mas longe de ser uma dúvida paralisante, ela me move a continuar buscando 

respostas.    
 

3) Apreensão da proposta, a criação coletiva, o diário de aula, as 

mostras fílmicas e as produções audiovisuais.  

 
 
Esse ‘método’ baseado no coletivo, onde todos são parte de um só, 
onde todos temos a liberdade de trocar de ‘função’, a todo o tempo 
estamos ensinando e aprendendo sem distinção de funções. Nesse 
formato também podemos e devemos exercitar nossos ouvidos, 
devemos ouvir o grupo, prestar atenção no outro e sentir. [...] Eu já 
obtive minha nota na disciplina. Não a que eu dei, conforme 
esforços ou aplicação, mas sim a que eu recebi da disciplina e 
acho que foi tão válido e essencial que não pode ser mensurado 
nem correspondido com avaliações formais. Fica a questão “Que 
nota você atribui a uma experiência de vida?” “Como mensurar os 
benefícios?” [...] Tudo o que vivemos ou vimos serviu de 
aprendizado, os filmes foram muito motivadores dessa mudança 
que aconteceu em mim. Eu acredito que os sonhos são muito 
incentivados pelas histórias infantis e ao contá-las, estimulou a 
[minha] imaginação, pois [os sonhos] são potenciais 
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transformadores da realidade. [...] Acho que para nós alunos foi 
mais proveitoso porque aprendemos muito com isso. Para as 
crianças devíamos ter estimulado mais a temática dos filmes, que 
eram bons. (Diário de Isis Alexa, sem data especificada) 
 
 
Dia de “Os Smurfs”. Não achei certo exibir esse filme. Ele não 
estava fora do cinema ainda. Tudo isso em prol do “decidir 
coletivo”. Até que ponto pode-se abrir mão de alguma coisa para 
beneficiar outra? Não estamos aqui para perceber e melhorar 
mais? Então por que fazer assim? Fiquei chateada. Até loquei outro 
filme (para se caso não desse certo o primeiro, ele o substituísse). 
Confesso que queria mesmo era que passasse o meu filme, mas 
porque o meu filme? Olha só eu também sendo egoísta, né? 
Realmente confuso. (Diário de Manuela Faria, em 10 de setembro 
de 2011) 
 

 
Gostei bastante da programação deste dia, Castelo Rá-Tim-Bum 
faz parte da minha formação, da minha infância, não perdia um 
episódio da série e adorei assistir o filme que fizeram sobre ela. As 
mensagens educativas, as músicas, a história de amizade sempre 
me fizeram gostar ainda mais dessa encantadora história. Ao 
assistir novamente, consegui associar um aspecto da história com 
a questão do diário do Núcleo Livre. Quando Nino, o personagem 
principal, se depara com seu livro de magia em branco vê o quanto 
foi desleixado, e tentando se explicar diz que não sabe magias ao 
certo para escrevê-las. Porém seus tios lhes explicam que esse 
aprendizado é adquirido com o tempo, que ele (o Nino) deveria 
sempre escrever algo em seu livro, mesmo que não achasse ser 
algo mágico. Percebo a associação no momento em que o diário 
nos foi proposto para que a cada encontro escrevêssemos nossas 
observações, nossos sentimentos, a fim de nos auto-avaliar, nos 
conhecer mais e perceber aspectos ao nosso redor. (Diário de 
Joaquim, em 12 de novembro de 2011) 
 
Querido diário desatualizado. Quero aproveitar essa página para 
colocar minhas percepções do projeto, da oficina, da disciplina e 
dos filmes. Os filmes: as mostras [eram duas: uma na UFG só para 
os estudantes e outra no Pezinho de Jatobá voltada para as 
crianças] me trouxeram um novo olhar ao mundo. Perder o olhar de 
‘não posso, não consigo’. Tudo começou pelo cartaz, pelas 
correções. A escolha dos filmes e seu conjunto trouxeram 
complementos uns aos outros, filme a mim. O filme Jacquot de 
Nantes me trouxe novos ânimos para tentar e experimentar. [...] O 
diário de aula faz reviver a vivência, relembrar, faz crescer e 
perceber suas percepções. (Diário de Rogério Lemos, sem data 
especificada)  
 
 
Esse dia eu acho que descobri o que é Sincronicidade, 
Comunicação, Criação e Coletiva, e tudo junto também. A ideia 
principal ou inicial do monitor foi fraca, pois não era bem stop 
motion. Mas logo depois de fazer o que ele propôs, o que ninguém 
interrompeu e sim colaborou, surgiu a ideia que daria um 
verdadeiro stop motion de objetos reutilizáveis. Surge a corrida de 
tampinhas, de tamanco, a centopéia e o pássaro. A corrida 
começou e a sincronicidade ainda não estava rolando, mas 
começou a surgir, aparecer até que pronto: todos ajudam, uns 
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operam a câmera, todos dão ideias, os que conseguem fazem, os 
que não fazem também. A melhor parte que achei foi na da latinha 
e a do pássaro. Na primeira, eu, o João (fotógrafo) e os 
participantes estávamos tão ligados que fizemos esse stop motion 
rapidão. Eu amassava [a latinha] e já tirava a mão, o João 
fotografava e todos palpitavam e orientavam. Tudo isso acontecia 
sem ordens diretas, estávamos em sincronicidade, um com o outro, 
sabendo o que outro precisava e qual parte era a minha, a do 
outro, quais eram nossas vontades e escutas e as dos outros. 
(Diário de Rogério Lemos, em 5 de novembro de 2011) 
 
 
Visita ao estúdio de rádio. Conheci o estúdio, os equipamentos e o 
profissionalismo do Tom [técnico de áudio da Faculdade de 
Informação e Comunicação (FIC)]. Acho que foi a melhor 
experiência minha durante a oficina. [...] Os meninos acharam o 
máximo. Daremos voz ao stop motion, histórias, contos e vida. 
Ganhamos tudo de volta, principalmente alegria, esta que sempre 
irá me acompanhar e nunca deixará dizer mais que o outro ou eu 
não sou capaz. Que se ele não consegue, posso dar a primeira 
ajuda ou abrir os caminhos para que ele consiga sozinho. Ou 
mesmo comigo. Abrir os olhos para tudo, ver que todas as 
experiências são válidas, que o outro não precisa ser doutor, Phd 
ou etc., para me ensinar e que o conhecimento eu posso descobrir. 
(Diário de Rogério Lemos, em 23 de novembro de 2011) 
 

 
Muitos assuntos são suscitados nos trechos acima. Em primeiro lugar, 

é importante lembrar porque nós, professoras, optamos pelo diário de aula 

como instrumento de avaliação. Nossa proposta se fundamentou inicialmente 

na escrita de diários segundo Oliveira (2011), considerando uma série de 

adaptações que fizemos, pois ninguém na turma estava ali se preparando 

para ser professor das crianças do Pezinho. O que ocorreu, a Isis relata com 

clareza, foi o esforço de experimentar um “método baseado no coletivo” de 

acordo com o qual “a todo o tempo estamos ensinando e aprendendo sem 

distinção de funções”.  

Método este que Manuela, no relato seguinte, reclama ser confuso 

pelo conflito ético que vivenciou neste coletivo. Curiosamente este conflito só 

apareceu no diário escrito, não veio a público na sua leitura coletiva apesar 

de que pela sua ação de locar e levar outro filme por conta própria para as 

crianças assistirem traduza um incômodo veemente. Segundo Oliveira 

(2011), a escrita semanal do diário e sua posterior leitura no coletivo 

potencializa a troca de informações em grupo, a discussão de problemas 

enfrentados e o acolhimento de dúvidas trazidas pelos relatos. A organização 

do pensamento para a escrita e posterior reorganização para a leitura 
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potencializa a reflexão sobre seus modos de aprender, tornando-a inteligível 

ao outro.      
 
 

 
Figura 3: Diário de Flávia Vita (foto da autora) 

 
 

Como a figura 3 nos apresenta, o círculo de fitas distintas amarradas 

umas as outras, objeto concebido pela estudante Flávia, representa 

visualmente esse “método baseado no coletivo” nas suas imperfeições, seu 

inacabado, sua irregularidade e por que não sua confusão, como apontou 

acima Manuela? Tal como as fitas diferentes compõem um mesmo círculo, o 

coletivo foi composto de singularidades, que reunidas em torno de alguns 

objetivos comuns, como os da disciplina em questão, se prestam a reunir 

esforços para alcançá-los. Tal reunião não foi destituída de conflitos, tanto 

quanto a aprendizagem que dela emerge. Mesmo não vindo a público na 

época, tal conflito foi registrado e aparece posteriormente, nesta análise.  

Observo a partir deste bloco temático de relatos que a proposta do 

“método baseado no coletivo” operou com muitas questões e muitas delas 

complexas.  Isis, por exemplo, questiona em seu relato: como atribuir nota a 
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sua experiência de vida? Seu argumento reza sobre uma inadequação de 

avaliações formais para tais aprendizados e se fundamenta em uma 

autoavaliação segundo a qual ela já teria mensurado os benefícios que eles 

trouxeram a ela. Assim, ela cita os filmes como motivadores de mudanças, o 

que implica em compreendê-los como fontes de um aprendizado que se 

apresenta como conhecimento e autoconhecimento simultaneamente.  

Ao mesmo tempo, ela como parte proponente dos filmes e atividades 

sobre eles avalia que faltou discutir mais sobre seus temas com as crianças 

do Pezinho, o que implica uma divergência da decisão coletiva ou do 

desconhecimento desta. Desde a primeira exibição, as crianças mostraram 

dificuldades de interpretar os filmes verbalmente, por isso, o grupo avaliou, 

refletiu e optou por atividades cujas linguagens pudessem fazer emergir a 

compreensão dos seus temas.  

É sintomático observar que o mesmo diário que tece críticas às 

avaliações formais em função de uma imensurável experiência vivida, avalie 

que os temas deveriam ter sido menos experimentados pelas crianças. Tal 

observação aliada a uma frequência irregular aos encontros e ainda à 

afirmação “eu já obtive minha nota na disciplina. Não a que eu dei, conforme 

esforços ou aplicação” sugere que sua avaliação sobre os temas dos filmes 

com as crianças denotam muito mais desconhecimento da decisão coletiva 

do que divergência.  

Sugere ainda que mesmo tendo havido uma experiência de vida 

imensurável, o que é inegável lendo todo seu diário, sua nota na disciplina 

está mais marcada por um discurso que justifica poucos esforços ou 

aplicação em relação à disciplina, ao grupo e a construção coletiva dos 

processos do que pela crença de não ser possível avaliar formalmente as 

experiências.         

Outro aspecto da questão. Embora Peruzzo (2003) teça críticas ao uso 

de filmes longos no ensino de Comunicação, compreendendo sua escolha 

como símbolo de enrolação, observo o quanto sua argumentação precisa ser 

relativizada a partir do contexto aqui analisado. Dificilmente trechos de filmes 

provocariam as mesmas reflexões que motivaram as mudanças pessoais 

citadas por Isis. Tais mudanças dizem respeito à ampliação de seus pontos 
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de vista, de suas experiências de vida e da sua sensibilização às questões 

anteriormente não pensadas, como a potência dos sonhos para a construção 

de outras realidades.  

No entanto, é preciso observar que toda essa potência se concretizou 

não apenas pelo ato de ver filmes nas aulas, mas por todo um “método 

baseado no coletivo”, que resumidamente se traduz por um conjunto de 

filmes escolhidos a dedo para serem vistos, sentidos e interpretados em um 

coletivo de professoras e universitários/as, conjugado com leituras, exercícios 

e elaborações de ações para que outro conjunto de filmes seja visto, sentido 

e interpretado por outro coletivo: de professoras, universitários/as e 

participantes do Pezinho de Jatobá.  

Assim, os filmes compõem a proposta como fontes de conhecimento, 

tanto quanto um texto e seu estudo. Por isso, o ver o filme, senti-lo, 

interpretá-lo em coletivo possibilitou, tal como a leitura do diário de aula, 

discursar sobre a própria experiência do visto, associando temas a outros 

conteúdos de leitura ou do vivido no cotidiano, refletindo sobre como tais 

temas foram apresentados pelos/as cineastas e como produziram sentido em 

e para cada um/a. 

Ainda cito também o relato de Rogério e como os filmes inspiraram-lhe 

uma nova atitude pessoal, pois “as mostras me trouxeram um novo olhar ao 

mundo. Perder o olhar de ‘não posso, não consigo’”. Para ele, as mostras, 

tanto o conjunto de filmes apresentado na universidade, como aquele exibido 

no projeto, são associadas a uma atitude de experimentação principalmente 

porque como monitor do Pezinho, ele se viu na responsabilidade de divulgar 

os filmes junto ao público do bairro, elaborando cartazes pela primeira vez e 

montando oficinas de apoio aos dias de exibição. Certamente, por isso, ele 

teve uma relação privilegiada com a produção de imagens em movimento em 

detrimento dos/as demais estudantes. Ele então foi o único que acompanhou, 

por exemplo, a produção de stop motion do princípio ao fim, ajudou a 

conceber, acompanhou no estúdio a gravação do áudio para ela e a sua 

edição em vídeo.  

Observo que a complexidade da proposta da disciplina em suas 

diversas variáveis (aulas na universidade e na sala do projeto; aulas sobre 
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textos e sobre filmes; aulas para elaboração de atividades no projeto e aulas 

para leitura coletiva dos diários; aulas para discutir verbalmente os filmes e 

aulas para experimentar produzi-los) mostrou-se difícil de ser administrada, 

de modo que em termos de apropriação das produções, o Rogério, por ser 

monitor, foi um dos poucos que relatou sobre elas. Isso implica que os/as 

outros/as estudantes pouco construíram conhecimento sobre experimentar 

em produzir.   

Se o relato do Rogério traz uma vinculação direta entre a experiência 

do visto com a necessidade de experimentar a produção de modo que os 

filmes lhe inspiraram sair de uma zona de conforto no âmbito da 

aprendizagem, aquela que recebe passivamente os conhecimentos, para 

desbravá-los, observo que o “método” peca ao não possibilitar essas 

mesmas experiências a todos/as participantes. Neste sentido, ele nega 

explicitamente que os titulados doutores ou PhDs poderiam lhe ensinar algo, 

o que implica em uma compreensão tão ideológica quanto a noção de 

aprender por meio de transmissão passiva. Nem um extremo, nem outro: 

nem recepção passiva, nem independência total. Noto nas afirmação de 

Rogério uma leitura problemática da proposta de Rancière (2002). Com sua 

leitura, me pergunto se não seria a proposta ela mesmo problemática. Sobre 

essa discussão, ver os próximos capítulos. 

O relato do Joaquim traz outro aspecto dessa construção de 

conhecimento. Em um dos filmes exibidos especialmente para as crianças do 

projeto, é o universitário que se apropria de um trecho da sua temática 

associando-o à feitura do seu próprio diário de aula, um método de avaliação 

exclusivo dos/as estudantes. De um filme destinado aos/as participantes do 

Pezinho, Joaquim se vê como o personagem Nino, que se julga desleixado 

por não ter escrito nada no seu livro de mágica.  

Joaquim associa seu diário de aula ao livro de Nino, apreendendo do 

filme o conselho que os tios do personagem lhe dão sobre a necessidade de 

se escrever nele, mesmo que não tenha um assunto sobre magia. O que 

Joaquim faz neste trecho é perceber que o diário de aula precisa ser escrito 

mesmo que o que ele tenha para dizer não lhe pareça ainda algo espetacular 

ou mágico. Foi o que tentou fazer a Liz, no diário da figura abaixo, utilizando 
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o suporte que tivesse a mão, como guardanapos de papel, blocos de evento 

e mesmo o SMS (Serviço de Mensagens Curtas) do seu celular para guardar 

seus registros em qualquer momento. 

 

 
Figura 4: Diário de Liz Forte (foto da autora) 

 
 

De modo menos figurado, Rogério traduz o que ele compreende sobre 

o diário de aula, que lhe faz “reviver a vivência, relembrar, faz crescer e 

perceber suas percepções”. Dada sua inovação como instrumento de 

avaliação em cursos de Comunicação, o diário de aula gerou estranhamento 

nos/as estudantes. Por isso em vários diários notei uma necessidade 

espontânea de seus/suas autores/as explicar para si mesmo/a o que ele é e 

como opera. Considerando que em nenhum momento isso lhes foi solicitado, 

observo que pode ser do próprio instrumento sua potência reflexiva.   
 

4) Sobre uma aprendizagem atravessada por ações de extensão.  
 
 

Como não se interessar pelas crianças, não é mesmo? As crianças 
são o que realmente dá graça ao projeto, todas elas, em especial o 
Pedro e Rani, sempre lá, sempre os que tomam conta de tudo, 
meio que os líderes entre as crianças, apesar de todos terem seu 
importante papel. Eles quebram um pouco, ou bastante o 
pragmatismo dos adultos durante as atividades, nos surpreendem 
com talentos novos, a falta de medo de encarar as coisas e, claro, 
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sua doçura. Os adultos estão aprendendo muito com elas, outro dia 
o Rafael, que nem entregue o diário tinha, por temer escrever, leu 
um poema feito por ele. Há quanto tempo eu não vejo algo assim, 
não é? A superação! (Diário de Pedro Martins, sem data 
especificada) 
 
 
Hoje foi o dia da realização da gincana pensada pela Sofia e pelo 
Iuri. Eu e a Anne fomos fazer a pipoca em uma casa [de uma 
moradora do bairro], próximo à sala do Pezinho. Chegando lá não 
fomos bem tratadas, foi realmente uma situação constrangedora. 
Mas logo depois fomos à casa da Valesca e o clima foi 
completamente diferente. Fomos muito bem recebidas. Fiquei 
pensando: será que estou incomodando? Me veio a lembrança do 
começo do Pezinho, quando eu ainda não me sentia totalmente 
incluída e queria participar mais, mas não sabia como fazer isso. 
Mas a avó da Valesca nos tratou de uma forma tão calorosa e tão 
acolhedora, que acho que fez a mim e a Anne esquecermos do mal 
estar ocorrido. Mais uma vez o Pezinho me mostra o verdadeiro 
sentido de deixar-se afetar e sensibilizar. (Diário de Teresa Ávila, 
em 19 de novembro de 2011) 
 
 
Teatro no Pezinho [sobre o filme Alice no País das Maravilhas]. 
Apesar dos risos e da diversão, a professora insegura – a neura – 
insiste em bater a porta: toc, toc, toc. Será que não foi caótico 
demais? Contudo alguns comentários marcaram este dia. O Luis 
disse-me “agora estou entendendo como posso atuar com eles. 
Eles podiam levar estes textos [ele se refere aos trechos de um 
capítulo de Alice no País da Maravilhas] e pedir que suas mães 
leiam para eles”. A Érica, moradora do bairro, disse “agora vou 
fazer teatro na minha casa”. A Ana Rita disse-me, uns dias depois, 
“de repente, eles sentem que o teatro não é mais tão distante 
deles”. Eu sinto que o caos incomoda, mas acho que pode ser esse 
o caminho. (Diário de Lara Lima Satler, em 3 de setembro de 2011)   

 

Recorro agora ao interesse principal que me motivou a encarar toda 

essa empreitada, que foi, em outras palavras, a primeira experimentação de 

uma formação autoreflexiva envolvendo estudantes, um projeto de extensão 

e três professoras, sendo eu uma delas. Para pensar nos relatos acima foi 

preciso considerar também a experiência de uma das docentes com teatro e 

cinema e das outras duas em fotografia e vídeo, bem como distintos 

interesses conceituais e visões de mundo. Tudo isso foi articulado para a 

construção da seguinte ementa da disciplina, 
Treinamentos e jogos para o estado de criação e construção 
coletiva, com percepção e adoção de uma atitude que incorpora 
valores e critérios do Novo Paradigma como simplicidade, 
solidariedade, profundidade, espiritualidade, interioridade, respeito 
ao diferente, unidade na diversidade, cooperação, desapego e 
visão sistêmica, buscando desenvolver a expressão artística 
multidisciplinar de um ser harmonioso e integrado ao presente, 
onde se exercite: democracia, cidadania, autoestima, sociabilidade 
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e novas posturas, visões e soluções diante do planeta e de todos 
os reinos, através de vivências em sala de aula, duas em 
Pirenópolis e exibições, conversas e produções de filmes, de 
maneira coletiva. Cruzamento metodológico e conceitual entre 
educomunicação, sincronicidade e criação coletiva, buscando uma 
prática e reflexão muito mais a partir do processo que do produto 
final. (Sincronicidade e Comunicação: Criação Coletiva, 2011) 

 

A partir da releitura desta ementa, noto como ela pouco contemplou as 

expectativas sobre ensino que tinha na época em relação à empreitada. 

Considerando também se tratarem de fruto de uma construção coletiva entre 

as três docentes, observo que quem de nós tinha mais seguranças 

conceituais prevaleceu, algo muito frequente nestes processos. Além disso, 

como primeira experimentação, os conceitos fundamentais que tinha sobre 

aprender, ensinar, no âmbito da universidade e num projeto de extensão se 

encontravam ainda fugidios, vagos e muito intuitivos. Ressalto ainda que a 

ausência da perspectiva e das peculiaridades da extensão nesta discussão 

de modo algum indica sua menor importância, revela apenas que o interesse 

aqui analisado é um ensino atravessado pela extensão e não ela 

propriamente dita. 

Assim, como professora não tinha ainda muita clareza sobre o que 

estava propondo, o que me interessava e, principalmente, no que se 

empenhavam minhas parceiras de condução da disciplina. Talvez por isso, 

tenhamos optado pela oferta da disciplina no formato de um Núcleo Livre, o 

que implica em termos mais abertura para experimentar e errar inclusive. O 

que tinha como certo era um incômodo sobre o modelo de ensino praticado 

no curso onde trabalhava. Em princípio era o que tinha.  

Aos poucos, fui com o grupo de professoras e estudantes delineando 

como todo o processo seria construído. Em nenhum momento tínhamos a 

intenção de criar um “método baseado no coletivo”, mas acredito que a Isis 

interpretou a experiência de modo acertado. Foi da necessidade de ensinar o 

ensinado na universidade às crianças do Pezinho de Jatobá que o grupo de 

universitários/as se desdobrou em pensar sua própria aprendizagem. 

Contudo, ainda que de modo muito incipiente. Em parte pela novidade da 

proposta para todos/as, em parte pelo complexo das variáveis envolvidas 

nela.  
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Apesar disso, noto que estar baseado no coletivo, num momento de 

professoras e universitários/as e noutro de professoras, universitários/as e 

crianças trouxe novos elementos para se pensar o aprender. É o que nos 

apresenta Pedro, no seu relato. Dado o comportamento despretensioso das 

crianças, ele atribui a elas o papel de mestres, pois elas “quebram um pouco, 

ou bastante o pragmatismo dos adultos durante as atividades, nos 

surpreendem com talentos novos, a falta de medo de encarar as coisas e, 

claro, sua doçura”.  

Para ele, foram as crianças que ensinaram aos/as estudantes a 

encarar as atividades de criação sem tanto bloqueio, que ele traduz por 

pragmatismo adulto. Para Pedro, a capacidade infantil de se lançar à 

proposta sem saber ao certo no que vai dar, ou seja, despretensiosamente, 

tornou-se um exemplo para o colega Rafael superar uma autocrítica 

impeditiva de processos criativos.  

Destaco sua percepção sobre o exemplo como potencia formativa, já 

que neste caso ele não se origina de alguém supostamente mais vivido nem 

mais especialista em criação audiovisual, mas de crianças de um projeto de 

extensão, na periferia de Goiânia. Socialmente falando, marginalizadas de 

uma suposta autoridade para se tratar sobre cinema, muitas das quais nunca 

estiveram em uma sala escura. O que está em questão então não é o ensino 

sobre cinema ou audiovisual, mas um modo de encarar os desafios criativos, 

de se expor perante o grupo, experimentando-se por meio de linguagens e 

técnicas diversas.  Para Pedro, o que as crianças ensinaram aos adultos foi 

esse modo desprendido de lidar com a criação audiovisual. 

O relato de Teresa, por sua vez, apresenta a reflexão sobre o 

aprendizado pela via do incômodo. Se com Pedro observo o aprender pelo 

exemplo, aqui o tenho pelo padecimento de uma experiência atravessada 

pelo constrangimento. Se de um lado temos certa valorização do lúdico e do 

aprender exclusivamente por meio do prazer da descoberta no pensamento 

educacional progressista, temos também uma compreensão muito romântica 

de ações de extensão em periferias. A reflexão da Teresa sobre o ocorrido 

sugere que ambas as visões pedem revisão.  
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Não é possível omitir o padecer, a negação do outro e o conflito de um 

aprendizado atravessado por ações de extensão. Também não advogo por 

uma educação baseada no constrangimento, na coerção, na unilateralidade 

das relações. Nem um extremo, nem outro. Observo da situação relatada por 

Teresa que, apesar de nós professoras termos buscado a prática dialógica 

em coletivo, foi inevitável o constrangimento. Portanto, ele pode ser incluído 

no aprendizado, precisa ser problematizado, não pode ser empurrado para 

debaixo do tapete, não deve ser limpo dos processos educativos.  

Mas foi isso que fiz no desabafo do meu diário, isto é, ao me 

incomodar com o caos e a confusão próprios de atividades com crianças, 

sem o perceber, senti-me responsável por não propiciar um ambiente 

asséptico para as aprendizagens emergirem. Mas de onde vem essa ideia de 

que o aprender requer uma assepsia de confusão, caos, erros? E de onde 

vem a noção de que eu professora sou a grande responsável por garantir 

esse ambiente aos/as estudantes? E ainda o que tal perspectiva traz no seu 

bojo sobre a relação professora-estudante? 

Tal experiência me impulsionou a buscar saberes e fazeres que 

envolvem o ensino em que atuo, bem como reflexões sobre a minha ação 

docente. E foi a partir de pesquisas em formação docente, especificamente 

nas que concebem o/a professor/a como pesquisador/a que encontrei aporte 

para refletir sobre tão complexas questões.  

Assim, ao buscar referenciais metodológicos para esta pesquisa, 

aproprio-me de algumas discussões envolvendo a formação docente 

baseada na epistemologia da prática, a qual ao invés de conceber o/a 

professor/a como mero executor de currículos compreende-o/a como 

profissional reflexivo, como professor/a-pesquisador/a.  

Schnetzler (1998, p. 8, grifos da autora) apresenta a necessidade de 

pesquisas serem realizadas por professores/as, pois nelas o investigar torna-

se parte constitutiva da sua atividade docente, do seu desenvolvimento e da 

melhoria da sua ação pedagógica uma vez que    
Estabelecer “conversações reflexivas” sobre a nossa prática, refletir 
na ação e sobre a nossa própria ação, preferencialmente, num 
coletivo de professores, certamente promoverá a produção de 
conhecimentos mais úteis e substanciais para a tão pretendida 
melhoria educativa.  
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Assim, o enfoque metodológico da pesquisa-ação na minha prática 

docente emerge com uma série de necessárias adaptações para esta 

investigação. A primeira delas advém do cenário em que me atuo, o ensino 

superior em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Nele não trato 

da perspectiva da formação de professores/as em um coletivo de 

professores/as, mas com um coletivo de estudantes.  

Neste contexto, a formação de professores/as faz sentido para mim, 

não diretamente para meus/minhas estudantes. É claro que eles/as serão 

beneficiados/as a partir do momento em que empreendo esta discussão, mas 

seus interesses profissionais imediatos são outros, ou seja, eles/as não serão 

necessariamente professores/as mesmo que alguns possam optar por seguir 

essa carreira. Esse cenário me exige adaptar leituras, como exemplificado 

anteriormente quando usamos os diários de aula, metodologias e práticas, 

bem como a reflexão sobre todas elas. Nele ainda o direcionamento das 

discussões é pautado constantemente pela questão “como meu aprendizado 

pode ser melhor?”.  

Se de um lado esta questão pode esbarrar de modo constrangedor em 

mim quando minha ação docente é um entrave para o aprendizado discente, 

de outro ela gera um exercício de autoformação, perspectiva que encaro 

como uma das hipóteses para melhorar o ensino em que atuo. Não se trata 

de transferir a responsabilidade de melhoria do ensino para o indivíduo, o/a 

estudante, que pouco pode sozinho. Trata-se de estimular uma atitude 

autoformativa que impulsione mudanças coletivas no modo como este/a 

estudante encara a sua participação no ensino, percebe o currículo e age em 

diálogo com outros docentes, nas instancias cabíveis, para compartilhar a 

construção de saberes mais significativos para o todo.  

Em outras palavras, tanto eu quanto os/as estudantes realizamos 

exercícios de autoformação em coletivo, embora cada um busque no grupo 

respostas para interesses distintos. Eu, ao me propor a questão “como meu 

aprendizado pode ser melhor?”, considero-o em relação à minha ação 

docente. Eu, que tenho aprendido a ser professora, sendo, busco nestes 

exercícios como meu aprendizado sobre o ensino pode ser melhor. Então, 
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das conversações construídas em um ambiente dialógico com estudantes, 

extraio novos aspectos para aplicá-los ao ensino desse mesmo grupo e, na 

sequência, submeto novamente à questão por meio de avaliações coletivas e 

assim ciclicamente. Em todo esse processo conto com o acompanhamento 

de uma pesquisadora externa, minha orientadora de doutorado, que me 

indica caminhos teóricos, metodológicos e me aponta questões-chave para 

levar a campo e refletir sobre elas. Além disso, retomando a discussão sobre 

o meu percurso, todos estes exercícios são pensados a partir da 

experimentação de um “método baseado no coletivo”, como batizado pela 

estudante Isis.  

Assim, a discussão feita por Delgado (2007) sobre coletivo torna-se 

necessária, pois para ele diferentemente da ideia de comum, que faz a 

comunidade que nela se fundamenta se configure como unidade social, ao 

contrário disso, o coletivo se associa à ideia de reunião de indivíduos, por 

meio da qual eles percebem a conveniência de construir suas mediações 

juntos. A partir dessa distinção, o coletivo, nesta pesquisa, existe como ideia 

de reunião, a qual rege as relações, mas também potencializa a 

manifestação das singularidades dos agrupados.  

Daí porque aliamos ao enfoque da pesquisa-ação o da pesquisa 

narrativa. Em diálogo com Oliveira (2011, 2013), por meio da autobiografia 

como abordagem desta investigação narro sobre minhas experiências 

historicamente constituídas a partir do lugar em que ocupo. Isto é, a 

experiência como professora de disciplinas envolvendo imagem e audiovisual 

esclarece sobre o contexto social em que estou inserida, um curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Segundo Oliveira (2011, p. 

178), a narrativa autobiográfica enquanto tratamento metodológico de 

pesquisa e de interpretação “é a capacidade de organizar a experiência como 

pautas de discussão ou como focos de investigação, como forma de construir 

sentido por meio da descrição e da análise dos dados biográficos”.  

Os dados biográficos aqui emergem da escrita de diários de aulas 

meus e dos/as estudantes que aceitaram participar comigo desta 

investigação. Mas não apenas desta fonte. As imagens produzidas e as 
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discussões em sala ao longo da oferta de dois Núcleos Livres (NL)15 são 

também fontes consultadas, descritas e analisadas.  

Da reunião entre professora-pesquisadora (eu) e pesquisadora externa 

(minha orientadora) emerge a necessidade de buscar possíveis contribuições 

para minha ação docente advindas de coletivos focados simultaneamente na 

realização e no estudo do audiovisual. Assim, por meio de observação 

participante, entrevistas, análise de produções audiovisuais e documentos 

eletrônicos penso sobre modos de aprender e realizar nos coletivos Garapa e 

Sistema Cooperação - Amigos do Cinema.  

Uma vez que os contextos e as situações exigiram o emprego de 

distintas estratégias metodológicas ao longo desta investigação, a produção 

dos seus dados e a sua interpretação têm como referência a bricolagem, pois 

comprometida com o ecletismo desta pesquisa, permiti que as circunstâncias 

dessem forma aos métodos empregados nela (KINCHELOE; BERRY, 2007).  

Daí advêm as adaptações metodológicas mencionadas, a observação 

do lugar social e da minha história pessoal como pesquisadora e professora 

em formação. Mas também a recusa a métodos tradicionais apenas para que 

esta pesquisa seja validada, isto é, corro o risco de ver a construção desse 

conhecimento tida por menos em virtude das escolhas que fui fazendo ao 

longo do processo.   

Todavia, como um bricoleur lanço mão de diversas ferramentas para a 

produção qualitativa de conhecimento nesta pesquisa, compreendendo que 

seu método é também “uma tecnologia de justificação, ou seja, uma forma de 

defender o que afirmamos saber e o processo por meio do qual o sabemos” 

(IDEM, Ibidem, p. 17). Desse modo, avanço na reflexão pensando sobre o 

lugar de onde falo que nomeio cenário, o próximo capítulo.  

 

 

 

 

                                            
15 O primeiro ofertado em 2012/1 foi “Saberes audiovisuais colaborativos” e o segundo em 
2012/2 foi batizado pelo grupo anterior de “Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas”.  
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2. CENÁRIO 
 

Recortar o Curso de Comunicação Social em uma pesquisa pode soar 

um tanto antiquado, fora de moda, obsoleto, nos dias atuais. Há muito no 

Brasil, no dia a dia da formação em Comunicação Social, as habilitações são 

tomadas por cursos, de modo que se fala cotidianamente “eu faço 

Jornalismo” ou “sou profissional de Publicidade” e ainda “ministro aulas no 

curso Relações Públicas” etc. Mais do que tomar o geral pelo específico, tais 

expressões, tão corriqueiras no vocabulário dos/as comunicadores/as 

brasileiros/as, revela um desejo que já se concretiza por meio de um 

movimento de diluição do curso nas habilitações. Justificado pela construção 

de uma identidade própria para as profissões em sua especificidade, tal 

movimento tem crescido em polêmica e conquistas país adentro.  

Desde 2013, Jornalismo e Relações Públicas são cursos com 

nomenclatura própria, ou seja, não são mais habilitações do curso de 

Comunicação Social. Assim, passaram a ser curso de bacharelado em 

Jornalismo (Parecer n. 39/2013, MEC) e curso de bacharelado em Relações 

Públicas (Parecer 85/2013, MEC). Contudo, 
O processo de atualização das DCNs para os cursos incluídos na 
grande área de Comunicação foi iniciado em 2006 com a 
aprovação das DCNs de Cinema e Audiovisual. A grande decisão 
tomada pelo MEC foi a de dar autonomia às habilitações 
profissionais agrupadas na Resolução 2/84 do antigo Conselho 
Federal de Educação. Desta maneira, os novos cursos instituídos 
pelo MEC/CNE recuperam a autonomia usurpada durante o regime 
militar. (Ministro da Educação homologa as Diretrizes Curriculares 
para os Cursos de Jornalismo e Relações Públicas, 2013) 

 

Atualmente há um movimento nacional pela reformulação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de Comunicação Social, 

habilitação em Publicidade e Propaganda. No relato de ações para a 

reformulação, Trindade (2014) argumenta sobre sua importância e cita como 

exemplo as DCNs do Audiovisual e Cinema, do Jornalismo e das Relações 

Públicas. Apreendo do seu texto que a reformulação a qual o autor se refere 

pressupõe romper com a atual condição de habilitação para se tornar curso, 

uma vez que esse foi o caminho percorrido pelos exemplos citados.  
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Não pretendo discutir sobre a pertinência deste movimento, por isso 

não analiso as opiniões favoráveis ou contrárias a ele. Entendo que existem 

fóruns de discussão abertos atualmente para este debate, assim não me 

proponho a detalhar sobre tal processo. Ao contrário disso, interessa-me 

refletir sobre algumas características deste ensino a fim de vislumbrar 

possíveis melhorias. A experiência como estudante e atualmente como 

professora no curso de Comunicação Social, habilitação Publicidade e 

Propaganda na Universidade Federal de Goiás (UFG), foi um importante 

ponto de partida para me sensibilizar a esta discussão.  

Neste capítulo, busco pensar como estão propostos os saberes e os 

fazeres em audiovisual no curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda. Delimito o objeto de investigação à habilitação de Publicidade e 

Propaganda, uma vez que na instituição na qual exerço a função de docente 

é nela que me encontro alocada. Ao contrário de certezas categóricas, neste 

texto busco trazer a tona dúvidas e questionamentos sobre uma formação 

cujos currículos já foram tomados por uma colcha de retalhos (MARQUES 

DE MELO, 1991). A imagem da colcha de retalhos utilizada pelo autor 

considera não a beleza inventiva e experimental de uma artesania, mas o 

sentido pejorativo que o termo expressa na língua portuguesa, relativo à 

fragmentação, à composição com restos e materiais, aos pedaços e aos 

miúdos misturados em partes desconexas.  

É também Marques de Melo (1991, p. 11) quem usa a expressão “crise 

de identidade” para se referir aos desafios que as escolas de comunicação 

brasileiras vivenciavam há trinta anos. O termo identidade no contexto da sua 

afirmação diz respeito às características peculiares destas escolas, ou seja, 

àquilo que as constituem como escolas de Comunicação e não de 

Agronomia, por exemplo. Como as escolas são constituídas por sujeitos 

(docentes, estudantes e uma série de técnicos que dão apoio) e por uma 

gama de práticas, posicionamentos políticos e modelos teórico-

metodológicos que compõem o ensino, uso aqui o termo identidade apenas 

por empréstimo linguístico, ou seja, não é foco prioritário pensar sobre o 

grupo que a constrói e com ela se identifica.  
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Assim, no primeiro item, penso sobre as práticas, as políticas e os 

modelos que são característicos deste ensino, que o identificam como 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda ou simplesmente 

Publicidade e Propaganda, como é corriqueiro dizer. É claro que tais 

características revelam muito sobre o grupo, mas para esta reflexão objetivo 

compreender de que “crise de identidade” o autor acima trata? Esta suposta 

“crise de identidade” é notada no ensino de Publicidade e Propaganda 

atualmente? Se sim, por meio de quais sintomas? Desse modo, busco 

pensar sobre as identidades do ensino em Comunicação Social habilitação 

em Publicidade e Propaganda em instituições públicas de educação superior 

no país. Por isso, analiso alguns relatos e relatórios de pesquisas nacionais 

que dialogam com este recorte a fim de compreender sobre estas 

identidades.  

A partir de alguns pontos-chave que compõem as identidades deste 

ensino, busco compreender se faz sentido pensar que crises têm constituído 

seu pano de fundo. Analisar a questão sob tal perspectiva pode contribuir 

para vislumbrar a construção de projetos de ensino que sejam mais 

instigantes para professores/as, estudantes e demais atores envolvidos.  

Finalmente, no segundo item, por meio da interpretação do atual 

Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPPC) de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde 

atuo como docente, busco pensar sobre os fazeres e saberes audiovisuais 

prescritos. O recorte para IES pública se justifica pelo meu trajeto de 

formação e exercício profissional docente em uma universidade pública. Além 

disso, uma vez que tenho recebido estudantes de Jornalismo e Relações 

Públicas da mesma instituição nas disciplinas que ministro, penso na 

Publicidade e Propaganda a partir da referência dos dois cursos acima.   

Por meio de abordagem qualitativa, investigo nestes documentos 

como os saberes e fazeres em audiovisual estão propostos pelo curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de 

Goiás. O tratamento teórico das fontes buscou diálogo com o campo da 

educação da cultura visual. Também o seu tratamento metodológico exigiu a 

revisão de outras pesquisas envolvendo o ensino em Comunicação Social no 
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Brasil a fim de traçar paralelos, comparações e interpretações com a 

pesquisa documental. A contextualização do objeto de pesquisa em um 

tempo-espaço é uma orientação epistemológica do campo de estudos da 

educação da cultura visual com a qual me afino.  

 

2.1  Um cenário de divergências e generalizações sobre o ensino  
 

Como já mencionado, foi Marques de Melo (1991, p. 11) quem usou a 

expressão “crise de identidade” para se referir aos desafios que as escolas 

de comunicação brasileiras vivenciavam em 1990. Por identidade não 

entendo valores fixos e imutáveis que pressupõem visões essencialistas 

sobre um determinado grupo. Com Woodward (2012), penso a identidade 

como relacional, e sua diferença como uma marcação simbólica em relação a 

outras identidades.  

Assim, me aproprio do conceito de identidade não para pensar o grupo 

de professores/as, de estudantes e técnicos das escolas de Comunicação 

brasileiras, mas para pensar sobre as características das ações de ensino 

praticado por este grupo. Além disso, opto por usar o termo identidades, no 

plural, para nos lembrar das identificações que os sujeitos deste grupo 

constroem para marcar suas práticas e para ressaltar as diferenças de 

outras.  

Em primeiro lugar, é preciso compreender que o debate nacional sobre 

o ensino de Publicidade e Propaganda não se desvincula claramente da 

discussão sobre as escolas de Comunicação no país, de modo a ser inviável 

realizar uma leitura separatista. Ora porque tanto as pesquisas quanto os 

seus espaços de difusão específicos em Publicidade e Propaganda são muito 

recentes, ora porque no percurso histórico a Comunicação foi constituída 

como um campo de conhecimento e como um curso. Por isso, ainda hoje há 

discussões envolvendo as distintas habilitações que usam a Comunicação 

como termo guarda-chuva, ou seja, como aquele que comporta muitos outros 

dentro de si. Desse modo, abordo aqui relatos de pesquisas que ora tratam 

do tema como ensino de Comunicação, ora como ensino de Publicidade e 

Propaganda. 
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 Desde a década de 1990, Marques de Melo (1991) alertava sobre a 

urgência em repensar o ensino em Comunicação no Brasil devido aos 

modelos e dinâmicas pedagógicas defasados. Nesta época, o autor observa 

que  
O fio condutor dessas observações multifacetadas é o desejo de 
avaliar criticamente o desempenho da universidade enquanto 
espaço de criação de novos conhecimentos e de formação 
profissionais capacitados para atuar em jornais, revistas, emissoras 
de rádio e TV, agências de publicidade, editoras, serviços de 
relações públicas, empresas cinematográficas etc. (MARQUES DE 
MELO, 1991, p. 7-8) 

 

 A citação acima demonstra um momento histórico em que era 

comumente aceito tratar de todas as habilitações de modo generalizado. 

Uma vez que o autor se propõe a avaliar o desempenho da universidade na 

construção de todas elas, ele apresenta como perspectiva que todas estas 

formações tinham os mesmos desafios. Ao analisar todas as habilitações em 

uma avaliação geral, o autor revela um enfoque panorâmico sobre o curso de 

Comunicação, como se ele fosse um bloco homogêneo.  

Observo que esta perspectiva tem se alterado, de modo que 

caminhamos para a construção de identidades mais demarcadas no campo 

da Comunicação. Contudo, o que o autor acima chamou de “crise de 

identidade” é observado também nos relatos de pesquisa de Moura (2001) 

uma década depois. A autora se propõe a investigar sobre o curso de 

Comunicação na perspectiva do ensino com enfoque para três habilitações 

(Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas). Assim, ela faz 

um esquema geral sobre as principais fases identificadas neste ensino, 
A legislação específica do assunto permitiu comparações, onde 
observamos semelhanças e diferenças quanto à questão curricular 
em Comunicação Social. Foram cinco currículos mínimos 
implantados (Parecer nº 323/62, Parecer nº 984/65, Resolução nº 
11/69, Resolução nº 3/78, Resolução nº 2/84), que podem ser 
classificados, conforme o Parecer nº 480/83, nas fases: clássico-
humanística (até a segunda metade da década de 60), científico-
técnica (década de 60), crítico-reflexiva (década de 70), e de crise 
de identidade (década de 80). As fases referem-se ao ensino da 
teoria e das práticas profissionais enfocadas nos cursos. Assim, 
podemos fazer as seguintes associações: 
– a fase clássico-humanística está associada a um enfoque nas 
questões humanas; 
– a fase científico-técnica está associada a um enfoque nas 
atividades específicas das áreas profissionais;  
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– a fase crítico-reflexiva está associada a um enfoque crítico aos 
condicionamentos sociais; 
– a fase da crise de identidade está associada ao fato de existir um 
currículo formal, impedindo novos projetos de curso.  
(MOURA, 2001, p. 57-58, grifos nossos) 

 
A autora se utiliza das legislações que existem sobre o curso de 

Comunicação para construir sua investigação e como elas tratavam o curso 

como único, também muitos pesquisadores do campo o concebiam como tal. 

Assim, quando Marques de Melo (1991, p. 11, grifos do autor) se refere à 

“crise de identidade” das escolas de comunicação, está criticando uma 

assimilação distorcida do modelo de ensino norte-americano no qual a 

“polivalência é institucional”. Em outras palavras,   
Ao atrelar a “polivalência” à formação de um único profissional, 
organizando um sistema curricular que procura fazer um amálgama 
dos diversos instrumentos de trabalho peculiares aos media, 
cimentados por uma concepção positivista da teoria da 
comunicação (atomizada em sociologia da comunicação, psicologia 
da comunicação, antropologia da comunicação etc.), o modelo do 
CIESPAL conduziu as escolas de comunicação a um beco sem 
saída. Distanciando do mercado de trabalho (recentemente 
especializado) o perfil dos profissionais formados (polivalente), as 
escolas não tiveram outro caminho senão enveredar pelo 
‘alternativo’. O que conduz, inegavelmente, à preparação de um 
exército de desempregados, pois os veículos de comunicação não-
massivos, e da mesma maneira os centros de pesquisa possuem 
capacidade limitada para assalariar tantos ‘comunicólogos’. 
(MARQUES DE MELO, 1991, p. 11, grifos do autor) 

 
A partir desta citação, encontro um ponto-chave das identidades deste 

ensino: a polivalência. O autor critica uma formação polivalente para o/a 

mesmo/a estudante, argumentando que ela se fundamenta na ideia “do 

profissional apto a desempenhar quaisquer atividades dentro da indústria 

cultural” (IDEM, Ibidem). Ainda segundo sua argumentação, uma formação 

polivalente não produziria aprofundamento em nenhuma atividade, por isso a 

identidade da polivalência marca uma diferença da identidade especializada.  

O autor apresenta ainda que as escolas buscaram o mercado 

alternativo devido a essa identidade polivalente, o que pode ser questionado 

já que a busca por opções alternativas de trabalho não é uma consequência, 

mas uma escolha política. O que está implícito na sua crítica à identidade da 

polivalência é uma discussão mais ampla, aquela que trata do papel da 

universidade. Como a universidade também vivencia uma “crise de 
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identidade” (para usar os termos do autor), este assunto costuma ser evitado, 

mas a discussão existe.  

Coêlho (2006, p. 46, grifos do autor) contrapõe a perspectiva de uma 

formação focada na especialização, pois “confundida com aprender a fazer, a 

executar tarefas, a formação profissional apenas ilusoriamente atende às 

exigências do mercado e pouco contribui para a empregabilidade” uma vez 

que “ela não vai além da preparação de especialistas em, de técnicos em, de 

peritos capazes de operar o mundo e a sociedade, de fazê-lo funcionar”. 

Segundo o autor, mesmo que a universidade atualmente se ocupe em 

antecipar problemas e obstáculos que os/as estudantes encontrarão no 

exercício da sua profissão, esta é uma pretensão ingênua e impossível, pois 
O que move o mercado é a permanente busca da eficiência, da 
produtividade, do lucro rápido e seguro, numa palavra, a lógica da 
acumulação do capital. Por mais que se procure inovar, utilizar 
tecnologias avançadas e ajustar-se ao mercado, a universidade 
jamais conseguirá seu intento e, menos ainda, antecipar-se ao que 
supostamente os alunos encontrarão na esfera do trabalho, no 
mundo da produção e dos serviços. Tal fato ocorre não por uma 
lentidão ou uma suposta incapacidade da universidade e do ensino 
de acompanhar as transformações na esfera da tecnologia, da 
produção e dos serviços, mas porque a natureza, a lógica e a 
temporalidade da cultura, da educação, da escola, da universidade 
e do ensino são diferentes de tudo o que constitui o mundo da 
empresa e ocorre na esfera do mercado. Se o descompasso 
decorre do ser, da natureza mesma destas realidades, de suas 
diferenças intrínsecas, são absurdos e infrutíferos os esforços e 
tentativas para uni-las e integrá-las. A relação da universidade com 
as outras instituições e com as organizações deve fundar-se, 
então, no respeito ao sentido e à especificidade da vida acadêmica, 
no ensino e na pesquisa, sem o que ela não passará de um duplo 
de ministérios, secretarias de estado e empresas, não terá sentido 
e razão de existir nem condições de realizar o que os homens e 
suas obras, em sua dimensão social e individual, têm o direito de 
esperar dessa instituição. (COÊLHO, 2006, p. 47, grifos do autor)  

 

Ressalto na citação acima aspectos da identidade universitária que, 

apesar de apoiada em uma argumentação essencialista e fixa (traduzida pelo 

ser da universidade), marca a diferença de uma identidade especializada. 

Esta argumentação não apenas apresenta outro enfoque para o ensino 

superior, ela também esclarece que a “crise de identidade” das escolas de 

comunicação é um eco da “crise de identidade” da universidade. Trata-se de 

uma crise de concepções sobre a razão de existir de uma instituição que 
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produz conhecimento mesmo antes da Comunicação ser um campo e um 

curso.  

Lopes (2003, p. 287, grifos da autora) acrescenta que os modelos de 

ensino adotados nas escolas de comunicação são articulados pelas 

concepções de conhecimento legitimadas culturalmente, por isso  
Tanto no Brasil, como nos demais países da América Latina, as 
escolas de comunicação tem-se digladiado num interminável 
debate sobre se a graduação deve formar um comunicador 
‘generalista’ ou ‘especialista’. No fundo, trata-se de um confronto 
entre o modelo humanista de ensino, identificado com a formação 
‘integral’ acima da aquisição de habilidades, e o modelo 
tecnicista, que tem por base a especialização e os saberes 
instrumentais. A nosso ver, trata-se de um debate equivocado, em 
que os defensores do ‘generalista’ misturam exigências válidas 
sobre a formação com preconceitos ou posições moralistas sobre o 
papel e o poder da técnica na sociedade, enquanto os defensores 
do ‘especialista’ misturam um visão mais racional das 
transformações tecnológicas com uma enorme miopia social e 
política.  

 

Compreendo que esse é um debate central para o ensino da 

graduação e é um ponto-chave para conhecer as suas identidades. Saber 

minimamente da amplitude da questão ajuda a perceber que não há uma 

concepção única sobre o papel da universidade, portanto, não há uma 

identidade homogênea sobre o que é ou deve ser o ensino em Publicidade e 

Propaganda. O que há são identidades, muitas delas diferentes, pois 

apoiadas em divergentes concepções sobre a razão de existir do ensino 

superior. Assim, o que Marques de Melo (1991) chamou de “crise de 

identidade” diz respeito à divergência de concepções e modelos de ensino 

praticados pelos cursos de Comunicação. Isso implica que há crise porque há 

contradições. Mas elas não são próprias das identidades?  

Embora as contradições sejam parte das identidades do curso de 

Comunicação, observo que é imprescindível conhecer e produzir saberes 

específicos sobre e para a habilitação de Publicidade e Propaganda. Apesar 

de não se vincular claramente ao embate dos modelos humanista versus 

tecnicista citado, Figueira Neto (2010b, p. 3, grifos do autor) argumenta que 

no ensino em Publicidade e Propaganda,  
Ao contrário de muitas carreiras, onde a academia pesquisa, cria e 
desenvolve alternativas que, posteriormente são adotadas pelas 
empresas, na propaganda sempre aconteceu o contrário: as 
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empresas pesquisam, detectam tendências, introduzem novas 
técnicas, adotam novas tecnologias e só depois disso as escolas 
de propaganda replicam aos seus alunos o que os vários players 
do mercado já praticam, com maior ou menor defasagem temporal. 
Este cenário hoje comporta uma análise sob duas perspectivas: a 
primeira, que pelo avanço das tecnologias, o ensino da propaganda 
nunca esteve tão defasado das práticas do mercado; a segunda, 
que pela velocidade frenética das evoluções da comunicação 
mercadológica, ensinar a prática do momento é assumir a 
defasagem operacional dos futuros formandos: mais do que 
ensinar a trabalhar com hardware e softwares, reconhece-se hoje 
na área da propaganda, a necessidade de se habilitar e 
desenvolver “mindwares”.  

 

Assim, a crítica à polivalência, fundamentada por Marques de Melo 

(1991), diante da crescente especialização do mercado de trabalho precisa 

ser lida com ressalvas, pois o modelo hegemônico tornou-se especializado, 

mas ele nem é o modelo único e nem a polivalência é um problema para 

todas as habilitações da Comunicação. No trecho acima, tenho a 

argumentação de que sendo dificílimo para o ensino de Publicidade e 

Propaganda se adiantar às práticas do mercado, que são muito dinâmicas, é 

possível que ele tenha de assumir a defasagem e abandonar a pretensão de 

ser vanguarda na invenção de práticas mercadológicas. Segundo o autor, a 

melhor contribuição deste ensino para os/as universitários/as talvez seja o 

desenvolvimento das “mindwares”, ou seja, do intelecto, da capacidade de ler 

os cenários em que vão atuar, da habilidade de aprender continuamente e 

inventar o que e como pode ser o exercício e os caminhos da profissão 

escolhida.   

Neste sentido, observo outro ponto-chave das identidades deste 

ensino, a tímida reflexividade sobre suas práticas específicas. O ensino de 

Publicidade e Propaganda tem como embrião o setor de treinamento de 

agências que buscavam formar sua mão-de-obra (ANDRADE, 2013). 

Naquele contexto, tinha-se um treino com o objetivo imediato de ensino para 

a atuação na agência. É desse embrião tão imediatista e especializado que 

temos até hoje disciplinas com os mesmos nomes das funções de uma 

agência tradicional: Atendimento, Mídia, Redação, Direção de Arte, etc. 

Acontece que hoje nem esta agência é estruturalmente igual e nem a relação 

que estabelecemos com a comunicação e a publicidade é a mesma. Assim, 

especificamente na habilitação de Publicidade e Propaganda tem-se que  
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Se é verdade que o ensino da propaganda no Brasil tem como 
ponto de partida o atendimento das demandas de agências, 
veículos e anunciantes, sendo predominantemente formador de 
mão de obra para o ingresso no mercado, hoje mesmo este 
aspecto não é tão claro como antes: as atividades publicitárias 
sofreram e continuam vivenciando mudanças radicais, o mercado 
se contorce assumindo novas formas de atuação, ora em disputa, 
ora em sinergia com outras ferramentas de comunicação e, de 
modo extremamente acelerado, as novas tecnologias, 
principalmente as digitais, modificam drasticamente as formas de 
comunicação dos indivíduos e consequentemente seus 
comportamentos e atitudes. Se não há como fazer propaganda da 
mesma forma que se fazia há pouco tempo atrás, é mais verdade 
ainda que se deva ensinar e pesquisar a propaganda de forma 
mais sincrônica. (FIGUEIRA NETO, 2010b, p. 11) 

 

Em Publicidade e Propaganda, as agências com departamentos e 

funções estritamente especializadas e delimitadas são ainda realidade em 

grandes centros, ou seja, em pequenos e médios mercados o/a profissional 

que ao longo da sua trajetória souber exercer mais funções vai ter mais 

oportunidades. Outro aspecto é que a própria estrutura funcionalista das 

agências tem se alterado consideralmente de modo que a polivalência nesta 

habilitação não é um problema, antes se torna desejável.  
A agência de propaganda, representando o protótipo do mercado 
de trabalho, é composta por diferentes profissionais especializados 
em técnicas e atividades variadas como: atendimento, 
planejamento, criação, redação, arte, produção e mídia. Essa 
estrutura, bastante funcionalista, tem se alterado buscando uma 
organização mais dinâmica e flexível. As estruturas integram 
organização por projetos, por clientes, por processos entre outras. 
Independente da estrutura organizacional, as atividades do 
publicitário requerem competências e habilidades cada vez mais 
complexas e integradas. Por isso, fazer propaganda ou publicidade 
significa realizar uma tarefa multi, inter, transdisciplinar e, 
certamente, em equipe. Assim sendo, podemos afirmar que não 
existe um perfil profissional único que caracterize adequadamente 
a figura polivalente e complexa do publicitário. (FIGUEIRA NETO, 
2010b, p. 17-18) 

 

Por isso, ainda hoje, do/a profissional da área são exigidos 

conhecimentos gerais da sua habilitação, da comunicação e da cultura, o que 

na Publicidade e Propaganda é traduzido pela expressão “especialista em 

generalidades”. Em outras palavras, tal especialista em generalidades teria 

um perfil mais abrangente, capaz de abarcar o que o autor acima chamou de 

figura polivalente e complexa do/a publicitário/a.  
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Apesar disso, do mesmo modo que as pesquisas em Comunicação 

têm evitado recortes generalistas atualmente, noto um movimento acadêmico 

em direção à especialização no ensino. Se de um lado ganhamos em 

recortes mais precisos (pois cada vez menores, gerando análises menos 

equivocadas), de outro podemos perder na capacidade de observar e 

articular nas análises os contextos sociais e históricos dos objetos estudados 

(gerando conhecimentos fragmentados e propensos a miopias).  

Um exemplo dessa perspectiva míope, ou seja, que apresenta 

dificuldades de ver um pouco além do que está próximo, são os relatos de 

uma pesquisa realizada com estudantes de Publicidade e Propaganda na 

Universidade de São Paulo. Segundo Figueira Neto (2010a, p. 2), 
Os aprovados em PP na ECA/USP, compreensivelmente sentem-
se vencedores. Festejados pelos pais, parentes e amigos, 
ingressam com grandes expectativas no curso que escolheram. 
Mas o que se sucede não é o que deveria acontecer com alunos 
brilhantes e motivados: já no terceiro ou quarto semestres letivos, 
podem-se constatar traços de desânimo, com alunos questionando 
a importância de disciplinas, a competência do corpo docente, a 
adequação do curso às exigências de mercado, a falta de 
infraestrutura da escola, entre várias outras reclamações. 
Independentemente de falhas constatadas no curso, sempre me 
pareceu estranha a velocidade com que calouros entusiasmados 
transformam-se em alunos decepcionados. Apesar de perceber 
esta decepção na prática docente, nada havia que a comprovasse, 
verificasse suas causas e a mensurasse efetivamente. 
 

 Diante desse desafio, o autor apresenta relatos de uma pesquisa 

realizada com estudantes na qual conclui que a decepção dos estudantes 

tem como causa “expectativas irreais quanto à carreira e sua forma de 

aprendizado”, expectativas que se traduzem pela idealização de “um curso 

eminentemente prático, de desenvolvimento de criatividade”; e que neste 

contexto, a instituição  
Ao não fazer um trabalho de gestão das expectativas dos novos 
alunos, de não prepará-los, não informá-los, não ampará-los e nem 
tentar persuadi-los a aceitar a ‘nova’ realidade, sinaliza para as/os 
ingressantes um inadmissível descaso [...] Nesse ponto é evidente 
a falha de Comunicação da instituição. Ao se ausentar na 
interlocução com os alunos e não assumir uma postura ativa na 
comunicação, perde-se a oportunidade de se reforçar um 
posicionamento de competência presumido por ocasião do 
ingresso. E incentiva um espírito de corpo discente que beira a 
endogenia e prejudica o desempenho letivo. (FIGUEIRA NETO, 
2010a, p. 14) 
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Nesta pesquisa, tem-se um recorte e uma abordagem metodológica 

tão especializada em Publicidade e Propaganda que as conclusões que o 

autor nos apresenta parecem à primeira vista sob medida, ou seja, 

respondem claramente ao que foi perguntado. Diante das suas conclusões, o 

autor propõe que a instituição se comunique mais com seus/suas estudantes 

para minimizar as decepções e o desânimo discente.  

Destes relatos de pesquisa apreendo outro ponto-importante em 

relação às identidades deste ensino, seu projeto educacional ainda em 

processo de maturação. Observo, no campo da Comunicação e 

especificamente na habilitação de Publicidade e Propaganda, uma 

insuficiente compreensão sobre o que pode ser um projeto de ensino na 

universidade. Argumento que, devido à tímida atenção dada ao ensino no 

campo, o/a docente cumpre seu ofício de modo individual e isolado, o que 

dificulta a maturação de um projeto educacional mais consistente 

coletivamente.  

Além de cada professor/a formar-se a si mesmo, repetindo os 

exemplos dos seus docentes quando estudante, tem-se como consequência 

a insuficiente discussão sobre um projeto coletivo de ensino, seus 

fundamentos, suas potencialidades, pontos de melhoria e divergências. 

Segundo o relatório de pesquisa de Carvalho (2012, p. 147), realizado com 

docentes bacharéis em cursos de Comunicação Social – habilitações 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda, na Universidade de Brasília (UnB) e 

Centro Universitário de Brasília (UniCEUB),  
Nos questionários, os professores consideraram, por ordem de 
quantidade de citações, entre as três opções que mais contribuem 
para o desenvolvimento do trabalho docente:  
1ª opção: experiência de trabalho: 100% 
2ª opção: cursos de pós-graduação: 87,5% 
3ª opção: leituras por conta própria: 62,5% 
4ª opção: cursos presenciais formais: 35,5% 
5ª opção: eventos da área: 25% 
5ª opção: internet: 25% 
6ª opção: intercâmbio com colegas de trabalho: 12,5% 

 

Considerando que o recorte neste texto seja a educação superior 

pública, tem-se dos dados acima a presença da Universidade de Brasília 

como representante. O que ressalta nestes dados é que o intercâmbio com 
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os demais docentes é a última opção apontada como contribuição para o 

trabalho do/a professor/a. Em outras palavras, a maturidade tanto 

pedagógica, quanto de um projeto de ensino não tem sido construída de 

modo suficiente porque não há trocas, intercâmbio entre os/as docentes. 

Longe de culpabilizá-los/as por isso, o intuito desta reflexão é sensibilizar a 

todos/as da importância de pensar sobre seu ofício de educador/a.  

No ensino superior, antes de ser um/a comunicador/a e um/a 

publicitário/a, o/a docente é um/a educador/a, o que implica em encarar o/a 

estudante como um educando, que é muito mais complexo do que vê-lo 

como público para as nossas comunicações ou cliente para quem 

transmitimos informações e a quem precisamos satisfazer.  

Noto ainda que embora o recorte da pesquisa de Figueira Neto 

(2010a) tenha sido precisamente o curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA/USP) a decepção discente que ele 

encontra não é um fato isolado, não é específico desta escola. Ela é, no 

mínimo, observada também na instituição em que atuo. Neste sentido, 

concordo com o autor que os/as estudantes chegam a esta graduação com 

pouca informação sobre o que seja o ensino superior. Contudo, não se trata 

de melhorar apenas a comunicação com os/as estudantes, antes é preciso 

compreender os aspectos envolvidos neste desconhecimento para torná-lo 

parte de um projeto educacional maior.  

No relatório de pesquisa que analisa a formação dos Comunicadores 

Sociais no Brasil, a partir de um estudo de caso realizado nas habilitações de 

Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda da ECA/USP, 

Oliveira Melo (2006, p. 64) afirma que das entrevistas com os coordenadores 

das habilitações, 
Entendemos que as falas dos entrevistados refletem o momento da 
própria fase da universidade brasileira, pois, seu lugar crítico por 
excelência vem sendo ocupado por pressões internas e externas à 
idéia de universidade, deixando seu papel de análise e crítica, para 
responder as necessidades da sociedade. Ao invés de ser um 
centro da inovação científica e cultural e manter-se com 
independência crítica produzindo conhecimento, é em muitos casos 
reduzida a uma instituição que apenas reproduz conhecimentos, 
idéias e ações muitas vezes estranhas a ela. 
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Além de manter uma comunicação próxima dos/as estudantes, torna-

se urgente o pensar coletivamente com todos/as envolvidos/a, no âmbito 

local e nacional, sobre o ensino em Publicidade e Propaganda praticado na 

universidade. Neste sentido, é preciso considerar nesta discussão os 

contextos históricos, sociais e políticos que o envolvem, bem como trazer 

para este ensino as atuais perspectivas de pesquisas sobre ele. Em outras 

palavras, significa fortalecer a relação da graduação com a pós-graduação, 

gerando pesquisas que reflitam sobre o ensino e seus complexos jogos de 

interesses no contexto social.  
Sem uma pós-graduação consistente o bastante para lhe dar 
fundamentação teórica, inserida no complexo jogo de interesses 
público e privado e do ensino superior brasileiro e condicionada e 
pressionada pelas exigências de um mercado cada vez mais 
seletivo e especializado, a formação do comunicador social está 
longe de ser uma tarefa fácil de ser assumida no cenário da 
educação nacional. (COSTA, 2006, p. 5) 

 

Assim, apesar de inovadora a proposta investigativa de Figueira Neto 

(2010a) se desconecta de um percurso histórico, político e social em que 

ocorrem situações semelhantes às relatadas acima pelo autor. Marques de 

Melo (1991, p. 16), trinta anos atrás, já apresentava que um dos desafios 

pedagógicos para as escolas de Comunicação era que   
O currículo nas escolas de comunicação tem sido uma colcha de 
retalhos, sem princípios norteadores, sem diretrizes políticas ou 
pedagógicas que lhe dêem sentido. O amálgama de recortes do 
real que o conformam não corresponde às expectativas da 
sociedade e tampouco atenta aos anseios da sua própria 
comunidade.  
 
 

No trecho acima, tanto a comunidade universitária (incluso os/as 

estudantes) quanto a sociedade (que no contexto significa os campos de 

trabalho de egressos das escolas de comunicação) se decepcionavam com a 

proposta dos cursos. Desse modo, destaco outro ponto-chave destas 

identidades: certa fragilidade na estrutura curricular.  

O autor defende que a não correspondência das expectativas naquele 

momento histórico era causado por um currículo fragmentado, sem diretrizes 

e sem sentido. Já discuti que a concepção do autor pressupõe uma 

uniformidade de perspectivas que inexiste no campo da Comunicação e, por 
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consequência, no ensino da Publicidade e Propaganda. Desse modo, o 

currículo criticado pela ausência de diretrizes precisa ser revisto 

considerando as contradições pedagógicas e as divergências políticas 

peculiares de projetos de ensino construídos por sujeitos, no plural.  

Buscando historicizar sobre o campo, Lopes (2003, p. 284, grifos da 

autora) argumenta que o estudo e o ensino na Comunicação foi criado a 

partir de uma específica prática profissional centrada nos meios, gerando 

“essa redutora perspectiva midiacentrada das demandas sociais de 

comunicação” a qual “tem estado na base da articulação entre o modelo 

pedagógico imperante nas escolas de comunicação e o respectivo campo 

profissional e suas práticas”. Esta redutora perspectiva midiacentrada 

também aparece na habilitação de Publicidade e Propaganda na excessiva 

ênfase do ensino dado à agência de publicidade. Também sobre essa 

graduação, as disciplinas do currículo específico são os departamentos de 

uma agência estruturada aos moldes funcionalista.  

Para a autora, a articulação entre o ensino e as práticas profissionais 

se expressa duplamente: a) de modo explícito, no currículo dos cursos; b) 

implicitamente, na relação direta entre a formação e as concepções de 

Comunicação. Sobre a última, Lopes (2003, p. 284) afirma  
Dificilmente a reflexão, mesmo crítica, é realizada neste nível, 
quando o empenho deveria estar em pensar e repensar, com base 
na experiência acadêmica acumulada, as relações entre 
concepções de Comunicação e de educação presentes no modelo 
pedagógico das escolas.  

 
Em outras palavras, Lopes (2003, p. 285, grifos da autora) argumenta 

que as concepções de Comunicação estão estreitamente vinculadas as de 

formação praticadas nas escolas, por isso  
Constatar e explicitar a concepção dominante de comunicação que 
orienta a formação do comunicador e dá sentido ao conjunto do 
ensino e do currículo é uma tarefa fundamental que deveria ser 
desenvolvida periodicamente pela escola a fim de avaliar a sua 
experiência pedagógica. [...] Em outras palavras, a formação 
educativa do comunicador depende da concepção de comunicação 
adotada e também do tipo de relação que mantém com ela, que 
pode ser de dependência, de apropriação ou de invenção.  

 

Não tratarei aqui das principais concepções de Comunicação 

historicamente construídas. Interessa-me perceber por meio da sua 
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argumentação que nem as concepções de Comunicação são consensuais 

(por isso precisam ser pensadas continuamente), tampouco as relações que 

estabelecem com a formação são uniformes. Isso implica em compreender 

que este ensino é marcado por dissensões teórico-políticas profundas. 

Metaforicamente, as escolas de Comunicação e, por consequência, a 

habilitação de Publicidade e Propaganda está em um campo de batalha no 

qual a tímida discussão sobre o ensino em seus diversos aspectos gera 

perdas para todos/as os/as envolvidos/as.  

 

 
2.2 Sobre a formação audiovisual: especificidades do cenário local  
 
 Até agora tratei de alguns aspectos de identidades que configuram um 

cenário nacional sobre a formação audiovisual de estudantes que ingressam 

em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Neste item, investigo 

como os saberes e os fazeres em audiovisual estão propostos pelo curso em 

que atuo como docente. A partir de uma análise do Projeto Político 

Pedagógico de Curso (PPPC) em vigor, busco pistas que me ajudem a 

responder a questão, por isso desdobro-a nos seguintes itens: 

- a carga horária destinada à formação audiovisual em relação à carga 

horária da habilitação; 

- os objetivos que o curso apresenta em relação à formação 

audiovisual; 

- os métodos que o curso indica para alcançar tais objetivos de 

formação audiovisual; 

- a articulação entre saber e fazer audiovisual: o perfil das disciplinas 

que abordam tal formação e a indicação delas no fluxo do curso. 

O bacharelado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda é 

alocado na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). O Projeto Político-Pedagógico de Curso analisado 

data de 2004. Embora, em ano da escrita desta análise, tramite uma 

atualização, este é o projeto em vigor. Nele está prescrito a oferta das 
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disciplinas em regime semestral, de modo que caso o/a ingressante siga o 

fluxo sugerido, totalizará o curso em oito semestres ou quatro anos. 

 Embora o foco de análise seja a Publicidade e Propaganda, pretendo 

observar como as demais habilitações da mesma unidade acadêmica têm 

pensado essa formação, uma vez que tenho recebido estudantes de todas 

elas em minhas disciplinas. Desse modo, os cursos de Jornalismo e 

Relações Públicas serão apenas uma referência para a reflexão sobre a 

formação audiovisual proposta pelo curso de Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda da UFG. 

 O/a estudante formado/a pela Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás recebia o diploma de 

Bacharel em Comunicação, com a habilitação na carreira escolhida, sendo 

três carreiras: Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. 

Neste ano de 2015, as carreiras de Jornalismo e Relações Públicas da UFG 

estão ajustando seus Projetos Político-Pedagógicos de Cursos (PPPC) para 

se adequarem às DCNs homologadas em 2013, nas quais as carreiras 

tornaram-se cursos. A habilitação de Publicidade e Propaganda tem se 

articulado nacionalmente nesta mesma direção.  

  No quadro 1, contabilizo na carga horária (explícita em audiovisual) as 

disciplinas que tem no nome o audiovisual ou cinema ou documentário. Do 

somatório da carga horária por disciplina encontro um quantitativo de horas 

que relaciono com o total de horas da habilitação/cursos, não incluso as 

horas do Núcleo Livre e as de Atividades Complementares (nos três casos é 

de 150 horas). O objetivo é compreender a ênfase que cada graduação tem 

dado a formação audiovisual. 

É preciso notar ainda que a formação audiovisual não é um saber 

isolado dos demais saberes vivenciados em uma graduação. Portanto, a 

aferição nos quadros a seguir deve ser observada com parcimônia, uma vez 

que muitas disciplinas da habilitação trazem o audiovisual como recurso de 

ensino, e mesmo que de modo não tão sistemático proporcionam um contato 

e certa formação. 

  

 



   67 

 

Quadro 1: Carga horária destinada à formação audiovisual  
Habilitação/cursos  Carga horária  

(explícita em  
audiovisual)  

Carga horária  
(Núcleo Comum +  
Núcleo Específico) 

Carga horária  
(Núcleo Livre)  

Publicidade e 
Propaganda  

128 horas  2336 horas 256 horas  

Jornalismo 320 horas  2285 horas  315 horas  
Relações Públicas 64 horas  2368 horas  256 horas  

 
Fonte: Matrizes curriculares dos cursos de Comunicação Social - Publicidade e  

Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas, todos na UFG16 
 

Se o/a estudante matriculado/a em Publicidade e Propaganda na UFG 

quiser focar em sua formação o audiovisual, ela/ela terá como opção 

curricular ao longo dos quatro anos de curso duas disciplinas de 64 horas 

cada, o que corresponde a 4,66% das horas mínimas para concluir sua 

graduação. Em Jornalismo este percentual é de 12% e em Relações Públicas 

de 2,43%.  

Nos três casos, as disciplinas são oferecidas como Núcleo Específico, 

sendo algumas delas obrigatórias e outras optativas. Caso o Projeto Político 

Pedagógico de Curso (PPPC) preconize, o sistema de matrículas na UFG 

possibilita que o/a estudante escolha os conteúdos que quer cursar e a 

ordem em que quer fazê-lo, sem sofrer prejuízos com os pré-requisitos em 

algumas disciplinas ou mesmo obrigatoriedade de outras. No caso da 

Publicidade e Propaganda, como pode ser visto no quadro 2, a Produção 

Audiovisual I é obrigatória, sendo a II optativa, significando que na 

perspectiva deste projeto de ensino a primeira é suficiente e a segunda é 

uma opção a mais, um extra para aquele/a que deseja se aprofundar no 

assunto. Como exposto no quadro 2, é possível observar quais disciplinas o 

atual currículo destina para o fazer audiovisual.  

 
 

                                            
16 Meus agradecimentos aos coordenadores de Curso, profa. Letícia S. Cortês (Publicidade e 
Propaganda) e prof. Claudomilson Braga (Relações Públicas), que gentilmente enviaram os 
Projetos Políticos-Pedagógicos de Curso em vigor. O curso de Jornalismo já disponibiliza 
uma série de dados curriculares no seu ambiente digital oficial. Disponível em:< 
http://jornalismo.fic.ufg.br/up/254/o/Informativo_Curricular_Pedag__gico.pdf>. Acesso em: 3. 
jun.2015 
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Quadro 2: Disciplinas do currículo de Publicidade e Propaganda 
voltadas explicitamente para formação audiovisual 

 
Habilitação Disciplinas  Caráter  Indicação no fluxo  
Publicidade 
e 
Propaganda 

Produção Audiovisual I - 
64 horas   

Obrigatório 5º semestre 

Produção Audiovisual II - 
64 horas  

Optativo  6º semestre  

 
Fonte: Matriz curricular do curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, UFG 

 
 

Como o PPPC pressupõe ser elaborado e aprovado em um colegiado 

composto por docentes, representantes estudantis e representantes técnico-

administrativos, apreendo destes percentuais a visão compartilhada na qual o 

audiovisual não é uma área considerada importante para o atual projeto de 

ensino em Publicidade e Propaganda na UFG. Outra evidência disso, é que 

no fluxo sugerido pelo PPPC da habilitação o/a estudante terá contato com 

as disciplinas de Produção Audiovisual I e II apenas no 5º e 6º semestre, 

respectivamente. Ou seja, quando ele/a já tiver cursado mais da metade das 

disciplinas, o que pode ser lido como não prioritário por não compor a linha 

de frente deste projeto de ensino.  

Apesar disso, com Aguirre (2013) considero que um contexto 

contemporâneo em que os meios digitais, cada vez mais acessíveis a um 

número maior de jovens, a produção e o compartilhamento de conteúdos por 

meio de sites (MySpace, Facebook, Flickr, blogs, YouTube, etc.) desafiam 

este ensino a pensar sobre sua formação em audiovisual. O autor apresenta 

um relatório parcial da pesquisa que busca compreender os saberes que 

jovens entre 15 e 18 anos manejam em suas atividades como produtores de 

imagens, o qual  
tem nos mostrado que os jovens produtores veem a si mesmo 
como autodidatas. Não obstante, em nosso caso, uma minoria 
assegura recorrer a algum tipo de ajuda externa diferente daquela 
dos companheiros. De fato, a atividade majoritariamente preferida 
pelos jovens de nossa amostra, a fotografia, desenvolve-se, 
basicamente, em solidão (assim afirmam 75% dos entrevistados) 
ou em contato colaborativo com o entorno mais próximo de 
amizades (77%), ou seja, à margem de todo saber especializado, 
apesar de 72% dos entrevistados afirmarem que o fariam se 
tivessem modelos nos quais se fixar. [...] Se com o saber 
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especializado a relação é muito escassa, o é ainda mais quando se 
trata da intervenção dos familiares mais próximos e, principalmente 
de seus professores em sua atividade produtiva. Assim, apenas 
14% dos entrevistados pediriam ajuda aos professores para 
resolver problemas técnicos e só 21% o farão quando se tratar de 
resolver problemas de ordem estética. Esse desapego reforça a 
opinião de 59% dos entrevistados, ao considerar que a escola não 
contribui com nada ou quase nada para melhorar a sua produção 
visual. (AGUIRRE, 2013, p. 306-307) 

 
Mesmo que os relatos da pesquisa acima não tratem especificamente 

da produção audiovisual, observo que o relacionamento com ela não tem 

sido diferente. Sem pretender generalizar os resultados dessa pesquisa, 

noto, contudo, que já recebo alguns estudantes na universidade com um 

perfil semelhante ao apresentado, isto é, hábil em operar ferramentas 

audiovisuais por tê-las aprendido de modo autoditada.  

Ainda acrescento a este cenário outro aspecto. Segundo Miranda 

(2015a, p. 14-15, grifos do autor) em tempos de internet e rede 2.0 em que os 

formatos digitais estimulam a participação, interação e atuação dos/as 

usuários/as,   
A condição profissional de quem era reconhecidamente autorizado 
a produzir imagens, relações e produtos criativos – individual ou 
coletivamente – fica, agora, em suspenso diante das novas 
coordenadas que marcam o campo. Portanto, uma das principais 
consequências será que o criador amador do século XX, 
considerado por sua falta de profissionalismo, seu saber menor ou 
sua incapacidade de se fazer ver e ouvir socialmente, será 
substituído pelo amador da rede 2.0.17 
 

Uma vez que o ensino em Publicidade e Propaganda pretende formar 

profissionais/especialistas na área, é preciso discutir sobre qual seria a 

contribuição do audiovisual nesta empreitada. Se este ensino caminha para 

uma direção especializada, o que isso significa em relação ao audiovisual? 

Um/a especialista em Publicidade e Propaganda deveria apenas analisar 

aprovando ou recusando a execução de produções realizadas por outros 

profissionais ou deveria ser capaz de produzir ele/a mesmo/a?  

                                            
17 Todas as traduções de agora em diante são livres: “La condición profesional de quien 
estaba reconocidamente autorizado a producir imágenes, relaciones y produtos creativos – 
individual o colectivamente – queda, al menos, en suspenso en las nuevas coordenadas que 
marcan el campo. Por  tanto, una de las principales consecuencias será que el creador 
amateur del siglo XX, considerado por su falta de profesionalismo, su saber menor, o su 
incapacidad de hacerse ver y oír socialmente, será sustituido por el amateur de la red 2.0.” 
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É preciso ter estas questões discutidas para então avaliar se o 

percentual de horas tem sido suficiente para formar um egresso que tenha 

pelo menos algum conhecimento em audiovisual que dialogue com sua 

especialidade. Ou seja, diante de um cenário que caminha para a 

especialização, é urgente que também se discuta sobre o que se pretende 

com um ensino pela primeira vez na história brasileira pensado como um 

curso autônomo e não apenas como uma habilitação da Comunicação Social. 

O que esse cenário especializado implica nos currículos? E nos objetivos do 

curso? Que saberes serão ofertados ao/a estudante e em qual 

verticalização? Alguns saberes serão generalistas e outros especializados, 

quais e por quê? 

Um pouco mais a frente no texto do PPPC, encontro uma justificativa 

para a sequência em que primeiro estão as disciplinas de perfil mais teórico e 

depois as mais específicas e laboratoriais, 
A estrutura curricular do curso de Publicidade e Propaganda da 
UFG mantém uma inter-relação das disciplinas firmada na seguinte 
concepção: 
- Disciplinas de perfil mais teórico e do núcleo comum da área de 
comunicação são ministradas principalmente nos dois primeiro 
anos do curso; 
- Disciplinas de perfil mais prático e do núcleo mais específico da 
habilitação são ministradas principalmente nos dois últimos anos do 
curso. Em ambas as situações, busca-se sempre uma integração 
entre as disciplinas teóricas e práticas. Por convicção, persegue a 
interdisciplinaridade efetiva na construção e execução do nosso 
projeto pedagógico. (PPPC, 2004, p. 10) 

 

Embora seja argumentado que há uma busca pela integração entre o 

teórico e o prático, o fato de marcar tão claramente em dois momentos não 

sinaliza uma separação entre ambas? Sobre este aspecto, Oliveira Melo 

(2006, p. 54) traz em seus relatos de pesquisa sobre o ensino da Publicidade 

e Propaganda na Escola de Comunicação e Arte (ECA) da Universidade de 

São Paulo (USP), uma referência nacional uma vez que é o primeiro curso 

superior público do Brasil,  
Apesar do curso de publicidade e propaganda apresentar avanços 
em sua estrutura curricular ao permitir a auto-formação do 
estudante, ainda guarda resquícios da resolução nº 2/84 (currículo 
mínimo do MEC) ao concentrar as disciplinas teóricas humanistas 
nos primeiros semestres e as práticas-laboratoriais da habilitação 
distribuídas, principalmente, nos últimos semestres. 
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Assim, quanto à formação audiovisual na habilitação de Publicidade e 

Propaganda na UFG, especificamente nestas disciplinas de Produção I e II, 

observo na sua indicação de fluxo para o 5º e 6º período esse mesmo 

resquício de um currículo mínimo que classifica as disciplinas em teóricas e 

práticas e concentra as primeiras no início e as segundas no fim.  Outra 

evidência disso é que as disciplinas de Teoria da Imagem I e II, que 

contribuem com a formação audiovisual teoricamente são indicadas para os 

3º e 4º semestre, respectivamente.  

A leitura de Enseñanza Universal de Jacotot (2008) é fundamental 

para vislumbrar a compreensão de formação audiovisual neste aspecto da 

teoria e da prática. O autor constrói uma proposta pedagógica que 

compreende o aprender pelo relacionar dos seus conteúdos, que pode ser 

traduzido pelo processo de associar o que já se sabe com o que se está 

aprendendo. Mais do que o conjunto da proposta, interessou-me o princípio 

que o guia, a inteligência ou racionalidade que todos os seres humanos 

naturalmente têm para aprender.  

“Todo homem é um animal racional, portanto capaz de captar 

relações. Quando quer instruir-se, é preciso que compare entre si as coisas 

que acaba de conhecer e que as compare com as que ainda não conhece”18, 

afirma Jacotot (2008, p. 25). Embora o autor não faça referências diretas a 

Aristóteles (2004), no Ocidente a este pensador foi atribuída a descrição da 

natureza humana como instintiva (portanto, animal) e racional (dotada de 

razão, a qual me permite falar e pensar e me distinguir dos demais animais). 

É sobre esta natureza humana que Jacotot (2008) fundamenta o princípio 

orientador da sua proposta de aprendizagem e formação.  

Segundo Rancière (2008, p. 11), na obra de Jacotot reside uma 

“potência de subversão” 19  para a atualidade. No entanto, é preciso 

contextualizá-la para compreendê-la. A proposta da obra é destinada a 

                                            
18 “Todo hombre es un animal razonable, capaz por consiguiente de captar relaciones. 
Cuando el hombre quiere instruirse, es preciso que compare las cosas que conoce entre sí y 
que las compare con las que aún no conoce”.   
19 “Potencia de subversión”. 
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derrocar uma das mais radicais tiranias sobre os humanos, a que os 

impedem de se conceberem como seres pensantes.  

Jacotot nasceu no século das luzes, momento em que na Europa e 

especialmente na França, onde vivia, se acreditava que o progresso levaria a 

humanidade à fase adulta. Neste contexto, o povo iletrado tido por ignorante 

era considerado infantil, atrasado em relação ao brilho do progresso. Cabia 

às elites esclarecidas dar-lhe a instrução, como condição para a sua 

ascensão a uma ordem social moderna.  

Durante a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, Jacotot 

ensinou Ciências, Retórica, Matemática e Direito. Com o retorno da 

monarquia ao país, teve que buscar exílio na Bélgica, esta submetida ao 

domínio holandês. Pela necessidade de se comunicar com estudantes que 

não sabiam nada de francês, ele, que não sabia holandês, improvisou um 

procedimento: pediu aos seus alunos que, a partir de uma edição bilíngue de 

um clássico literário, buscassem construir aprendizagens. Buscando 

memorizar, deveriam “lê-lo todo e resumi-lo, utilizando-se apenas das 

palavras aprendidas no próprio livro”20 (RANCIÈRE, 2008, p. 13). 

O sucesso da experiência o fez refletir sobre o sentido de explicações 

professorais quando sem elas os/as alunos/as, apenas pelo confronto de um 

texto escrito na língua materna ao de uma nova língua, geraram significativas 

aprendizagens semânticas e sintáticas. A partir de então, seu empenho 

residiu em questionar o sentido de um ensino centralizado em explicações 

expositivas, argumentando que elas apenas serviriam como reforço a uma 

subtendida incapacidade do/a aluno/a para encontrar seus próprios métodos 

de aprendizado de modo a manter o fosso entre quem sabe e os/as 

ignorantes.  

Resumidamente, sua proposta centra-se no esforço de levar o/a 

aluno/a a perceber as trocas simbólicas que ocorrem ao seu redor a fim de 

apropriar-se delas para se fazer compreender no mundo em que vive. Isso 

ocorre por meio de observação, escuta, comparação, repetição e 

                                            
20 “Que aprendan una parte de memoria, leer el resto y resumirlo sirviéndose únicamente de 
las palabras aprendidas en el mismo libro”.  
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improvisação. Para ele, todos estes itens podem ser aprimorados, mas já são 

praticados em alguma medida pelo animal racional. Desse modo, sua 

proposta fundamenta-se na crítica a um sistema educacional que hierarquiza 

não apenas professor/a e aluno/a, mas também o homem de erudição e 

ciência em relação ao empírico, que, supostamente ocupado com a rotina 

cotidiana, não teria capacidade de desempenhar atividades tidas como 

superiores, tais como a reflexão, no sentido da contemplação.  

Vejo que a dicotomia entre o pensar e o fazer audiovisual, entre o 

teórico e o prático se instala até hoje nesta suposta desigualdade, que 

Jacotot (2008) insistiu em criticar. Isso exige perceber que tanto o audiovisual 

quanto as suas aprendizagens estão dentro da cultura e não acima dela, 

implicando que ambos lidem com as incoerências, hierarquias e disputas 

próprias do campo social.    

Neste sentido, mesmo que justificado por uma integração entre teórico 

e o prático, noto que a própria sugestão do fluxo deste PPPC pode dificultar a 

articulação entre saber e fazer audiovisual. Apesar de compreender que tal 

justificativa se fundamenta tanto em razão da insuficiência de horas para a 

quantidade de conteúdos (sendo, portanto, mais viável uma disciplina tratar 

apenas do teórico e outra do laboratorial), quanto pelo perfil docente (o 

teórico não é laboratorial e vice-versa), observo que esse modo corrobora 

uma concepção de conhecer que desarticula e hierarquiza o fazer e o pensar, 

o teórico e o empírico.  

Nesta justificativa há uma cultura que distingue o fazer do pensar, 

hierarquizando o segundo sobre o primeiro, o que tem gerado um 

distanciamento de experimentações que levam às descobertas do fazer e 

ainda ao pensar sobre o que se faz. Por outro lado, há outro aspecto nessa 

distinção: aquele que recusa o pensar em detrimento do fazer. Muito 

recorrente nos discursos estudantis quando tratam das suas preferências 

pelas disciplinas e cursos laboratoriais, esse aspecto reforça a mesma 

dicotomia. E mesmo que eu reconheça ambos aspectos de uma cultura 

dicotômica, argumento que ela não faz sentido na perspectiva do aprender 

que proponho nesta investigação.  
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Ainda sobre a habilitação de Publicidade e Propaganda da UFG, 

apesar da pequena ênfase no audiovisual, o/a estudante pode aumentar seu 

contato com o tema direcionando suas 256 horas de Núcleo Livre para 

disciplinas que tratem dele, dentro ou fora da unidade acadêmica, o que 

corresponde a 4 disciplinas de 64 horas. A categoria Núcleo Livre (NL) na 

UFG foi criada para comportar disciplinas de cunho optativo e aberta a 

graduandos de quaisquer cursos ou áreas, exatas, biológicas, humanas, 

sociais aplicadas. Segundo a Resolução n. 806, do Conselho de Ensino 

Pesquisa Extensão e Cultura - CEPEC (UFG, 2006), no artigo 11,  
O Núcleo Livre (NL) constitui o conjunto de conteúdos que objetiva 
garantir liberdade ao aluno para ampliar sua formação, sendo 
composto por disciplinas eletivas, por ele escolhidas, dentre todas 
as oferecidas nessa categoria no âmbito da Universidade, 
respeitados os pré-requisitos.  
 

Apesar de estimular o trânsito transdisciplinar em toda a universidade, 

observo que o/a estudante interessado/a em ampliar sua formação em 

audiovisual tem procurado os Núcleos Livres ofertados pela própria unidade 

acadêmica e ainda pela sua habilitação. Ao direcionar suas 256 horas de 

Núcleo Livre para a formação em audiovisual, o/a estudante de Publicidade e 

Propaganda pode ampliar seu contato com esse saber fazer de 4,66% para 

13,42% de horas aula.  

O objetivo geral apresentado no PPPC (2004, p. 3) em vigência, 

“formar profissionais-cidadãos, comprometidos com uma postura ética, e 

capacitados tecnicamente para o mercado de trabalho”. São os objetivos 

específicos do curso: 
- formar o profissional com visão crítica e ampla da realidade, de 
modo a atender aos propósitos e funções que a Publicidade e 
Propaganda toma para si nos campos institucional, político e 
mercadológico; 
- formar o profissional com um conhecimento coerente com os 
padrões contidos no currículo mínimo adotado pelo Conselho 
Federal de Educação e nos currículos sugeridos pelos profissionais 
da área e/ou entidades de classes; 
- adotar um currículo pleno capaz de integrar a criatividade e a 
capacidade de gerar ideias e projetar produtos publicitários; 
- garantir uma carga horária suficiente para cumprimento do 
currículo, das atividades complementares e dos projetos 
experimentais necessários ao bom desempenho profissional; 
- garantir que as disciplinas obrigatórias da Parte Especifica sejam 
ministradas por professores registrados como profissional na 
habilitação, sempre que a lei o exige, e de reconhecida 
competência; 
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- atender a demanda do mercado potencial para profissionais com 
formação superior. (PPPC, 2004, p.4) 

 

A partir dos objetivos da habilitação em Publicidade e Propaganda da 

UFG, observo que o enfoque da habilitação está na profissionalização de 

publicitários/as éticos/as. Uma vez que no seu objetivo geral enfatiza uma 

opção por formar profissionais-cidadãos, é notório no texto desse PPPC um 

incômodo ético relacionado à profissão.  

Os objetivos específicos tratam vagamente sobre a formação de 

profissionais-cidadãos, não retomando esse assunto em outros trechos do 

documento. Há uma exceção quando objetiva “formar o profissional com 

visão crítica e ampla da realidade”, porém não está claro o que seja essa 

visão crítica. Parece-me, pelo contexto, uma opção pela perspectiva 

acadêmico-humanista. Portanto, há certa dificuldade de abordar claramente 

estas duas ênfases, a profissionalizante e a ética, talvez por serem à primeira 

vista conflitantes, talvez por parecerem incoerentes.   

Essa dificuldade se mostra também na página seguinte do mesmo 

projeto onde vejo outro objetivo da habilitação, aqui nomeado por “proposta 

pedagógica”,  
 
A proposta pedagógica do curso é a de formar um profissional 
dotado de capacidade de elaborar e liderar ações estratégicas para 
a efetivação do processo de comunicação, ou seja, um estrategista 
com habilidades de: 
- diagnosticar a situação em que atua; 
- captar as tendências pelas quais a comunicação está passando; 
- criar alternativas viáveis para problemas crônicos e de difícil 
solução; 
- dominar as diversas fases do processo de comunicação, com o 
fim último de torná-lo eficiente. (PPPC, 2004, p.5) 

 

 A partir da “proposta pedagógica” acima, há uma especificação do 

objetivo geral a respeito da formação profissional, que terá como ênfase o 

estratégico. Com esta opção, a habilitação apresenta uma aproximação 

explícita do marketing e o planejamento em detrimento das áreas de criação 

e produção. Assim, de modo resumido, o projeto de ensino da habilitação de 

Publicidade e Propaganda da UFG apresenta as ênfases: ético-humanista 

(em uma perspectiva acadêmico-teórica) e profissionalizante, sendo esta 
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última com interesse na área estratégica (marketing e planejamento). As 

duas ênfases corroboram que o audiovisual não está no foco deste projeto.           

 Embora no PPPC (2004) tenha uma citação direta à DNC da 

habilitação, dentre as quais está que o/a egresso deverá ser capaz de 

executar a criação e produção de campanhas para meios eletrônicos e 

digitais; bem como dominar as linguagens e desenvolver competência 

estética para julgá-las, a Publicidade e Propaganda da UFG apresenta como 

perfil do egresso:  
I - Deverá ter uma visão crítica do papel e da função da 
Comunicação Social dentro das comunidades; 
II - deverá ter a realidade que o cerca como referência para sua 
formação e seu trabalho como agente de transformação; 
III - deverá ainda ter competência técnica indiscutível, inclusive 
como forma de criar alternativas próprias e ousadas de 
comunicação e para não permitir que as novas tecnologias se 
percam por inaptidão e pela incapacidade em redefinir-lhes os 
conteúdos e os compromissos com a sociedade; 
IV - deverá desempenhar o papel de estrategista, de planejador, de 
pesquisador e executor das tarefas típicas de sua especialidade. 
(PPPC, 2004, p.4) 

 

 Ainda chamo a atenção para a opção que este projeto de ensino 

demonstra ao apresentar em seu PPPC (2004, p. 5) sobre os campos de 

atuação do egresso,  
O profissional formado em publicidade e propaganda possui um 
local típico de trabalho que é a agência de propaganda. Mas 
existem outros, tais como departamentos de publicidade de 
empresas nacionais e multinacionais, departamentos de vendas de 
empresas jornalísticas, departamentos de divulgação nos órgãos 
públicos oficiais, além de outras possibilidades de trabalho na 
dinâmica área de comunicação social em geral.  

 
Do trecho acima, apreendo uma noção da profissão concentrada na 

agência de publicidade ou nos departamentos de vendas ou divulgação das 

empresas, o que exclui as produtoras de áudio ou vídeo, mesmo que no 

Estado de Goiás, muitas delas sobrevivam das campanhas publicitárias. É 

possível compreender ainda que este projeto de ensino, na sua ênfase 

profissionalizante vai direcionar os/as estudantes para estes campos. Como 

não aparece nos objetivos ou perfil do egresso qualquer menção ao 

audiovisual, torna-se curioso a presença das disciplinas nesta área. Por outro 

lado, a pequena oferta de disciplinas está coerente com a ênfase da 

habilitação, que não tem sido a produção audiovisual.   
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Ainda há outro aspecto da questão, as graduações que antes eram em 

Comunicação Social tinham em quase todas as habilitações disciplinas de 

Produção Audiovisual, como pode ser visto acima em Jornalismo, Relações 

Públicas e Publicidade e Propaganda. Argumento que a presença de 

disciplinas de Produção Audiovisual sem uma reflexão sobre seu enfoque e 

sentido para o projeto de ensino sobrevive ainda em razão de um contexto 

curricular em que a concepção era um único curso de Comunicação Social 

que buscava formar um comunicólogo polivalente. Atualmente, com a 

transição das carreiras para cursos, será preciso repensar sobre o sentido e 

o enfoque desta formação.  

Se por um lado, a presença do audiovisual é conveniente para o 

egresso, por outro, requer dos docentes a preparação de cursos bem 

concentrados, dada as tantas outras disciplinas que são tidas como 

prementes na habilitação de Publicidade e Propaganda. Sobre este assunto, 

as opiniões dos docentes também oscilam entre duas: há os que defendem 

que as disciplinas de Produção Audiovisual abordem estritamente o gênero 

publicitário e há os que argumentam ser esta uma escolha redutora, pois 

anterior ao gênero publicitário existe uma linguagem que é preciso ser 

estudada para se compreender que os gêneros discursivos se compõem de 

escolhas estéticas, formais, mas também políticas e ideológicas.  

Esta segunda opinião se apóia ainda no argumento de que a inovação 

formal do gênero discursivo ocorre com a experimentação de escolhas 

formais, estéticas, políticas e ideológicas as quais são possíveis quando o 

curso de Produção Audiovisual aborda elementos da linguagem, dialogando 

com diversos gêneros a fim de ampliar repertório para possibilitar maiores 

trocas. Neste contexto um tanto confuso, o/a docente tem feito como lhe 

parece mais producente, sem que se reflita coletivamente sobre o assunto. 

Um exemplo desta divergência de opinião pode ser visto nas ementas das 

disciplinas de Produção Audiovisual I e II, 
Produção Audiovisual - I: 
O processo de gravação em vídeo tape e câmaras digitais. Edição 
em ilha linear. A imagem cinematográfica: enquadramento, 
composição e planos. Introdução à construção do sentido no 
discurso iconográfico. Técnicas da montagem. Roteiro. Introdução 
ao desenvolvimento da ação dramática. A comunicação pelo som, 
o rádio como mídia, texto, trilha, spot, jingle etc. O trânsito de uma 
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peça para rádio. Os sons nos roteiros de TV. Som direto, locução. 
Desenvolvimento de peças publicitárias. 
Produção Audiovisual - II 
A ação dramática para televisão e cinema. Construção de 
personagem e ponto de vista. Continuidade. Roteiro e direção, pré 
e pós-produção. Análise de formatos de programas de televisão. 
Processos de interpretação e seleção de imagens. 
Desenvolvimento de curta metragem. 
(PPPC, 2004, p. 26-27) 
 

 Em relação à Produção Audiovisual I, além de uma quantidade de 

conteúdos excessiva para 64h, observo que a ementa segue um 

direcionamento de linguagem (incluindo áudio e vídeo) e apenas na última 

oração propõe abordar o gênero Publicidade e Propaganda, o que sugere 

pouca clareza quanto ao objetivo da disciplina dentro da habilitação. Na 

Produção Audiovisual II fica claro o privilégio à linguagem, propondo um 

recorte para televisão e cinema. Contudo, de tão amplos que são pouco 

parecem recortes.  

Finalmente, quando às metodologias de ensino que o PPPC prescreve 

para toda a habilitação, estão pontuadas,  
- Preleções/aulas expositivas; 
- Seminários; 
- Atividades e leituras programadas; 
- Práticas laboratoriais; 
- Atividades que articulam o ensino à pesquisa e à extensão; 
- Elaboração de monografias. 
Há ainda uso de recursos audiovisuais e multimídia, além de 
tecnologias de informação e de comunicação em rede. (PPPC, 
2004, p. 10) 

 

Observo no trecho acima que o audiovisual aparece como um recurso 

às metodologias de ensino para todas as disciplinas do curso. Mesmo que 

vagamente, pois pode ser de qualquer modo (um recurso apenas para 

chamar a atenção estudantil, um exercício de uma análise e interpretação, 

uma experimentação do fazer, etc.) o projeto prescreve o seu uso.  

É apenas quando o projeto menciona os instrumentos de avaliação 

que cita a produção audiovisual, sugerindo algum exercício do fazer,  
O sistema de avaliação baseia-se em instrumentos, a exemplo dos 
seguintes: 
I – Trabalhos escritos 
II - Prova escrita; 
III - Prova oral; 
IV - Trabalhos de pesquisa bibliográfica; 
V - Participação em atividades programadas; 
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VI - Relatórios de ensino/pesquisa; 
VII - Monografia; 
VIII - Produção audiovisual e multimídia; 
IX – Outros (PPPC, 2004, p. 11) 

 

 Este projeto de ensino sugere, portanto, que o audiovisual está 

presente na formação do/a estudante de Publicidade e Propaganda tanto 

como recurso de ensino quanto como instrumento de avaliação de qualquer 

disciplina. A partir disso, infiro que o pequeno percentual em horas para esta 

formação específica pode ser ampliado ainda com projetos em audiovisual 

realizado dentro de outras disciplinas.   

  Contudo, preocupa-me uma concepção em que a produção 

audiovisual como um treino, pois apesar de ser uma aprendizagem que 

também é prática, vislumbro-a como mais do que um treino, mais do que um 

saber técnico como aquele de manuais que apresentam “uma intragável 

mistura de conselhos e reminiscências” e ainda aqueles que “aspiram a ser 

enciclopédias técnicas e saem da mesa do editor parecendo um misto 

afobadamente elaborado entre a lista telefônica e a Anatomia, de Gray” 

(WATTS, 1990, p. 13, grifos do autor).  

E apesar de o autor acima ter criticado os manuais, o faz a fim de 

apresentar outro manual que por muitas gerações (e ainda hoje!) compõe os 

referenciais bibliográficos de disciplinas de Produção Audiovisual. No caso do 

PPPC de Publicidade e Propaganda da UFG, esta é uma referência 

bibliográfica da disciplina de Produção Audiovisual I.   

E logo na primeira lição, Watts (1990, p. 20) afirma “Tudo o que você 

tem que fazer é perguntar: 1. Minha ideia entretém? 2. Minha ideia informa?” 

e acrescenta “Todas as produções devem entreter a audiência de alguma 

forma, ou simplesmente não haverá audiência” e ao final define 

entretenimento como “‘algo que as pessoas querem ver’”, não implicando 

entreter “só no sentido de ‘vamos sorrir e cantar’. Pode interessar, 

surpreender, divertir, chocar, estimular ou desafiar a audiência, mas 

despertar sua vontade de assistir”.  

Não discuto sobre questões que envolvem os comportamentos ou o 

gosto da audiência por entretenimento, tampouco me interessa pensar no 

outro que nos assiste em termos de audiência, compreendida como 
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numérica, massificada e amórfica. O que me chama a atenção, nestes 

trechos, é que toda a concepção da produção deve surgir da obrigatoriedade 

de entreter o outro sob pena de não ser assistido. Neste sentido, o aprender 

já surge com uma premissa: você terá aprendido sobre Produção Audiovisual 

quando a sua gerar audiência.  

Se considerar esta premissa como válida, é um pouco mais fácil 

compreender o vale tudo do audiovisual na televisão contemporânea. 

Contudo, o ponto que me interessa pensar aqui é o fato de que ela traz como 

consequência que quanto mais o audiovisual é consumível por uma (grande) 

audiência mais está atestado o saber de quem o produziu.  

Assim, ao produzir, a ideia é válida se o/a aprendiz considerar mais o 

que a audiência quer ver do que o que ele/a gostaria de lhe mostrar, gerando 

um problema de difícil solução para ele/a, pois a tal audiência, como 

mencionei, é massificada, sem forma definida e distante demais para lhe falar 

de suas preferências. Além disso, pode-se precisar tratar de um tema que 

não cause tanto prazer a essa suposta audiência, que não lhe seja tão 

palatável, mas que ao contrário lhe cause algum estranhamento.  

Assim em nome da audiência, todo um programa de estudos está 

montado para o/a aprendiz de Produção Audiovisual I. Argumento que com 

os supracitados critérios do manual de Watts (1990) para iniciar um projeto 

audiovisual o premiado 8 e ½ (Federico Fellini, 1963) nem teria existido. A 

trama do filme trata da falta de ideia para realizar o próprio filme. A falta de 

ideia implica na perseguição que o diretor/roteirista vivencia por parte de 

atores, equipe técnica, família e amante, todos envolvidos em uma 

superprodução, que está fadada ao fracasso.  

O fluxo de pensamento do protagonista, o diretor/roteirista de um filme 

sem ideia, responde à crítica, angustia-se com a pressão dos investidores do 

filme, nega-se a conduzir a narrativa, porém o faz conduzindo-a 

perturbadoramente. Ao final, a ideia que se negou ao espetáculo 

cinematográfico, emerge em uma singela ciranda com todos os envolvidos no 

filme, às margens da gigantesca estrutura de um foguete que nunca decolou.  

A ideia e a falta dela são sempre um risco à premeditação tão cara à 

indústria do espetáculo. Ao invés de buscar controlá-la, submetendo-a aos 
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critérios de aprovação de uma audiência, experimentações que se abrem ao 

brincar de roda com ela e com sua falta são exemplos de renovação 

audiovisual. Tais exemplos alertam para o risco de aprendizagens 

fundamentadas em premeditações de ideias, de roteiros, de argumentos e 

tramas no contexto de disciplinas para produzir /realizar audiovisual.  

Comolli (2008, p. 23) nos propõe outros modos de pensar o produzir, 

que ele inicia com a argumentação de que “os modos de fazer são formas de 

pensamento”. Em outras palavras, ele aproxima a reflexão da ação de modo 

a compreender uma imbricada na outra. Esta aproximação se traduz no 

formato da sua discussão: o autor não apresenta um passo a passo, não 

sugere um ou outro modo mais adequado para realizar filmes, problematiza a 

programação de narrativas televisivas, publicitárias, reality shows, games e 

ficções recheadas de um espetáculo uniforme globalmente, argumentando 

que o documentário tem dado a ele um testemunho de uma escapada ao 

horror programável e ao mundo real com suas temporalidades 

surpreendentes, seus processos (inclusive os lentos e invisíveis!), suas 

transformações e metamorfoses diversas. 

Assim, a sua discussão se torna uma referência para pensar o 

aprender realizar audiovisual. Mas a partir de quais perspectivas compreendo 

a formação audiovisual? Como traduzir formas de pensamento em modos de 

fazer, nos quais eu, docente, e os discentes colaborem para aprendizagens 

mais instigantes? E com quais bases teóricas posso dialogar para que a 

formação audiovisual equilibre a ação e a reflexão; treine habilidades 

técnicas, mas também pense nos sentidos que o fazer produz?  

Esta formação pode ultrapassar os manuais que trazem receitas de 

certo e errado e também os formatos dos padrões usualmente consumíveis, 

partindo de experimentações que têm trazido descobertas técnicas e 

estéticas no audiovisual. A fim de pensar nas questões acima, no próximo 

capítulo, pretendo problematizar sobre o primeiro experimento realizado no 

campo desta pesquisa. 
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3. DIRETORES/AS 
  
 Até agora, a expressão formação audiovisual foi utilizada sem uma 

delimitação conceitual. Nesta reflexão, ela é uma apropriação e uma 

adaptação do campo de conhecimento e investigação que trata da Formação 

de Professores. É uma apropriação porque a minha formação como 

professora está ocorrendo por meio desta pesquisa, que se configura como 

um esforço sistemático de estudar sobre meu fazer docente, obtendo por 

consequência melhorias para o ensino em que atuo. Portanto, a abordagem 

metodológica da reflexão-ação dialoga com o interesse de investigar sobre 

meu fazer docente, agindo e refletindo sobre ele de modo cíclico e contínuo. 

Nesta apropriação, exerço a dupla função de professora-pesquisadora.  

 Trata-se de uma adaptação porque embora eu tenha como objetivo 

me formar como professora, na sala de aula articulo esse objetivo com os 

dos discentes, que giram em torno de aprender a realizar audiovisual. Apesar 

disso, essa discussão busca contribuir com o campo de conhecimento 

vinculado à Formação de Professores, com recorte para o ensino superior.  

 Diante do cenário discutido anteriormente, a pequena ênfase que os 

cursos analisados dão ao audiovisual (especialmente a habilitação de 

Publicidade e Propaganda), considero imprescindível que seus/suas 

estudantes aprendam a aprender o audiovisual, caso queiram fazer uso dele 

em seu percurso profissional. Este aprender a aprender o audiovisual 

pressupõe um ato contínuo de conhecê-lo e é isto que chamo de formação 

audiovisual.  

Segundo García (1999) o conceito de formação pressupõe a) um 

saber-fazer e um saber-ser, b) um processo de desenvolvimento pessoal 

envolvendo amadurecimento e compreensão das potencialidades de 

aprendizagem, c) e ainda atividades de formação organizacional, planejadas 

e realizadas institucionalmente. Embora sujeito a múltiplas perspectivas, o 

conceito de formação segundo o autor se vincula a uma atividade, ou seja, a 

uma formação para algo. Mas também,  



   83 

 

Em primeiro lugar, a formação, como realidade conceptual, não se 
identifica nem se dilui dentro de outros conceitos que também se 
usam, tais como educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o 
conceito formação inclui uma dimensão pessoal de 
desenvolvimento humano global que é preciso ter em conta face a 
outras concepções eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, o 
conceito de formação tem a ver com a capacidade de formação, 
assim como com a vontade de formação. Quer dizer, é o indivíduo, 
a pessoa, o responsável último pela activação e desenvolvimento 
de processos formativos. Isto não quer dizer, já antes o afirmamos, 
que a formação seja necessariamente autónoma. É através da 
interformação que os sujeitos – neste caso os professores – podem 
encontrar contextos de aprendizagem que favoreçam a procura de 
metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional.  (GARCÍA, 1999, 
p. 21-22) 

 

Segundo o autor, a opção pelo conceito de formação (e não de 

educação, ensino ou treino) fornece pistas em relação ao quadro conceitual a 

que a discussão se vincula. O autor sugere ainda que, ao contrário do termo 

educação, a formação refere-se a ações que contribuem com o 

desenvolvimento pessoal e social de sujeitos adultos, como são os 

participantes desta investigação, incluindo a professora-pesquisadora. Além 

disso, não interessa aqui um desenvolvimento exclusivamente técnico, pois 

considero que nem minha ação docente o é, tampouco é apenas técnica a 

realização audiovisual. Por fim, observo que a vontade de formação 

pressupõe a ação participada dos sujeitos envolvidos na construção de 

processos de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional e também 

pessoal.  

Como a formação diz respeito à minha docência e também à dos/as 

estudantes universitários/as que se dispuseram a partilhá-la comigo nesta 

pesquisa, quando trato dos sujeitos envolvidos, considero metas de 

aperfeiçoamento pessoal e profissional distintos. Apesar disso, tanto eu 

quanto os/as estudantes encontramo-nos em interformação, pois é este ato 

contínuo de aprender a aprender que investigo na minha formação docente e 

na discente.   

 Assim, este capítulo é intitulado Diretores/as porque pretende discutir 

sobre algumas ações que os sujeitos envolvidos nesta investigação (eu e os 

participantes das disciplinas/Pezinho de Jatobá) dirigiram a fim de construir 

processos de interformação, abarcando tanto os objetivos de aprendizagem 
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da minha prática docente, quanto as metas de aperfeiçoamento audiovisual 

estudantil. Portanto, pretendo construir a discussão tendo como perspectiva 

estes dois aspectos simultaneamente. Por fim, além de discutir sobre as 

ações dirigidas pelos sujeitos, interessa-me as reflexões que eles/as 

construíram sobre elas. 

Para esse capítulo e os dois próximos, serão observadas as imagens 

audiovisuais, os diários de aula e os comentários em aula, todos realizados 

pelos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, durante a oferta de dois Núcleos 

Livres – NLs (Saberes Audiovisuais Colaborativos, ofertado em 2012/1; 

Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas, em 2012/2). A produção dos dados 

deste trecho da pesquisa ocorreu no contexto de aula e mesmo que todos/as 

tenham consentido em participar como sujeito da pesquisa, assinando 

também o Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos, opto por 

nomes fictícios para os/as envolvidos/as.  

 

3.1 Luz, câmera, formação  
 
 Sobre a ação dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa, observo a 

pertinência do enfoque de Miranda (2015a) quanto às exigências da 

atualidade no trabalho (e por consequência) na formação com/sobre 

imagens. Aproprio-me da sua discussão, localizada no ensino de artes 

visuais, para pensar a formação audiovisual nas duas perspectivas 

mencionadas: a da minha ação docente nela e a do aprendizado estudantil. 

Segundo o autor, não é possível escapar à nova relação contemporânea com 

as imagens e não se pode pensar nesta relação como se ela fosse a mesma 

de cem anos atrás. Atualmente,  
a produção de experiências, a geração de espaços de relação, a 
promoção de diversas formas de participação criativa são novas 
maneiras que nem sempre remetem ao objeto material visível, 
aquele que parece articular a tradição educativa. (MIRANDA, 
2015a, p. 16-17)21 

 

                                            
21 “La producción de experiencias, la generación de espacios de relación, la promoción de 
diversas formas de participación creativa, son nuevas maneras que no siempre remitem al 
objeto material visible, aquel que parece articular la tradición educativa”. 
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 Isso porque os meios digitais disponíveis a partir do que o autor 

nomeou de rede 2.0 (ou internet 2.0) concentram-se na efemeridade da 

experiência mais do que na estabilidade ou permanência da obra artística ou, 

para esta investigação, da produção audiovisual finalizada. Apropriando-me 

de tal perspectiva, nestes NLs objetivei uma formação audiovisual que 

deflagrasse as experiências dos sujeitos, considerando o audiovisual como 

meio de relacionar os participantes entre si. Assim, o foco da formação não 

estava no audiovisual como obra final, objeto ou produto, mas na ação 

participada dos sujeitos que mediados por ele construíam experiências de 

relação e a partir delas suas aprendizagens. Mas no que isso implicou? 

 Em primeiro lugar, implicou em compreender alguns aspectos que me 

provocam incômodo no exercício da docência onde atuo. Formada por uma 

imagem construída do que é ser professora no ensino superior, minha 

docência transitou entre a imitação de professores/as que admirei na minha 

jornada estudantil e acadêmica e a negação daqueles/as que pouco 

contribuíram com meus processos de conhecimento.  

García (1999, p. 33) esclarece que, na formação de professores no 

ensino superior, há uma hegemonia da orientação conceitual acadêmica que 

“enfatiza o papel do professor como especialista numa ou em várias áreas 

disciplinares”, por isso os processos de formação que vivi na universidade 

foram “de transmissão de conhecimentos” focados “no domínio de conceitos 

e estrutura disciplinar da matéria”.  

Mesmo que o autor esteja tratando de um contexto de licenciatura, 

observo que a orientação acadêmica é praticada também em cursos de 

bacharelados como o que cursei. García (1999) argumenta ainda que além 

de privilegiar o domínio dos conteúdos por meio da especialização das 

disciplinas, a orientação acadêmica se caracteriza por uma considerável 

ênfase na formação científica em detrimento da pedagógica. Assim, a 

orientação acadêmica influenciou minha docência uma vez que os/as 

professores/as que tive durante minha trajetória escolar a praticavam e por 

imitação a aprendi, mesmo sem o saber. 

Carvalho (2012) realiza uma pesquisa com professores/as bacharéis 

dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas e da habilitação de 
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Publicidade e Propaganda em Instituições do Ensino Superior (IES), em 

Brasília, advertindo para a necessidade dos/as docentes do campo refletirem 

sobre suas práticas pedagógicas, uma vez que eles/as têm historicamente 

pouca formação para atuar no ensino superior.  

Contudo, o agravante de uma formação de professores insuficiente 

não está apenas nas práticas pedagógicas, mas em certo desconhecimento 

sobre as orientações conceituais que conjugam ideias acerca delas, do 

ensino superior, da função do/a professor/a neste contexto, da formação 

estudantil, do currículo, etc.  

Tais orientações trazem perspectivas teóricas distintas não apenas 

quanto ao exercício pedagógico da docência, mas também quanto à 

formação em termos amplos (incluindo a dimensão pessoal, o 

desenvolvimento global, a perspectiva técnica, a vontade da formação, bem 

como a necessidade de construir tudo isso entre sujeitos, que é a 

interformação). Portanto, busco agora mapear outras orientações conceituais 

que foram referências para minha ação docente. 

Outra orientação conceitual que marcou o meu percurso acadêmico foi 

a tecnológica, nos termos propostos por García (1999). Como discutido no 

capítulo anterior, no ensino da Comunicação, ela está em tensão com uma 

orientação acadêmica com viés humanista. A orientação tecnológica neste 

contexto pressupõe um enfoque reducionista do ensino ao privilegiar o saber 

técnico e profissionalizante dos egressos. De acordo com García (1999, p. 

36), na formação de professores/as esta orientação pressupõe programas 

baseados em destrezas e competências para o ensino, encarando-o como 

uma ciência aplicada e o docente como um técnico “capaz de seleccionar e 

decidir qual a competência mais adequada em cada situação”.  

Por fim, outra orientação conceitual referência para meu percurso foi a 

prática. De acordo com o autor, na orientação conceitual prática a formação 

docente se dá pela observação e experiência, bem como pelo 

reconhecimento dos saberes prévios que cada um/a possui sobre ser 

professor/a. Uma vez que o/a professor/a já traz consigo um conhecimento 

prévio sobre a ação docente, ele/a procura observá-la e torná-la experiência, 

ou seja, dar sentido a este conhecimento por meio da reflexão sobre a sua 
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prática. Ainda segundo o autor, há distintas formas de reflexão em relação à 

ação:  

a) a introspecção por meio de análise das experiências pessoais de 

professores/as ajuda seu desenvolvimento profissional quando debatidas em 

grupo. Trata-se de uma reflexão pouco atrelada à ação;  

b) o exame está mais próximo da ação na medida em que estuda as 

referências do/a professor/a quanto aos acontecimentos do passado, 

presente e futuro na vida da classe;  

c) a indagação está vinculada à investigação-ação por meio da qual 

o/a professor/a analisa sua prática, buscando meios de melhorá-la;  

d) a espontaneidade é a que mais se relaciona com a prática, pois 

abarcam as reflexões na ação, ou seja, os pensamentos dos/as 

professores/as durante as improvisações, solução de problemas e 

divergências em sala.  

A indagação (que inicia um processo de mudança para o meu 

aperfeiçoamento como professora) e a espontaneidade (por meio de registros 

em diários de aula) são as opções mais aproximadas do conceito de reflexão 

assumido nesta pesquisa. Por isso, as orientações acadêmica e tecnológica 

que tive contato na minha trajetória estudantil são refletidas nesta indagação-

espontânea colocando em questão os alcances e os limites da minha ação 

docente. Para sistematizar estas reflexões fiz uso do diário como instrumento 

de pesquisa.  

 
Figura 5: Meus diários de aula (Foto da autora, 2015) 
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A figura 5 representa um pouco do que foi montar estas duas 

disciplinas novas: um caótico de notas, rascunhos e aprendizagens. Quase 

dois anos depois destas ofertas, debruço-me sobre estes diários a fim de 

sistematizar as indagações-espontâneas que, naquele momento, exigiram-

me experimentar outro espaço-tempo para a minha docência. Algumas das 

quais cito abaixo:  

 
Na quinta última vivi uma experiência que me fez pensar muito 
sobre a minha pesquisa. Estávamos o Carlos, o Renato e eu 
preparando o seminário e o Renato precisou sair para sua aula às 
14h. O Carlos havia chegado bem atrasado e eu também tinha aula 
às 14h, mas acabei ficando um pouco além. Então, eu estava 
apreensiva com a hora. Combinamos sobre o formato do seminário 
enquanto o Renato ainda estava presente: usaremos – todos de 
acordo – alguns trechos do documentário Santiago e faremos uma 
simulação. Aí eu já me preparava para sair quando o Carlos 
questionou sobre o conteúdo da exposição. Eu não devia ter 
prosseguido, pois era minha hora de ir, mas acabei cedendo e ele 
começou a falar sobre a diferença entre a pesquisa-ação e 
pesquisa participante. Eu disse que era a ação (a ser apresentada 
no seminário). Então ele começou a questionar e me perguntou: 
“você leu mesmo o texto?! Não é isso que o texto está falando! 
Você não sabe a diferença entre pesquisa-ação e participante?!”. 
Fiquei irritada com aquela cobrança. Essa não era a minha dúvida. 
Quando li o texto, na primeira vez, nem me importei com isso. Por 
que eu deveria saber isso!? Então refleti sobre minha pesquisa. 
Pensei o quanto em sala de aula já fui e sou cobrada em saber 
coisas que não são do meu interesse. Pensei o quanto me cobro 
em saber detalhes minuciosos de um assunto, filigranas mesmo, 
para responder dúvidas que não são minhas. Pensei o quanto faço 
isso também e que já agi comigo e com meus professores 
exatamente como o Carlos agiu comigo. Pensei ainda que tudo 
isso tem desdobramentos em formato de dúvidas: será que a 
imagem de professor, o detentor do saber, contribui para esta 
atitude? Será que a imagem que construímos do que é ser 
professor permite que nós, eu e o Carlos, tenhamos essa reação? 
Ou seja, será que o professor – sabedor de tudo – tem que me 
ensinar? Isso não corrobora minha postura passiva diante do 
conhecimento... é ele professor que tem que me ensinar?! Estas 
questões, tão elaboradas por impulso e ainda confusas, expressam 
em parte uma descoberta (autodescoberta) que contou com o outro 
(na figura do Carlos) para me mostrar algo bem irritante de ver no 
meu comportamento, no meu imaginário. Mas, ao mesmo tempo, é 
dessa autodescoberta que pode emergir uma atitude mais ativa 
perante o ato de conhecer (e também ante aos meus professores) 
e, por consequência, uma compreensão maior em relação à 
cobrança dos alunos. Afinal é trabalhoso assumir seu processo de 
conhecer ativamente e muitos de nós, enquanto estudantes, nos 
irritamos com os professores que não nos dão facilmente o saber.  
(Diário de Lara Lima Satler, em 17 de março de 2012) 
 
No processo de ensino-aprendizagem não é só o aluno que recebe, 
o professor também. Daí porque não é só o aluno que espera, o 
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professor também. Gostaria de saber de onde vem essa nossa 
atitude passiva de ficar esperando o outro nos ensinar. Por que não 
construímos juntos? (Diário de Lara Lima Satler, em 31 de maio de 
2012) 
 
Hoje foi disperso na hora da exibição. A pipoca e a água foram 
responsáveis, mas também o ambiente com os três carros de som 
fez com que a dispersão alcançasse alto nível. A caixa de som está 
ótima agora. Mas as crianças estão, parece-me, com resistência de 
se aproximar dos alunos. Como lidar com isso? Outra coisa que me 
incomodou foi a postura perdida e passiva de alguns alunos ontem. 
Vivemos uma tensão. As crianças não queriam o teatro de 
sombras, mas nós tínhamos planejado realizá-lo. Insisti com os 
alunos do NL e eles não conseguiram fazer a inserção temática na 
apresentação das crianças. O fato é que recuamos do nosso 
planejamento e deixamos as crianças se apresentarem, realizando 
uma espécie de show de talentos. Filmamos as apresentações, que 
incluiu uma imitação do cantor Latino e uma trupe de dançarinos. 
Eu nem conhecia a música. Depois, bem no final é que as crianças 
se interessaram pela caixa do teatro de sombras... (Diário de Lara 
Lima Satler, em 10 de março de 2012) 
 

 
 Se no contexto em que atuo a orientação acadêmica é hegemônica e 

não me instiga ao exercício docente, então me sinto desafiada a buscar 

outras orientações conceituais a fim de experimentar outros espaços-tempos 

formativos para mim e para os/as estudantes com os/as quais partilho as 

aulas. Neste sentido, me lembro de Miranda (2015b, p. 32-33) quando afirma 

que,  
Quando nos deparamos frente à pergunta sobre quais são os 
desafios para os educadores, especialmente para aqueles que 
trabalham com a produção cultural de seu tempo, não podemos 
nos esquecer dos seus questionamentos pessoais. Assim, 
investigaríamos quase a partir de uma autorreferência. Então 
podemos perguntar: quais são nossos próprios desafios? Seremos 
capazes de explicar aos outros nossas preocupações e interesses, 
nossas dúvidas e discussões?22  

 

Ao buscar meus questionamentos, preocupações e interesses 

pessoais, lembro-me de que quando eu iniciei minha prática docente no 

ensino superior em paralelo participei de uma série de grupos de estudo e 

                                            
22  “Cuando nos ubicamos frente a la pregunta de cuáles son los desafíos para los 
educadores, especialmente para aquellos que trabajan con la producción cultural de su 
tiempo, no podemos evadir el cuestionamiento pessoal. Así cuestionaríamos casi la 
autorreferencia. Entonces nos interrogamos: ?cuáles son nuestros propios desafios? 
?Seremos capaces de explicar a otros nuestras preocupaciones y desvelos, nuestras dudas 
y nuestras discusiones?” 
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oficinas cujas temáticas e metodologias educativas eram de preocupação 

feminista23. Segundo Portella e Gouveia (1999, p. 20),  
O movimento feminista criou uma metodologia para ação 
educativa, atualmente fortemente ancorada na perspectiva de 
gênero, que pode ser assim descrita: ênfase nas atividades de 
grupo, no formato participativo e no uso de metodologias que 
articulam subjetividade e racionalidade, experiência pessoal e 
conhecimento teórico e técnico.  

 

No trecho acima as autoras argumentam que as metodologias para a 

ação educativa com as quais tive contato são ancoradas numa perspectiva 

de gênero, mas o que significa gênero? No esforço de pensá-lo como uma 

categoria analítica, Scott (1995) alerta para o fato de que gênero tem sido 

utilizado como sinônimo de mulheres. De acordo com Butler (2003, p. 20, 

grifos da autora), mulher/mulheres é considerado um termo problemático por, 

mesmo estando no plural, pretender, mas ser incapaz de denotar uma 

identidade comum, afinal 
Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse 
alguém é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços 
predefinidos de gênero da “pessoa” transcendam a parafernália 
específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se 
constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes 
contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções 
com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de 
identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou 
impossível separar a noção de “gênero” das interseções políticas e 
culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida.  

 

Por isso, Butler (IDEM, p. 37, grifos da autora), interessada nas 

discussões envolvendo as identidades de gênero, alerta para a complexidade 

do conceito por ele pressupor uma totalidade da pessoa “jamais plenamente 

exibida” de modo a sugerir que ao ser utilizado ele “permita múltiplas 

convergências e divergências, sem obediência a um telos normativo e 

definidor”.   

Em outra perspectiva, Scott (1995, p. 86), interessada em discutir 

gênero como uma categoria analítica, se ocupa em defini-lo a partir de duas 

                                            
23 Em 2002, iniciei minha carreira como docente no ensino superior. Em 2003, sou aceita 
como voluntária na Organização Não Governamental (ONG) feminista Grupo Transas do 
Corpo, em Goiânia, Goiás. Em 2004 e 2005, trabalho no Grupo como comunicadora. Durante 
este período, participo das formações oferecidas ao público interno e externo. 
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proposições, sendo a primeira “o gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” e a 

segunda “o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de 

poder”.  

Para a autora, pensar o conceito de gênero como categoria analítica 

exige observá-lo nas relações sociais humanas, o que implica em perceber 

quais sentidos ele oferece para as organizações e a percepção da história e 

da construção do seu conhecimento. Por isso, a autora agrega à definição 

acima quatro elementos, sem os quais se torna inviável utilizar o conceito de 

gênero como categoria analítica. São eles:  

- o primeiro elemento são os símbolos culturalmente disponíveis que 

evocam representações de poder;  

- o segundo são os conceitos normativos com os quais interpreto o 

significado destes símbolos;  

- o terceiro diz respeito à largueza das relações de gênero, pois elas 

não são apenas do domínio do doméstico ou dos assuntos exclusivos da/s 

mulher/es. Primeiramente porque a autora observa que se tais assuntos são 

tidos por femininos só o são por estar em relação com os masculinos. Em 

segundo, porque em todos os campos (seja o político, o econômico, e até 

mesmo a educação superior, como é o caso desta pesquisa) existem 

relações de gênero que contribuem para construção dos significados;  

- o último elemento é a observação de que a identidade (de gênero) é 

também subjetiva, por isso, sua construção é feita em relação às atividades, 

organizações e representações sociais e históricas entre homens e mulheres. 

Em resumo, a autora pensa gênero como um campo onde o poder é 

articulado, por isso é preciso considerar os quatro elementos acima para sua 

utilização como categoria de análise.  

Mesmo que eu não tenha trazido o gênero como categoria de análise 

para esta pesquisa (aqui optei por trabalhar explicitamente com a escrita 

inclusiva), estas vivências formativas marcaram minha docência não apenas 

na perspectiva das ações metodológicas, mas especialmente quanto aos 

seus princípios teóricos. Muitos destes reverberam no meu modo de pensar a 

minha ação educativa. Por ter tido contato com este conhecimento de modo 
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vivencial, nas formações dos grupos de estudos e oficinas, tornou-se 

imprescindível abarcar na minha ação docente alguns princípios 

esquematizados por Portella e Gouveia (1999) para orientar a prática político-

educativa feminista: 

1) A ação educativa é também política, pois objetiva interferir nas 

situações de desigualdade de gênero, estimulando a autonomia e o 

empoderamento das participantes.  

2) No entanto, reconhece que a ação educativa é processual, por isso 

requer um relacionamento contínuo para além de uma única oficina 

ou formação.  

3) Baseado no método de Paulo Freire, o processo político-educativo 

parte da realidade das participantes cujo conhecimento se dá por 

meio de diagnóstico, levantamentos, estudos, da experiência 

prática com os grupos-alvo, de processos coletivos de construção 

de conhecimento. Refletir sobre relações de subordinação requer 

observar a experiência das participantes e a autodescoberta das 

mesmas.  

4) Decorrendo do princípio anterior, as formações precisam 

considerar o conhecimento e a experiência acumulada das 

participantes, sua história pessoal e coletiva. Por meio do estímulo 

à participação ativa nas atividades e da utilização das informações 

das experiências das participantes como conteúdo, obtém-se uma 

relação de mão dupla no processo de aprendizagem. 

5) Ainda sobre o princípio anterior, é preciso considerar que além do 

grupo, o/a educador/a também possui conhecimento e experiência 

acumulada de modo a trazer para o grupo: informações e análises 

sistematizadas e a orientá-lo no processo por meio da coordenação 

das atividades e da articulação entre as informações e as 

experiências.  

6) As ações educativas objetivam democratizar o acesso ao 

conhecimento acumulado e sistematizado em campos temáticos 

diversos, o que implica em considerar, no mínimo: a experiência e 

opinião dos/as educandos/as e educador/a em articulação com 
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análises e informações oriundas de centros de pesquisa e 

universidades. 

7) O processo político-educativo é um processo de troca em que as 

diversas fontes de conhecimento, saberes e experiência têm a 

mesma importância, significando que tanto educador/a quanto 

educando/a tenham espaço para opinar efetivamente e contribuir 

para sua condução.  

8) No processo político-educativo estão em jogo relações de poder, 

baseadas em relações sociais, de modo que é preciso considerar 

as diferenças (sexual, raça, classe, etária) para incluí-las (sem 

estimular o confronto) na atividade educativa ao invés de 

escamoteá-las.   

9) A aprendizagem envolve o sujeito por inteiro: sua história pessoal, 

crenças, afetos e desejos e não apenas o intelecto. Isso implica em 

incluir nas atividades conteúdos da esfera privada, emocional e 

subjetiva.  

 

 Voltando aos meus questionamentos, preocupações e interesses 

pessoais, após quase três anos em contato com estas formações, suas 

metodologias e princípios teóricos, me desafia o espaço-tempo de professora 

na perspectiva do que García (1999) define como orientação conceitual 

acadêmica. Não me interessa vivenciar este espaço-tempo, mas por quê?  

 Para García (1999) a orientação acadêmica é hegemônica no ensino 

superior. O autor a define como a orientação que enfatiza o/a professor/a 

como um/a especialista numa área ou em determinadas disciplinas, sendo o 

conteúdo extremamente valorizado em detrimento das práticas pedagógicas. 

Neste contexto, a imagem do/a conferencista ao redor do qual os/as 

estudantes ouvem sua exposição me vem à mente. Bem como todos os 

jogos que envolvem esta ação.  

 A imagem deste/a conferencista é que me acompanha quando cito nos 

trechos do meu diário a figura do/a professor/a detentor/a do saber. Colocar-

me neste lugar incomoda-me, pois sei que não detenho o saber, sei que ele 
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me escapa uma vez que é imenso. Mesmo sobre uma disciplina ou área em 

que seja especialista, sei que há perspectivas que não conheço.  

 Apesar disso, é no ensino superior em que atuo, no qual essa 

orientação conceitual acadêmica é hegemônica. É também ali que recebo 

perguntas dos/as estudantes como a que recebi do colega de curso, o 

Carlos, exercendo seu poder. A pergunta “como você não sabe isso?!” reflete 

desconhecimento, pois supõe que o conhecimento é todo ele alcançável e 

que o/a professor/a deve detê-lo por inteiro. Mas ao mesmo tempo demonstra 

um exercício de subjugação de quem faz a pergunta para quem ela é dirigida.  

 No ensino superior, o/a estudante exerce seu poder fazendo esse tipo 

de pergunta, que é um jogo de cobrança/teste ao/a professor/a. Também o/a 

professor/a joga ao exercer seu poder sobre o/a estudante devolvendo-lhe 

perguntas/cobranças/testes desta natureza nas provas, nas aulas, nas 

atividades. Enfim, a orientação acadêmica possibilita a especialização, 

traduzida pela verticalização dos conteúdos, mas também uma subjugação 

hierárquica (ora vinda do/a professor/a, ora do/a estudante) por meio de 

cobranças/testes mais competitivos do que instigantes.  

Além disso, ao vivenciar formações em grupos de mulheres ligadas às 

discussões de educação em gênero24, tive acesso a leituras e debates que 

questionavam a hierarquia entre o conhecimento pessoal, privado, tradicional 

e o escolar-acadêmico. Assim, pude refletir por meio de ações formativas a 

relativização destas hierarquias e das suas reverberações, como as 

hierarquias entre o teórico e o prático. Também nas formações vivenciadas 

naqueles grupos tive a ação participada estimulada de modo a perceber-me 

como aquela que primeiramente dirige os processos de construção de 

conhecimento, independente de quem esteja na condução da formação.  

Contudo, observo outra questão: quando escrevi este trecho do diário, 

a imagem do professor como o detentor do saber que me vinha à mente era 

masculina. Por isso, não fiz uso da escrita inclusiva, neste trecho. Não 

construí essa imagem para ambos os gêneros, apenas me vinha à mente um 

professor, homem, rodeado de estudantes a ouvi-lo. Será que a orientação 

                                            
24 Grupo Transas do Corpo, em Goiânia, Goiás, e suas parceiras de formação.  
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acadêmica, seus princípios e jogos de poder estimulam certa exclusão de 

gênero? E, ainda, será que não me sentir confortável ou não me perceber 

como pertencente a esta orientação traduz uma questão de gênero na 

academia?  

Mesmo que eu não tenha respostas para estas perguntas, elas me 

dão pistas para uma sensação de inadequação docente na academia. Se, de 

um lado, os princípios teóricos e as metodologias feministas reverberam na 

minha ação docente, de outro, reconheço que eles são gerados e praticados 

em espaços do movimento de mulheres, espaço este distinto do acadêmico. 

Isso implica em compreender que não se trata simplesmente de trazê-los 

para dentro da universidade e fazer uso destas metodologias nas minhas 

aulas. Observo que é preciso mais cuidado para a apropriação de um saber 

que objetiva intervenções sociais de cunho tão visceral.   

Portanto, as vivências envolvendo ações educativas em gênero e as 

metodologias feministas são para essa investigação uma referência 

fundamental sem a qual o incômodo motivador para iniciá-la não teria sequer 

sido traduzido. Em outras palavras, por ter vivenciado processos educativos 

embrenhados de solidariedade feminista é que me causa estranheza o 

modelo de ensino baseado na orientação acadêmica.  

Contudo, a estranheza não está centrada apenas em uma ausência de 

solidariedade, mas na presença da marcação hierárquica e dicotômica entre 

saberes: o público acima e distante do privado, o teórico do prático, o 

popular/tradicional do acadêmico, o professor do/a estudante etc. Desse 

modo, há uma busca por uma ação docente que abre espaço para questionar 

essas dicotomias e hierarquias, considerando pensá-las continuamente com 

os sujeitos envolvidos nos dois NLs.  

Essas marcações estão embrenhadas na cultura, sendo disseminadas 

por meio das diversas linguagens com as quais nos comunicamos, dentre 

elas o audiovisual, objeto de estudo nos dois NLs. Neste sentido, essa 

investigação buscou experimentar uma articulação de saberes e fazeres 

audiovisuais referenciadas em vivências pessoais que construí em grupo de 

mulheres envolvendo metodologias e ações educativas em igualdade de 

gênero, raça, sexo e classe.  
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Para tanto, o sentido dos saberes éticos presente na problematização 

da pesquisa abarca uma ação docente que busca manter aberto um espaço 

para a construção de relações pautadas pela igualdade do dizer e ouvir em 

grupo, sendo os sujeitos participantes quem quer que sejam. Esse espaço eu 

supunha, desde o início, seria prenhe de tensões e contradições. Apesar 

disso, reconhecia a potência dos seus saberes caso eles fossem 

problematizados pelos/as participantes continuamente. Em outras palavras, 

os combinados que estabelecemos continuamente para a manutenção desse 

espaço configurou-se como saberes éticos.  

Assim como os saberes éticos foram construídos em grupo, o 

processo de construção de conhecimento audiovisual também, demandando 

questionamentos: se já sei que o conhecimento não é todo alcançável, não 

me interessa sugerir que ele seja aos/as estudantes. Não me interessa 

exercer esse poder, pois desconfio da sua validade. Não me interessa 

vivenciar este espaço-tempo docente porque observo que ele tende a 

reforçar uma postura passiva diante do conhecimento. Busco, com esta 

investigação, reconhecer e estimular tanto em mim, quanto nos/as 

estudantes, modos de conhecer por meio da ação conjunta, ou melhor, da 

interação formativa ou interformação. Reconheço que esse é um incômodo 

pautado em uma ética de trocas, que um pouco a frente cunharei por ética da 

cooperação.   

 Observo, nos trechos citados do meu diário, que a postura estudantil 

passiva, torna a ação docente pouco instigante para mim. Afinal assim como 

o/a estudante tem expectativas diante de um novo curso, eu como professora 

também as tenho. É neste sentido que trago alguns pensamentos diante de 

uma situação de divergência: a insistência das crianças do Pezinho de 

Jatobá em realizar um show de talentos.  

 É preciso explicar melhor o ocorrido. No NL Saberes Audiovisuais 

Colaborativos, em 2012/1, os/as estudantes tinham aulas no espaço físico da 

universidade e também na sala do projeto de extensão Pezinho de Jatobá. O 

plano de ensino foi pensado para articular estes dois espaços atendendo um 

duplo público (os/as estudantes da disciplina e os/as participantes do projeto 

de extensão) por meio da ação de aprender e ensinar audiovisual uns aos 
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outros de modo participado. Assim, das aulas que ocorriam na universidade 

surgiam propostas de exibições e experimentações audiovisuais que 

posteriormente eram submetidas aos/as participantes do Pezinho, gerando 

uma programação para o próximo encontro.  

 Especificamente neste dia, houve um desafio: os/as participantes do 

Pezinho subverteram a programação do que chamamos de teatro de 

sombras preferindo uma espécie de show de talentos aos moldes televisivos 

e se prepararam (ensaiaram uma música de sucesso na época, pintaram o 

cabelo imitando o cantor Latino, pensaram em um figurino, fizeram a 

maquiagem, trouxeram a trilha sonora em um pendrive etc.).  

 Quando chegamos à sala do projeto com o cenário do teatro de 

sombras, não houve interesse por essa atividade e os/as estudantes não 

tiveram reação nem conseguiram negociar as duas propostas. Chamaram-

me à parte e relataram o que estava acontecendo demonstrando irritação, 

sentimento de fracasso e inação.  

 Considerando que essa era uma das nossas primeiras 

experimentações entre professora-pesquisadora, estudantes e participantes 

do Pezinho, estes que eram em sua maioria crianças, desafiaram a proposta 

levada pelos primeiros, gerando uma solução de problema diante do qual 

os/as estudantes se irritaram e cobraram de mim, professora, uma 

intervenção a fim de mantermos o planejado. A minha reação, muito 

semelhante à pergunta do meu colega Carlos, foi no primeiro momento de 

irritação: “Eu? Por que eu devo garantir o planejado?” O silêncio pairou. 

“Façamos juntos uma negociação”, eu disse depois de já ter perdido a 

paciência.   

 “Quem propõe uma solução?”, perguntei aos/as estudantes. Depois de 

algumas propostas e certo nervosismo, uma estudante sugeriu que 

abríssemos mão da atividade que fora planejada em conjunto para aquela 

manhã sob a condição de que a retomaríamos no encontro seguinte. 

“Estamos de acordo? – Sim. Sim? Então façamos assim”.   

 As imagens abaixo são frames (quadros) capturados de alguns vídeos 

que os/as estudantes fizeram durante este dia de aula. É possível perceber 

nas figuras 6, 7 e 8 o entusiasmo dos/as participantes do Pezinho para esta 
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apresentação, que eles chamaram de Show de Talentos, subvertendo o 

teatro de sombras, que tínhamos programado em grupo. A iniciativa da 

maquiagem, o uso de tocas e chapéu, o tecido preto substituindo a cortina, a 

coreografia e a trilha sonora foi deles/as. Só depois que se apresentaram é 

que o teatro de sombras gerou interesse, vide figura 9.  

 

 
Figura 6: Participante do Pezinho faz a maquiagem em outro 

(frame de vídeo de Cinara Flávia) 
 

 
Figura 7: Sobem as cortinas... Início do Show de Talentos dos/as participantes do Pezinho  

(frame de vídeo de Simone Passos) 
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Figura 8: O líder (de chapéu) representa o cantor brasileiro Latino e seus dançarinos  

(frame de vídeo de Simone Passos) 
 

 
Figura 9: Depois do Show de Talentos... Aí o teatro de sombras gerou curiosidade  

(frame do vídeo de Simone Passos) 
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 Nos trechos dos diários de aula de estudantes, a perspectiva do 

ocorrido foi,  
 
A atividade de hoje seria sobre o jogo de sombras, uma estorinha 
que seria contada através de um teatro de sombras. Os meninos 
nos surpreenderam. Na verdade, me surpreenderam ainda mais. 
Eles com a liderança do Pedro fizeram um número com danças de 
sua própria cultura. O que eu estranhei no começo, cheguei a ficar 
nervoso, mas que no final valeu a pena. Nós constatamos cada vez 
mais o poder criativo deles, sua resistência. Temos que aprender 
que tudo tem que ser negociado, não podemos simplesmente 
impor nossa vontade. (Diário de Eduardo Luiz, em 24 de março de 
2012) 
 
 
Eles assistiram os desenhos, porém, na hora de realizarmos as 
atividades, eles tomaram conta do espetáculo: os 
“posicionamentos” se inverteram e eles fizeram do jeito deles! Se 
soltaram, se expressaram... havia até o diretor do teatro deles. 
Tinham até figurino... encantadores! Enfim, apesar de não ter sido 
como a professora havia planejado as atividades, acho que 
aprendemos muito mais com eles do que eles conosco. (Diário de 
Cinara Flávia, em 24 de março de 2012) 
 
 
No sábado, dia 24/03, foi uma surpresa, pois a Lara havia 
preparado um “teatro de sombras” (experimento) e fomos 
surpreendidos com atitudes de desinteresse por parte das crianças, 
pois elas haviam preparado apresentações de música e uma 
contação de histórias. Eu gravei a contação. Foi diferente o 
manuseio da câmera, o levantar, abaixar, filmar de lado. [...] Obs.: 
Sugeri à Lara que estabelecesse com as crianças combinados. Nós 
cederíamos hoje, mas no próximo encontro faremos o que 
tínhamos proposto. (Diário de Simone Passos, em 24 de março de 
2012, grifos da autora) 
 
 
Logo depois, o propósito do experimento do dia que era o “Teatro 
de Sombras” foi negociado com os meninos, pois eles estavam 
super entusiasmados com a apresentação de dança e contação de 
história que haviam preparado há alguns dias. Deixamos o “Teatro 
de Sombras” para a próxima aula. (Diário de Rosana Sodré, em 24 
de março de 2012, grifos da autora) 
 
   

 A partir dos trechos acima, observo que houve pouca apreensão de 

que as atividades (chamadas de experimentos) eram pensadas em conjunto. 

Noto isso na atribuição da autoria do experimento: em quase todos os 

trechos acima a proposta vem de mim, a professora, ou de uma origem 

impessoal “o propósito do experimento do dia”. Talvez porque já estivessem 

sugeridas no plano de ensino da disciplina (mesmo que a título de sugestão, 
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podendo ser substituídas por outros experimentos), talvez porque ainda seja 

raro negociar no contexto acadêmico os processos de construção de 

conhecimento. Uma sinalização desta raridade está no estranhamento de 

Eduardo diante da situação, que foi expresso no nervosismo e na reflexão de 

que é preciso negociar em detrimento de impor.  

 Outro estranhamento que me chamou a atenção nos trechos acima 

reflete sobre os “‘posicionamentos’ [que] se inverteram e eles fizeram do jeito 

deles!”, no diário de Cinara. Apreendo da sua surpresa que existe o 

posicionamento de quem estava ali recebendo (os/as participantes do 

Pezinho de Jatobá) e de quem está propondo. O fato de ter havido uma 

inversão, para ela, foge à regra e é digna de destaque no seu texto. Na sua 

perspectiva, segundo a regra quem conduz goza de um posicionamento ativo 

e quem é conduzido assume uma postura passiva. Seu registro, bem como 

os dos/as demais, ao não apreenderem que a proposta era coletiva, expressa 

a cristalização de um modo de construção de conhecimento com o qual não 

me interessa partilhar. Se esse modo de construção de conhecimento não 

me interessa, qual seriam outros modos? Quais suas orientações 

conceituais? E como minha ação docente se apropria deles? A busca por 

essas respostas será o assunto do próximo capítulo.  
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4. DIRETORES/AS... A SAGA CONTINUA 
 

 Esse capítulo mantém o título do anterior, desdobrando-o em uma 

continuação. Usando a linguagem de alguns filmes, ele se configura como a 

continuação de uma saga, uma narrativa que aqui se prolonga, tratando de 

outros aspectos e outros espaços-tempos. O termo saga aqui foi apropriado 

metaforicamente, já que a discussão não se fundamenta em uma lenda, nem 

apresenta bruxos/as ou feiticeiros/as, acepções possíveis da palavra.  

A continuação da saga aponta que aqui mantenho o objetivo do 

capítulo anterior, de discutir sobre algumas ações que os sujeitos envolvidos 

nesta investigação (eu e os participantes das disciplinas/ a primeira em 

parceria com o Pezinho de Jatobá) dirigiram a fim de construir processos de 

interformação, abarcando tanto os objetivos de aprendizagem da minha 

prática docente, quanto as metas de aperfeiçoamento audiovisual estudantil. 

Assim, como no capítulo anterior, pretendo construir a discussão tendo como 

perspectiva estes dois aspectos simultaneamente. Por isso, aqui também, 

além de discutir sobre as ações dirigidas pelos sujeitos, interessam-me as 

reflexões que eles construíram sobre seu agir. 

Ressalto que, por decisão tomada pelo grupo de estudantes, apenas o 

primeiro Núcleo Livre (NL) ocorreu em parceria com o projeto de extensão 

Pezinho de Jatobá. Tivemos alguns contratempos nesta parceria: uma longa 

greve (cerca de 4 meses, no ano de 2012, na UFG) e as dificuldades de um 

projeto de extensão cuja coordenação cursava doutorado na época. Estes 

dois pontos geraram alguns desconfortos, os quais fez o grupo de estudantes 

solicitar que no segundo NL trilhássemos outros caminhos: a das 

Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas, título criado nas últimas aulas da 

primeira disciplina.   

Neste capítulo e ainda no quinto serão observadas as imagens, os 

diários de aula e os comentários em aula, todos realizados pelos sujeitos 

envolvidos nesta pesquisa, durante a oferta de dois Núcleos Livres – NLs 

(Saberes Audiovisuais Colaborativos, ofertado em 2012/1; e no sexto 
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exclusivamente as imagens produzidas durante as Aprendizagens 

Audiovisuais Cotidianas, em 2012/2). Assim como nos anteriores, a produção 

dos dados deste trecho da pesquisa ocorreu no contexto de aula e mesmo 

que todos/as tenham consentido em participar como sujeito da pesquisa, 

assinando também o Termo de Autorização de Uso de Imagem e 

Depoimentos, opto por nomes fictícios para os/as envolvidos/as.  

 Relembro que no capítulo anterior emerge um percurso formativo que 

tive a oportunidade de vivenciar e a partir do qual minha ação docente não 

pode mais ser a mesma. Argumento que as razões do meu incômodo com a 

orientação conceitual acadêmica advêm em termos desse repertório vivido de 

formações teóricas e práticas com as feministas do Grupo Transas do Corpo 

e suas parceiras. Mas não apenas desse espaço-tempo.  

 A fim de buscar compreender melhor esse incômodo, aqui me 

interessa discutir sobre algumas experimentações empreendidas dentro de 

disciplinas de formação audiovisual oferecidas por mim nestes dois Núcleos 

Livres. Tais experimentações não se pautaram pela aplicação de algumas 

metodologias e princípios feministas na academia. A questão é mais 

complexa. Estas metodologias e princípios servem aos objetivos de um 

movimento social externo à academia e lá são vivenciadas. Meu fazer 

docente no ambiente acadêmico tem outro propósito, mesmo que eu me 

afine com o objetivo de igualdade de gênero, pleiteada pelo movimento 

feminista. 

Busco aqui responder às questões postas anteriormente, a saber: 

quais outros modos de construção de conhecimento eu poderia fazer uso na 

academia? Quais suas orientações conceituais? E como minha ação docente 

se apropria deles? Além disso, quando afirmo que o foco da formação 

proposta nestes dois Núcleos Livres não estava no audiovisual como obra 

final, objeto ou produto, mas na ação participada dos sujeitos que mediados 

por ele construíam experiências de relação e a partir delas suas 

aprendizagens, retomo: mas no que isso implicou? 
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4.1 Em ação: a busca por outros modos de construir saberes 
 

Já tinha me deitado quando as ideias vieram na minha cabeça. 
Acabo de assistir “O primeiro amor” (2010). Emocionei-me. O que 
uma história adolescente interessa às pesquisas acadêmicas? 
Bobagem! A autenticidade da personagem, ou melhor, o modo 
como ela procura se ouvir, mesmo com a costumeira confusão 
adolescente, é o mais comovente. Interessou-me também a tolice 
do mauricinho, as sensíveis palavras do seu avô a ela e as 
perspectivas de ambos sobre um mesmo incidente: o modo como 
um filme vai e vem sobre um mesmo fato, mostrando a versão dela 
e dele. É simples, tolo até, mas bonito. Ele se transformou. Ela 
também, mas talvez já fosse, desde o início da trama, deslocada, 
diferente. Por isso, ele a ‘odiasse’. Mas ele passou a perceber 
quem era ela e quem eram os pais dele, uns tolos. Uma espécie de 
rito de passagem. Tenho dúvida sobre que título dar à mostra. Qual 
é o meu objetivo? São dois: ensinar audiovisual e emancipar 
sujeitos, ou melhor, fazer com que por meio do audiovisual, da sua 
experimentação e apropriação emancipem-se, exprimam-se, criem 
a si ao criar sobre si para os outros, mesmo que eu não entenda a 
fundo o que isso significa. Para mim, emancipar-se exige um rito de 
passagem, exige esse passo por uma fase. Talvez neste semestre 
eu devesse iniciar experimentar vivenciando a passagem 
emancipatória para uma vida autoral em 2012/2. Mas é preciso 
dessa passagem? Ela é realmente necessária? Não basta acreditar 
que pronto, estarei/estou emancipada? Não creio que seja assim 
tão simples. Mostras de filmes: 2012/1 “ritos de passagem”; 2012/2 
“vida autoral”. (Diário de Lara Lima Satler, em 04 de janeiro de 
2012) 

 

Parte do campo desta pesquisa se deu por meio da oferta de dois 

Núcleos Livres (NLs): Saberes Audiovisuais Colaborativos (2012/1) e 

Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas (2012/2). No primeiro havia uma 

ação quinzenal no Projeto Pezinho de Jatobá, na qual eram exibidas curtas 

de animação para os/as públicos do projeto e os/as estudantes 

matriculados/as no NL. Após participantes e estudantes, sob minha 

orientação, faziam algumas experiências com a imagem em movimento.  

O que chamei de mostra, no trecho do diário acima, foi imprescindível 

para as duas disciplinas, tanto na universidade, quando no projeto. A noção 

de mostra que utilizei é traduzida pelo conjunto de filmes/animação que 

agregados produzem um sentido determinado. A partir desta perspectiva, os 

filmes/animações não estavam nas disciplinas (e no projeto) para 

exemplificar ou esclarecer trechos lidos nos textos, tampouco eles serviam 

para arejar as exposições orais, tornando as aulas mais dinâmicas. Ao 
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contrário disso, eu esperava que eles operassem com a mesma importância 

dos textos, ou seja, que fossem fontes de apreensão de saberes, de modo 

que ao exibi-los era imprescindível discutir sobre eles.  

Neste sentido, a noção de mostra acima esboçada pressupunha uma 

sequência (mesmo que não fosse linear), conteúdos próprios, objetivos 

determinados. Quando escrevi o trecho do diário acima, desconfiava que os 

filmes possibilitariam um acesso mais fácil ao sensível do que os textos 

acadêmicos. E como eu objetivava com as disciplinas uma formação que 

conjugasse o fazer e o pensar audiovisual, propus em cada uma delas 

dinâmicas nas quais as mostras fossem fontes de aprendizado equivalente 

aos textos lidos. Resumidamente, as duas disciplinas foram organizadas em: 

a) Saberes Audiovisuais Colaborativos – 64 horas/aula (2012/1), 

as aulas ocorriam nas sextas, quinzenalmente, na universidade, no Estúdio 

de Rádio e Televisão da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia 

(FACOMB)25, das 14 às 17h40. Eram organizadas em uma alternância de 

exibições fílmicas e debate, leituras de textos e discussão. Neste espaço só 

estudantes participavam. Também quinzenalmente, aos sábados, das 8 às 

11h40, na sala do Pezinho de Jatobá, estes/as estudantes participavam de 

exibições e experimentações audiovisuais em colaboração os/as 

participantes do projeto de extensão. Os/as estudantes tinham o diário 

autobiográfico como uma proposta avaliativa, o qual denominei dispositivo. 

Abri uma sala na plataforma digital Moodle para servir como apoio a 

distância, possibilitar trocas e o envio de atividades escritas. Os objetivos 

apresentados no plano de ensino desta disciplina foram: 
- Proporcionar aos discentes da disciplina em colaboração com os 
públicos do projeto de extensão Fazcine e Pezinho de Jatobá, 
experiências estéticas que ampliem seus repertórios, 
possibilitando-os refletir sobre suas realidades a partir de diferentes 
referenciais. 
- Experimentar processos de apropriação de imagens em 
movimento, seja por meio de leituras e interpretações, seja pelo 
estímulo à sua criação. 
- Estimular a sensibilidade dos participantes destes processos de 
aprendizagem a fim de aguçar o olhar e a escuta para significar o 

                                            
25 A partir de 2013, a mesma unidade acadêmica alterou seu nome e sigla para Faculdade 
de Informação e Comunicação (FIC). 



   106 

 

cotidiano relacionamento com o outro, tendo como referência a 
emancipação e colaboração solidária.  

 

b) Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas – 64 horas/ aulas 

(2012/2), as aulas ocorreram apenas na universidade, no Estúdio de Rádio e 

Televisão da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB)26, 

nas quintas, das 14 às 17h40. Também eram uma alternância entre exibições 

fílmicas e discussões, leitura de textos e debate. As experimentações 

audiovisuais individuais ou em grupo foram propostas apenas como trabalho 

de casa, de modo que o tempo da aula servia a elas para que fossem 

exibidas no mesmo telão dos filmes e comentadas pelo grupo. Para gerar 

interação entre o grupo e a troca de referências, abri um grupo fechado na 

plataforma digital de relacionamento social Facebook e cadastrei nele os/as 

estudantes. Nesta disciplina, o diário autobiográfico estudantil não existiu. 

Quanto aos objetivos do plano de ensino apresentado nesta disciplina, listo a 

seguir:  
- Analisar criticamente produções audiovisuais compreendendo 
suas ideologias e escolhas técnicas. 
- Experimentar produções audiovisuais deixando em aberto a 
decisão e escolha técnica. 
- Estudar teorias que fundamentem a análise crítica das imagens 
audiovisuais – os sentidos e as interpretações pessoais. 
- Construir relações entre as produções audiovisuais e a sala de 
aula relacionando o que aprendemos com o audiovisual do nosso 
cotidiano e avaliando como este contribuiu com a formação da 
nossa identidade e imaginário. 

                                            
26 Idem nota de rodapé anterior. 
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Figura 10: Cartaz da Mostra Ritos de Passagem (Arte de Adam H. F. Souza, 2012) 
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Figura 11: Cartaz da Mostra Eu, o Cotidiano e o Outro (Arte da Autora, 2012) 

 

 

Retomando o trecho do meu diário em que planejo as duas disciplinas 

de Núcleo Livre, as quais conteriam uma mostra de filmes cada uma delas 

(vide figuras 10 e 11)27 , me pergunto “o que uma história adolescente 

interessa às pesquisas acadêmicas?”. Esta questão traduz um pressuposto 

de que pesquisa acadêmica é assunto sério, sendo impróprio tratar de 

questões tidas por menores, do âmbito da vida privada, como são os affairs 

adolescentes, algo que o filme citado aborda. Por ser essa uma concepção 

disseminada nos corredores da academia com A maiúsculo, começo o trecho 

do diário expressando uma questão, que é também um temor.  

Irigaray (1987, p. 66) afirma que no discurso científico o subjetivo é 

proibido “a menos que recaiam nas ciências mais ou menos secundárias, as 

ciências humanas que não finalizaram o questionamento se são plenamente 

                                            
27 Houve também uma terceira mostra, que foi a de animação e que ocorreu na sala do 
Pezinho de Jatobá, voltada para o público do projeto. Como ela foi construída continuamente 
em parceria com os estudantes, durante o semestre, não foi feito um cartaz prévio para ela. 
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ciências ou uma sucessão de literatura, de poesia”28. Neste ensaio, a autora 

se questiona se a linguagem e o discurso científico são neutros ao sexo, ou 

melhor, ao gênero29.  

Ela apresenta em diversos campos científicos alguns exemplos 

(psicanálise, economia, linguística, biologia, matemática, lógica e física) em 

que o objeto de pesquisa e as teorias que os discutem privilegiam: o 

bivalente em detrimento do trivalente ou polivalente; a solidez em detrimento 

da dinâmica dos fluídos; espaços fechados e abertos em detrimento do 

entreaberto e das fronteiras entre um e outro; modelos de enunciação e 

estruturas sincrônicas da linguagem que recusam a questão da sexualidade e 

do gênero no discurso.  

No entanto, ressalto que a autora não designa ao sexo feminino 

características naturais (como polivalência, fluidez, entreabertura etc.). Ao 

contrário disso, ela questiona se tais características são abolidas do discurso 

científico por serem culturalmente tidas como femininas. Assim, quando 

escrevo acima academia com A maiúsculo, reconheço que há um padrão de 

conteúdos e formas de apresentação hegemonicamente privilegiado neste 

espaço. Se tal padrão é coerente com a orientação conceitual acadêmica 

para a formação (tanto de professores/as quanto de estudantes), ele é 

também expoente de uma linguagem e um discurso científico que não abarca 

a ambiguidade, a ambivalência, a relação entre conhecimento e 

autoconhecimento. A partir da reflexão da autora, me pergunto se esse 

padrão de conteúdos e formas de apresentação também tem sexo, nos 

termos da autora e gênero, nos termos desta pesquisa. E se até agora eu 

não havia explicitado porque a imagem do conferencista me aparece apenas 

no masculino, me aproprio da discussão da autora para questionar se esta 

imagem representa um padrão hegemônico de ensino.  

                                            
28 “Dans le langage de la Science, ni je, ni tu, ni nous. Le subjectif y est prohibé à moins de 
retomber dans les sciences à part entiere, des succédanés, de la litérature, de la poésie.” 
29 No texto original, a autora utiliza o termo sexo para discutir sobre as diferenças atribuídas 
culturalmente ao masculino e feminino. Devido à discussão empreendida no capítulo 
anterior, opto por manter o termo sexo, mas incluir o termo gênero a fim de situar essa 
categoria no debate.  
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Voltando aos meus relatos do diário sobre a mostra, há ainda outro 

aspecto: o filme para uma exibição na universidade seria considerado 

blockbuster, pois representa uma linguagem industrializada bem ao estilo 

standard do audiovisual norte-americano. Então o temor expressado também 

é a respeito da mostra, em ela ser tida por menor apenas por exibir um filme 

como esse.  

Contudo o processo de descoberta da personagem principal, que é o 

desencanto com seu affair adolescente, me pareceu à época um modo de 

fazer emergir associações entre descobertas, autodescobertas e 

emancipação. Já havia lido, como relatado, O mestre ignorante (IDEM), de 

onde me apropriei do conceito de emancipação intelectual. Resumidamente, 

emancipação intelectual é o contrário de embrutecimento: pressupõe a 

verificação do/a estudante em sua capacidade intelectiva de modo que o 

trabalho do/a professor/a (ou do mestre) deixa de lado as intermináveis 

explicações conteudísticas para estimular a independência e a confiança 

estudantil nas suas próprias descobertas e percepções. Para tanto, Jacotot 

(1834) sugere alguns princípios ou axiomas que orientam seu método:  

-  Conheça por você mesmo. 

- Todos os homens têm igualmente capacidade/inteligência para 

aprender.  

- Tudo está em tudo.  

- Conheça um livro e o associe a todos os outros. 

 Como será discutido no próximo item, o axioma que norteia a proposta 

do pedagogo é a igualdade de capacidade/inteligência que o ser humano 

possui para aprender, pois segundo Jacotot (1834, p. 223) “vós sabeis bem 

que eu não creio na superioridade de uma inteligência sobre outra”30. Essa 

igualdade precisa ser compreendida com largueza, já no contexto da sua 

obra não significa ausência de diferenças, não quer dizer que a inteligência 

humana é homogênea e nem é antônimo de diversidade intelectiva. Quando 

o autor afirma que todos/as são igualmente inteligentes está considerando 

que cada um ao seu modo é capaz de aprender. Neste sentido, o teor 

                                            
30 “Vous savez bien que je ne crois pas à la supériorité d’une intelligence sur une autre”.  
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autodidático do axioma “conheça por você mesmo”31 (JACOTOT, 1834, p. 

60) ancora na sua proposta a diversidade de inteligência. Por isso, este 

axioma torna-se tão importante, já que ele esclarece essa possível confusão 

interpretativa.  

 Os dois axiomas seguintes também ajudam na compreensão um do 

outro. Quando o autor afirma que “tudo está em tudo”32 (JACOTOT, 1834, p. 

55), sugere que o conhecimento adquirido antes do/a estudante entrar na 

escola e fora dela é válido, pois abarca este tudo. Assim, ao propor (no 

contexto da aprendizagem de uma língua) que o/a estudante conheça um 

livro e o associe a todos os outros, quer dizer que o processo de aprender se 

dá associação com os conhecimentos adquiridos da realidade vivida.  

 E é preciso estimular que o/a estudante construa conhecimento tanto 

de suas experiências adquiridas antes de iniciar sua vida escolar (e durante 

ela) quanto dos livros que estuda na escola. Tudo está em tudo expressa que 

experiências extracurriculares são tanto fonte de conhecimento quanto as de 

conteúdos curriculares. Por isso, é necessário associar um livro lido a todos 

os outros, uma experiência a todas as outras, um livro a uma experiência e 

uma experiência a um livro etc. Por isso, “conheça um livro e o associe a 

todos os outros”33 (JACOTOT, 1834, p. 29). 

 A proposta pedagógica Ensino Universal é apresentada por Jacotot 

(1834) por meio de lições que envolvem o aprendizado de uma língua 

materna ou uma estrangeira, apesar de também apresentá-lo no ensino de 

história, geografia, aritmética, improvisação, etc. Nestas lições, o autor 

transforma os princípios e axiomas em orientações àqueles que pretendam 

se utilizar de seu método:  

 - O mestre deve se ocupar principalmente de estimular a memória do 

seu/sua aluno/a e a confiança na sua capacidade de aprender. 

 - Por meio de repetições perpétuas se estimula a memória do/a 

seu/sua aluno/a.  

 - Aprenda algo de cor e escreva os exemplos de memória.  

                                            
31 “Connais-toi toi-même”. 
32 “Tout est dans tout”.  
33 “Sachez un livre, et rapportez-y tous les autres”. 
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 - Verifique se o/a estudante sabe a ortografia de todas as palavras. 

 - A decomposição de uma mesma palavra de maneiras diferentes é 

um grande recurso para os/as estudantes de línguas estrangeiras. 

 - A decomposição se faz por meio de diversas combinações, pela 

tentativa de dizer a mesma coisa de outro modo, dizer o contrário, escutar a 

língua, refletir e escrever nela.  

 - É preciso estimular a atenção estudantil ao que está vendo e 

fazendo.  

 - É mais fácil aprender uma língua através de uma história bem escrita 

do que de um livro cheio de reflexões argumentativas. 

 - Tente se lembrar dos conhecimentos que você já possui e associe-os 

aos que lhe faltam.  

 - Aprenda por você mesmo.  

 - Aprenda não apenas com os olhos, mas também com os outros 

sentidos.  

 - Estimule que o/a estudante se habitue a olhar, observar, comparar e 

perceber as diferenças e semelhanças das palavras.  

 - Comece estudando um autor ou um livro, releia, verifique a 

compreensão da ideia, das frases, das palavras. Associe-o às outras leituras 

que fizer.  

 - Mesmo se observar e comparar tudo em sua vida, jamais terá visto 

tudo.  

 - Desafie o/a estudante a se superar, encoraje seus esforços e 

recompense seu sucesso com elogios.  

 - Todos têm a faculdade de perceber o que acontece ao seu redor, 

bastando usar a inteligência e atenção que têm.  

Voltando ao filme que temi trazer para a mostra (mas ousei fazê-lo), 

observo que me interessei por ele, bem como pelos demais, por encará-los 

como possíveis chaves associativas, ou melhor, como uma fonte de 

conhecimento por meio de associações. Por isso, após as exibições dos 

filmes completos, não nos ocupávamos em apenas destrinchar o filme em 

seus aspectos técnicos e estilísticos, mas também em estimular que os/as 

estudantes refletissem a partir deles em seus cotidianos.  
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De que modo o/a estudante construiu conhecimento sobre seu 

aprendizado perante esta proposta? Como o/a estudante associou e se 

apropriou dos saberes que os filmes traziam para relacioná-los com os textos 

e as experimentações audiovisuais? Sobre esse assunto, trato no próximo 

item.  

 

4.2 A busca por outros modos de construir saberes – Parte 2   
 

Quando penso que o foco da formação proposta nestes dois Núcleos 

Livres não estava no audiovisual como obra final, objeto ou produto, mas na 

ação participada dos sujeitos que, mediados por ele, construíam experiências 

de relação e a partir delas suas aprendizagens, retomo: mas no que isso 

implicou? Implicou em buscar outros espaços-tempo para a minha docência. 

Vejo aqui a necessidade de esclarecer o que estou chamando de espaço-

tempo. Ao usar esta expressão, lembro-me da orientação ao/a pesquisador/a 

contemporâneo/a feita por Martins, A. F. (2013, p. 182),  

 
Ao pesquisador convém lembrar: é prudente não coincidir com seu 
próprio tempo, em seu propósito de compreendê-lo. Sua jornada 
requer esse descompasso e, certamente, algum desconforto. 
Aqueles que se investem plenamente do espírito de seu contexto, 
por nele crerem, não conseguem exercitar distanciamentos. 
Decorre daí a necessidade de estranhamento com os espaços-
tempos dos quais se pretende conhecer certos fragmentos-
recortes, como condição de percebê-los, ao menos, um pouco além 
das crenças e dos desejos que pautam os pensamentos. Não 
coincidir com seu tempo é desconfiar das próprias crenças, mesmo 
aquelas que se pretendam críticas, transgressoras, progressistas... 

 

 Apropriando-me da expressão utilizada pela autora, espaço-tempo 

nesta pesquisa diz respeito ao descompasso de tempo e espaço da minha 

ação docente partilhada com estudantes (dos dois NLs) e participantes do 

Pezinho de Jatobá. Há dois anos, busquei experimentar e refletir 

sistematicamente sobre o espaço que ocupava naquele momento como 

docente, com aquelas pessoas e com as crenças que tinha na época. Hoje, 

ao me voltar para os registros nos meus diários de aula e nos dos 

meus/minhas colaboradores/as, a proposta das disciplinas e as reflexões 
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originadas dela, questiono que espaço ocupava como docente na época e 

que espaço me interessa ocupar hoje?    
  

Rendi-me às aulas expositivas. Neste momento, com tantos 
problemas pululando na minha cabeça, não consigo ainda 
equacionar outro modo de garantir o ensino. (Diário de Lara Lima 
Satler, em 17 de junho de 2012) 
 
 

 Considerando o trecho do meu diário acima, apesar de questionar a 

orientação conceitual acadêmica como modelo de construção de 

conhecimento para todos/as os/as envolvidos/as, realizo uma espécie de 

desabafo, que revela certa frustração quando afirmo ter me rendido às aulas 

expositivas, durante o campo da pesquisa. O argumento que utilizei na época 

para rendição foi o de que era minha responsabilidade, como docente, 

garantir o ensino. Mas o que isso significa? 

 Para responder a esta questão, é preciso considerar que quando 

escrevi este trecho no diário, estava duplamente impactada: 1) pelas 

discussões ocorridas durante o Curso Docência no Ensino Superior34; 2) pela 

leitura de O mestre ignorante (RANCIÈRE, 2002). O primeiro impacto me 

orientava no sentido da docência na perspectiva da instituição onde atuo, já 

que o referido curso tinha como objetivo qualificar seu quadro docente recém-

ingressante. O segundo vinha na contramão do que pressupõe isso tudo. 

Explico.  

 Se o objetivo é o da qualificação docente trata-se, portanto, de uma 

discussão do campo da formação de professores/as. Como já mencionei 

acima, a orientação conceitual acadêmica é hegemônica neste campo. No 

Curso Docência no Ensino Superior ela se apresentou no seu formato: 

turmas com uma média de sessenta participantes, uma enormidade de 

informações e conteúdos expostos em formato de conferência, muitos dos 

quais criticando (mas ainda praticando) esse formato. 

                                            
34 O Curso Docência no Ensino Superior (2012-1) foi uma ação do Programa de Formação 
para Docência no Ensino Superior realizada pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade 
Federal de Goiás (PROGRAD/UFG) e é um pré-requisito para a finalização do estágio 
probatório dos/as professores/as efetivados que não têm, no mínimo, dois anos de 
experiência em instituição pública de ensino.  
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Diferentemente da maioria dos/as colegas, sentia-me entusiasmada 

para fazer esse curso. Tinha expectativas em me aperfeiçoar como docente. 

Era um desejo pessoal. Mas o que vi foi muita resistência dos/as 

matriculados/as em função da obrigatoriedade de estar ali. Além disso, 

percebi que pouco se explorou do conhecimento anterior que todos/as já 

tinham como ponto de partida para sua qualificação. Afinal todos/as ali já 

eram docentes na instituição há pelo menos dois anos35.  

Infelizmente, o formato, o curto tempo de aula, o grande quantitativo 

de informações e matriculados/as por turma não possibilitou metodologias 

mais ativas nem trocas mais instigantes ou formações que considerassem a 

pessoa-docente, seus pontos de vista, repertórios, afetos, histórias e 

expectativas diante de um novo ingresso institucional. Observando que esse 

é o espaço privilegiado para formação do/a docente universitário nesta 

instituição, quais aspectos são perceptíveis? Primeiramente, uma dificuldade 

de pensar a formação do/a professor/a universitário/a; em segundo, e, por 

consequência, uma emaranhada qualificação do ensino. Se o formato do 

Curso Docência critica exatamente aquilo que pratica, pode não atingir seus 

objetivos de aperfeiçoamento docente e melhorias do ensino. 

Assim, quando escrevo, no meu diário, que é minha responsabilidade 

garantir o ensino e, para tanto me rendo às aulas expositivas, expresso certa 

ansiedade diante do excesso de informações e conteúdos que, naquele 

momento, eu acreditava serem imprescindíveis às aulas, mesmo em tempo 

tão curto. De certo modo, fiz algo semelhante ao que aconteceu no Curso de 

Docência. 

Percebo ainda outro aspecto nesta suposta garantia, apresentada no 

diário como minha responsabilidade docente: se eu-professor/a não assumir 

a discussão em aula, os/as estudantes não terão acesso a estas informações 

e conteúdos. Portanto, está pressuposto nesta ansiedade que eu-professor/a 

sou o único caminho que este/a estudante tem para construir o 
                                            
35 A maioria dos/as matriculados/as já estavam quase concluindo seu estágio probatório, que 
é de três anos. Em tempos de REUNI, um Programa do Governo Federal de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras, a Prograd/UFG 
precisava atender a uma grande demanda de cursos e por isso dava prioridade para 
aqueles/as que já estavam prestes a finalizar seus três anos de trabalho na instituição.  
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conhecimento. Ora esse é exatamente o questionamento que faz O mestre 

ignorante (RANCIÈRE, 2002), cuja leitura foi o segundo impacto de que trato 

acima.  

Neste livro, o autor comenta sobre as experimentações e a filosofia do 

pedagogo Joseph Jacotot, um revolucionário de 1789, exilado nos Países 

Baixos quando houve a restauração da monarquia na França. Rancière 

(2002, p. 9) apresenta que a reflexão de Joseph Jacotot é até hoje uma nota 

dissonante na pedagogia,  
como uma dessas dissonâncias a partir das quais não se pode 
mais construir qualquer harmonia da instituição pedagógica e que, 
portanto, é preciso esquecer, para poder continuar a edificar 
escolas, programas e pedagogias, mas, também, como uma 
dessas dissonâncias que, em certos momentos, talvez seja preciso 
escutar ainda, para que o ato de ensinar jamais perca inteiramente 
a consciência dos paradoxos que lhe fornecem sentido.  

 

A dissonância de que trata o autor acima reverberava em mim na 

época em que escrevi o desabafo de ter me rendido às aulas expositivas. 

Mas que dissonância é essa? Se por um lado, no espaço do Curso de 

Docência eu aprendia como garantir que o/a estudante universitário obtenha 

o conhecimento necessário para sua formação, Jacotot parece partir de um 

ponto diverso.  

O pedagogo Jacotot (1834, p. 23) não se ocupava de métodos e 

técnicas que garantissem o ensino do/a estudante, ao contrário disso, ele 

propôs o Ensino Universal para o qual o/a estudante não precisa do/a 

professor/a para aprender, nem para continuar aprendendo. Por isso afirma: 

“o Ensino Universal difere de todos os outros métodos, nos quais se crê que 

a formação vem do mestre”36. Por isso Rancière (2002) intitula o livro em que 

trata desta proposta O mestre ignorante, sugerindo que até um/a mestre 

ignorante poderia ensinar algum assunto ao compreender como ela opera.  

                                            
36 “L’Enseignement universel diffère em cela de toutes les autres méthodes, où l’on croit que 
l’instruction vient du maître”. Obs.: No texto original, o autor usa o termo instrução. A partir do 
contexto desta pesquisa, julguei pertinente traduzi-lo por formação, visto que na língua 
portuguesa o termo instrução sugere apenas o ato ou efeito de adquirir conhecimentos, mas 
a proposta aqui está além disso, pois pressupõe também uma autoconstrução que ocorre no 
processo de conhecer.   
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Na proposta pedagógica de Jacotot (1834), que ele mesmo chama de 

método, apenas para se fazer compreender - visto que não se trata de um 

método propriamente dito, pois a discussão em como operá-lo está a serviço 

da argumentação sobre seus princípios ou axiomas -, o/a professor/a ocupa 

uma função bem distinta daquela que garante que o ensino ocorra. Nela sua 

função é a da experimentação sistemática para que o/a estudante (desde a 

infância!) se perceba capaz de construir ele/a mesmo/a o saber. Aqui o/a 

professor/a garante o espaço para que as experiências ocorram e com elas 

estimula que o/a estudante construa confiança na própria inteligência e 

capacidade reflexiva, avançando rumo a algo parecido com o autodidatismo. 

Por isso, um dos princípios ou axiomas da sua pedagogia é “connais-toi toi-

même”, ou seja, conheça por você mesmo (JACOTOT, 1834, p. 60).  

Sua proposta pedagógica está fundamentada em outro princípio ou 

axioma, este certamente o mais conhecido e dissonante: o da igualdade das 

inteligências. Quando o pedagogo argumenta que o/a estudante (desde a 

infância!) não precisa de um/a mestre (ou professor/a) para garantir seu 

ensino, no sentido de dar conta dele, fundamenta-se no princípio de que 

todos são inteligentes. Ao intitular sua proposta de Ensino Universal não 

sugere que todas as inteligências são iguais, mas que todos, de modo 

universal, são capazes de aprender.  

Quando este princípio é contextualizado com o anterior, como tento 

fazer neste texto, seu teor polêmico é reduzido, pois o autor não parece 

afirmar que todos/as os/as estudantes aprenderão as mesmas coisas, no 

mesmo tempo, nem do mesmo modo, mas, ao contrário disso, cada um/a 

descobrirá o melhor caminho para construir seu saber e se desenvolver, 

aperfeiçoando-se.  

Conhecer o contexto em que o autor criou a proposta pedagógica 

auxilia muito a compreendê-la. Jacotot lutou pela igualdade política numa 

França aristocrata, viu a monarquia reagir e tomar o poder, foi exilado e 

exerceu sua docência para crianças que não falavam francês, ele não 

falando holandês, a língua delas. Nesta situação limite, improvisou uma saída 

que lhe rendeu o princípio da igualdade das inteligências: propôs que as 

crianças traduzissem para o francês um livro determinado, esperando textos 
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truncados. Sua surpresa, ele afirma, foi receber traduções fluentes. A partir 

desta experiência primeira, passou a realizar outras, percebendo que desafiar 

os/as estudantes a construir seus próprios caminhos para o saber pode ser 

surpreendente.  

Contudo, esta experiência primeira apenas corroborou sua crença na 

igualdade, igualdade pela qual ele lutou como revolucionário. Seu mérito está 

em trazer essa igualdade, que era política/econômica, para o campo da 

pedagogia. Ao fazer isso, ele questiona o modo como a escola ensinava na 

França da sua época, grosso modo, assemelhada a orientação conceitual 

acadêmica dos nossos dias.  

Exemplifico: a figura do conferencista, no masculino mesmo, aquele 

que muito sabe e vai ensinar o que sabe àqueles que pouco sabem. Sua 

função não é construir espaço para o/a estudante descobrir, mas dizer a ele/a 

o que descobriu. Ressalto que não se trata de demonizar a conferência, nem 

o conferencista, mas compreender que tal ato pedagógico pode ser usado 

para reforçar hierarquias entre quem sabe e quem ignora. Por isso, sua 

dissonância está para a pedagogia de hoje, como nos afirma Rancière 

(2002), assim como a compreensão do sentido político da igualdade está 

para a formação. Explico.  

De acordo com Rancière (2002, p. 10-11), o pedagogo não atribui ao 

ensino a tarefa de reduzir as desigualdades entre quem sabe e quem ignora, 

que no contexto da sua obra pode ser lido também como elite e povo, visto 

que para ele “a igualdade jamais vem após, como resultado a ser atingido. 

Ela deve ser sempre colocada antes”. Mas no que isso implica em termos de 

formação?  

 De modo breve, o autor sugere que a reflexão de Jacotot não é uma 

questão de métodos (ou formas de aprendizagem), mas uma questão 

filosófica e política. Filosófica porque pensa o sentido da formação. Assim 

não objetivar reduzir as desigualdades implica em já pressupor que elas não 

existem em termos de inteligência, capacidade. Para compreender melhor, é 

preciso esclarecer com Rancière (2002, p. 11) que  
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instruir 37  pode, portanto, significar duas coisas absolutamente 
opostas: confirmar uma incapacidade pelo próprio ato que pretende 
reduzi-la ou, inversamente, forçar uma capacidade que se ignora 
ou se denega a se reconhecer e a desenvolver todas as 
consequências desse reconhecimento. O primeiro ato chama-se 
embrutecimento e o segundo, emancipação.  

 

 Desse modo, o que o/a docente faz a partir da filosofia de Jacotot é 

possibilitar ao/à estudante perceber a igualdade, isto é, forçar que ele/a 

mesmo/a reconheça uma capacidade que ignora e a desenvolva, verificando, 

portanto, que é igualmente inteligente. Assim, é filosófica porque a ação 

formativa do/a docente parte: ou 1) de um pressuposto de verificar a 

igualdade do/a estudante; ou 2) de outro pressuposto que reforça a 

existência da desigualdade ou da ignorância, gerando certa dependência por 

parte do/a estudante de um/a mestre para superá-la.  

 Também é uma questão política porque o sistema de ensino, suas 

orientações conceituais e modelos pedagógicos decorrentes ou do primeiro 

ou do segundo pressuposto testemunham ou uma igualdade a ser verificada 

ou uma desigualdade a ser superada. Além disso, criam-se ações formativas 

adequadas ao primeiro pressuposto ou ao segundo.  

 Avançando um pouco mais na filosofia de Jacotot, Rancière (2002, p. 

19-20, grifos do autor) argumenta que,  
A explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de 
compreender. É, ao contrário, essa incapacidade, a ficção 
estruturante da concepção explicadora de mundo. É o explicador 
que tem necessidade do incapaz, e não o contrário, é ele que 
constitui o incapaz como tal. Explicar alguma coisa a alguém é, 
antes de mais nada, demonstrar-lhe que [esse alguém] não pode 
compreendê-la por si só. Antes de ser o ato do pedagogo, a 
explicação é o mito da pedagogia, a parábola de um mundo 
dividido em espíritos sábios e espíritos ignorantes, espíritos 
maduros e imaturos, capazes e incapazes, inteligentes e bobos. O 
procedimento próprio do explicador consiste nesse duplo gesto 
inaugural: por um lado, ele decreta o começo absoluto — somente 
agora tem início o ato de aprender; por outro lado, ele cobre todas 
as coisas a serem aprendidas desse véu de ignorância que ele 
próprio se encarrega de retirar. Até ele, o pequeno homem tateou 
às cegas, num esforço de adivinhação. Agora, ele vai aprender. 
 

 

                                            
37 Vide nota de rodapé anterior. 
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Compreendi, na época da escrita do diário, que as aulas expositivas 

são explicações do trecho acima, a reprodução da figura do conferencista na 

minha ação docente e a minha frustração ao render-me a elas, então, 

fundamentava-se em uma recusa em explicar o mundo do audiovisual aos/as 

estudantes nas minhas disciplinas. O fato é que me dei conta de que o 

sistema do ensino superior pressupõe uma desigualdade a ser superada e 

nela a função do conferencista tem um lugar de destaque. E neste contexto 

ser nota dissonante não é tarefa fácil.  

Então, para garantir o ensino (uma pretensão que hoje discordo, mas 

que na época não a compreendi, nem a superei) significou assumir para mim 

a discussão do conteúdo a fim de que as leituras em sua grande maioria não 

realizadas pelos/as estudantes fossem, pelo menos, expostas oralmente. 

Isso implicou em assumir para mim a responsabilidade de apresentar os 

pontos chaves dos textos, bem como relacioná-los com os anteriores e os 

posteriores em alguma medida. O curioso é que quando isso acontecia com 

certa frequência os/as estudantes não conseguiam ficar atentos por muito 

tempo e após cerca de quarenta minutos cochilavam na minha frente. Então 

a figura do conferencista vinha-me à mente, negativamente. Não era isso que 

eu queria para as minhas aulas. E de modo ainda confuso, comecei a 

investigar se e como informações e conteúdos podiam ser transformados em 

conhecimento pelos/as próprios estudantes a fim de que eles/as se 

desenvolvam e reconheçam a potência que essa ação tem para sua 

autonomia formativa. Neste sentido, aproximei a proposta pedagógica que 

Jacotot denominou emancipação (ou o contrário de embrutecimento) de 

autonomia para aprender (ou um estímulo ao autodidatismo).  

Contudo, hoje avalio não me parecer necessário demonizar as 

explicações no contexto formativo. Hoje avalio que mesmo ao explicar, o/a 

docente pode manter o diálogo e a interlocução com os/as estudantes viva. 

Durante o trabalho de campo da pesquisa, fui observando que, ao contrário 

do que pensava Jacotot, mesmo explicando posso desafiar. Experimentei 

lançar algumas perguntas previamente planejadas. Primeiro, em termos da 

opinião pessoal e, em seguida, buscando a versão do texto. Como o texto 

raramente tinha sido lido, pelo menos obtive um diálogo buscando a opinião 
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estudantil, esse momento já arejava um pouco a dinâmica conferencista da 

explicação.  

Durante a pesquisa de campo, entre a primeira disciplina e a segunda 

de Núcleo Livre, aprendi com uma professora com quem pude fazer uma 

disciplina na pós-graduação38, uma estratégia de explicar a versão do texto e 

desafiar o/a estudante a alcançar sua interpretação. Além de uma série de 

perguntas planejadas e lançadas por mim aos/as estudantes, todas as que 

eles/as me dirigiam eu devolvia a outro/a estudante, nomeando/a que desse 

a resposta. 

 Exemplifico. Além das perguntas que eu havia preparado, as que 

surgiam durante a discussão dirigidas a mim, eu me reportava àquele/a 

estudante menos participativo/a na aula e dizia a quem me perguntou: “quem 

vai responder sua questão agora é o/a fulano/a”. Para isso funcionar, foi 

preciso usar o diário de aula como uma agenda dos encontros, na qual eu 

anotava como foi a participação de todos/as os/as presentes. E também, no 

início do semestre, combinar com todos/as que a participação tinha um 

percentual de nota. Foi preciso contar com certa flexibilidade dos/as 

estudantes, pois com esta proposta é difícil ser exata e precisa nas notas. 

Finalmente, a precisão da nota neste contexto precisa importar bem pouco 

para a dinâmica fluir. Este aspecto certamente pode incomodar a docentes e 

estudantes, mas foi preciso arriscar.  

Nos trechos dos diários abaixo, o/as estudantes refletem sobre esses 

aspectos,  
Ainda tem “conceitos” na disciplina que não entendo. Às vezes, 
tudo parece muito lúdico e às vezes muito profundo. Falar de 
“sentido” e construção desse sentido em um filme e depois olhar 
uma animação no Pezinho é difícil de misturar para digerir e 
aproveitar. Pode parecer contraditório. Acredito na matéria, para 
começar pelas sensações que já me transmitiu. Tenho falta de 
vontade de perguntar para a Lara o que ela quer dizer com “Sai da 
Caixa” ou “Rito de Passagem”. (Diário de Lúcio Santos, em 23 de 
março de 2012, grifos do autor) 
 
Maio – era tarde demais! Hoje descobri Arlindo Machado. Na 
verdade, dava por perdida a minha relação com a disciplina. Três 

                                            
38 À Profa. Dra Maria Geralda (PPGEO/IESA/UFG), meus agradecimentos sinceros pelo 
exemplo formativo.  
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aulas, um mês e meio... É muito tempo. Mas aí que numa tarde 
chata, ordeno as minhas coisas no quarto (uma novidade) e pego a 
pasta de “Saberes Audiovisuais Colaborativos” (é tão bonitinho o 
título). Quase com nostalgia, como um objeto de outra etapa e 
outro lugar, olho os papéis com minhas primeiras anotações em 
português. Que lembranças em só dois meses! Entre as folhas 
encontro o livro fotocopiado de Arlindo Machado (Pré-cinemas & 
Pós-cinemas). O nome do cara é familiar e o título é original (ainda 
que seja com &). Começo a ler e o autor faz uma coisa que adoro: 
olhar o passado para entender o presente, mas aliás aplicar tudo 
isso no futuro. Sou fácil de conquistar e o texto já me conquista 
com a introdução. Quando põe o espectador como parte destacável 
do “mundo/processo cinematográfico” na criação, acho ainda mais 
interessante as palavras dele (às vezes é difícil encontrar reflexões 
que tenham o espectador – a parte final e imprescindível do 
processo artístico como central no estudo). (Diário de Lúcio Santos, 
sem data especificada, grifos do autor) 
 
Tivemos a aula hoje e o tema em questão foi o filme de Ralf 
(Problema), que assistimos na aula passada, dia 09/03. O mais 
interessante é que cada colega em sala trouxe uma ideia própria do 
que percebeu do filme. Sobre o roteiro, se seria “engessado” 
demais ou até mesmo “espontâneo”, termos usados pelos colegas. 
Com todas as discussões, pude perceber coisas que não havia 
percebido de início, que pode esclarecer bem mais qual seria a 
proposta que o autor do filme “Problema” quis ou não passar. 
(Diário de Josi Clara, em 24 de março de 2012, grifos da autora) 
 
Achei muito interessante a exposição das opiniões sobre 
“Problema” e o posterior debate. Na universidade, a dinâmica 
acaba com a entrega dos textos, mas a ideia de ter que defender a 
nossa posição foi muito boa na troca de conhecimentos, 
impressões... Eu sou muito fechado com os meus “argumentos”. 
Escuto, respeito, mas não mudo com facilidade a minha ideia. O 
exercício – no momento de abertura mental em que estou desde 
que cheguei ao Brasil – me fez refletir muito e ver coisas que 
sozinho ainda não tinha visto. A diversidade da turma (tanto por 
área de estudos como por idade) acho que é muito enriquecedora. 
(Diário de Lúcio Santos, em 23 de março de 2012, grifos do autor) 
 
Eu tenho a tendência de ficar em estado de torpor em sala de aula. 
Eu presto atenção, mas eu não faço uma contribuição direta à aula. 
Nessa disciplina, eu senti mais liberdade para fazer comentários. 
Foi um aspecto interessante de se notar. É claro que eu sinto que 
ainda preciso ter um comportamento mais pró-ativo e estar mais 
engajada e mais aberta. Acredito que um comportamento mais 
aberto, pró-ativo ajuda no aprendizado porque o conhecimento 
acaba vindo naturalmente, pela sua vontade real de entender o que 
está se passando e tentar colaborar e realizar o que aprendeu. Por 
isso, acho que para aprender mais, eu deveria [me] permitir mais. 
(Diário de Júlia Costa, em 13 de setembro de 2012) 
 
Hoje descobri o negócio de Rito de Passagem. Que lindo! Lá [na 
Espanha] conhecia como “viagem iniciática” ou “ritual de iniciação 
(mais pontual). [...] É difícil que uma aula na sexta à tarde seja bem 
aproveitada, mas agora vi que é possível. São quatro horas (por 
isso, preciso sair para fumar, sou um pouco hiperativo), mas posso 
manter a atenção e receber toda a informação o tempo todo da 
aula. Lá na Espanha, as aulas são de 1h15min e a última meia 
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hora já estou desenhando entre as anotações. Nesta disciplina -  
em todas em geral é muito diferente - isso não acontece.  O debate 
logo após a exibição foi muito interessante também. A turma está 
falando mais e traz ideias muito boas e novas para mim. Gostaria 
de trabalhar em profundidade os ritos de passagem atuais em 
relação com o passado, com outras culturas... (Diário de Lúcio 
Santos, em 04 de maio de 2012, grifos do autor) 
 
O negócio dos mini curtas no início dos sábados é tão bobo quanto 
imprescindível. A princípio pareceu algo “lúdico”, para ganhar a 
confiança das crianças. Mas não é assim. Distribuir pipoca já achei 
exagerado. E a obsessão pela escuridão, para tampar a luz solar 
também. Mas não é assim!!! Você está criando uma “realidade 
cinematográfica”, está construindo uma fase do processo criativo, 
que às vezes esqueço e autores como Machado tem que me 
lembrar. Mostrar com o exemplo aquilo que se quer ensinar é 
melhor. Mas fazê-lo no início é ainda melhor. Eu (e tantos 
europeus) pegaria os brinquedos, faria uma explicação de meia 
hora, deixaria todos brincarem e depois mostraria os exemplos. 
Talvez os dois últimos pontos trocados, mas isso não importa. 
(Diário de Lúcio Santos, em 05 de maio de 2012, grifos do autor) 
 
Um menino me chamou “Tio”. Que sensação tão agradável, tão 
simpática. Quando escutava que chamassem à Lara de “tia”, 
percebia um grande carinho e respeito. Só escutei essa expressão 
lá. É engraçado porque “tio” no espanhol é mais como “cara”, 
“rapaz”, mas jargão juvenil, entre iguais. Mas “tio” no Brasil supõe 
uma relação de afeto e admiração, de alguém que “assume uma 
posição de aluno“ diante dum “maestro”.  Precisamente é só 
porque esse maestro não estabeleceu uma relação de 
superioridade, senão de igualdade e proximidade. (Diário de Lúcio 
Santos, sem data especificada, grifos do autor) 
 
O Pezinho me deu a possibilidade de experimentar o audiovisual 
fora da universidade, dos livros, das teorias gerais, dos exemplos 
gerais, sempre tão distantes. Descobri o audiovisual no particular, 
no caso, na prática, na pele. Isso fez recuperar o meu interesse 
pelo audiovisual, sobretudo o de pensar sobre ele. Talvez essa 
implicação emocional que foi tão positiva na parte prática (no 
Pezinho) atrapalhou no processo de pensamento e elaboração de 
ideias na sala de aula. Além dos esforços da professora em 
encaminhar as discussões para a parte mais “especializada”, 
muitas vezes, as intervenções ficaram no terreno pessoal, quase 
sentimentalista, e não favoreceram no aprofundamento das ideias e 
conceitos que apareciam. Nesse sentido, outros motivos dessa 
“superficialidade” foram a falta de tempo, a diversidade de área de 
estudos dos participantes e a falta de trabalho com os textos (e 
faço autocrítica). Mas, como comentei já em outras ocasiões, a 
eleição dos filmes foi muito coerente com o resto dos eixos e 
finalidades da matéria. (Diário de Lúcio Santos, sem data 
especificada, grifos do autor) 
 
Goiânia. Minha cabeça está em outro lugar, que também não é 
Barcelona. [...] Não sei se cumpri com as expectativas do diário ou 
da matéria, também nunca criei nenhuma e assim fui curtindo. 
Poderia ter escrito um livro sobre todo esse tempo aqui, mas não 
era o lugar, nem a língua. [...] Não sei quais foram os símbolos e 
obstáculos para superar esse rito de passagem chamado Brasil, 
mas tenho certeza que o Pezinho, as aulas e as pessoas da turma 
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e do projeto foram alguns dos muitos elementos que formaram 
esse rito. Só com o tempo vou reconhecer e lembrar com um 
sorriso. Este tempo é só o início de um caminho que já tinha 
começado e que ainda vou seguir, pois a meta está cada vez mais 
longe. Cheguei no Brasil como um intercambista que, segundo 
parecia, pegava umas férias depois de quatro anos de trabalhar e 
estudar duro para voltar com uma situação econômica melhor e 
uma experiência para toda a vida debaixo do braço. Ou pelo menos 
minha mãe achava isso. Virei imigrante dum país sem futuro que 
vai voltar depois dum ano e talvez vou pertencer a outro Estado. E 
tudo sem nem sequer estar lá. O vai ou vou ser amanhã? As coisas 
mudam ao redor e às vezes não dependem de nós. Espanhol, 
Catalão, negro ou branco, baixo ou alto, rico ou pobre... não 
escolhemos quem somos, mas sim quem queremos ser. Só essa 
escolha nos faz livres e únicos, e é nesse interminável 
estabelecimento de metas onde está a vida. Aprender a não 
alcançar nunca essas metas é superar um rito de passagem. O 
resto é apenas caminho... (Diário de Lúcio Santos, sem data 
especificada, grifos do autor) 
 

 

Nos trechos acima, observo que o espaço-tempo de uma ação 

docente que estimula o/a estudante a se posicionar diante do conhecimento, 

no mínimo, possibilita a percepção sobre a abertura, a pró-atividade e o 

engajamento de que trata Júlia. Considerando as diferentes datas e o teor 

dos três trechos, noto que o de Júlia é uma espécie de avaliação do que ela 

vivenciou na disciplina como um todo. Ao contrário, os trechos de Josi e 

Lúcio são mais pontuais, dizem respeito ao debate específico do filme 

assistido.  

Apesar disso, ambos convergem para um aspecto: a riqueza das 

perspectivas quando se é estimulado o posicionamento estudantil. Então, 

independentemente se a opinião estudantil será, naquele momento, bem 

construída ou não, estes trechos me sinalizam que o mais importante é 

garantir o espaço-tempo para ela emergir. Mesmo que seja para possibilitar a 

percepção da Júlia sobre seu comportamento diante do seu próprio 

aprendizado.  

Percebo que neste experimento oscilei entre a desconfiança de ser a 

responsável por garantir o ensino dos/as estudantes e a tentativa, ainda 

titubeante, de pensar outro espaço para minha ação docente. Essa tentativa 

oscilou entre assumir como minha a responsabilidade de explicar sobre os 

filmes e os textos e o desenvolvimento de um espaço-tempo em que o/a 
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estudante forçasse sua capacidade (inteligência) diante dos demais, 

verificando que ele/a próprio/a poderia construir explicações válidas sobre os 

filmes e os textos.  

E embora os trechos dos diários estudantis demonstrem que isso 

tenha acontecido em alguma medida, apenas com o distanciamento espaço-

temporal do hoje percebo a potência do experimento proposto, ou seja, na 

época que escrevi meu diário, desabafando sobre minha frustração por ter-

me rendido às aulas expositivas, não percebi que algumas mudanças já 

ocorriam nas aulas. Neste sentido, a incerteza que tinha sobre qual caminho 

seguir me pareceu maior e, por isso, as aulas expositivas foram na época 

uma frustrante âncora da minha ação docente. Daí meu desabafo. 

Apesar disso, estes trechos de diários estudantis me apresentam que, 

mesmo titubeante, naquela época eu já recusava como sendo minha a 

responsabilidade de garantir o ensino dos/as estudantes. Ou melhor, eu já 

vislumbrava, ainda por que por breves flashes, que garantir o ensino pode 

significar algo distinto: como exemplo, garantir um espaço onde há mais 

“liberdade para fazer comentários”, como escreveu Júlia. E atrelado a essa 

liberdade em comentar, garantir o ensino pode significar também possibilitar 

que emerja do/a próprio/a estudante a percepção de como tem agido diante 

do saber e como pode agir.  

Argumento, a partir destes trechos, que garantir o espaço para essa 

liberdade de comentar, atrelado a metodologias reflexivas como o diário de 

aula, pode fazer emergir uma atitude autônoma de construção do 

conhecimento. Neste sentido, quando o grupo de estudantes da segunda 

disciplina oferecida solicita não utilizar o diário autobiográfico, observo que 

deveria ter argumentado mais pelo seu uso, pois avalio que este grupo 

perdeu por não sistematizar sua reflexão continuamente. Por consequência, 

penso que esta pesquisa também perdeu. Além disso, avalio que o 

instrumento diário pode possibilitar uma atitude autônoma sobre o aprender. 

E mesmo que tal autonomia seja vislumbrada também por flashes de 

segundo pelo/a estudante, ela pode deflagrar um processo de confiança nas 

próprias percepções e no desenvolvimento da habilidade de expressá-las aos 

demais. Lembro-me ainda das orientações de cunho feminista para ressaltar 
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quão processual essa atitude autônoma pode ser. Enfim, avalio que apenas 

uma disciplina de 64 horas/aulas ou mesmo duas são consideravelmente 

insuficientes para a construção de uma atitude autônoma.  

Apesar disso, os questionamentos de Lúcio Santos sobre a disciplina, 

sobre o título da mostra associado por ele a sua condição de estrangeiro, me 

fizeram pensar. Fiz questão de trazer muitos trechos do diário deste 

estudante, pois ele associa por ele mesmo que a sua estadia no Brasil foi um 

rito de passagem. O diário do estudante revela sua omissão e dúvidas em 

relação à disciplina, bem como um gradual processo de descoberta dos 

textos, do sentido do excesso de preocupação com a luz nas exibições do 

Pezinho, das contradições e lacunas de uma proposta que pretendeu abarcar 

o pensar e o fazer de modo constante e imbricado.  

Ele percebe, que as contradições dessa proposta foram aproximar 

os/as estudantes do audiovisual (e aqui ele se inclui, afirmando ter o sentido 

na pele), mas não ser sido capaz de afastá-los. Explico. Ao avançar no 

estímulo às próprias percepções estudantis, a proposta estimulou que as 

percepções pessoais emergissem, contudo, ao lerem pouco as percepções 

pessoais dos/as estudantes não avançaram muito no diálogo as percepções 

de outros, por exemplo, àquelas dos autores escolhidos para ajudar na 

disciplina. O estudante identificou essa contradição com clareza e observo 

que ela foi para mim o incômodo sobre o qual tratei no item anterior.  

Voltando ao processo de construção da autonomia, observo que nesta 

pesquisa ele se dá com o início de uma atitude autodidata e grupodidata ao 

mesmo tempo, pois se constrói as próprias percepções e as verifica em 

grupo. Utilizo o neologismo grupodidata por reconhecer quão imprescindível 

foi, nesta pesquisa, vincular a atitude pessoal de confiar nas próprias 

percepções do assunto a ser aprendido à verificação destas no grupo.  Essa 

foi a percepção de Josi, da Júlia e do próprio Lúcio. Quando elas e ele 

afirmam que a discussão em grupo trouxe outros pontos de vista sobre o 

mesmo filme, isso não significa que as próprias percepções não fazem 

sentido, mas que as dos/as colegas se agregam às pessoais.   

Parece-me, portanto, que o grupo – e não apenas eu-professora – 

pode servir de espaço para validar, reavaliar e até mudar as ideias que o/a 
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estudante tem. Mas no que essa configuração do espaço de aprender 

implica? Penso que implica na inexistência de uma única análise válida sobre 

filmes. Como relata Josi, a ideia que cada colega trouxe a fez perceber outros 

pontos de vista sobre um mesmo assunto, o filme neste contexto.  

Implica ainda no deslocamento dos olhares do conferencista para a 

plateia, ou seja, o conferencista, imagem que até aqui tem povoado meu 

incômodo sobre minha ação docente, deixa de ser aquele que tem as 

respostas e as dá prontamente àqueles/as que lhe pedem. Implica também 

em pensar minha ocupação neste espaço docente não como aquela que está 

à frente, mas no meio, assegurando que as verificações das percepções 

estudantis sejam possíveis.  

Lembrando a crítica ao explicador e, por consequência, à explicação 

que Rancière (2002) atribui à Jacotot, argumento que o meu incômodo não 

está na explicação propriamente dita, mas em uma postura de desigualdade 

perante o/a estudante, ou seja, de reafirmação de uma superioridade 

intelectual, muito vinculada à imagem do conferencista, que a vislumbro (por 

algum motivo) sempre no masculino. Acredito que essa atitude gera 

embrutecimento, usando a terminologia de Jacotot.  

Além disso, noto nos trechos dos diários que, para se posicionarem, 

os/as estudantes precisaram explicar seus pontos de vista aos demais de 

modo que se torna inviável aprender sem as explicações. Contudo, as 

explicações não precisam reafirmar uma hierarquia das inteligências 

(capacidades) nem uma dependência estudantil de um/a mestre explicador/a 

para a aprendizagem ocorrer.  

Aliás, considerando a faixa etária destes/as estudantes (adultos) e a 

necessária formação continuada requerida na contemporaneidade, observo 

que quanto mais emancipado/a intelectualmente ele/a estiver, melhor. Desse 

modo, avalio que uma formação que estimule o autodidatismo e sua 

verificação em grupo traz vantagens consideráveis para os/as estudantes.  

Por isso, embora eu continue concordando com Jacotot sobre o 

pressuposto de uma formação que verifique as igualdades, no contexto em 

que me encontro, observo que é preciso encontrar um meio termo, um modo 

de agir que estimule o reconhecimento das capacidades estudantis por 
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eles/as mesmos/as e force-as ao desenvolvimento sem romper radicalmente 

com as explicações. Isto é, a explicação não é o cerne do meu incômodo, 

mas explicar reforçando uma hierarquia entre quem sabe e quem ignora.   

Retomando as questões que originaram este capítulo, pergunto-me se 

é possível fazer uso de uma proposta pedagógica cuja referência conceitual 

se funda na emancipação intelectual pensada por Jacotot (1834). Além disso, 

considerando que a proposta das disciplinas buscou associar o pensar e o 

fazer, isto é, a discussão sobre os filmes vistos e os textos lidos e as 

experimentações audiovisuais realizadas, essa associação ocorreu? Como? 

Sobre essas questões, discuto no próximo capítulo.  
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5. EDITORES/AS 
 

Como mencionei no capítulo anterior, ainda desconfio se a 

dissonância pedagógica de Jacotot (1834), especialmente sua ousadia 

emancipatória, produz eco atualmente. E mais: se faz sentido pensar minha 

ação docente a partir dessa proposta pedagógica. Embora eu me afine a ela 

por instigar o autodidatismo (e o grupodidatismo!), me pergunto se e em que 

medida minha ação docente poderia tomá-la como referência conceitual.  

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 das mesmas 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.  

 Fundamento a desconfiança na proposta da emancipação intelectual, 

sobretudo quando Rancière, durante uma entrevista, questiona “o que é um 

mestre ignorante? É um mestre que não transmite seu saber e também não é 

o guia que leva o aluno ao bom caminho, que é puramente vontade” 

(VERMEREN, CORNU, BENVENUTO, 2003, p.188). Aqui a radicalidade da 

proposta jacotista fica explícita, sendo perceptível sua dissonância 

pedagógica e ao mesmo tempo sua coerência interna, afinal o mestre não 

emancipa o/a estudante, mas é este/a quem se emancipa.  

 O mestre jacotista sabe que a responsabilidade da emancipação é 

do/a próprio/a estudante, o que implica em dizer a ele/a: você tem o livro 

(filme ou qualquer aparato de aprendizagem), sabe o que precisa ser feito, o 

problema agora é seu. Isso significa que nem o conteúdo, nem a vontade de 

aprender podem ser transmitidos ao/a estudante.  

 Em outras palavras, o mestre ignorante pretende com sua ação que 

o/a estudante perceba que não precisa de um/a mestre. Isso é, no mínimo, 
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esdrúxulo na atualidade: avalio que ao lado de protocolos pedagógicos 

erigidos pela hegemonia de uma orientação conceitual acadêmica (na qual o 

professor explica o mundo ao/à estudante) há no Brasil da Pátria 

Educadora39 uma desvalorização ideológica do trabalho docente.  

 Esta desvalorização não se dá na perspectiva do mestre jacotista, mas 

na contramão dela: ideologicamente tem sido responsabilidade exclusiva 

do/a professor/a fazer o/a estudante aprender a revelia de uma autonomia de 

conteúdos, métodos, estrutura curricular, etc. Sem considerar que esse 

aprendizado tem que ser bem sucedido sem uma estrutura física mínima, 

sem investimento básico.  

 Observando o contexto desta pesquisa isso implicou em uma 

formação audiovisual para vinte e cinco estudantes (quantidade 

recomendada para disciplinas laboratoriais pelas Diretrizes Curriculares do 

Ministério da Educação - MEC) com duas câmeras e um computador para 

edição, sendo apenas uma delas da unidade acadêmica. Os demais itens 

além do projetor, da tela, cabos, caixa de som, cartões de memória e outros 

itens foram conseguidos com recursos de um projeto externo, submetido por 

outra docente. 

 Responsabilizar exclusivamente o/a professor/a pelos dados mal 

sucedidos da educação brasileira é, portanto, mais um modo de desvalorizar 

esse/a profissional. Há ainda outro aspecto desta questão: ao mesmo tempo 

em que paira a ideologia de que o/a professor/a é o único responsável pela 

aprendizagem estudantil, há outra segundo Zagury (2008) originária de 

interpretações equivocadas da psicologia. De acordo com tais interpretações, 

é preciso desenvolver processos de aprendizado que evitem traumas, o que 

implica imediatamente em suavizar, facilitar, simplificar, mastigando os 

conteúdos, mimando estudantes, na maioria das vezes, excessivamente.   

 Mas se a dissonância jacotista rompe com esse mimo pedagógico, ela 

está longe de sugerir uma omissão do mestre. Ao contrário disso, é preciso 

                                            
39 “Brasil, Pátria Educadora” é o slogan do Governo Federal brasileiro proferido no discurso 
de posse da presidenta Dilma Rousseff, em janeiro de 2011. O objetivo do slogan é afirmar 
que a educação é a prioridade das prioridades no seu mandato presidencial.  
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ser muito mais mestre para fazer com que o/a estudante perceba que pode 

caminhar sem um/a, neste contexto atual. Contudo, ser muito mais mestre 

não é um ato de coragem, nem tampouco de resignação. Explico. 

 No contexto da proposta jacotista, o/a mestre só é capaz de ensinar 

aquilo que ignora porque se emancipou (e eu acrescento a partir dos 

princípios metodológicos feministas, se emancipa continuamente no 

processo). Ou seja, o/a mestre testa em si mesmo primeiro, avalia se é 

possível aprender isso ou aquilo por si só, depois pensa como fazer para que 

o/a estudante vivencie esse aprendizado e reflita se aprendeu e o que 

aprendeu.  

 O/a mestre jacotista acredita que o/a estudante refletirá e tirará alguma 

lição do vivenciado. Por isso, Rancière (IDEM, p. 192) argumenta que o 

mestre ignorante “realiza efetivamente alguma coisa que é da ordem do 

irracional da situação analítica”, isto é, se fundamenta na crença de que o/a 

estudante vai refletir simplesmente por ser inteligente ou capaz. Assim o que 

ele transmite é uma vontade travestida da opinião de que ao/a estudante tal 

qual o/a mestre é igualmente capaz de compreender aquilo.  

 E decidir por essa opinião segundo o autor não é uma ação intelectual, 

mas é da ordem da vontade de estabelecer relações de igualdade em um 

espaço que há tempos está estruturado na desigualdade das relações, como 

são as instituições de ensino. Para Rancière (2002), tais instituições, tendo 

uma perspectiva tradicional ou modernista da pedagogia, estão ocupadas em 

suprimir a desigualdade dos saberes e, portanto, elas a têm como ponto de 

partida.  

 O mestre jacotista ignora, ou melhor, se desfaz desse ponto de 

partida, decidindo pela igualdade desde o início. Daí advém o argumento de 

Rancière, 

 
É claro que o pensamento da emancipação intelectual não pode 
ser a lei de funcionamento de uma instituição, oficial ou paralela. 
Ele jamais é um método institucional. É uma filosofia, uma 
axiomática da igualdade, que não ensina formas de bem conduzir a 
instituição, mas a separar as razões. Ser um emancipador é 
sempre possível, mas desde que não se confunda a função do 
emancipador com a função do professor. Um professor é alguém 
que desempenha uma função social. Ele pode, é claro, comunicar a 
emancipação, a capacidade, a opinião de igualdade, a prática da 
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igualdade entre seus alunos; mas não há identificação possível 
entre essa transmissão, essa transferência de opinião, da 
capacidade igualitária, e a lógica da instituição. Não há instituição 
boa, sempre há conflito de razões. Uma das coisas importantes 
que Jacotot diz é que é preciso separar a lógica das razões, que 
um emancipador não é um professor, que um emancipador não é 
um cidadão. Pode-se ser, ao mesmo tempo, professor, cidadão e 
emancipador, mas não se pode sê-lo em uma lógica única. 
(VERMEREN, CORNU, BENVENUTO, 2003, p. 201) 

 
 Mas no argumento acima o que significa a impossibilidade de ser 

professor/a, emancipador/a, cidadão em uma lógica única? Considerando o 

ensino superior onde atuo como docente significa que a lógica da instituição 

não é a mesma da lógica do/a mestre emancipador/a. Enquanto a instituição 

se ocupa em garantir ao/à estudante a aquisição de determinados conteúdos 

prescritos em um currículo (independente da orientação pedagógica utilizada 

pelo/a professor/a), o/a mestre emancipador/a se interessa pelo/a estudante 

como indivíduo capaz de fazer sua aprendizagem por si mesmo/a. Ou seja, 

o/a estudante vai descobrindo no processo que pouco depende da instituição.  

 Se como professora vinculada a uma instituição de ensino, preciso 

cumprir com minha função de ensinar ao/a estudante e não é possível que eu 

deixe de fazê-lo em nome da sua emancipação intelectual. Até porque ela 

ocorrerá apenas se ele/a assim o quiser. Em outras palavras, a emancipação 

intelectual exige do/a estudante a vontade de emancipar-se e eu, como 

mestre emancipadora, posso ajudá-lo/a, mas não posso fazer isso por ele/a.  

 Aqui encontro o argumento central para buscar o suporte de outra 

orientação conceitual para minha ação docente, sem ao mesmo tempo 

desconsiderar a emancipação intelectual jacotista. Soa paradoxal e 

realmente é, pois ao mesmo tempo em que considero a igualdade das 

inteligências a partir da proposta jacotista, vou considerar propostas criadas a 

partir da desigualdade das inteligências. Por isso, concordo com Rancière 

(2002) ao afirmar que o ato de ensinar está prenhe de paradoxos e são estes 

que lhe fornecem algum sentido.  

 Desse modo, nem acolhendo plenamente nem desconsiderando 

totalmente a emancipação intelectual e seus pressupostos, tomo-a 

metaforicamente como um grão na engrenagem ou uma pedra no sapato os 
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quais não posso tirar, pois me fornecem a compreensão de que minha ação 

docente é e será prenhe de paradoxos que lhe fornecem sentido.  

Assim, lanço-me em busca não mais vazia de repertórios, mas 

partindo das ações que já sistematizei até aqui seja com a minha própria 

experiência estudantil e docente, seja com as metodologias feministas e os 

princípios igualitários expressos nas suas ações educativas, seja com a 

própria capacidade de aprender por mim mesma a ser mestre. Desse modo, 

considerando todos os repertórios até aqui discutidos, que espaços ocupar e 

quais funções desempenhar no exercício da minha ação docente? E o que 

esperar dos/as participantes dela?  

E ainda considerando que a proposta dos dois Núcleos Livres buscou 

associar o pensar e o fazer, isto é, a discussão sobre os filmes vistos e os 

textos lidos e as experimentações audiovisuais realizadas, essa associação 

ocorreu? Se até então tratei das associações entre o ver e o discutir, ou seja, 

o observar e refletir, como esta relação associativa ocorreu nas 

experimentações audiovisuais realizadas? A partir das mesmas fontes 

relatadas nos capítulos anteriores, lanço-me em busca dessas respostas nos 

próximos itens.  
 
 
5.1 Editar: a difícil escolha entre o que fica e o que sai  
 

 
 
 
Já fiz o cronograma das datas da disciplina. Quero imensamente 
terminar o planejamento desta disciplina. Já estou angustiada com 
isso. Algumas questões já estão claras: - começar com o 
documentário “Lixo extraordinário”. Desde documentário propor 
como atividade no dia seguinte, construir microdocumentários 
sobre o “Meu mundo extraordinário”. Numa espécie de improviso e 
apresentação pessoal, propor que cada grupo de alunos se juntem 
com uma ou duas crianças para apresentarem seu habitat. Tudo 
isso será filmado e/ou gravado em áudio e vídeo e/ou fotografado. 
Nesta atividade, procurarei estimular a escuta como metodologia 
de construção audiovisual. O/a aluno/a também precisará se 
apresentar às crianças e neste caso, elas filmarão, gravarão, 
fotografarão com o auxílio de outro aluno. Por isso, é interessante 
dois ou três estudantes por cada criança. Ao final, todas as 
apresentações serão exibidas, vistas e ouvidas no mesmo dia. 
(Diário de Lara Lima Satler, 13/02/2012) 
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Figura 12: Frames do microdocumentário da dupla estudante e criança do Pezinho  

(Imagem das participantes, 2012) 
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Figura 13: Frames do microdocumentário da dupla estudante e criança do Pezinho 

(Imagem dos participantes, 2012) 
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As figuras 12 e 13 foram retiradas do primeiro exercício proposto na 

disciplina Saberes Audiovisuais Colaborativos, oferecida no primeiro 

semestre de 2012, em parceria com o projeto de extensão Pezinho de 

Jatobá. Ambas captações ocorreram no Shangri-lá, local onde o projeto tinha 

uma sala na época. Por que, dentre tantas imagens, selecionei os frames 

(quadros) destes experimentos (termo utilizado nas duas disciplinas 

oferecidas)? O que eles revelam sobre os processos de interformação 

construídos entre mim, os/as estudantes e os públicos do projeto?  

No trecho do meu diário de pesquisa acima planejo esta atividade de 

realização audiovisual, pensando que ela deveria ocorrer após a exibição e 

debate do documentário Lixo Extraordinário (Lucy Walker, 2009), realizado 

exclusivamente com os/as estudantes, nas dependências da universidade. O 

objetivo de discutir sobre esse filme antes de iniciar nossas realizações na 

sala do Pezinho era refletir sobre o audiovisual como mediador de relações 

ou metaforicamente a bola que uso como pretexto para me aproximar, por 

exemplo, dos vizinhos da rua.  

Encarar a câmera como uma bola por um lado tornou o ato de filmar 

mais banal, no sentido de menos assustador. Por outro lado, implicou em 

perceber que os jogos de poder existentes nas brincadeiras de rua estão 

presentes também quando tenho uma câmera na mão: o dono da bola (assim 

como o da câmera) quase sempre dita as regras do jogo (e da narrativa). 

Neste sentido, Lixo Extraordinário é um exemplo sintomático, pois o 

documentário pretende se passar por uma narrativa construída a partir de um 

dispositivo (a relação do artista Vik Muniz com os catadores de lixo do Jardim 

Camacho, na periferia do Rio de Janeiro, na época um dos maiores aterros 
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sanitários do mundo). A pretensão documentária em ser tida como um 

dispositivo narrativo se fundamenta na suposta abertura do artista Vik Muniz 

à intervenção narrativa dos catadores de recicláveis.  

Segundo Migliorin (2005, p.10),  
O dispositivo é a introdução de linhas ativadoras em um universo 
escolhido. O criador recorta um espaço, um tempo, um tipo e/ou 
uma quantidade de atores e, a esse universo, acrescenta uma 
camada que forçará movimentos e conexões entre os atores 
(personagens, técnicos, clima, aparato técnico, geografia etc.). O 
dispositivo pressupõe duas linhas complementares: uma de 
extremo controle, regras, limites, recortes; e outra de absoluta 
abertura, dependente da ação dos atores e de suas interconexões; 
e mais: a criação de um dispositivo não pressupõe uma obra. O 
dispositivo é uma experiência não roteirizável, ao mesmo tempo em 
que a utilização de dispositivos não gera boas ou más obras por 
princípio. 

 

O artista Vik Muniz inicia a narrativa se apresentando como um dos 

artistas brasileiros contemporâneos mais bem vendidos no mercado mundial 

das artes. Falando em inglês com sua esposa (que é brasileira) planeja vir ao 

Brasil e deflagrar um movimento no Jardim Camacho. A narrativa apresenta 

como controle o lugar, a estética do artista, os anos de 2007 a 2009; e como 

abertura a reação dos catadores na relação com o artista e os 

desdobramentos dela: alguns catadores - segundo a narrativa - 

supostamente teriam ascendido socialmente após o movimento deflagrado 

pelo artista. De acordo com a sinopse disponível no site oficial do filme,  
Filmado ao longo de dois anos (agosto de 2007 a maio de 2009), 
Lixo Extraordinário acompanha o trabalho do artista plástico Vik 
Muniz em um dos maiores aterros sanitários do mundo: o Jardim 
Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá, ele fotografa um 
grupo de catadores de materiais recicláveis, com o objetivo inicial 
de retratá-los. No entanto, o trabalho com esses personagens 
revela a dignidade e o desespero que enfrentam quando sugeridos 
a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente. A equipe tem 
acesso a todo o processo e, no final, revela o poder transformador 
da arte e da alquimia do espírito humano. (SINOPSE, 2015) 

 

No entanto, está exatamente aí o imbróglio da narrativa: até que ponto 

o que está apresentado como aberto no dispositivo narrativo não foi algo 

controlado, planejado? Ou seja, será que temos uma narrativa que apresenta 

um dispositivo de abertura, que se abre ao/a outro/a filmado/a? Ao sugerir 

estas dúvidas aos/as estudantes, objetivava que eles/as pensassem como 

queriam se relacionar com os públicos do Pezinho, se narrando a eles/elas 
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pelo controle e em que medida, se abrindo ao/a outro/a e em que medida. 

Além disso, objetivava chamar o/a estudante a reflexão em relação ao 

romântico (e falso) propósito de ao filmar o/a morador/a da periferia na 

intenção de lhe dar voz, equívoco muito presente na história do 

documentário.  

Então, quando lanço esta proposta no primeiro dia em que eu, 

estudantes e públicos do Pezinho de Jatobá se encontram, sou instigada 

pelas imagens e reação dos/as envolvidos/as. Retomando a questão na qual 

penso porque selecionei estas imagens, dentre tantas outras, reflito que as 

que estão aqui expostas revelam se e em que medida os/as estudantes e 

públicos do projeto compreendem e se envolvem com o experimento 

proposto e planejado. Contextualmente, os/as estudantes que se 

matricularam nesta disciplina revelaram, no primeiro encontro, não ter 

nenhuma experiência prévia com a realização audiovisual.  

Foi-me solicitado quando expus a proposta do experimento que cada 

estudante fizesse dupla com uma criança, essa que tenho chamado de 

outro/a. Em termos gerais, os microdocumentários 40  realizados neste 

primeiro dia de experimento revelam um desconforto diante da câmera, 

notadamente mais visível quando o/a estudante é filmado, do que quando 

tem a posse da câmera, isto é, quando filma o/a outro/a. Experimentar estar 

em cena e fora de cena, ou seja, ter a posse da câmera e deixar de tê-la em 

seguida me pareceu, no planejamento, um modo de construir a experiência 

de ditar as regras da narrativa e negociá-las com o/a outro logo em seguida, 

um jogo que de alguma maneira o documentário assistido Lixo Extraordinário 

possibilitou compreender teoricamente.  

Esta reflexão esperada no planejamento não emergiu no dia do 

experimento. Além disso, nos diários de aula ela sequer é esboçada pelos/as 

estudantes. A novidade de estar ali diante de um/a outro/a tão distante (por 

isso tenho usado o termo outro/a), em idade, classe social e interesses 

                                            
40 Para fins de divulgação dos resultados desta pesquisa, disponibilizei este experimento no 
canal do Projeto de Extensão Fazcine, e os intitulei “Série Experimentos Estudantis”. 
Disponível em:< 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq0oTrr5HyrkKFOWTfhOQ2jVcVbgBtXfu >.  
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roubou a cena. Por mais que eu tivesse instigado os/as presentes com a 

metáfora da bola, decididamente esta não foi a reflexão do dia. Por outro 

lado, os frames da figura 12 foram escolhidos para estarem aqui por 

explicitarem em alguma medida a percepção da criança sobre as regras da 

narrativa: ela se permite aproximar da estudante por intermédio da câmera, 

mas também quer filmar.  

As mãos constantemente presentes neste experimento audiovisual41 

revelam a tensão das duas personagens e ao mesmo tempo jogadoras: o 

fora de campo, o tremor da imagem e as composições incomodam uma a 

outra de modo que ambas pedem a posse do equipamento constantemente. 

Fico intrigada ainda porque no planejamento feito no meu diário acima julguei 

que o/a estudante precisaria auxiliar os públicos do Pezinho na captação das 

imagens audiovisuais, algo visivelmente desnecessário.  

No experimento que origina a figura 12, era de interesse da criança 

quando de posse da câmera mostrar a fossa de uma casa, o chinelo que 

soltou, a folha de uma árvore, enfim aquilo que lhe parecia importante revelar 

sobre o seu Mundo Extraordinário, título que dei ao experimento e de que 

depois me arrependi, pois percebi que gerou mais responsabilidade para o/a 

estudante que vinculou o sentido de extraordinário ao oposto de ordinário, 

comum. No entanto, a estudante tentava negociar (já que não tinha a câmera 

nas mãos) para que ela a filmasse e não mostrasse essas outras coisas, na 

sua percepção, desimportantes.  

No experimento seguinte, cujos frames estão na figura 13, embora as 

mãos não estejam tão presentes na solicitação do equipamento, o que me 

intrigou foi a solução apressada que o estudante encontra para sair de cena. 

Diante do desconforto em estar na frente da câmera, sendo capturado, o 

estudante percebe na fala do outro o gosto por outro brinquedo: motos. De 

modo que rapidamente apresenta a sua, sugerindo que ele suba e se divirta, 

                                            
41 Para fins de divulgação dos resultados desta pesquisa, disponibilizei este experimento no 
canal do Projeto de Extensão Fazcine, e os intitulei “Série Experimentos Estudantis”. 
Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=rJeVpDneAug&list=PLq0oTrr5HyrkKFOWTfhOQ2jVcVbg
BtXfu&index=41>. 
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assim ele lhe entregaria a câmera. Esse jogo narrativo se processa durante 

toda a captação42, que ocorreu “de bate pronto”, ou seja, sem ensaio, de 

improviso.  

Entre uma tensão e outra, a aproximação ocorre por meio da 

necessidade de sair de cena e ao mesmo tempo paradoxalmente se dá pela 

construção da sua mise-en-scène ao outro: em um dado momento do vídeo, 

o estudante descobre que o outro joga capoeira, então ele pede “faz alguma 

coisa pra eu ver” e mais uma vez lhe entrega a câmera para filmar. Contudo 

na sequência o outro também pede, tendo ele que lhe devolver o 

equipamento. Aqui, o desconforto do estudante em ser filmado exige uma 

estratégia narrativa que é conflituosa com a necessidade de conhecer o 

outro: a proposta do experimento. É desta tensão que a sua mise-en-scène é 

construída, pois ao mesmo tempo em que precisava se mostrar, buscava se 

esconder da filmagem feita pelo outro.  

O termo mise-en-scène utilizado aqui dialoga com Comolli (2008, p. 

52) quando ele sugere que, 
Invertamos a posição inicial. “Como a câmera atua com aqueles 
que ela filma?” torna-se “E como eles atuam com ela?” Duas faces 
de uma mesma pergunta, que se coloca legitimamente tanto para o 
que chamamos de “ficção” quanto para o que chamamos de 
“documentário”. Não somente “quem filma?”. Mas “quem filma 
quem?”: quem é filmado.  

 
 

Quando o autor inverte a questão, sugere que não é apenas quem 

possui a câmera que filma. Metaforicamente, ele provoca o/a realizador/a a 

pensar que o personagem também o filma, em outras palavras, o observa e 

percebe a atenção dispendida a ele, podendo reagir na mesma medida, ou 

seja, com respostas curtas, resistentes ou ainda com o silêncio. Neste 

sentido, mise-en-scène não é apenas o que está em cena ou o que é 

encenado pelo personagem, mas aquilo que ele deixa de encenar ou por em 

cena em reação a ação do/a realizador/a. Retomando a metáfora da bola, 
                                            
42 Para fins de divulgação dos resultados desta pesquisa, disponibilizei este experimento no 
canal do Projeto de Extensão Fazcine, e os intitulei “Série Experimentos Estudantis”. 
Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=qfJQgjDXKOE&index=5&list=PLq0oTrr5HyrkKFOWTfhO
Q2jVcVbgBtXfu >. 
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mesmo que o dono da bola tenha privilégios ao definir as regras do jogo, ele 

pode jogar sozinho se não negociá-las. O autor chama a atenção do/a 

realizador/a para pensar que lugar ele/a quer ocupar nesta relação, pois 

como tal ele/a não está isento de obter uma reação a ação empregada no ato 

de filmar. 

Retomando a questão se e como os/as envolvidos/as compreendem a 

proposta feita por mim e se relacionam com ela, emerge a reflexão sobre o 

meu papel e o meu lugar como professora deste experimento. Quando 

Miranda (2015b, p. 35) situa “o lugar do educador como gerador de espaços 

e experiências e como mediador de conteúdos”43, ele trata da formação em 

artes visuais na contemporaneidade. Ao me apropriar da sua discussão, 

trazendo-a para a minha ação docente em audiovisual, a imagem do 

professor como detentor do saber se esvanece, dando lugar a uma figura 

(ainda nebulosa), mas já articuladora de espaços, tempos e conteúdos que 

possibilitem unir a minha experiência pessoal de aperfeiçoamento docente 

com a experiência estudantil de formação audiovisual.  

Apreendo ainda com Miranda (2015b, p. 33) que a função do educador 

é “promover experiências que sejam oportunidades de criação de 

conhecimento, a de mediar – que não é estar no meio – entre o que acontece 

ao nosso redor e os outros”44. Assim, foi necessário buscar o sentido do 

termo experiência em processos formativos. Para Dewey (1981, p. 445) “a 

educação é um processo da vida e não uma preparação para a vida futura”45. 

Teixeira (1980) comenta que para o autor a educação46 é vida, é crescimento 

e desenvolvimento e não uma preparação para que estes ocorram, ou seja, a 

educação já está em curso, do mesmo modo que a vida corre e se 

desenvolve.  

                                            
43 “El lugar del educador como generador de espacios y experiencias y como mediador de 
contenidos”. 
44  “La función del educador, la de promover experiencias que sean oportunidades de 
creación de conocimiento, la de mediar – que no es estar en el medio – entre lo que 
acontece a nuestro alrededor y los otros”.  
45 “Education, therefore, is a process of living and not a preparation for future living”.  
46 Obs.: Embora eu esteja utilizando o termo formação em todo meu texto, educação é o 
termo usado originalmente pelo autor, e, por se tratar de uma citação direta, o utilizarei neste 
trecho.  



   142 

 

Portanto, educação e vida são como duas faces de um mesmo 

processo e, por isso, não possuem outra finalidade além de continuamente 

reorganizar, reconstruir e transformar um ao outro. Isso significa que a 

universidade, o ambiente de aprendizado, poderia apresentar os processos 

da vida social de modo embrionário e tornando oportuno ao/a estudante para 

que ele/a gradualmente compreenda os seus sentidos e seja capaz de 

interagir com suas variáveis e se relacionar com elas. Mas trazendo para 

meu recorte de formação de realizadores/as audiovisuais, no que isso 

implica? 

Antes de pensar tais implicações, volto à perspectiva do autor, 

segundo a qual é da vida social que emergem os processos formativos, do 

mesmo modo que eles se transformam em processos sociais e são 

continuamente revistos e reajustados pelo/a estudante. Para Dewey (1981) 

vida e aprendizagem são, na realidade, os dois fatos supremos do processo 

educativo: vive-se aprendendo, e o que se aprende leva-nos a viver melhor.  

A perspectiva de Dewey não dualiza prático e teórico, nem concebe a 

separação entre pensar e fazer, algo que me interessa experimentar por 

possibilitar uma ação docente em que é possível realizar o audiovisual e ao 

mesmo tempo pensar sobre ele. Caso haja a separação entre o fazer e o 

pensar, estou no nível do treino, ou seja, ainda não se trata de um processo 

educativo, nos termos do autor, quando adquiro habilidades, mas não 

compreendo seus sentidos e implicações sociais. É preciso perceber que 

dissociar o agir do pensar, para teoria educacional de Dewey, implica em 

separar o inseparável: a aprendizagem da vida, o indivíduo da sociedade, a 

vida da experiência.  

A partir da discussão sobre as figuras 12 e 13, o que a ausência da 

reflexão estudantil (e também dos públicos do projeto) sobre as estratégias 

narrativas revelam? De um lado, reflito que o excesso de variáveis 

envolvendo a proposta da disciplina (projeto de extensão, públicos infanto-

juvenis, exibição e debate, leitura e discussão, experimentos audiovisuais 

contínuos etc.) implicou em um curto tempo para que estas reflexões 

emergissem, de outro, avalio que a minha expectativa como docente talvez 

tenha sido ousada demais para apenas 64 horas/ aula.  
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Retomando a perspectiva de Dewey (1981, p. 495) para quem a 

experiência em si não é aprendizagem, mas pode dela emergir, observo que 

“a natureza da experiência pode ser entendida apenas por notar que ela 

inclui um elemento ativo e um passivo peculiarmente combinados”47. O autor, 

conhecido pela sua teoria da experiência, esclarece que o ativo é a tentativa 

que pode ser traduzida pelo termo experimento ou experimentar e o passivo 

é o passar por algo, no sentido de sofrer alguma vivência.  

Assim, Dewey (IDEM, p. 495) argumenta que quando 

“experimentamos alguma coisa, quando agimos sobre ela, nós realmente 

fazemos algo com ela; e então nós sofremos ou vivenciamos as 

consequências”48, por isso acrescenta que “nós fazemos algo para esta coisa 

e então ela faz algo para nós em resposta” 49 . Este movimento do 

experimentar gera uma combinação peculiar para quem a vivencia.   

Contudo, afirma que o mero experimentar não se constitui em 

experiência, pois mesmo que ela produza tentativas constantes, precisa ter 

suas consequências percebidas de modo sistemático e contínuo para gerar 

sentido. Por isso, Dewey (IDEM, p. 496) alerta que para aprender com a 

experiência é preciso “uma conexão anterior e posterior entre o que fazemos 

para a coisa e o que sofremos dela como consequência” 50 . Nesta 

perspectiva, o fazer se torna experimentação com a qual o mundo é 

descoberto e o vivenciar pode gerar formação.   

Desse modo, para sua teoria a experiência não é cognitiva em um 

primeiro momento, mas se torna quando auxilia na percepção das relações e 

continuidades dela resultante.  Assim, Dewey (IDEM, p. 450) afirma que a 

“educação deve ser considerada como um contínuo processo de 

reconstrução da experiência”51. A construção e a reconstrução da experiência 

                                            
47 “The nature of experience can be understood only by noting that it includes an active and a 
passive element peculiarly combined”. 
48 “When we experience something we act upon it, we do something with it; then we suffer or 
undergo the consequences”.  
49 “We do something to the thing and then it does something to us in return”.  
50 “To learn from experience is to make a backward and a forward connection between what 
we do to things and what we enjoy or suffer from things in consequence”. 
51 “Education must be conceived as a continuing reconstruction of experience”. 
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se dá pela reflexão sobre o processo de experimentar, sofrer a consequência 

e avaliar entre o antes e o depois dele.  

Retomando o campo da pesquisa aqui relatada, avaliei anteriormente 

que a disciplina Saberes Audiovisuais Colaborativos, oferecida em 2012/1, 

contou com variáveis diversas que dificultaram pausas reflexivas. Em parte 

por inexperiência minha diante de uma proposta formativa ainda não 

experimentada, em parte por ter como expectativa que o/a estudante (pelo 

menos ele/a) pudesse realizar tais reflexões por si mesmo/a, registrando-as 

no diário de aula. Embora, anteriormente, já tenha trazido aqui trechos destes 

diários estudantis em que a reflexão ocorreu sobre o sentido da disciplina e 

das mostras, em relação aos experimentos audiovisuais realizados houve 

experiência cognitiva nos termos da teoria da experiência deweyana? Para 

buscar esta resposta, considero as figuras 14 a 18.  

 

 

 
Figura 14: Frames de experimentos diversos (Imagem dos participantes, 2012) 

 

 

 



   145 

 

 
Figura 15: Frames do experimento de estudantes e criança do Pezinho 

(Imagem dos participantes, 2012) 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Réplica do praxinoscópio (Imagem dos participantes, 2012) 
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Figura 17: Experimento com o movimento (Imagem dos participantes, 2012) 
 

 

 

 

 
Figura 18: Experimento com movimento e sombra (Imagem dos participantes, 2012) 
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Já disse que nesta pesquisa o campo ocorreu antes da verticalização 

teórica, isto é, só releio a proposta deweyana agora, muito depois da 

experimentação finalizada. E então, apropriando-me de sua teoria, reflito 

sobre minha ação docente, considerando especificamente neste capítulo se e 

em que medida a experimentação proposta gerou experiência cognitiva (pelo 

menos) estudantil em realização audiovisual.  

Distribui a carga horária da disciplina em 1/3 destinado à leitura e 

compreensão da bibliografia básica; 1/3 à exibição e compreensão por meio 

de associações diversas das mostras ocorridas nas dependências da 

universidade e na sala do Pezinho de Jatobá; e 1/3 aos experimentos 

audiovisuais que ocorreram, quase exclusivamente, na sala do projeto. As 

três partes acima se alternaram desde o primeiro encontro a fim de que 

nenhuma delas se sobrepusessem a outra.  

Essa alternância gerou uma dinâmica nos encontros, mas também 

variáveis (como mencionei) sem espaços para pausas reflexivas. Estou 

chamando de variáveis a natureza de cada uma destas atividades, o fato de 

cada uma ocorrer em um local diferente, o montar e desmontar de uma 

estrutura mínima (mas que aqui foi cansativa, pois detalhada) para exibir e 

para captar imagens, a diversidade de públicos (ora só estudantes, ora 

estudantes em parceria com crianças do projeto).  

A distribuição alternada no cronograma, bem como o ponto de partida 

teórico foram propostos por mim, sem uma discussão partilhada com os 

públicos envolvidos nesta empreitada. Fiz a proposta e deixei aberto a quem 

quisesse permanecer comigo nela, mas não avalio que tenha dado margem a 

alterações muito bruscas sobre os rumos propostos na disciplina. Muito 

dessas experimentações se fundamentaram na experiência pessoal 

construída anteriormente a partir da exposição Sai da Caixa!, que já relatei 

aqui.  

A figura 16 traz uma réplica de um dos brinquedos ópticos construídos 

para a exposição. Trata-se de um praxinoscópio, uma roda com uma tira de 

papel afixada do lado de dentro e uma tira de espelhos ao centro. Na tira de 

papel afixada há uma sequência de imagens que produzem a sensação do 

movimento quando a roda é girada e olha-se para o espelho. Levei esses 
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brinquedos ópticos para os experimentos aos poucos, cada sábado um 

diferente.  

Aliado a estes brinquedos ópticos propus como bibliografia básica Pré-

cinemas & pós-cinemas de Arlindo Machado (1997), além de alguns textos 

sobre mise-en-scène e a escuta na entrevista de Comolli (2008), bem como 

alguns textos sobre o método autobiográfico por meio de diários de aula de 

Wanner (2007), dentre outros.  

Mas encontrei na obra de Machado (1997) a referência mais próxima 

para pensar com estudantes e públicos do projeto o audiovisual, pois o autor 

afirma que seu interesse simultâneo pelas formas pré-cinematográficas e 

pelo vídeo contemporâneo propiciou no livro uma expansão do conceito de 

cinema. O objetivo da investigação do autor é pensar o futuro do audiovisual, 

por isso faz um duplo mergulhar em experiências anteriores e posteriores ao 

que conhecemos como cinema atualmente.  

Neste sentido, Machado (1997, p. 9) sugere haver mais representação 

“do movimento, da duração, do trabalho modelador do tempo e do 

sincronismo audiovisual nas formas pré e pós-cinematográficas do que nos 

exemplos ‘oficiais’ da performance cinematográfica”. Então quando me lanço 

nesta disciplina não me interessa a narrativa clássica como fio condutor de 

uma realização audiovisual. E se o objetivo do autor é pensar os rumos do 

audiovisual, o meu é pensar os rumos da minha ação docente formando 

realizadores/as de um audiovisual em metamorfose. Por isso, me aproprio 

dos resultados da investigação de Machado (1997, p. 9), 
Quanto mais fundo eu mergulhava no intricado de formas e 
procedimentos das atuais mídias eletrônicas e digitais, mais 
claramente podia verificar que grande parte desses recursos 
retomava, recuperava ou fazia ecoar atitudes retóricas e 
tecnológicas já antes experimentadas nas formas pré-
cinematográficas e no cinema dos primeiros tempos, ou seja, no 
cinema anterior à hegemonia do modelo narrativo que se impôs a 
partir de Griffith.  
 

Se, nos termos do autor, investigar o audiovisual nestas duas direções 

(passado e futuro) soa contraditório, pretender formar realizadores/as com 

essa proposta questiono se não foi ousado demais. É isso que reflito no 

trecho do meu diário a seguir, 
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No último dia do curso de Docência, a profa. Lana relatou 
honestamente que aula bem dada é planejada e gasta tempo para 
ser planejada. Estou aqui no sol, numa quinta de manhã, 
planejando a minha aula de amanhã à tarde e sábado cedo. Estou 
pensando na tese de doutorado que li e analisei. O conteúdo dos 
depoimentos da escrita de si de cada participante da pesquisa do 
Elizeu são extensos e profundos. Como conseguir este nível de 
comprometimento dos alunos num Núcleo Livre? Já o tenho e nem 
estou me dando conta ou estou longe de ter isso? No último curso 
de Docência também submeti meu plano de ensino da disciplina 
Saberes e obtive ótimas considerações dos colegas, como 
exemplo: os objetivos (seria mais adequado) que fossem os que os 
alunos daquele curso venham atingir, em outras palavras, o que eu 
objetivo que eles alcancem com esse curso. Outra coisa, os 
conteúdos divididos em datas não dão noção da unidade da 
disciplina, é melhor antes de fazer o cronograma, ter um resumo do 
conteúdo programado; a ementa gera noções do todo histórico e, 
ao mesmo tempo, da invenção técnica do cinema: será que eu não 
estaria querendo coisas demais com apenas uma disciplina? 
Talvez. (Diário de Lara Lima Satler, 03/05/2012) 

 

Relendo esse diário, hoje penso que o grupo foi tão colaborativo 

comigo, que sem saber ao certo aonde iria chegar, entrou no barco e se 

dispôs a remar em uma instabilidade de objetivos e propósitos inaceitáveis 

por muitos dos atuais protocolos pedagógicos hegemônicos. Por outro lado, 

me pergunto o que significa formação a partir do reconhecimento do 

processo incompleto da construção do conhecimento, ou seja, da 

“compreensão de que o mundo não é finito e as experiências não são 

acabadas” (MARTINS e TOURINHO, 2011, p. 7). 

Então me lembro de que a reflexão deweyana interessa-se pela 

experimentação, que é atrelada ao perceber as reações das ações e à 

reflexão sobre elas, mas não apenas isso. Interessa-se fundamentalmente 

pela experimentação como atividade participada em grupo. Por isso, Dewey 

(1981, p. 445) afirma que a “educação sendo um processo social, a escola é 

simplesmente aquela forma da vida comunitária na qual todas as instâncias 

estão presentes”52. A partir dessa perspectiva, considero que seria inviável 

realizar estes experimentos audiovisuais de outro modo que não em grupo.  

E voltando às figuras 14 a 18 e à pergunta se e em que medida a 

experimentação avançou para uma experiência cognitiva, me chamou a 

                                            
52 “Education being a social process, the school is simply that form of community life in which 
all those agencies are concentrated”. 
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atenção a figura 14, que é um mosaico dos primeiros experimentos, tendo a 

sombra como elemento central. Quando observo essas imagens e descubro 

que o experimento seguinte, retratado na figura 15, é a junção visual de uma 

brincadeira com as sombras e o projetor de imagens, considero aqui um 

avanço cognitivo. Contextualmente, essas imagens são registros que 

encontrei nos vídeos e fotografias produzidas pelos/as estudantes 

exatamente nesta sequência cronológica.  

A presença do projetor é contínua na disciplina. Como mencionei, ele 

está em todas as exibições fílmicas, na universidade e na sala do projeto. A 

sombra projetada na cortina preta no segundo dia do experimento, bem como 

a sombra utilizada para a silhueta do personagem no teatro de sombras, 

avança para as brincadeiras infantis com as sombras do rosto de animais 

feitos com as mãos e a luz do projetor. E essa sequência cronológica de 

experimentação torna-se para um dos grupos seu próximo experimento: uma 

dança com a água viva, vide figura 15, uma das imagens mais instigantes 

para mim.  

Instigantes porque apesar de eu não ler ou ouvir a reflexão sobre os 

experimentos estudantis e dos públicos do Pezinho, observo que este grupo 

avançou de experimentos focados em uma sequência de sombras, em um 

dia, para outro que combinou sombras com movimento, no outro53. Então, a 

partir dessas imagens, me questiono se elas não revelam um avanço da 

experimentação para experiência cognitiva, mesmo que eu não tenha 

participado diretamente dessa reflexão com o grupo realizador.  

Mas talvez esse pudesse ser um caso isolado. Então quando vasculho 

em outro momento dos experimentos observo outra sequência cronológica: a 

da figura 17 e 18. Trata-se de dois momentos distintos, um após o outro e de 

um grupo distinto do anterior. Mais ou menos no meio do semestre, 

apresento o stop motion como técnica e sugiro que os experimentos 

caminhem a partir dela. Resumidamente, a técnica emprega registros de 

                                            
53 Para fins de divulgação dos resultados desta pesquisa, disponibilizei este experimento no 
canal do Projeto de Extensão Fazcine, e os intitulei “Série Experimentos Estudantis”. 
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=y5SN-W9n--
g&index=15&list=PLq0oTrr5HyrkKFOWTfhOQ2jVcVbgBtXfu >. 
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imagem fixas que podem ser animadas na edição. Como são registros fixos, 

é possível trazer para a imagem a fantasia dos efeitos especiais.  

A figura 17 apresenta um experimento cujo enfoque é o movimento de 

um personagem amassando um copo descartável. Em um sentido inverso do 

caso discutido acima, a figura 18 revela uma sequência em que o movimento 

é o foco, mas a sombra é chamada a participar, mas não apenas ela, 

também a escala 54 , algo que não abordei diretamente nos textos, nas 

discussões e debates, tampouco nos filmes.  

A bizarrice da figura sombria e gigantesca, representada pela 

estudante, em relação à personagem infantil, uma participante do Pezinho, 

trouxe um elemento desconhecido para o experimento. Aqui, me questiono 

se as imagens não revelam um avanço cognitivo da experimentação para a 

experiência. E apesar de tender a ver nestas imagens exemplos de 

experiência cognitiva, reconheço que elas foram editadas sem a noção da 

potência experimentada. Explico. 

Também foi proposta minha que os trabalhos finais consistissem na 

edição do que foi realizado, durante todo o semestre. Estava previsto no 

cronograma da disciplina dois momentos para a edição coletiva (eu, os/as 

estudantes e os públicos do Pezinho) de modo que todos/as de determinado 

grupo pudessem negociar o que fica no vídeo final e o que sai. Apesar disso, 

registro no meu diário, 
Senti-me mal com a aula de hoje. Preparei tanto, consegui os 
computadores, mas faltou fazer o check list, faltou o HD com todas 
as imagens para a edição. Meu Pai, foi tão corrido ontem, 
carregando tantos computadores para dentro do carro, meu Deus, 
o que é isso?! É assim que vivemos e precisamos viver? Tenho 
aprendido muito com a experiência de pesquisar sobre o meu 
processo de educar/ensinar e aprender. Noto que em geral falamos 
pouco sobre isso e o quanto isso é reflexo dos nossos valores 
sociais. Damos tão pouco valor à educação, por isso nos importa 
pensar tão pouco nos processos de ensinar e aprender. Nós 
professores de cursos de bacharelado da faculdade que me vinculo 
quase nunca paramos para ir ao encontro de novos saberes que 
incluam o outro nas aulas. (Diário de Lara Lima Satler, 02/06/2012) 

                                            
54 Para fins de divulgação dos resultados desta pesquisa, disponibilizei este experimento no 
canal do Projeto de Extensão Fazcine, e os intitulei “Série Experimentos Estudantis”. 
Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=B9BpIHK1Ipc&index=4&list=PLq0oTrr5HyrkKFOWTfhOQ
2jVcVbgBtXfu >. 
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Trabalhar a realização audiovisual ainda é um drama para muitos/as 

professores/as em função da precária infraestrutura. Incluir nesta trama um 

projeto de extensão, a exibição fílmica continuada e os experimentos 

tornaram-se exercícios hercúleos. Todos os detalhes que envolvem uma 

exibição (a tela, o projetor, a sala escura, a cópia, etc.), bem como os 

detalhes de um experimento (as câmeras e computadores insuficientes para 

captar e descarregar imagens, as incompatibilidades entre os programas de 

exibição e os arquivos das cópias, a falta de internet para atualizar plug-in de 

programas e instalar novos para descarregar imagens captadas algumas 

vezes das câmeras dos/as estudantes, a iluminação, o som, etc.) tornaram-

se responsabilidade exclusiva de quem ousa levar este enredo a frente.  

Neste contexto de precariedades é óbvio que em algum momento um 

dos personagens esqueça seu texto. Foi o que aconteceu neste dia. Depois 

disso, veio uma greve de cerca de três meses. O projeto vivia uma crise pelo 

descompromisso dos/as moradores/as do bairro e a ausência da 

coordenadora, que precisou se afastar para cursar doutorado.  

Enfim, na avaliação que fizemos da disciplina com os/as estudantes, 

eles/as solicitaram que a próxima disciplina ofertada para a continuidade 

deste projeto de pesquisa, que seria no semestre seguinte, poderia ser 

apenas na universidade com outro enfoque para os experimentos 

audiovisuais: o cotidiano deles/as. Assunto esse que trato no capítulo 

seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   153 

 

6. EDITORES/AS: O RETORNO DA EXPERIÊNCIA  
 

A análise dos dados deixou clara uma questão que pouco pude 

discutir anteriormente: embora eu tenha inicialmente objetivado realizar uma 

pesquisa-ação (vide objetivos, na introdução intitulada Roteiro) no contexto 

da sala de aula em parceria com os/as estudantes (e públicos do Pezinho), 

observo que até agora a participação deles/as nos rumos das próprias ações 

formativas se esbarrou continuamente em uma proposta de ensino formatada 

por mim, professora do Núcleo Livre Saberes Audiovisuais Colaborativos, em 

2012/1. É isso que trato nos relatos do meu diário abaixo,  
 
 
Descobri umas coisas em uma reunião com alunos: A leitura – os 
alunos da graduação não falam na sala para não prolongar o tempo 
da aula... para que o professor termine logo o conteúdo e os libere 
mais cedo... os alunos não falam em aula porque os outros colegas 
não gostam que eles falem, alegando que vai enrolar muito... 
lembrei-me que às vezes, gostaria também de falar, mas evito para 
ir mais cedo embora das aulas da pós... Mas voltando à aula de 
hoje e de ontem: é necessário planejar mais e fazer um check list 
do que levar para o sábado; é necessário fragmentar as 
atividades... eu sempre odiei esta saída... mas não vejo outro modo 
de aprofundar: menos textos; mais exploração sobre os filmes; 
filmes mais curtos?! Talvez; permitir que os alunos escolham, no 
primeiro dia de aula:  
- Como querem ser avaliados? (Como quero avaliar o meu 
processo de aprendizagem? Como quero ser avaliado sobre o que 
eu aprendi? Como quero avaliar o processo de aprendizado?) 
- Como querem construir seu processo de ensinar e aprender – 
qual a sequência dos conteúdos? Quais conteúdos? Como 
colaborativamente acessá-los – exposições dialogadas, filmes 
seguidos de discussões, seminários, leituras, experimentação, 
exposições sobre câmera, iluminação, captação de áudio, 
montagem, composição visual, roteiro, etc.) (Diário de Lara Lima 
Satler, 02/06/2012) 
 
Para eu ter um check list de tudo o que eu for fazer, preciso de uma 
agenda maior, pelo menos uma página por dia. (Diário de Lara 
Lima Satler, 03/06/2012) 
 
Quatro variáveis apresentadas no primeiro dia de aula: O que você 
quer aqui? Variáveis cambiáveis: a sequência do que ver; do que 
ler; do que fazer/experimentar; de como colaborar. (Diário de Lara 
Lima Satler, 01/07/2012) 
 
Hoje, ao reler sobre o método autobiográfico, senti que neste 
programa faltaram textos ou que seja um texto explicitando sobre o 
método da pesquisa-ação. Ler, pelo menos uma vez, sobre este 
método pode auxiliar melhor na reação dos colegas e alunos ante a 
pesquisa. (Diário de Lara Lima Satler, 23/03/2012) 
 



   154 

 

 

 Os trechos acima são registros reflexivos produzidos durante a oferta 

do primeiro Núcleo Livre, que em virtude da greve foi interrompido e ao ser 

retomado teve seu último encontro apenas em setembro de 2012. O 

sistemático registro dos encontros no diário, bem como a reflexão 

compartilhada com estudantes possibilitou que eu percebesse e me 

questionasse sobre essa contradição dentro da pesquisa. Também me 

permitiu repensar o alcance e o limite da responsabilidade de formatar as 

aulas eu mesma para garantir o ensino. Mas essa compreensão só ocorreu 

gradualmente.   

Os trechos do diário revelam que embora eu me incomodasse desde 

aquela época com a orientação acadêmica como modelo formativo, ela 

estava tão cristalizada na minha ação docente que sequer ousei no início da 

pesquisa traçar caminhos que contassem com a participação mais direta do/a 

estudante, mesmo tendo a abordagem da pesquisa-ação como referência, as 

metodologias feministas e as leituras de Jacotot.  

Além disso, os trechos acima revelam que foi apenas prestes ao 

término do primeiro Núcleo Livre que ousei pensar ser possível e necessário 

incluir a participação dos/as estudantes nos objetivos da disciplina, nos 

métodos de ensino e aprendizagem, na avaliação e inclusive nos conteúdos. 

Ou seja, precisou eu perceber que os objetivos da pesquisa estavam em 

contradição com a metodologia escolhida para eu enxergar que minha ação 

docente estava pautada exatamente pela orientação formativa que eu 

questionara. Por isso, considero que o primeiro Núcleo Livre, ministrado em 

2012/1, mesmo tendo a pesquisa-ação como abordagem metodológica, não 

me abri a muitas negociações, tampouco fui provocada pelos/as estudantes a 

isso.  

Ao perceber esta contradição na pesquisa e refletir sobre ela durante o 

processo da pesquisa, realizo com os/as estudantes uma avaliação dialogada 

o final da primeira disciplina. Os trechos do diário acima são resultado da 

reflexão que construí a partir dessa reunião. Foram necessárias ainda 
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algumas reuniões com a pesquisadora externa a esta pesquisa55 para que 

pudesse precisar a questão. A reunião com os/as estudantes foi feita nas 

dependências da UFG, neste momento sem a participação dos públicos do 

Pezinho de Jatobá. Dela emergem questionamentos estudantis sobre a falta 

de estrutura do projeto para todos/as (exemplo: constantemente faltou água 

nos sanitários, nas torneiras, etc.).  

Uma vez que os experimentos audiovisuais foram todos na sala do 

Pezinho, eles/as sentiram que houve um engessamento, argumentando que 

as produções serem feitas sempre em parceria com os públicos do projeto 

limitou a diversidade de captações, temas e técnicas. Além disso, o foco dos 

experimentos se confundiu com o interesse do projeto, tendo os/as 

estudantes mais preocupação em agradar aos participantes do Pezinho, em 

sua maioria crianças, do que em inventar audiovisualmente.  

Estes últimos questionamentos não foram consensuais, pois muitos/as 

estudantes/as alegaram que a parceria com os públicos do projeto lhes 

permitiu inventar muito mais do que fariam se estivessem somente entre 

estudantes. Além disso, alguns/mas se lembraram de que houve 

experimentos fora da sala do projeto, feito apenas pelos/as estudantes.  

Apesar do dissenso, este grupo estudantil fez uma sugestão que 

acatei como decisão colegiada: a disciplina de Núcleo Livre que daria 

continuidade a esta pesquisa seria ofertada no semestre seguinte com outro 

enfoque e nome: Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas, ofertada em 

2012/2. E eu que nunca estudei a fundo sobre cotidiano, ao experimentar a 

abordagem metodológica da pesquisa-ação me vi como uma mestra 

ignorante a aprender junto com os/as estudantes sobre essa categoria.  

Contudo, ressalto que a opção estudantil pelo cotidiano não estava, 

naquela decisão, voltada propriamente para o estudo da categoria. Dizia 

respeito aos experimentos audiovisuais: os/as estudantes queriam realizar 

audiovisual sobre algo do seu mundo próximo, do seu entorno, das suas 

                                            
55  Neste contexto, a pesquisadora externa que acompanhou essa pesquisa foi minha 
orientadora de doutorado. 
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questões. Então, na reunião emergiu o termo cotidiano como uma tradução 

desse anseio do fazer.  

Acatei a decisão, pois alguns participantes do primeiro Núcleo Livre 

apresentaram o interesse de continuar na pesquisa comigo, matriculando-se 

no segundo momento do campo. Então considero que nesta segunda 

disciplina houve um esforço maior e uma compreensão pessoal mais ampla 

para aplicar na minha prática docente deste campo de pesquisa as etapas da 

pesquisa-ação.  

 Em termos breves, a pesquisa-ação se instala na tensão entre a 

compreensão de determinada situação e a intervenção do pesquisador e do 

grupo nesta situação. A aparente dualidade difundida como necessária por 

abordagens metodológicas que pensam o pesquisador num pólo e o objeto 

(ou melhor o sujeito) no outro, sugere, numa leitura apressada, que não se 

pode pesquisar e intervir simultaneamente numa situação, uma vez que isso 

alteraria o resultado final do processo observado. Neste sentido Thiollent 

(1985, p. 95) argumenta que,  
a PA [pesquisa-ação] é uma proposta de investigação a ser 
articulada dentro de uma ampla visão da ação e da interação 
social. A investigação não pode mais ser concebida de modo 
indiferente aos aspectos de interação entre investigadores e 
investigados. A PA insere-se num processo expressivo, interativo, 
inovador e conscientizador. É uma orientação de metodologia 
sociológica, podendo ser estendida a outras disciplinas e 
concretizada no contexto particular das pesquisas em educação, 
comunicação e organização. Numa certa medida, é uma proposta 
de ruptura com as concepções e adestramentos dos pesquisadores 
convencionais, embora haja muitas possibilidades de convivência 
entre as diversas tendências. É preciso sublinhar que não é uma 
proposta anticientífica e sim uma proposta apenas diferente do 
padrão cientificista que, hoje em dia, está sendo contestado, 
inclusive por parte de grandes cientistas da natureza. 

 

Sobre a racionalidade própria da pesquisa-ação, Le Boterf (1985, p. 72) 

argumenta que a interação entre a pesquisa e a ação é permanente e 

dialética, pois por meio da pesquisa se produzem conhecimentos para a 

prática social na qual está inclusa a prática política, desse modo, “a 

pesquisa-ação é uma práxis, isto é, ela realiza a unidade dialética entre a 

teoria e a prática”.  

 Quando Franco (2005) retoma a experiência original de Lewin, 
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segundo ela o criador da abordagem metodológica, reconhece que o 

pesquisador assume dois papéis simultaneamente, de pesquisador e 

participante, está posto que a distância entre sujeito e objeto/sujeito do 

conhecimento pode dar lugar à problematização explícita desta relação. Esta 

é uma abordagem metodológica que questiona a pretensa objetividade e 

imparcialidade da ciência. Apesar disso, a autora recusa a possibilidade do/a 

professor/a pesquisar sua própria ação docente, polêmica sobre o qual não 

cabe discutir aqui56.  

Ela argumenta que a abordagem surge como pesquisa experimental, 

de campo, e tem como processo uma espiral contínua dividida em três fases: 

1º) o planejamento, uma espécie de diagnóstico sobre o grupo e pelo grupo; 

2º) a tomada de decisão, que pressupõe o levantamento das ações sobre as 

quais o grupo pretende interferir; 3º) e os fatos encontrados no 

desdobramento das ações, sobre os quais novamente se volta ao 

planejamento e assim segue em espiral. Desse modo, o pesquisador 

investiga, com o grupo, a sua dinâmica e o seu funcionamento e, diante de 

problemas, tem como objetivo favorecer ao grupo resolver os seus desafios, 

sendo capaz de percebê-los e pensar sobre eles. 

Thiollent (1985, p. 82) sugere que ao buscarmos compreender a 

pesquisa-ação, não podemos pretender uma “concepção definitiva, acabada 

ou comprovada” do termo. Castro (1996, p. 66) argumenta que a pesquisa-

ação parte de um questionamento autorreflexivo, pois ao ser realizado por 

participantes de um contexto social, permite que estes percebam suas 

práticas e as situações em que elas ocorrem, por isso, argumenta que em um 

“contexto de sala de aula, a pesquisa-ação começa com as percepções do 

professor do que está acontecendo em sua prática de ensino e envolve um 

processo sistemático de reflexão crítica” sobre ela. Por reflexão crítica, a 

autora compreende a posição do sujeito agente ante a ação e a história 

contextual do seu agir.  
                                            
56 Argumentei sobre essa possiblidade/impossibilidade em outro momento. Conferir artigo Do 
ensaio fílmico ao aprender ensaiando: notas para uma pesquisa em audiovisual (SATLER; 
MARTINS, 2014c).  
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Considerando o campo desta pesquisa, relembro que a decisão na 

qual os experimentos audiovisuais seriam voltados para o cotidiano estudantil 

na disciplina de Núcleo Livre Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas, 

ofertado em 2012/2, foi tomada em grupo. Esta decisão se tornou eixo 

norteador de todo o processo de aprendizagem, que se seguiu. Mas eu ainda 

tinha muitas dúvidas sobre a real abertura que era capaz de oferecer à 

participação estudantil.  

Além disso, observo que apesar das intenções declaradas de 

muitos/as permanecerem na pesquisa, esse eixo norteador foi decidido por 

estudantes que não compuseram o grupo seguinte em sua maioria (apenas 

uma participante das que estavam presentes nesta decisão, ocorrida no final 

da primeira disciplina, participou concretamente da próxima).  

Desse modo, trouxe para o primeiro dia de aula desta segunda 

disciplina um instrumento que forçaria o cumprimento das fases 

metodológicas da pesquisa-ação: um plano de ensino (quase) em branco. 

Sigo então um modelo padrão de plano de ensino (instrumento de 

aprendizado de entrega obrigatória ao/a estudante, na instituição de ensino a 

qual estou vinculada), mas levo, no primeiro dia de aula, esse modelo 

(quase) em branco para ser construído junto. Aqui teríamos que editar: o que 

entra e o que sai dos nossos encontros.  

Uso (quase) em branco acima porque obviamente tinha previsto 

algumas sugestões fílmicas e bibliográficas, mas todas elas deveriam ser 

submetidas aos/às participantes daquele primeiro dia. Então o que 

analisaremos neste capítulo são experimentos audiovisuais construídos no 

contexto de um esforço de planejamento, levantamento de ações e tomada 

de decisões - todos feitos pelo/a estudante em negociação comigo.  

 

6.1 Luz, câmera: em ação a experiência 
 

Como estimular o/a estudante a se tornar agente do seu processo de 

aprendizagem em audiovisual? Penso nessa questão a partir das três etapas 

da abordagem da pesquisa-ação: 1º) o diagnóstico do grupo pelo grupo; 2º) 

as ações que o grupo pretende dar início; 3º) o desdobramento das ações e 
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reinício do processo espiral, isto é, novo diagnóstico, outras ações e 

recomeço. Como estas etapas ocorreram em relação à disciplina 

Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas, ofertada em 2012/2?  

Para responder as questões acima, inicio com alguns trechos do áudio 

transcrito do primeiro dia de aula quando houve um esforço deliberado por 

iniciar a primeira etapa da pesquisa-ação,  
Professora - Eu acho que: dada a complexidade que somos num 
grupo de 25 (talvez 27) pessoas, é interessante trabalhar pelo 
menos uma avaliação oral (que pode ser, por exemplo, 
comentários de um texto ou seminário); uma avaliação escrita (que 
pode ser uma prova, um projeto, um trabalho escrito); e uma 
avaliação produto (que pode ser uma produção audiovisual). Eu 
penso assim que é interessante para a riqueza do grupo, porque 
vai ter gente que vai ter mais facilidade de escrever; que vai ter 
mais facilidade de falar e gente que tem mais facilidade de fazer. 
Então se a gente diversificar, pelo menos nesses três, que eu estou 
dando como exemplo, assim... é interessante que todo mundo sai 
beneficiado, ninguém sai no prejuízo. Pelo menos é assim que eu 
acredito que a gente deva considerar a metodologia de avaliação. 
[...] 
Todo esse conteúdo aqui que eu estou propondo, eles são 
retirados dos textos que eu já sugeri, mas é claro que a gente pode 
fazer trocas e vocês se tiverem interesses, proponham outras 
coisas.  
[...] 
Agora eu acho que mais interessante é a gente pensar nos 
objetivos. Vocês querem propor abertamente ou pensar em grupos 
pequenos e depois abrir para o grande grupo?  
Quase todos – Propor abertamente. 
Professora – Então vamos propor abertamente. É, a gente faz uma 
espécie de brainstorm. Pra quem não conhece brainstorm, que não 
é bem da área aqui nossa, apesar de que essa palavra não é só da 
nossa área, de Comunicação, né? A tradução literal é chuva de 
ideias, ok? Então eu gostaria de fazer o seguinte: vocês vão 
propondo, eu vou digitando, ok? Vou tentar ser breve, rápida pra 
isso. Apesar de que não estou vendo a tela aqui, só estou vendo 
nesse datashow longe e desfocado. E aí a gente tenta agrupar, tá 
bom? Quem quer começar?  
Aluna B – Professora, no caso o objetivo é assim pessoal, que você 
fala? 
Professora – Isso, com a disciplina. Por isso que eu li os conteúdos 
primeiro. Você já viu o conteúdo, você já sabe o nome da disciplina. 
Então mais ou menos, você tem um norte. Mais ou menos, mas é 
sempre mais ou menos mesmo. Você já tem a ementa, eu já falei 
sobre os conteúdos aí esses objetivos é o que você, estudante que 
está começando um curso, quer com o curso. É isso mesmo.  
Aluna B – Tá, então assim... só pra complementar... eu não me dou 
muito bem com a parte de produção, então quando eu li o nome da 
matéria, eu pensei que vai ter o lado crítico, no caso de ver as 
produções audiovisuais e ter uma visão panorâmica mais crítica 
daquilo ali, além de criticar a ideologia, criticar a técnica que o cara 
fez.  
Professora – Ok, então seria assim, seria alguma coisa assim: 
“analisar criticamente”... seria assim no campo da análise... 
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“produções audiovisuais”... nossa está horrível esse teclado. Mas 
temos que fazer isso juntos. Está vendo como nossas estruturas 
não estão muito preparadas para fazermos as coisas 
coletivamente? Vamos lá...“produções audiovisuais”, é isso? Como 
é que você chama? 
Aluna B – Gelva. Isso.  
Professora – Ok: “Analisar criticamente produções audiovisuais... 
é... compreendendo os seus... seria assim, estou tentando 
interpretar o que ela falou, né, gente... compreendendo suas 
ideologias, né? E escolhas técnicas, ok? Alguém gostaria... se 
sentiu provocado com este objetivo? Ou não quer isso? Quer uma 
coisa diferente disso? 
Aluna C – Acho que a gente tinha que ter um pouco de produção 
também, mesmo que cada um pudesse escolher a parte de 
produção que se sentisse mais a vontade.  
Professora – E como é que você quer propor isso? 
Aluna C – Não sei (risos). 
Professora – “Produzir... Experimentar...” Pode ser as duas coisas, 
né? Ai, esse aqui não funciona, né? “Experimentar produções 
audiovisuais”, que mais? Só isso, te contempla?  
Aluna C – Eu não sei como expressar, só senti falta de cada um 
poder produzir alguma coisa, mas dentro do que se sentisse a 
vontade. Por exemplo, se uma pessoa se sente mais a vontade na 
produção do vídeo, imagem fixa ou de outro contexto assim... 
Professora – Tá, mas aí a gente vai esbarrar numa questão, eu não 
vou trabalhar aqui nenhuma fundamentação que nos ajude ou dê 
know how para falar de imagem fixa, né? Então assim, dá pra abrir, 
mas se eu abrir para imagem fixa pode ser que eu não tenha 
condição de analisar muito bem seu trabalho, nem dos colegas, 
porque a gente vai apresentar para todo mundo aqui. A gente vai 
se expor, né? A gente vai expor nosso trabalho para o coletivo.  
Aluna D – Por exemplo, se ela conseguir ligar a fotografia o 
audiovisual? Com a produção audiovisual? 
Professora – Na produção? 
Aluna C – Aí seria uma boa, né? Porque a fotografia está na 
produção audiovisual.  
Professora – Inclusive tem um dos filmes que eu escolhi que vai ter 
isso. Vai ter essa brincadeira.  
Aluna E – Mas eu acho que você deveria falar, é... atividade... é 
fazer um vídeo do seu cotidiano, por exemplo. Ou mesmo foto, mas 
tem que ser claro isso, sabe? Todo mundo vai experimentar com o 
audiovisual.  
Professora – Então, eu acho interessante a sua ideia. O foco é 
produzir audiovisualmente, pode ser um vídeo, um vídeo de bolso... 
não importa muito bem o formato, a escolha técnica a gente deixa 
em aberto. Pode ser assim?  
Aluna C – Uhum.  
Professora – Vamos colocar assim: “deixando em aberto a decisão 
e escolha técnica”. Tudo bem? Assim eu te contemplo, contemplo o 
grupo e não nos enrolamos, né? Isso, ótimo. Quem mais? Tá 
vendo como não é tão assim complicado propor? 
Aluna E – ...eu acho que valeria a pena estudar teoria, a crítica a 
imagem já contempla, mas é também saber ler imagens.  
Professora – “Teorias que fundamentem a análise crítica”... 
Aluna F – Até porque aqui tem alunos de vários cursos, né, nos 
ajudaria a pensar um pouco mais das imagens... 
Professora – É... é... “das imagens audiovisuais”. Pode ser assim. 
Todo mundo concorda? 
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Aluno G – Essa crítica vai ser uma crítica geral ao trabalho ou vai 
ser focada em técnica assim, focada em roteiro, ou é uma coisa 
assim bem aberta? 
 Aluna E – Eu vejo uma coisa mais no sentido da imagem, tipo, 
como que.. o é a imagem vinda do audiovisual, sabe? Se ela... não 
necessariamente da gente, mas dos sentidos e dos significados 
que a gente dá pras imagens.  
Aluna H – Mais interpretação? 
Aluna E – É, interpretação.   
Aluna E – Porque a gente pode ver imagem como uma coisa real, 
outras pessoas podem ver como interpretação do real.  
Aluno G – Abrir tipo um debate, uma discussão, seria essa a ideia? 
Aluna E – É. Eu acho até que contemplaria a avaliação oral essa 
parte de discussão.  
Professora – Isso.  
[...] 
Aluno L – Não sei se é objetivo, mas como expectativa eu queria 
ver alguma coisa relacionada com educação. Audiovisual com 
educação.  
Professora – A relação de audiovisual com a educação? Como eu 
vou colocar isso aqui? Explica um pouco mais pra mim.  
Aluno L – Eu sou professor e gosto muito de trabalhar com 
audiovisual, com vídeos e documentários. Então... assim... essa 
relação didática mesmo.  
Professora – Ok. Então seria assim: “Relacionar ou construir 
relações entre as produções audiovisuais e a sala de aula”, pode 
ser assim? 
Aluno L – Sim.  
Professora – A gente vai ter uma oportunidade no grupo virtual de 
fazer alguma coisa assim, não será assim totalmente o foco, mas 
você pode ser contemplado sim.  
Aluna E – Seria assim, o que a gente aprende com o audiovisual 
que está presente em nosso cotidiano, sabe? Nos nossos filmes de 
sessão da tarde, o que que isso construiu assim na nossa 
identidade, no nosso imaginário. É bem entender um pouco a 
presença do audiovisual em nosso cotidiano, é tão presente que 
passa despercebido assim.  
Professora – “Como este contribuiu com a formação da nossa 
identidade e imaginário”, é isso? Isso com as análises a gente vai 
conseguir contemplar bem. Gente, pense, eu acho interessante 
porque assim... como você chama? 
Aluno L – Flávio. 
Professora – Flávio, Maria, José... vou memorizar. No mundo em 
que a gente vive, quando a gente está falando de educação e se 
seu interesse é trabalhar com educação, não sei se tem mais 
alguém aqui que tem esse interesse de trabalhar com vídeos em 
educação, mais alguém? Você? No mundo em que a gente vive 
quando se fala em audiovisual, que pode ser cinema, vídeo e 
televisão... audiovisual é uma palavra que cabe tudo isso dentro 
dela, é como se fosse um conceito guarda-chuva, tá? O audiovisual 
possibilita você utilizá-lo como meio para construir sentido, para 
esclarecer um contexto. Então ele serve para que você vá falar 
de... você dá aula de que?  
Aluno L – Geografia. 
Professora – Você vai falar de fluxos migratórios, por exemplo, 
você pode usar um trecho de um jornal ou um documentário ou um 
filme que fale sobre esse assunto pra você tratar do assunto lá do 
livro. Isso é usar o audiovisual como contexto, para contextualizar o 
tema do livro, mas você pode usar o audiovisual como “texto” 
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mesmo, é maior do que isso: é você trabalhar a partir da 
experiência dos seus alunos em produzir alguma coisa pra que eles 
se apropriem desse conteúdo. Isso é bem diferente. Entendeu? 
Então considere que aqui, essa nossa experiência, o fato de a 
gente estar aqui construindo esse plano juntos, já é um modo de a 
gente pensar como é que a gente aprende na universidade. Você 
que me colocou antes “ah, eu venho de um contexto em que o 
professor não me deixa nem chamá-lo pelo [primeiro] nome”, tudo 
bem isso é uma prática rotineira, mas precisa ser assim? Não sei, 
fica a pergunta.  
Aluna B – Professora, no sentido de ter vídeo em sala de aula, tem 
o Telecurso 2000 em que eles podem se interessar em estudar, 
não sei.  
Professora – Isso. E tem... a gente vai ver outros produtos bem 
mais próximos de nós aqui que foram lançados nesse ano. Eu vou 
passar pra vocês no grupo virtual. O que mais gente de objetivo? 
Como ele colocou, expectativa e objetivo são muito parecidos 
mesmo. Você está certinho. Mais algum? Podemos passar para o 
próximo, então? Se quisermos voltar nesse, podemos, ok? 
(Trechos do áudio transcrito. Primeiro dia de aula de 
Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas. Goiânia. out. 2012.) 

 

 

Os trechos acima apresentam a construção dos objetivos estudantis 

em relação à disciplina Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas. Apesar de 

longos, (a aula teve duração de cerca de quatro horas) eles são apenas uma 

parte do processo de construção do plano de ensino (quase) em branco, cujo 

esforço se justificou no sentido de haver compreensão estudantil de que ali 

sua expectativa e objetivo poderiam ser contemplados ou não, mas se 

expostos teriam que ser negociados em grupo. O resultado do processo de 

negociação apresentado se configurou nos objetivos do plano de ensino, na 

sua versão final:  
II – Objetivos: Analisar criticamente produções audiovisuais 
compreendendo suas ideologias e escolhas técnicas. 
Experimentar produções audiovisuais deixando em aberto a 
decisão e escolha técnica. 
Estudar teorias que fundamentem a análise crítica das imagens 
audiovisuais – os sentidos e as interpretações pessoais. 
Construir relações entre as produções audiovisuais e a sala de aula 
relacionando o que aprendemos com o audiovisual do nosso 
cotidiano e avaliando como este contribuiu com a formação da 
nossa identidade e imaginário. (Plano de ensino. Aprendizagens 
Audiovisuais Cotidianas. Goiânia. out. 2012.) 

 

Além destes objetivos, foram construídas neste primeiro dia de aula, 

as metodologias de ensino-aprendizagem, as metodologias de avaliação e 

seu detalhamento como a sequência de ações, a pontuação de cada uma 
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delas, a distribuição das ações entre os/as participantes. Esta última ação foi 

apenas iniciada, pois o tempo da aula não nos foi suficiente e alguns/mas 

estudantes não tinham vindo neste dia para decidir sobre sua própria 

participação.  

A partir dos trechos acima, observo que o grupo tinha com certeza 26 

participantes, contando comigo. Era heterogêneo em termos de formação, 

pois era composto por estudantes de áreas do saber distintas, em momentos 

diversos da sua graduação, tinham aqueles/as que estavam no início do 

curso, no meio e um no último semestre. Apesar disso, todos/as eram 

estudantes vinculados à UFG.  

Dentre tantos aspectos dos trechos acima, chama a minha atenção o 

fato de que o grupo tinha interesse em análise de imagem, em produção 

audiovisual e em teorias/metodologias que ajudassem nas leituras visuais,  

termo usado pelos/as estudantes. A diversidade formativa deles/as permitiu 

compreensões distintas sobre a proposta inicial da disciplina, como pode ser 

notado a partir da expectativa de Flávio e a associação que a Aluna B faz em 

sequência.  

Quando ela sugere ao Flávio que utilize o Telecurso 2000 para que 

os/as seus/suas alunos/as de geografia se interessem por estudar, ela 

demonstra sua associação entre educação e audiovisual. Tal associação se 

deu em relação a um programa exibido no Brasil em rede nacional, que se 

caracteriza por uma espécie de proposta de ensino à distância para adultos. 

No entanto, não me pareceu ser essa a real preocupação do Flávio, pois sua 

expectativa era relacionar audiovisual e educação no contexto didático de 

sua aula, ou seja, ele gostaria de aperfeiçoar o uso do audiovisual na sua 

prática docente presencial em geografia.  

Então quando respondo ao Flávio que de certo modo ele seria 

contemplado, argumento que isso se daria uma vez que a perspectiva da 

disciplina era que todos/as ali aprendessem por meio da própria experiência. 

É então que crio rapidamente uma situação-exemplo em que ele poderia usar 

o audiovisual em sala de aula de, no mínimo, dois modos distintos: para 

contextualizar um assunto a ser tratado ou como uma atividade em que os/as 
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seus/suas alunos/as pudessem se apropriar do conteúdo por meio da 

experiência com o realizar audiovisual.  

Obviamente que o audiovisual pode ser parte de processos educativos 

de muitos modos. Citei apenas dois para que o estudante percebesse 

inicialmente que o audiovisual pode apenas introduzir, ilustrar ou 

contextualizar o conteúdo de fluxos migratórios, por exemplo, ou pode por 

meio da experiência em construir narrativas audiovisuais sobre esse tema ser 

duplamente apropriado pelos/as seus/suas alunos/as. Duplamente 

apropriado porque tanto o conteúdo quanto o modo de construí-lo 

audiovisualmente são apropriações possíveis. A ação de pensar o conteúdo 

para narrá-lo audiovisualmente exige o exercício do pensar e fazer, algo que 

me esforcei para dizer que era um modo de aprender pela experiência.  

Hoje ao ler a transcrição deste áudio percebo que naquele momento 

aproveitei a expectativa do Flávio como oportunidade de expor ao grupo uma 

das minhas reflexões sobre o que seria aprender pela experiência. Tento 

exemplificar que aprender pela experiência poderia ser, por exemplo, o que 

estávamos iniciando ali: a construção de um plano de ensino em grupo. No 

fundo, eu estava começando a perceber algo que Dewey (2007, p. 13-14) já 

havia pensado, 
É um contrassenso falar de objetivo educacional quando, na 
maioria das vezes, cada ato de um aluno é estabelecido pelo 
professor, quando a única ordem na sequência de seus atos é 
aquela que vem da atribuição de lições e das imposições de outras 
pessoas.  

 

A construção do plano de ensino em grupo, naquele momento, já era 

um esforço de fazê-lo e aos/as demais perceber que construir objetivos 

(como os da disciplina em questão) significa aceitar a responsabilidade de 

observar, combinar e antecipar arranjos que construam aprendizagens 

audiovisuais no cotidiano de cada um/a ali presente. Por isso, sugeri ao 

Flávio que ele fizesse com os seus/suas alunos/as exatamente o que eu 

pretendia fazer com ele (e com o grupo todo) na condição de estudante da 

disciplina. E o que eu pretendia?  

Pretendia que ele e os/as demais aprendessem a analisar, a criticar e 

a realizar audiovisual a partir da experiência construída pelo sistemático 
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assistir, ler sobre ele, produzi-lo e refletir sobre todo esse processo, unindo o 

fazer e o pensar. Contudo não era apenas isso. Além de associar o pensar e 

o fazer, pretendia que os/as estudantes se atentassem em pensar e agir 

sobre seu aprender, planejando-o e revendo o planejamento durante o 

semestre.  

Para rever o planejado constantemente foi necessário encarar o plano 

de ensino como um instrumento em espiral, tal como nos sugere a 

abordagem da pesquisa-ação em relação ao próprio método de pesquisar. 

Por isso, ele precisou ser disponibilizado a todos/as que quisessem visitá-lo 

constantemente. Imprimi-lo em papel foi considerado obsoleto para a 

dinâmica empregada. Abri um grupo fechado57 no Facebook onde os/as 

estudantes eram membros, fiz upload do plano preenchido no primeiro dia de 

aula e quase semanalmente foi preciso abri-lo, atualizá-lo e novamente 

realizar o upload para disponibilizá-lo.  

Para tanto, o sentido do plano de ensino (quase) em branco 

preenchido e atualizado em grupo era ilustrar essa união entre o fazer e o 

pensar que cada um/a precisa para construir seu próprio aprender. Por isso, 

fazer o plano de ensino juntos além de corresponsabilizar, desde o primeiro 

dia de aula a todos/as estudantes, sobre o que seria construído a partir 

daquelas ações propostas também tinha como sentido aprender pela 

experiência de pensar o próprio aprendizado.  

Em outras palavras, com essa ação eu pensava que construiria o 

aprender por meio da reflexão de planejar e refletir sobre o próprio 

aprendizado. Por isso, ousei afirmar que de algum modo a expectativa de 

Flávio seria contemplada, mesmo sabendo que não trataria de formação de 

professores diretamente. Apesar disso, a disciplina como campo desta 

pesquisa me exigiu questionar: mas o que seria de fato aprender por meio da 

experiência? Que tipo de aprendizagem essa combinação teórico-prática 

traria aos/às estudantes e à minha formação docente?  
                                            
57 Resumidamente, um grupo fechado do Facebook é uma ferramenta gratuita oferecida por 
essa rede social para que os membros troquem informações, opiniões e referências de modo 
relativamente privado, ou seja, apenas entre estes/as membros. Dada à potencialidade 
interativa oferecida ao/a usuário/a desta rede social, ela foi preferida em detrimento do 
Moodle, por exemplo. 
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Para responder a estas questões, preciso relembrar que propus ao 

grupo construir as primeiras e segundas etapas do ciclo da pesquisa-ação de 

modo a que ele fizesse um diagnóstico por si mesmo e que destacasse as 

ações que pretendiam exercer a partir dali. Então, destaco que os trechos 

transcritos da primeira aula, já comentados acima, representam em certa 

medida um diagnóstico do grupo pelo grupo, pois entre uma expectativa e um 

objetivo se conhece um pouco de cada um. Contudo, observo que foi um 

diagnóstico ainda insuficiente.  

Então propus ao grupo outra ação para auxiliar o diagnóstico, que foi 

aceita sem muita resistência: o primeiro experimento intitulado 

videodescrição. Mas como o experimento intitulado videodescrição auxiliou o 

diagnóstico? Este experimento estudantil acrescentou algo ao diagnóstico 

realizado no primeiro dia de aula? Discuto sobre essas questões a partir dos 

frames de duas videodescrições, nas figuras 19 e 20.  

 

 

 

 

 

Figura 19: Frames da videodescrição de Lívia Rocha (Imagem da participante, 2012) 
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Figura 20: Frames da videodescrição de Gabriela Aquino (Imagem da participante, 2012) 

 
 
 A provocação para o experimento foi a autodescrição que a cineasta e 

escritora Susan Sontag fez em seu diário, recém-traduzido para o português, 

na época da oferta da disciplina Aprendizagens Audiovisuais Cotidianas. 

Alguns trechos do seu diário foram publicados pela Revista Piauí, em outubro 

de 2012, os quais cito abaixo,  
21 DE FEVEREIRO DE 1977_Coisas de que gosto: fogos, Veneza, 
tequila, pôr do sol, bebês, filmes mudos, alturas, sal grosso, 
cartolas, cachorros grandes e peludos, miniaturas de barcos, 
canela, edredons de penas de ganso, relógios de bolso, cheiro de 
grama recém-cortada, linho, Bach, móveis estilo Luís XIII, sushi, 
microscópios, quartos grandes, estimulantes, botas, beber água. 
Coisas de que não gosto: dormir sozinha num apartamento, tempo 
frio, casais, futebol americano, nadar, anchovas, bigodes, gatos, 
guarda-chuvas, ser fotografada, o gosto de alcaçuz, lavar o cabelo 
(ou que alguém lave meu cabelo), usar relógio de pulso, dar 
palestras, charutos, escrever cartas, tomar banho de chuveiro, 
Robert Frost, comida alemã. 
Coisas de que gosto: marfim, suéteres, desenhos de arquitetura, 
urinar, pizza (o pão romano), ficar em hotéis, clipes de papel, a cor 
azul, cintos de couro, fazer listas, vagões-leito, pagar contas, 
cavernas, ver pessoas patinando no gelo, fazer perguntas, pegar 
táxis, arte do Benin, maçãs verdes, móveis de escritório, judeus, 
eucaliptos, canivetes, aforismos, mãos. 
Coisas de que não gosto: televisão, feijão cozido, homens peludos, 
livros de capa mole, ficar de pé, jogos de baralho, apartamentos 
sujos ou bagunçados, travesseiros finos, ficar no sol, Ezra Pound, 
sardas, violência nos filmes, pingar gotas nos olhos, bolos de 
carne, unhas pintadas, suicídio, lamber envelopes, ketchup, coriza, 
Coca-Cola, alcoólatras, tirar fotos. 
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Coisas de que gosto: tambores, cravos, meias, ervilha crua, mascar 
cana, pontes, Dürer, escadas rolantes, tempo quente, esturjão, 
gente alta, desertos, paredes brancas, cavalos, máquinas de 
escrever elétricas, cerejas, móveis de vime/bambu, sentar de 
pernas cruzadas, listras, janelas grandes, ler em voz alta, ir a 
livrarias, cômodos com poucos móveis, dançar, Ariadne auf Naxos 
[ópera de Richard Strauss]. (SONTAG, 2012)  

 

Retirei destes trechos a proposta para provocar os/as estudantes a 

construir uma narrativa autodescritiva sobre si, mas em vídeo. Por isso, ela 

foi nomeada videodescrição. O sentido da proposta era apresentar-se ao 

grupo, videodescrevendo-se. Então, combinamos a atividade na aula 

seguinte quando leio os trechos acima. Além disso, os publico no grupo 

fechado que tínhamos no Facebook para possíveis consultas. Para construí-

la as normas ou escolhas técnicas não eram tão importantes. Havia duas 

únicas orientações: os trechos da autodescrição de Sontag acima e a 

duração de no mínimo 30 segundos e máximo cinco minutos para cada 

experimento. 

 

Noto a partir do experimento cujos frames compõem a figura 2058 o 

esforço de se apresentar ao grupo sem que sua própria imagem aparecesse 

na tela. Essa foi uma estratégia narrativa muito utilizada pelos/as estudantes. 

A autora deste experimento escolheu uma trilha da sua preferência, a câmera 

fixa no tripé e um fundo atrativo na frente do qual ela exibia objetos que 

gostava e não gostava. Seguindo a estrutura narrativa do texto de Sontag, 

ela procurou vencer alguns dos seus limites técnicos. A câmera fixa evitou o 

tremor da imagem, considerado um erro para a norma padrão da linguagem 

audiovisual. Além disso, a autora pode liberar suas mãos para (pelo menos 

elas) aparecerem na frente das lentes.  

Visualmente, a estudante demonstrou saber que possuía limites 

técnicos e pensou como se apresentar e os evitar simultaneamente. 

Considerando o universo dos experimentos que optaram como estrutura 

                                            
58 Para fins de divulgação dos resultados desta pesquisa, disponibilizei este experimento no 
canal do Projeto de Extensão Fazcine, e os intitulei “Série Experimentos Estudantis”. 
Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=mGILoWUCcBI&list=PLq0oTrr5HyrkKFOWTfhOQ2jVcVb
gBtXfu&index=19>. 
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narrativa seguir quase literalmente o diário de Sontag apresentando para a 

câmera o que gostava e não gostava, observo que, ao contrário dela, 

poucos/as estudantes conseguiram evitar seus limites técnicos, pois ela 

evitou filmar telas de computador ou folhas de revista, preferindo objetos. 

Não posso afirmar que estes/as estudantes não os perceberam. Além disso, 

para ela não se preocupar com uma edição complexa, realizou o experimento 

sem muitos cortes, nem narração em off.  

Isso exigiu que ela pensasse em uma solução visual física, o X que 

recortou manualmente e afixou nos objetos que não gostava. O contraponto 

foi visual apenas: pois os objetos sem o X obviamente eram aqueles que ela 

gostava. Para sua narrativa ter sentido, a estudante iniciou o experimento 

com tarjetas escritas em caracteres manuais: (1ª tarjeta: Coisas que eu gosto 

e...) e (2ª tarjeta: Coisas que não gosto!). Ela seguiu essa sequência em toda 

a narrativa: primeiro apresentando as coisas que gostava e depois com um X 

afixado as que não gostava.  

Como lhe foi difícil encontrar objetos surpreendentes para todo o 

experimento, a estudante precisou lidar com algumas imagens em papel, 

trazendo-lhe problemas técnicos de foco e reflexo. Apesar disso, sobre a 

imagem do atual governador do Estado de Goiás, tirada de uma peça 

publicitária, por exemplo, ela desenhou um X de tamanho maior e em um tom 

de vermelho mais marcante. Neste caso, ela pareceu imprimir graus de 

intensidade, sugerindo que ela não gostava um pouco mais dele do que das 

coisas já mostradas antes.  

Avalio que houve um esforço em diversificar entre uma e outra 

imagem para surpreender o/a espectador/a durante toda a narrativa. Por isso, 

pareceu-me constante seu esforço de inventar visualmente. Como registro, 

esse foi seu primeiro exercício em vídeo. Como mencionei acima, havia 

alguns problemas de foco e reflexo, especialmente quando os objetos eram 

imagens. Apesar disso, observo que a estudante para construir sua 

videodescrição refletiu considerando os limites técnicos que sabia ter e o 

desejo de se apresentar, evitando vexames gritantes da linguagem 

audiovisual.  
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Uma mirada apressada no experimento da figura 1959 poderia concluir 

que evitar se expor não foi a preocupação desta estudante. Apesar disso, na 

sua narração em off (texto e voz de sua autoria) ela afirma odiar falar de si 

para estranhos. Mas a estudante não tinha porque se esconder, pois sua 

narrativa brinca com alguns conhecimentos técnicos que um/a estudante 

iniciante não teria.  

Ela inclui sua própria voz em off a uma imagem montada inteiramente 

em algo parecido com o spot motion, ou seja, movimento parado.  A técnica 

originária do movimento no cinema é reconhecida pelo trabalho que exige 

do/a editor/a. A estudante parecia saber disso quando provoca o/a 

espectador/a com a imagem em spot motion.  

A técnica consiste em dispor uma sequência de fotografias (ou 

imagens fixas) de um mesmo objeto inanimado sugerindo seu movimento. 

Como entre uma fotografia e outra é possível fazer sumir, crescer, aparecer, 

diminuir etc. objetos, personagens e outros elementos de cena, uma das 

explorações mais populares desta técnica é a criação de efeitos especiais de 

modo surpreender o/a espectador/a pela ilusão em cena. 

Embora a estudante não tenha se ocupado em explorar a técnica 

desse modo, preferindo explorar o lúdico do movimento, ela foca em si: os 

seus cabelos, sua boca, língua, pernas e olhos. Sobre os cabelos, ela disse 

adorar exatamente por serem afro. Noto aqui mais uma pista de que a 

estudante sabia o que estava fazendo ao se afirmar visualmente por meio da 

“força de expressão” do seu cabelo (palavras dela) e do seu conhecimento da 

técnica audiovisual.  

Intitulado Myself, a autora realiza um trocadilho com as populares fotos 

de si, os selfies, como visualidade do seu experimento. A estudante não 

pareceu durante o experimento omitir seu corpo na frente das câmeras em 

nome das suas ideias. Pelo contrário, ela demonstrou suas ideias sobre seu 

corpo, cabelo e gostos por livros, filmes e música de modo fluido.  
                                            
59 Para fins de divulgação dos resultados desta pesquisa, disponibilizei este experimento no 
canal do Projeto de Extensão Fazcine, e os intitulei “Série Experimentos Estudantis”. 
Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=MGr8nMRIEWE&list=PLq0oTrr5HyrkKFOWTfhOQ2jVcVb
gBtXfu&index=37>. 
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No experimento, a estudante não seguiu de modo muito literal a 

autodescrição de Sontag acima, preferindo construir relatos de si mais livres 

e intensos. Ela usou eu amo para algumas coisas e odeio para outras, sem 

seguir uma ordem muito linear. Houve, portanto, um esforço de surpreender 

o/a espectador com ideias e imagens lúdicas alternadamente, como frases de 

livros e letras de músicas, caretas e expressões corporais. Apesar disso, 

existem no experimento problemas de áudio e de grafia nos caracteres.  

Ela faz uso de caracteres em todo o processo de edição, algo que 

também não é do universo iniciante de montagem audiovisual. Tanto a sua 

mise-en-scène muito à vontade na frente da câmera, quanto seus 

conhecimentos de edição deram à autora o reconhecimento de quem sabia 

um pouco além dos/as demais, o que rapidamente o grupo percebeu e 

comentou no dia em que foi exibido perante todos/as.  

A partir destas análises, considero que a videodescrição auxiliou o 

diagnóstico, pois nela os/as estudantes apresentam a si mesmos/as, o que 

implicou em exibir ao grupo e a mim tanto o algo sobre si, quanto seus 

saberes prévios em audiovisual. Se era esse meu duplo interesse 

(diagnosticar as características do grupo e seu saber audiovisual), penso que 

ele foi visivelmente contemplado nestes experimentos analisados.  

Sem muita clareza na época, quando provoquei o grupo com essa 

primeira proposta, eu esperava que houvesse esforço estudantil em 

aproximar conteúdo à forma, pensar ao fazer, independente do resultado 

final. Além disso, interessava-me que o/a estudante percebesse que o 

experimento era simultaneamente um pretexto para se comunicar com o 

grupo e uma ação formativa.  

Uso o termo comunicar com ressalvas, mas era o que tinha à mão 

quando propus a ação. Vinculado à comunicação como objeto de estudo no 

século XX, o conceito foi representante, por tempos, apenas das tecnologias 

de comunicação de massa, por isso se tornou um conceito restrito. Segundo 

Gomes (1997, p. 13) “os problemas com a conceituação de comunicação 

aparecem quando se aplica um modelo mecânico de transferência de 

informação para a relação entre as pessoas”.  
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Por isso, o sentido de comunicar que utilizo aqui é alargado para o 

mais próximo possível do que fazemos cotidianamente, por meio da voz, 

gestos, língua etc. O esforço foi fazer com que o/a estudante percebesse que 

o audiovisual, mesmo sendo uma tecnologia de informação e comunicação 

de massa, pode servir como a minha voz, os meus gestos, a língua e a 

escrita que uso diariamente para me relacionar com o/a outro/a.  

Isso implica em questionar um conceito mecânico de comunicar por 

meio do audiovisual. Implica ainda em questionar uma formação que 

fundamentada neste conceito mecânico tem se pautado pelo ensino focado 

nas normas hegemônicas praticadas nos meios massivos. Naquela época 

embora eu não tivesse certa, o que fazia nas aulas era recusar uma 

formação audiovisual baseada essencialmente no aprendizado receituário 

das normas de uma linguagem de massa, pronta e acabada, disponível nos 

manuais da área.  

De certo modo, ao chamar a atenção estudantil para a comunicação 

como exercício cotidiano profundamente próximo a todos/as nós (porque 

utilizada diariamente por todos/as nós), vislumbrava um audiovisual (e por 

consequência uma formação) em que as normas da sua linguagem estão 

muito mais a serviço de quem as utiliza do que o contrário. Em outras 

palavras, eu supunha ainda vagamente que estimular o/a estudante a 

experimentar a linguagem audiovisual para se autodescrever, ou 

videodescrever, seria um modo de forçá-lo apropriar-se dela para usá-la a 

seu serviço, a seu prazer, a sua experimentação tal qual faço diariamente 

com a língua. Neste contexto, foi inevitável a lembrança de Veríssimo (2002), 
a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e 
que deve ser julgada exclusivamente como tal. Respeitadas 
algumas regras básicas da Gramática, para evitar os vexames mais 
gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de 
uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não 
necessariamente certo. Por exemplo: dizer “escrever claro” não é 
certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar. (E quando 
possível surpreender, iluminar, divertir, mover... Mas aí entramos 
na área do talento, que também não tem nada a ver com 
Gramática.) A Gramática é o esqueleto da língua. Só predomina 
nas línguas mortas, e aí é de interesse restrito a necrólogos e 
professores de Latim, gente em geral pouco comunicativa. Aquela 
sombria gravidade que a gente nota nas fotografias em grupo dos 
membros da Academia Brasileira de Letras é de reprovação pelo 
Português ainda estar vivo. [...] A Gramática precisa apanhar todos 
os dias para saber quem é que manda. 
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Apesar de não me afinar em pensar nas imagens a partir de paralelos 

com a escrita, o sentido de comunicar que o autor apresenta era o mesmo 

que tinha na época, ou seja, comungar, partilhar, se relacionar. E o sentido 

da gramática que ele propõe serve a esta discussão como as normas 

usualmente ensinadas em uma disciplina de audiovisual cuja formação se 

fundamenta mais em modelos mecânicos do que em modos humanos de se 

comunicar. Em outras palavras, formam-se ainda hoje estudantes mais 

preocupados/as em dominar, como se fosse uma receita, as normas da 

linguagem audiovisual de massa do que em experimentá-la como mais uma 

linguagem da comunicação humana. Mas no que implica uma formação mais 

focada na experimentação do audiovisual como linguagem da comunicação 

humana?  

Primeiro implica em perceber as normas da linguagem audiovisual 

como existentes (alertando o/a estudante a evitar os vexames normativos), 

mas lembrá-los frequentemente de que são normas inacabadas, em 

constante processo de construção. Em segundo, implica em refletir como 

dizer/mostrar por meio dessa linguagem aquilo que quero dizer/mostrar. Para 

tanto, e em terceiro implica em querer dizer/mostrar algo a alguém por meio 

dessa linguagem. Então, o que significou propor que as normas audiovisuais 

apanhem para saber quem é que manda? 

Significou propor, nesta disciplina e neste experimento, o exercitar da 

própria experiência como modo de aprender. Como? A partir de Dewey 

(1981) aprender implica em de uma experiência alguma coisa com que se 

poderá transformar a experiência futura. Desse modo, aprender é uma 

função permanente do organismo vivo, por isso, é uma atividade pela qual o 

homem cresce, mesmo quando o seu desenvolvimento biológico há muito se 

completou, ou seja, quando se tornou adulto. Por isso, a aprendizagem se 

encerra apenas quando a vida se extingue, assim é também com o 

crescimento e o desenvolvimento.  

Neste sentido, para Dewey (1981), um aspecto que decorre do 

aprender contínuo é que além dos aprendizados possibilitarem a aquisição 

de hábitos, a própria atitude de aprender pode se tornar um hábito em si, 
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compreendendo hábito como produto do processo educativo e um modo de 

executar habilmente algo, isto é, um tipo de eficiência. O que Dewey sugere, 

portanto, é o hábito de aprender com a vida e, ao mesmo tempo, o de 

incrementar às experiências vividas o que já se aprendeu, possibilitando 

ainda outros aprendizados mais ricos e melhores.  

Não posso afirmar com essa única disciplina que os/as estudantes 

adquiriram o hábito de aprender audiovisual com a experiência vivida. A 

videodescrição foi uma provocação para esse exercício. Como cada exibição 

foi comentada pelo grupo e por mim publicamente, o/a estudante se viu como 

autor/a perante o público e viveu diretamente um feedback, isto é, 

comentários sobre o seu experimento. Considerando que os/as colegas e eu 

éramos o público da videodescrição, esses comentários se tornaram uma 

parte do processo comunicativo, de modo que aquilo que não estava claro 

sobre a pessoa ou sobre como ela se apresentou audiovisualmente pode ser 

discutido nos comentários desdobrados, seja do/a autor/a, seja do público.  

Escolhi dois experimentos: um de uma estudante que afirmou ser sua 

primeira experiência no realizar audiovisual e outro que visivelmente não se 

tratava de um produto de uma iniciante. Apesar disso, escolhi experimentos 

que me dessem pistas sobre a existência do esforço em realizar o 

experimento e a reflexão do que dizer/mostrar e de como fazê-lo 

simultaneamente. Essa dupla relação entre pensar para fazer e fazer 

pensando o que e como está presente nos dois experimentos analisados.  

De certo modo, observo que a combinação teórico-prática trouxe a 

estas estudantes autoras um exercício sobre como elas podem aprender com 

a própria experiência, com seus limites técnicos e perante o desafio de 

dizer/mostrar algo audiovisualmente a alguém. É neste sentido que utilizei o 

audiovisual como comunicação. Além disso, observo que a maior 

contribuição da videodescrição foi desafiar o/a estudante a usar seu 

repertório audiovisual para experimentar um caminho narrativo dentro dos 

limites técnicos que possuía. Se isso não é aprender com a vida para 

possibilitar aprendizados mais ricos e melhores, eu penso que está bem perto 

de ser.  
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Sobre minha formação observo que apesar da falta de clareza durante 

o processo e as contradições no uso da metodologia, ter experimentado uma 

prática docente atravessada pelos objetivos, ações e comentários discentes 

contínuos foi desafiador, porém instigante. O principal desafio certamente foi 

me despir de um modelo de ensinar tão cristalizado que me exigiu duvidar de 

toda ação que eu imprimia em grupo. Apesar do esforço constante de não 

entregar propostas prontas, ainda considero que a videodescrição tem muito 

mais da professora do que dos/as estudantes em termos de proposição. 

Neste sentido, questiono a validade do exercício quanto ao estímulo à 

autonomia.  

Outra questão ainda pairou constantemente na minha ação docente 

durante o semestre: tive dúvidas sobre meu papel como mediadora do saber 

e articuladora das ações propostas e avaliadas pelo grupo. Ora me observei 

entregando a proposta pronta, ora me omitindo em propor. Em muitos 

momentos, não soube claramente a diferença entre propor e desafiar o grupo 

a propor ações formativas. Além disso, observei que os/as estudantes estão 

tão acostumados a receber uma disciplina formatada que na maioria dos 

momentos, apesar de poderem propor, se omitiram também.  

Prova disso foi o assombro do estudante logo no primeiro dia de aula 

durante a construção em grupo do plano de ensino (quase) em branco. Ele 

me disse algo assim: professora, eu venho de um instituto onde tem 

professor que não me permite sequer chamá-lo pelo primeiro nome, e a 

senhora me pede pra planejar meu aprendizado assim de igual para igual? 

Então ele usa o termo pânico para expressar o que ele estava sentindo 

diante daquela possibilidade de ele mesmo propor ações e avaliá-las ao 

invés de receber um plano pronto e acabado durante o semestre. Mas eu 

também senti certo pânico em alguns momentos. Por isso, considerei que a 

pesquisa de campo ainda não tinha terminado.  
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7 TRAILER 
 

O sentido de trailer aqui é uma breve apresentação da discussão 

travada nesta pesquisa, que a partir de agora recorre também a dois grupos 

que realizam audiovisual ao mesmo tempo em que afirmam estudá-lo. Mas 

por que acrescentar a esta pesquisa mais dois campos para coleta de 

dados? No que tais dados me auxiliam a pensar sobre o objeto desta 

pesquisa: minha formação docente? E como eles contribuem para a questão 

problema desta pesquisa (retomando: como articular saberes éticos e 

culturais com fazeres técnicos e profissionais na minha ação docente com 

audiovisual)? 

Já mencionei no relato do meu percurso, que as formações feministas 

marcaram minha ação docente de modo a me inquietar quanto à participação 

direta do sujeito (eu e também os/as estudantes) na escolha dos seus 

próprios processos de aprendizado. Também algumas leituras me 

impactaram como a provocação emancipatória de Jacotot (2008) e a 

indissociação da experiência vivida no aprender para Dewey (2008).  

Neste sentido, não me interessava (e ainda não me interessa) uma 

docência que exponha conteúdos técnicos e profissionais apenas. Ao 

contrário, instigava-me (e ainda me instiga) uma ação docente que os 

construa com os/as estudantes articulando-os com saberes éticos e culturais, 

mas não sabia como fazer isso no ensino superior onde atuo com 

audiovisual. Para tanto essa pesquisa se fez necessária.  

O objeto? Minha formação docente. E o campo para coleta de dados? 

Os dois Núcleos Livres observados. A análise dos dados construída nos 

capítulos três a seis me auxiliaram a sistematizar a reflexão sobre uma ação 

docente em audiovisual que observe, em alguma medida, os princípios e 

ações metodológicas que vivenciei no feminismo.  

Considero, apesar de não tratar especificamente de gênero nos dois 

Núcleos Livres, que o esforço empregado neles foi no sentido de revisar meu 

repertório de experiências para trazer à minha formação docente práticas que 

abarquem a ética das relações, observando nelas o igual direito e dever para 
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com a diversidade, tendo o audiovisual como saber a ser construído em 

grupo, isto é, negociado entre todos/as os/as envolvidos/as incluindo eu 

mesma.  

Então, o que me parecia uma vaga possibilidade de articular tais 

saberes tornou-se aos poucos seu modo investigativo, o método da 

pesquisa-ação. Por isso, gradualmente, ao longo desta pesquisa, encontrei 

no método da pesquisa-ação uma pista para articular conteúdos técnicos e 

profissionais com saberes éticos e culturais. Isto é, a articulação se tornou 

realizável quando construída com os sujeitos envolvidos, os/as estudantes e 

eu.  

Mas não apenas isso: quando construída com os/as estudantes e eu 

em um contexto de grupo, o que me exigiu o aprender a estudar e a realizar 

junto, negociando minhas proposições com as deles/as. Portanto, foi-me 

essencial fazer uso dos princípios e metodologias feministas, os quais me 

marcaram no trato da igualdade das relações, isto é, no esforço em observar 

na minha prática docente que todos/as tenham a mesma oportunidade de se 

manifestar livremente, desde que não seja para oprimir ou calar os/as 

demais. 

A solidariedade feminista que tive a oportunidade de vivenciar em 

diversas formações foi o pilar para vislumbrar a sistematização da 

experiência sobre meu fazer docente. Tal solidariedade, no contexto de 

ações formativas, diz respeito a garantir àqueles/as que ainda não 

aprenderam a participar publicamente o espaço para fazê-lo, mesmo que não 

o usem. Então, o espaço das escolhas em grupo precisa existir, mas não 

apenas ele.  

Para aqueles/as historicamente excluídos/as de um espaço de 

escolher ou decidir, ocupá-lo quase sempre ocorre processualmente. O 

percurso da própria pesquisa mostrou até aqui, por exemplo, que foi aos 

poucos que me permiti a uma docência mais aberta à participação discente, 

ou seja, ocupar um espaço distinto daquele de professora universitária do 

meu imaginário também tem sido processual.  

Também neste sentido, as ações metodológicas feministas foram para 

mim fundamentais, pois elas me possibilitaram pensar em modos de instigar 
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igualmente em todos/as os/as estudantes a fala, a proposição, a sugestão 

que reinventa o percurso, enfim, a condução compartilhada dos processos, 

especialmente os de aprender a pensar, a fazer e a construir juntos/as.  

Também já discuti anteriormente que a orientação acadêmica, 

hegemônica na universidade, não se ocupa em garantir a oportunidade de 

participação discente nem os espaços de escolha sobre os processos de 

aprendizagem a serem construídos em sala. Mas se é na universidade que 

atuo como docente (e não em organizações feministas), e ainda se é com 

audiovisual que tenho trabalhado (e não exclusivamente com gênero), 

percebi que, apesar de me afinar com esses princípios e ações 

metodológicas, ainda tenho muitas dúvidas sobre como abarcar todas estas 

inquietações na minha docência.  

Por exemplo, ao articular saberes técnicos e profissionais com saberes 

éticos e culturais, quando e como estes últimos podem ser inseridos nos 

primeiros? Se os/as estudantes optarem apenas pelos saberes técnicos e 

profissionais, ofereço espaço para negociação ou este é um assunto 

encerrado? Quando o/a estudante se recusa a escolher o próprio processo 

de aprender, eu assumo a escolha para ele/a? 

Além disso, se o audiovisual na universidade, especificamente no 

ensino que objetiva formar realizadores/as, tem sido tratado 

hegemonicamente de modo polarizado: ora apenas técnico, do campo do 

fazer, ora apenas intelectivo, do campo do interpretar, do analisar, como 

aproximar essas duas habilidades instigando o/a estudante a participar das 

escolhas que envolvem seu próprio processo de aprendizagem?  

Então, após a oferta dos dois Núcleos Livres emergiu a necessidade 

de buscar inspiração para estas respostas em grupos que se interessam por 

estudar e realizar audiovisual ao mesmo tempo. Contudo, não se trata de 

observar qualquer grupo que faça e pense o audiovisual simultaneamente, 

mas aqueles que afirmam o fazer pautado pela igualdade das relações. 

Neste contexto da pesquisa, encontro o Sistema CooperAÇÃO60 - Amigos do 

Cinema e a Garapa, sobre os quais discuto nos próximos dois capítulos.  

                                            
60 Essa é a grafia com a qual o grupo se apresenta no encarte de alguns DVDs.  
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8 PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: MARTINS MUNIZ E OS AMIGOS DO 
CINEMA 

 

 

No capítulo anterior, argumento sobre a importância de continuar essa 

pesquisa em dois outros campos a fim de buscar pistas para questões ainda 

sem respostas na minha ação docente. Considerando que tanto o Sistema 

CooperAÇÃO – Amigos do Cinema quanto a Garapa se afirmam como 

grupos que estudam e realizam audiovisual ao mesmo tempo, não objetivo 

investigá-los para encontrar respostas aplicáveis.  

Em outras palavras, esclareço que me aventuro nestes dois campos 

não para buscar modelos a fim de aplicá-los no ensino superior onde atuo, 

mas para me inspirar a construir com os/as estudantes os nossos próprios. 

Então neste capítulo e no seguinte analiso os modos como esses 

agrupamentos têm articulado o estudo e a realização audiovisual em grupo.  

A análise dos dados aqui tem essa perspectiva, portanto. Por isso, não 

me proponho fazer uma discussão com interesses somente históricos ou uma 

análise fílmica das obras destes grupos. Ao contrário, interessa-me buscar 

como tais grupos lidam com a participação colegiada na realização e no 

estudo do audiovisual, isto é, se os dois se ocupam em estimulá-la e como o 

fazem. 

Neste capítulo, conto com a participação especial do Sistema 

CooperAÇÃO – Amigos do Cinema. Acompanhei, por meio de observação 

direta, as filmagens da produção intitulada O Capitão do Mato (Martins Muniz, 

2013), entre fevereiro e março de 2013, em locações que incluíram Goiânia, 

Aparecida de Goiânia e Cedro, um povoado próximo a Trindade, todos no 

Estado de Goiás. Produzi um diário de campo que obedece a sequência de 

datas das locações.  

Realizei três entrevistas com membros do grupo, a primeira durante as 

filmagens e as outras duas quase oito meses depois. Também usei como 

fonte o Making-of O Capitão do Mato (Eudaldo Guimarães, 2013), que 

contém entrevistas realizadas no set de filmagens da produção com alguns 
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de seus atores e técnicos. E, além disso, contei com a obra propriamente 

dita, lançada no mesmo ano das locações.  

 

8.1 Sistema CooperAÇÃO ou Martins Muniz? 
 

No encarte do DVD desta e de outras obras suas, o Sistema 

CooperAÇÃO se apresenta como “um grupo de amigos que produzem [de 

modo] independente. Técnicos e atores unidos com um só objetivo, estudar 

cinema” (IDEM). No mesmo encarte, observo que a meta do grupo “é estar 

sempre exercitando e ao mesmo tempo fazer uma vitrine cultural, expondo 

nosso trabalho”. (IDEM). Em resumo, o Sistema CooperAÇÃO é um grupo de 

atores, técnicos e simpatizantes que se reúne no mínimo uma vez por ano 

para realizar filmes de ficção, em Goiânia, Goiás.  

O Sistema CooperAÇÃO já lançou dezoito obras61, entre filmes de 

curta, média e longa metragem. Embora não configurado como pessoa 

jurídica, os Amigos do Cinema iniciaram suas atividades em 1999, com 

objetivo de inscrever um filme no primeiro ano de realização do Festival 

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), na cidade de Goiás, 

Estado de Goiás62.   

Na ocasião, Martins Muniz tinha uma produtora de filmes e alguns 

amigos o convidaram a realizar uma produção cinematográfica para inscrevê-

la no festival. Sua resposta foi “se vocês ajudarem, nós fazemos o filme […] 

ajuda com trabalho” (MUNIZ, 2013a). Segundo ele, desde esta época o grupo 

mantém em suas realizações a proposta de “ajuda com trabalho”, que foi 

traduzida no nome do grupo, Sistema CooperAÇÃO – Amigos do Cinema.  

No trecho abaixo, Muniz (2013b) relata que o Sistema CooperAÇÃO – 

Amigos do Cinema tem uma motivação anterior, seu sonho pessoal de fazer 

cinema, 
Martins Muniz - 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] 

                                            
61 A lista completa destas obras está disponível na filmografia, após as referências deste 
relatório de tese. 
62 Conferir em (SATLER; MARTINS, 2014a) um breve relato sobre o início do grupo.   
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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 fui 
eu que inaugurei operando filme de 70 milímetros. Cine Ouro foi 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 
isso, você é menina, não tinha o plotter, era feito à mão, para frente 
do cinema... 
Lara Satler - Com cartazes colados? 
Martins Muniz - Não, pintura. Fazia painel para frente do cinema, 
inteiriço. 5 metros por 10 metros de tamanho.  
Lara Satler - Você fazia? 
Martins Muniz - Fazia. Era o Ti Érikes e eu. Aí eu queria aprender 
mais e eu não tinha como, e aí eu soube da Makro Filmes, a Makro 
Filmes do Euclides Néry, você conhece, né? O pioneiro do cinema 
de Goiás. Aí eu entrei lá e falei “vou trabalhar com vocês aqui”, e 
eles “mas não temos dinheiro, não tem como te contratar”, e eu 
“mas eu trabalho de graça, desde que você me deixa meio período 
para eu trabalhar fora”. Aí comecei a trabalhar com eles, aí fui 
entrando com eles e rapidinho eu consegui um salário lá dentro, 
porque eu sabia fotografar, sabia fazer fotolito, sabia desenhar, 
eles estavam fazendo um desenho animado para um leite... Aí eu 
comecei a colorir o acetato do filme deles e comecei aprender 
vagarosamente. Aí eu cheguei a alcançar um bom salário de Goiás. 
Aí fiquei empregado toda vida, empregado não tem valor, é 
máquina, é complemento da mão do patrão, aí fui batalhar por 
outros lados, mas quando eu saí da Makro eu já sabia filmar, já 
manuseava o equipamento deles, aí estava pronto para trabalhar. 
Aí comecei a trabalhar independente. Agora o sonho do cinema 
grande, eu queria saber fazer cinema grande, porque eu entrei na 
publicidade querendo fazer, aprender fazer cinema grande.  
Lara Satler - O que é cinema grande? 
Martins Muniz - Mais de duas horas, uma hora de projeção. Porque 
o comercial é trinta segundos, estourando trinta segundos. Tem 
que contar uma historinha em trinta segundos, então é difícil 
satisfazer a gente. No cinema longo a gente faz a cena, só uma 
cena dá 15 minutos se precisar, né? Igual nessa gravação que 
você está fazendo; a gravação vai dar mais de 15 minutos, não é? 
Aí eu sonhava com cinema, procurava onde tinha uma filmagem de 
um longa-metragem e eu aproximava, mas as cabeças dos filmes 
já vinham tudo feito pelo diretor de fora. Eles não davam chance 
para as pessoas de Goiás. Como nunca deu. Quando tem uma 
filmagem igual essa novela que apareceu [Em família, 2014], essa 
gracinha aí, pega os melhores atores nossos como figurantes e 
olha lá se eles aparecem, é muito difícil aparecer. Aí eu sonhava 
com o cinema. Aí chegou um ponto recentemente, há 10 ou 12 
anos atrás, eu soube que tinham muitas pessoas que tinham esse 
mesmo sonho do cinema e não tinha como fazer, aí falou: “por que 
você não faz um filme para nós atuar?”. 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, o CooperAÇÃO. Aí o ator atuava, a atriz 
atuava, a figurinista fazia o figurino e todo mundo uniu e fez o 
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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 pela farra, aí todo mundo trabalha no 
sentido de fazer uma produção independente. Aí nós pega 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 distribuindo. Esse é o sonho do cinema nosso, do Sistema 
CooperAÇÃO.  

 
A partir dos trechos acima afirmo que os Amigos do Cinema se 

constituíram em um sistema de cooperativa chamado Sistema CooperAÇÃO 

para que fosse possível realizar audiovisual em um contexto histórico e social 

precário para tal prática. A escassez de oportunidades para estudar e realizar 

filmes em Goiás desde 1960 faz Muniz trabalhar sem remuneração em uma 

produtora de publicidade, apenas para aprender a manusear as filmadoras e 

se aproximar da película.  

Benfica e Leão (1995), no esforço de construir uma história do cinema 

regional, discutem casos semelhantes em que realizadores/as tinham (e 

ainda têm) nos minguados recursos o maior desafio para seus projetos 

audiovisuais. Então, argumento que da escassez de recursos e perspectivas 

para realizar audiovisual, no interior do Brasil, emergiu esse sistema de 

cooperativa.  

Por isso, ao criar o Sistema CooperAÇÃO, Muniz esperava que os 

Amigos do Cinema fizessem como ele fez no início de sua carreira: que se 

abstivessem da remuneração pela paixão pelo cinema, apenas para se 

aproximar do audiovisual.  Esse é o sentido da resposta “ajuda com trabalho”, 

dada aos amigos que o convidaram para fazer filmes pela primeira vez, em 

1997. 

Também esse parece ser o sentido do sistema de cooperativa, ou 

seja, um agrupamento de atores/atrizes e técnicos/as do audiovisual para ser 

possível realizar filmes numa aridez econômica e excludente. Assim, 

argumento que tal sistema de cooperativa tem como modelo fundante o 

voluntariado. Por isso, quando pergunto qual a motivação para a criação de 

um sistema de cooperativa, Muniz (2013b) responde categórico, 
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Porque eu não podia pagar eles, um câmera hoje ganha cinco mil 
reais em uma filmagem, um iluminador ganha tanto, e assim por 
diante, um maquinista ganha tanto e nosso filme tem o salário 
alto... Nosso filme é o mais caro do Estado de Goiás, porque eu 
pego os melhores profissionais do Estado de Goiás. Só que eu não 
pago eles e eles não me pagam, cada um fica com a cópia do filme 
como uma vitrine nossa, do nosso trabalho. Então quando eu tive 
esta ideia da cooperativa foi porque eu sabia que muita gente tinha 
vontade de mostrar as coisas que sabia, mas não tinha espaço em 
Goiás, como não tem. Toda cidade é feita de panela. Pode notar 
em Goiânia e Goiás que tem uma panela do teatro e tem outro 
grupo que está fora da panela que eles recusam e dá cotoveladas 
constantes nos que estão fora da panela deles. Mesma coisa é o 
cinema, tem um grupo de cinema em Goiânia, que nós sabemos 
quem é que são muito zoiudo, eles fazem as produções deles e 
são as mesmas pessoas e nunca deixa outro grupo que não está 
ligado a eles entrar. Então nós tinha necessidade de fazer também 
um grupo nosso. Só que esse grupo ficou aberto para quem quiser, 
ele não ficou fechado como os outros grupos que são fechados, e 
tem feito vários trabalhos por isso. Está com uns quinze filmes já 
feito. E com dois roteiros bolados já, fazer mais dois e vamos 
fazendo, enquanto tiver força vamos fazendo.  

 

A resposta acima me fez pensar que a motivação para este 

agrupamento estar unido não são os princípios cooperativistas, em que 

todos/as têm igualmente direitos e deveres, mas é em consequência da 

exclusão. Argumento ainda que esse sistema de cooperativa precisa ser 

pensado tendo o voluntariado como um modelo de resistência à exclusão que 

é econômica em primeiro lugar, mas que reverbera na crítica sobre sua 

estética.  

Avalio que o sistema de cooperativa deste grupo reúne aqueles/as que 

não estão no mainstream do audiovisual regional. Por isso, o grupo opta pela 

realização audiovisual por meio do voluntariado dos/as atores/atrizes e 

técnicos/as. Como consequência, os Amigos do Cinema vão classificar seu 

próprio modo de realizar audiovisual como independente. Essa perspectiva é 

imprescindível para compreender o sentido de grupo para os Amigos do 

Cinema.  

Então, ao observar os Amigos do Cinema noto que a motivação para o 

Sistema CooperAÇÃO se reunir em agrupamento emerge da combinação de 

um sonho de Martins Muniz e dos seus amigos/as, atores/atrizes e 

técnicos/as de produtoras de publicidade em Goiás. Em outras palavras, a 

motivação fundante do Sistema CooperAÇÃO é o sonho de Muniz fazer 
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filmes, mas é também o sonho dos/as seus/suas amigos/as inscrevê-los em 

um festival (pelo menos daqueles/as que o convidaram para iniciar o grupo).  

Desde a primeira experiência em grupo, em 1999, o Sistema 

CooperAÇÃO envia filmes aos festivais da região e ainda não teve nenhum 

deles selecionado para participar das suas mostras. Segundo Muniz (2013b) 

o “FICA nunca selecionou um trabalho nosso e nós sempre estamos 

mandando, na ABD nunca entrou um trabalho nosso porque não fazemos a 

linguagem deles e também a panelinha tá presente”. O que este dado revela 

sobre os Amigos do Cinema?  

A partir do histórico deste agrupamento, nos termos propostos por 

Piaget (1973), fazer filmes e fazê-los para inscrever nos festivais da região 

tem sido dois sonhos distintos. Noto nas palavras de Muniz que há uma 

opção deliberada em desenvolver uma linguagem própria, mas ao mesmo 

tempo há a intenção de ser aceito nos festivais, visto que o grupo insiste em 

submeter anualmente suas obras aos processos seletivos. Essas duas ações 

sugerem dissenso nas motivações dos membros do grupo. Observo então 

que o sonho de Muniz e o de seus/suas amigos/as não parecem ser o 

mesmo. 

Além disso, revela a crítica de Muniz a um modo excludente com o 

qual o mainstream do audiovisual regional trata os/as seus/suas 

realizadores/as. Voltando um pouco no trecho anterior, quando ele relata 

como o grupo começou, noto uma crítica equivalente tecida à Rede Globo 

devido ao modo de excluir os atores/atrizes e técnicos/as audiovisuais de 

Goiás em captações realizadas no Estado para uma novela da emissora em 

rede nacional. 

Uma vez que meu foco aqui é pensar na constituição do grupo em 

relação à participação dos membros no estudo e na realização audiovisual, 

não cabe aprofundar esta discussão, mesmo que eu reconheça a importância 

de travá-la em momento oportuno. Por ora, preciso mencionar que, apesar da 

ausência das obras do Sistema CooperAÇÃO nas mostras do FICA e da 

ABD, Martins Muniz é o nome do prêmio de filme experimental desta última. 

O que significa as obras do grupo não estarem nestes espaços, mas o nome 
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do Muniz premiar outros/as realizadores/as neles? O que essa aparente 

contradição sugere a esta discussão?  

Penso que os/as jurados/as destas mostras, os quais Muniz vai 

nomear de panelinha, não se afinam com a estética do grupo. Penso ainda 

que a ênfase dada na pessoa do líder em detrimento do grupo demonstra 

uma considerável incompreensão do público externo sobre o processo que 

Muniz afirma ser o mais importante para o grupo: o sistema de cooperativa. 

Mas como os Amigos do Cinema percebem o sistema de cooperativa? E 

como eles/as se apropriam dele? Santos (2013), um dos membros afirma, 

 
ele fala que o Sistema é nosso, mas o Sistema é ele. A gente só 
compõe esse Sistema, a gente só compõe pra fortalecer. Eu falo 
pra ele, “Muniz, o Sistema é você” e ele “Não, o Sistema é nós”, e 
eu chego pra ele e digo “Muniz como é seu filme?” e ele “O filme 
não é meu, é nosso”, né? É um Sistema mais democrático. Mas 
assim foi tudo idealizado por ele, então eu falo que é dele, mas ele 
não admite que é dele. Mas no fundo, no fundo é uma coisa criada 
por ele, a gente só compõe, né, o Sistema.  

 

Também para Martins (2013), membro do grupo,  

 
O Martins Muniz é um desses fazedores de cinema que faz, que 
produz narrativas cinematográficas a revelia das condições 
precárias que ele tenha para produzir. E ele faz isso contando com 
o Sistema CooperAÇÃO – Amigos do Cinema, que é uma trupe 
maravilhosa e que se reúne em torno dos projetos que ele propõe, 
e cada um traz aquilo que pode contribuir. E no final, reúnem todos 
os esforços e fazem isso com prazer e com alegria. É uma forma 
de brincar produzindo cinema.  

 

E para Bamberg (2013), outro membro,  

 
O cinema de Muniz, o Sistema CooperAÇÃO, repete uma coisa 
maravilhosa que é fundante do cinema nacional, particularmente do 
pós-guerra: essa coisa da participação de todos, dando o sangue, 
correndo pelo amor ao cinema, pra fazer cinema. E fazendo de 
uma maneira espontânea, de uma maneira a fazer materializar o 
impossível. Como por exemplo, fazer um cinema que não tem 
grandes recursos, que não recebe ajuda de instituição alguma ou 
quando recebe é uma coisa absolutamente acanhada. Então o que 
eu acho fantástico no esquema do Sistema CooperAÇÃO é 
exatamente isso: a doação como fórmula absolutamente declarada 
do melhor fazer um cinema rasgado, entendeu? Um cinema de 
cara, de jeito, de dinâmica, de histórico, de argumento, de roteiro... 
Tudo absolutamente brasileiro. E, mais, do Brasil de dentro, do 
planalto central do Brasil. 



   186 

 

 

Os trechos acima demonstram que a participação de todos/as é a 

marca do audiovisual deste grupo. Ela está presente na percepção de Santos 

quando afirma que o Sistema é democrático, que no contexto da sua 

entrevista significa participativo. Também na fala de Martins quando sugere 

que “cada um traz aquilo que pode contribuir”, o que implica na noção de um 

sistema de cooperativa.  

Por fim, no depoimento de Bamberg é possível observar dois pontos: 

1º) existe na constituição do Sistema CooperAÇÃO a participação de 

todos/as; 2º) ela é voluntária e espontânea. Neste sentido, a realização 

audiovisual deste grupo parece ser um processo construído de modo 

participado, voluntário e espontâneo entre os/as envolvidos.   

Apesar disso, o depoimento de Santos sugere que mesmo sendo 

democrático o sistema de cooperativa não lhe pertence, o que sugere uma 

ambiguidade. Se sistema é de cooperativa e Santos participa dele, por que 

não se apropria dele? Isto é, por que ele afirma que o Sistema é do Muniz ou 

que o Sistema é o Muniz?  

No depoimento de Santos (2013), por exemplo, ora ele afirma que não 

se apropriou do sentido de grupo como visto acima, ora ele se utiliza de 

termos como “a gente tenta”, “a nossa trajetória”, “nestes últimos filmes que a 

gente fez”, “então vamos fazer”. Tal oscilação se torna ainda mais notável 

quando ele relata sua atuação, seu modo de participar do Sistema 

CooperAÇÃO,   

 
 Eu acho que vou sempre ser um cara da arregaçar as mangas e 
fazer tudo, não só interpretar, né, não só dirigir, mas se tiver que 
montar um cenário, se tiver que desmontar um cenário, montar 
uma luz, desmontar uma luz. Igual eu faço lá no Sistema 
CooperAÇÃO, se eu tô no elenco ou não tô só no elenco, às vezes 
tem que fazer uma coisa, carregar uma prancha, buscar não sei o 
que,  buscar um gás, fazer uma comida e ali tem que tá pronto pra 
tudo, né? Então, às vezes, nestes últimos filmes que a gente fez, 
que nós fomos fazer uma alocação lá perto de Trindade, depois de 
Trindade, que cê tava no mato, fazendo as filmagens, aquela coisa 
que você chega suado, cansado e tem que preparar uma coisa, 
chega doido com vontade de comer e tem que buscar uma água, 
tem que preparar isso e aquilo, então vamos fazer, aí depois senta 
todo mundo e eu acho que o gostoso é isso, é essa 
confraternização, é esse envolvimento todo. Acho que isso, além 
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de ser divertido, é um grande laboratório para o ator. (SANTOS, 
2013) 

 

O trecho acima apresenta uma participação intensa, a “doação 

declarada”, nos termos de Bamberg, para que o grupo realize as obras. Em 

outro momento e lugar, Muniz (2013b) reconhece a atuação de Santos, pois 

lhe intitula espontaneamente uma das alavancas do Sistema CooperAÇÃO. 

Apesar disso, sua apropriação oscilante do sentido de grupo está presente. 

Por quê? Não seria essa percepção semelhante à do público externo? 

Mesmo que Muniz tenha proposto um sistema de cooperativa parece 

que não há por parte de Santos e tampouco dos/as demais membros do 

grupo uma percepção de igual condição para decidir sobre a realização, nem 

sobre os rumos do CooperAÇÃO. Na opinião dele, estas questões cabem ao 

Muniz, por este ser idealizador e criador do grupo. Por isso, ele sugere que 

Muniz é o Sistema e os/as outros/as apenas o compõem de modo a 

fortalecer a realização audiovisual, que é dele.  

Observo que Santos participa ativamente no grupo, mas parece 

reconhecer que tudo que faz é para se aperfeiçoar como ator. Por isso, 

afirma que o Sistema CooperAÇÃO é um grande laboratório para o/a  

ator/atriz. Desse modo, apesar da sua atuação não medir esforços nem 

escolher função, ela não produz a percepção de cocriador da realização 

audiovisual.  

Além disso, Martins afirmou que os Amigos do Cinema são “uma trupe 

maravilhosa e que se reúne em torno dos projetos que ele propõe”. No 

contexto da análise, sua afirmação sugere que neste sistema de cooperativa, 

o Muniz parece ser o único proponente dos processos de realização 

audiovisual. Será? Quando pergunto quem propõe as histórias, Muniz 

(2013b) responde 
Martins Muniz – Todas as histórias foram minhas, historinha 
fragilizada e fraca de roteiro, simplesmente para os atores estar 
atuando. Eu tive duas propostas de roteiro: “Pedro Ludovico: herói 
ou vilão” foi do Eduardo Jordão, jornalista amigo nosso... me faltou 
a memória, mas tem uns três filmes que são roteiros alheios, que o 
roteiro não é meu não.  
Lara Satler – Aí como que foi isso, eles chegaram e propuseram 
para vocês? 
Martins Muniz – Chega e propõe, mas muitas das vezes vem o 
roteiro quase como uma redação, sem os cortes técnicos, aí tem 



   188 

 

que fazer um storybordizinho para dar idéia do trabalho. Então 
caba que a gente interferindo um pouco no trabalho da outra 
pessoa. Porque tem contadores de histórias e roteiristas e o roteiro 
tem uma linguagem diferente do [texto] do livro. Eles [os roteiros] 
vem com o formato de livro, de redação de livro. Aí a gente faz a 
adaptação.  
Lara Satler – E tem mais gente que ajuda nessa adaptação dentro 
do grupo?  
Martins Muniz – Eles não me cobram isso. Eles falam assim: 
vamos fazer outro [filme], quando é que vai fazer? A pergunta é 
essa: quando é que vai fazer? Ninguém interfere nisso. Aí eu falo, 
vamos fazer, vai ser fulano, fulano e fulano... “ah, por que eu não?” 
(risos) aí caba dando muita inimizade. Mas eles entendem, eu 
sempre estou procurando por eles em destaque. E nessa 
brincadeira já passou mais de 300 pessoas ou mais sei lá [pelo 
grupo], só no Anhanguera foram 70 pessoas. E tem atores 
maravilhosos, tem atores bom pra caramba e tem atores iniciantes 
que ficam felizes, começam a estudar e acabam ficando bons 
também. 

 
Talvez porque a figura do criador das histórias tenha se concentrado 

até hoje quase sempre na pessoa de Muniz é que Santos afirme acima que o 

Sistema é dele. Talvez também porque o sistema de cooperativa não tenha 

nascido de uma idealização do grupo todo, mas apenas de uma proposição 

do Muniz. Talvez ainda porque faltou ao grupo dialogar sobre o sentido de 

ser um sistema de cooperativa. Mas penso que não é apenas isso.  

Neste grupo, o sistema de cooperativa para realização audiovisual não 

implica na dissolução do diretor do filme como aquele que assume as 

decisões do set de filmagem, mesmo que ele se abra a participação e opinião 

dos membros presentes. No meu diário de campo observo que,  

 
No estúdio, enquanto o Fábio, o câmera, organiza para mostrar as 
sequências feitas em uma TV, os músicos presentes ensaiavam. 
Na hora em que as cenas são exibidas, todos querem ver e se 
apertam para enxergar com uma tela de 14 polegadas. O grupo ri 
das partes engraçadas e o Muniz parece já selecionar o que está 
interessante para a edição final. O grupo vai desmontando o 
cenário e ajuda a montar o próximo. Quem comanda esta 
montagem é a Adriane. O carrinho que tinha interferido no fundo da 
cena anterior é usado agora para compor o cenário desta cena 
próxima. A luz se mantém. O figurino dos personagens está com 
marcas de dobras de guardado.  Enquanto uns montam o cenário e 
testam a luz, no mesmo espaço do palco, está lá Muniz com os 
atores passando o texto que acabou de lhes entregar. Um mesmo 
objeto de cena serve para compor várias cenas diferentes. Alguém 
nota e pede para retirar, argumentando erro de continuísmo. 
Adriane vai montando o cenário e opinando na luz que o Fábio está 
testando. Muniz também pergunta se a luz não está estourando. 
[...] Almoço. Retomam as gravações sem uma pausa longa. O 
grupo ajuda na montagem do cenário. Iniciam as gravações, agora 
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a cena é a da visita do capitão do mato e seus companheiros ao 
prostíbulo. Lá tinha música ao vivo, e os dois músicos, Adalto e 
Giovana, apresentam-se. Muniz diz: “Adalto, pelo décimo filme, não 
olha na câmera!”. Comenta ainda que a sombra no fundo está forte. 
Como faltam figurantes, ele confabula com Fábio, o câmera, e 
Eurípedes, ator, sobre quem poderia entrar em cena e outros 
improvisos. Duas figurantes que foram nas filmagens como 
diletantes foram convidadas: vestiram-se, maquiaram-se e 
entraram em cena. Eu mesma fui convidada a figurar, mas pedi que 
não, estava na função de observar e relatar. Estes improvisos 
deram-se pela ausência de atrizes que iriam. Noto que ele (Muniz) 
monta a cena na hora, mas que tem visualizado como precisa que 
seja. Faz na hora a direção dos atores e a direção da câmera. Ele 
vai convidando atores e figurantes a participar, dependendo do que 
dispõe na hora e da cena que pode fazer. Depois de gravadas as 
cenas, ele as assiste e confere se ficaram boas. Todos assistem e 
comentam. Numa hora destas, Muniz diz “Adalto, te mato, a música 
que você cantou foi Saci Pererê”. Sendo a cena em um prostíbulo, 
faz sentido o comentário dele. O Fábio, o Eurípedes e o Muniz 
comentam entre si e perguntam uns aos outros se as cenas 
assistidas estão boas ou precisam regravação. Também os 
participantes comentam, interferem, criticam, elogiam. (Diário de 
campo, Lara Lima Satler, em 17 de fevereiro de 2013) 
 
 

Como mencionado, o grupo participa e coopera entre si de modo 

voluntário e espontâneo. Nos trechos acima é possível notar o empenho de 

atores/atrizes e técnicos/as na realização, mas existe um grupo convidado 

por Muniz para assumir as funções de direção de arte (Eurípedes e Adriane), 

direção de fotografia e edição (Fábio). Esse grupo é formado por técnicos/as 

(nos termos do grupo), os quais possuem algum saber sobre realização 

audiovisual.  

É com esse grupo que Muniz divide as decisões últimas sobre a 

realização audiovisual. Mesmo que Santos esteja neste grupo, ele é o 

Eurípedes, isso não lhe gera a apropriação plena nem da obra, nem do 

sistema de cooperativa. Argumento que isso ocorre devido ao grupo dedicar 

seu tempo para realizar audiovisual sem pausas para discutir abertamente 

sobre sua própria constituição de grupo e como um sistema de cooperativa 

pode proporcionar uma apropriação também cooperada da realização 

audiovisual.  

Piaget (1973, p.64) compreende a cooperação como “um sistema de 

operações executadas em comum ou por reciprocidade entre as [regras 

racionais] de seus parceiros”. Piaget (IDEM, p.106, grifos do autor) ocupou-se 

do conceito de cooperação motivado pela compreensão de que “o 
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‘agrupamento’ é a forma comum de equilíbrio das ações individuais e das 

interações interindividuais”. Opto pelo diálogo com este autor pelas 

afirmações que Camargo e Becker (2012), pesquisadoras da sua obra, têm 

feito sobre o conceito de cooperação para o seu pensamento.  

Segundo Camargo e Becker (2012, p. 529), a cooperação é um 

conceito fundamental em Piaget e na sua motivação, pois tanto o “conceito 

assume o desenvolvimento como uma passagem a equilíbrios melhores” 

quanto possibilita o “ajuste que o indivíduo faz a partir das interações faz com 

que sejam construídas novas lógicas de pensamento”. 

Assim, analiso o sistema de cooperação deste agrupamento a partir do 

conceito de cooperação de Piaget (1998, p. 118, grifos do autor) para quem a 

cooperação é um processo “constituído pela ação dos indivíduos uns sobre 

os outros quando a igualdade (de fato e de direito) suplanta a autoridade”, 

por isso “a coerção desaparece dando lugar à cooperação, e o respeito torna-

se mútuo”. Neste sentido Piaget (IDEM, Ibidem) acrescenta que,  
Embora a cooperação nunca se desvencilhe completamente de 
toda coerção e embora o respeito não possa chegar a uma total 
reciprocidade, o segundo processo [o da cooperação] define um 
ideal cujos efeitos são qualitativamente diferentes dos da coerção. 
Enquanto que esta última tem por resultado essencial impor regras 
e verdades já elaboradas, a cooperação (ou as tentativas de 
cooperação) provoca, ao contrário, a constituição de um método 
que permite ao espírito superar a si mesmo incessantemente e 
situar as normas acima dos estados de fato. Do ponto de vista 
moral, a cooperação leva não mais à simples obediência às regras 
impostas, sejam elas quais forem, mas a uma ética da 
solidariedade e da reciprocidade.  

 

Assim, para a Piaget, a cooperação tanto é gerada pelo 

desenvolvimento de operações racionais e pelo diálogo entre indivíduos, 

quanto as aquisições lógicas individuais permitem aos indivíduos 

compreenderem-se uns aos outros e conduzirem-se a ela. Esta correlação 

entre o desenvolvimento das operações lógicas e a vida social, entre a 

constituição de operações lógicas e de certas formas de colaboração 

expressa o interesse do autor pelo estudo do desenvolvimento da razão.  

Tendo esse conceito como referência, argumento que a opção por 

manter as mesmas funções do cinema industrial produz, por consequência, o 

entendimento das hierarquias próprias deste modelo. Então quando no 
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encarte das obras é apresentado que os Amigos do Cinema são atores e 

técnicos unidos a fim de realizar filmes, há uma ambígua ênfase nas funções 

de direção e roteiro em detrimento do sistema de cooperativa.  

Neste sentido, parece haver também uma ambígua distinção entre a 

realização que convida à participação do grupo e a que conta com a 

cooperação das decisões sobre os processos que a envolvem em termos 

audiovisuais. Mais é essa ênfase nas funções de direção e roteiro que gera a 

percepção de que “o Sistema é o Muniz” tanto para membros internos, 

quanto para o público externo ao grupo.  
Apesar de neste grupo a realização ocorrer com intensa participação 

de todos/as, isso não significa que as decisões da realização audiovisual 

sejam tomadas em cooperação. Se algumas decisões são (como as que eu 

trago nos trechos do diário de campo envolvendo o cenário, a luz e o 

figurino), elas não têm sido suficientes para gerar uma percepção de que o 

filme é de todos.  

Uma vez que as decisões são tomadas por quem assume as funções 

se assemelhando ao modo de uma produção industrial, parece que a 

apropriação dos/as participantes em relação ao filme tem sido oscilante. Além 

disso, a referência do cinema industrial para as funções na realização 

audiovisual são afirmadas nas obras, de modo que o Muniz tem assinado a 

direção e o roteiro de quase todas elas.  

Penso que essa ênfase nas funções, afirmadas no encarte do DVD, 

bem como nos créditos iniciais e finais da obra, como apresenta as imagens 

a seguir, produz uma percepção interna e externa contrária àquela que Muniz 

idealizou para o grupo, que é um sistema de cooperativa. Na sua idealização, 

as obras são do grupo, por isso ele afirma “o filme é nosso” segundo Santos 

(2013).  
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Figura 21: Frente do DVD com encarte da obra (foto da autora)  

 

 
Figura 22: Verso do DVD com encarte da obra (foto da autora) 
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Figura 23: Frame de créditos iniciais de O Capitão do Mato (Martins Muniz, 2013) 

 

 
Figura 24: Frame de créditos iniciais de O Capitão do Mato (Martins Muniz, 2013) 

 

Por isso, observo que ao não se apropriar da obra ou da cooperativa 

como sua, Santos traduz que a referência do cinema industrial para as obras 

do grupo tem implicado em que suas realizações são do diretor ou do seu 

criador intelectual, o roteirista.   

Tal referência tem origem no desejo por fazer ficção em Goiás e ser 

reconhecido por isso, mas também pela ausência de momentos próprios para 

refletir como pode ser a realização em um grupo que opta por um sistema 

que privilegia a cooperação como modo de realização audiovisual.  

No trecho do meu diário de campo acima observo que o grupo 

participa e opina sobre a obra em curso. No entanto, penso que a reflexão 

sobre a qual menciono é de outra natureza, pois diz respeito a escolhas para 

além das questões técnicas ou artísticas. Trata-se da questão que envolve o 
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realizar audiovisual em um grupo que se interessa por fazê-lo em 

cooperação.  

 

8.2 “Na prática tem que pegar no chifre do boi” 
 

Até agora discuti sobre o sentido de grupo no Sistema CooperAÇÃO e 

como ele gera o que classifiquei em outro momento por método cooperação 

de realização audiovisual 63 . Neste item, interessa-me pensar como os 

Amigos do Cinema articulam o realizar e o estudar audiovisual em seus 

encontros. Em entrevista realizada com Muniz (2013b, grifos nossos), 

pergunto-lhe sobre as motivações dos Amigos do Cinema manter o duplo 

interesse em realizar e estudar cinema, de modo que, 
 
Lara Satler - Já que você está falando de estudar, eu queria que 
você me falasse um pouco sobre por que vocês optaram por essa 
via do estudo e como ela acontece no dia a dia do Sistema 
CooperAÇÃO? Por que vocês quiseram também estudar? De onde 
veio este interesse? 
Martins Muniz - Porque no Brasil não tem escola de cinema, tem 
umas pessoas que faz escola de cinema, mas eu não acredito 
muito nessa escola deles. É muita teoria, mas na prática tem que 
pegar no chifre do boi, tem que tá na ativa, constantemente 
fazendo senão não aprende. E a escola teórica é muito diferente do 
fazer, se a turma estiver em campo fazendo, aprende mais rápido. 
Então ninguém sabe nada, todo mundo está aprendendo, ninguém 
fala assim “eu sou cineasta, eu sou pintor, eu sou fotógrafo”. Tem 
que tá sempre pesquisando, se paralisar no tempo, se paralisar no 
convencimento dele já era, é superado em dois tempos. Eu fui 
criado nos 35 milímetros e nos 16 milímetros, película, hoje é 
digital, essa câmera que você me mostra hoje, essa câmera aí, eu 
não entendo nadinha dela, então eu tô aprendendo.  

 
A expressão que intitula este item da discussão, dita por Muniz no 

trecho acima, traduz a sua compreensão sobre o aprender a realizar filmes. 

Trata-se de uma metáfora que segundo Zolnier (2009) é mais do que uma 

figura de linguagem, é uma imagem que dá forma ao pensamento e expressa 

experiências pessoais, emoções e imaginação de quem a utiliza.  

Como as metáforas dão forma ao pensamento, também “as formas no 

cinema dobram e desdobram operações de sentido”, por isso, “os modos de 

fazer são formas de pensamento. As opções da escritura acarretam 
                                            
63 Sobre o método cooperação conferir (SATLER; MARTINS, 2015) 
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consequências, em última análise, políticas” (COMOLLI, 2008, p. 23, grifos 

meus). Assim, de que modo esta metáfora expressa o pensamento de Muniz 

sobre realizar filmes estudando sobre eles? E a que tipo de aprendizado 

Muniz se refere?  

Se compreender o modo como o grupo estuda cinema enquanto o 

realiza é o interesse desse item, por meio da sua expressão apreendo que 

estudar cinema para Muniz é realizá-lo na prática, exercitá-lo, experimentá-lo 

– algo segundo seu depoimento mais difícil e importante do que teorizar 

sobre ele. Muniz se refere a um aprendizado prático, que para ele se 

concretiza no fazer, independentemente das condições. Ele ao defender a 

prática, apresenta uma dualidade entre ela e a teoria. Para ele, a prática 

produz um aprendizado mais rápido, portanto é superior em relação à teoria.  

Com Dewey (2008) argumento que tal dualidade não faz sentido se o 

aprender ocorre pela experiência vivida. A prática em si não se constitui em 

experiência vivida, pois ela requer percepções e mudanças, em outras 

palavras, experimentações proporcionadas pela reflexão sobre o agir. O autor 

cita um exemplo: quando uma criança encosta os dedos no fogo ainda não 

tem uma experiência. Ela a terá quando refletir que tocar seus dedos no fogo 

significa queimá-los, isto é, a partir do momento em que construir uma 

conexão reflexiva entre a ação, seu desdobramento e a relação de ambos 

consigo mesma, sujeito do processo.  

A partir desta perspectiva a ação prática não está em um extremo e a 

reflexão teórica em outro. Essa dualidade não faz sentido quando a ação 

pode, por meio da reflexão, se tornar instrução uma vez que as descobertas 

ocorrem a partir da conexão reflexiva (que é também a produção de sentido) 

entre ação, desdobramento e a relação do sujeito com ambas. Assim, a ação 

prática torna-se uma experiência cognitiva quando está aliada à percepção e 

reflexão das relações de continuidade que a envolve.  

Além disso, quando Muniz afirma que para aprender a prática fílmica 

tem que pegar no chifre do boi está se utilizando do dito popular pegar o 

touro pelos chifres, contudo, pronuncia-o regionalizando-o. Por isso, na sua 

afirmativa o termo touro é substituído por boi, uma vez que na linguagem 
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coloquial em Goiás, Minas Gerais e no interior de São Paulo o boi - e não o 

touro - é o animal próximo das narrativas caipiras.  

É neste sentido que Muniz utiliza o ditado popular: assumindo uma 

caipirice coloquial, que insiste em escorregar na norma culta da língua para 

expressar o modo como compreende o aprender a realizar filmes. Como um 

grupo de voluntários que não remunera seus atores ou técnicos, durante as 

filmagens da obra aqui discutida, houve ausências que geraram lacunas e a 

necessidade de que, para o filme se realizar, os participantes tiveram que 

aprender certas funções e aceitar o desafio da sua execução. Esse é o 

primeiro aspecto formativo sobre o Sistema CooperAÇÃO de que trato aqui.  

Pude presenciar um exemplo disso quando,  

 
Era 7h23 e dois atores não atendiam ao celular. Na porta da casa 
do Muniz, local de encontro para saída em direção à locação 
daquele domingo, Muniz me pergunta: “São três pretos fujões na 
nossa história, se eu deixar só um, a história fica ruim?”. [...] A 
diretora de arte não veio e a Alice (que estava atuando como a 
esposa do coronel) assumiu, de improviso a função. Eu entrei para 
ajudar, fui atrás de uma garrafa pet para molhar de suor os negros 
fujões. Fiz a sandália de um dos atores. (Diário de campo, Lara 
Lima Satler, em 24 de fevereiro de 2013) 

 

O trecho do meu diário acima revela uma das implicações do grupo ter 

o voluntariado como eixo fundante da sua realização. Já discuti sobre 

algumas questões envolvendo a opção pelo sistema de cooperativa no 

contexto de realizar os filmes. Em se tratando do estudo ou da formação, 

outros aspectos emergem.  

Ao recorrer ao ditado popular “pegar no chifre do boi” quando 

questionado sobre o interesse do grupo por estudar, Muniz (2013b) expressa 

que isso significa não escolher função ou papel, mas aprender a fazer o que 

for preciso para realizar o filme. Neste sentido, o estudo e a formação no 

Sistema CooperAÇÃO emergem da necessidade de realizar o filme, ou seja, 

é estreitamente relacionada à uma prática à revelia das condições que o 

grupo tem para finalizá-lo.  

Isso implica que os/as presentes sejam continuamente chamados a 

aprender uma nova função para executá-la imediatamente, suprindo a 

ausência de um/a voluntário. Trata-se de uma formação pela necessidade de 
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fazer o filme. Assim, o estudo neste grupo exige, mas também proporciona, 

certo despojamento e capacidade criativa, pois aprender uma função como a 

de direção de arte, direção de fotografia, cenário ou figurino durante um filme 

em curso vai requerê-las.  

Por isso, “pegar no chifre do boi” para Muniz (2013b) representa 

despojamento ante o desconhecido, fazer o que preciso for para tomar as 

rédeas e enfrentar o que não sabe a fim de realizar a obra. Muniz defende 

que, diferentemente do saber teórico, o domínio prático exige o 

enfrentamento de situações inusitadas de quaisquer naturezas, por isso 

demanda certa dose de bravura.  

Para Muniz o boi representa uma proximidade afetiva, ressaltando 

suas origens do interior de um Brasil que esbarra na erudição, mas que tem a 

sua sapiência. Contudo, argumento que ele a ignora. Ou ainda não leva em 

conta que seu saber é também teórico, pois do âmbito da reflexão, já que o 

fazer não está descolado do pensar quando preciso fazer algo que nunca fiz.  

Além disso, um segundo aspecto emerge desta formação: a 

atualização contínua. A resposta de Muniz sobre estar na ativa ou praticar 

cinema significa também se atualizar sobre as tecnologias necessárias para 

realizá-lo. Estudar cinema de acordo com sua resposta implica em atualizar-

se quanto às novidades tecnológicas que surgem no contexto da realização 

fílmica. Se ele iniciou sua carreira manipulando a película e deseja continuar 

produzindo, precisa pelo menos estar próximo da realização envolvendo 

essas atuais tecnologias e suas técnicas. É por isso que ele argumenta sobre 

a necessidade de estar sempre na ativa.  

Neste sentido, sua crítica às escolas de cinema toma outro viés. A 

escola teórica (como ele classifica a escola de cinema) não tem condições de 

se atualizar em termos tecnológicos e técnicos, pois não mantém um 

contínuo fazer prático. Mas a questão apresenta ainda outros matizes. Sua 

argumentação sugere que a predisposição ao aprendizado contínuo é o pano 

de fundo para que a formação ocorra, ou seja, para ele é preciso praticar 

para não “paralisar no convencimento”. Neste sentido, seu argumento é 

também ético.  
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Observo ainda outro aspecto: a formação neste grupo beneficia de 

modo enfático o/a ator/atriz. Penso isso por dois motivos: primeiro porque o 

roteiro e o filme existem para que os/as atores/atrizes atuem, como Muniz 

(2013b) afirmou; segundo porque é difícil um/a candidato/a ao saber técnico 

assumir uma função dentro do filme sem saber manipular minimamente a 

tecnologia e técnica que ela requer para a realização audiovisual.  

Assim, até é possível que o/a ator/atriz seja iniciante, mas é 

consideravelmente difícil neste agrupamento que o/a técnico/a o seja. De 

certo modo, o aprender para o/a técnico/a em realização audiovisual neste 

grupo é muito mais um aperfeiçoamento e também uma experimentação 

diante dos desafios que vivenciará para realizar obras de ficção sem recurso 

algum.  

Por isso, Muniz (2013b) afirmou anteriormente que as histórias são 

pobres de roteiro, pois elas servem apenas para que os/as atores/atrizes 

possam atuar. Em outras palavras, ele sugere que as histórias, os roteiros e 

os argumentos estão a serviço da formação deles/as. Essa opinião é 

compartilhada por Santos (2013), quando afirma que a precariedade do 

Sistema CooperAÇÃO acaba se tornando “um grande laboratório para o 

ator”.  

Assim, a realização audiovisual deste grupo está a serviço da 

formação. Mas não é apenas isso. Penso que a realização só pode ser 

finalizada contando exclusivamente com participação voluntária por meio do 

apelo formativo. Ou seja, o estudo ou a formação é a recompensa que o/a 

voluntário/a tem por se doar ao realizar.  

Desse modo, argumento que o estudo ou a formação audiovisual 

neste grupo existe em razão da precariedade da realização. Neste contexto, 

o/a ator/atriz estuda ou se forma porque precisa participar sob pena de o 

filme não se realizar. Então parece um acordo de cavalheiros, os roteiros e os 

filmes são feitos pelo Muniz, mas eles são apenas pretextos para a formação 

acontecer (especialmente do/a ator/atriz), mas será isso mesmo?  

Eurípedes de Oliveira dos Santos (2013), nomeado por Muniz uma das 

alavancas do Sistema CooperAÇÃO, concorda com esta perspectiva quando 

afirma que 
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No Sistema CooperAÇÃO não tem cachê. O Sistema CooperAÇÃO 
é como se fosse uma escola, né? Uma escola. Você vai lá pro set 
de filmagem, você vai carregar o filme, vai carregar a iluminação, 
vai por um rebatedor, vai fazer isso, quer dizer, o ator não tá só pra 
atuar, ele tem que fazer outras coisas. Eu acho que o verdadeiro 
ator se forma aí. Aquele ator que fica “eu sou só 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 só chegar lá na hora – 
aí é fácil – não é só chegar lá na hora, chegar uma hora antes, vai 
para o camarim, concentra – aí é fácil. Tudo bem que seria 
interessante o ator fazer só isso, o ator ganhar pra fazer só isso e 
ganhar bem, mas infelizmente o nosso Estado ainda não oferece 
essa condição para o ator. [...] Eu acho que vou sempre ser um 
cara de arregaçar as mangas e fazer tudo, não só interpretar, né, 
não só dirigir, mas se tiver que montar um cenário, se tiver que 
desmontar um cenário, montar uma luz, desmontar uma luz. Igual 
eu faço lá no Sistema CooperAÇÃO. Se eu tô no elenco ou não tô 
só no elenco, às vezes tem que fazer uma coisa, carregar uma 
prancha, buscar não sei o que, buscar um gás, fazer uma comida e 
ali tem que tá pronto pra tudo, né? Então, às vezes, nestes últimos 
filmes que a gente fez, que nós fomos fazer uma locação lá perto 
de Trindade, depois de Trindade, que cê tava no mato, fazendo as 
filmagens, aquela coisa que você chega suado, cansado e tem que 
preparar uma coisa, chega doido com vontade de comer e tem que 
buscar uma água, tem que preparar isso e aquilo, então vamos 
fazer, aí depois senta todo mundo e eu acho que o gostoso é isso, 
é essa confraternização, é esse envolvimento todo. Acho que isso, 
além de ser divertido, é um grande laboratório para o ator.  

 

Santos (2013), durante a entrevista afirmou que atua há trinta e três 

anos no teatro goiano e fez doze filmes no Sistema CooperAÇÃO. Quando 

lhe pergunto como se formou ator, ele responde “eu me formei na escola da 

vida, né?”. Ou seja, ele afirma, com constrangimento, que não cursou uma 

faculdade, mas que teve três mestres com os quais aprendeu que atuar é 

abrir-se ao laboratório das experiências vividas. Para ele, um destes 

laboratórios é o Sistema CooperAÇÃO. Por isso, argumenta que o/a ator/atriz 

aprender diversas funções relativas à realização dos filmes contribui para a 

sua formação.  

Neste sentido, observo que o laboratório do Sistema CooperAÇÃO se 

sobressai na formação do/a ator/atriz, que em sua grande maioria origina-se 

do teatro local. É como se neste grupo do/a ator/atriz vivenciasse as 

condições de experimentar-se e descobrir-se. Mas isso ocorre neste grupo? 

Se ocorre, como se dá esse processo de experimentação e descoberta?  

Durante as filmagens de O Capitão do Mato (Martins Muniz, 2013), 

observo que os/as atores/atrizes recebem o texto minutos antes da gravação 
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e são desafiados a ensaiar e decorar sem muita compreensão do que vai 

acontecer depois daquela cena, ou seja, eles/as não conhecem o roteiro, 

nem a trama para a qual estão atuando. No meu diário de campo escrito a 

partir das observações diretas nas filmagens de O Capitão do Mato (Martins 

Muniz, 2013) observo que, 
Muniz informa “é a primeira fuga de vocês. Depois disso, vocês vão 
para Pirenópolis. A roupa que estão usando vai ser a mesma até o 
final do filme”.  Ele dirige os atores, que não sabiam nada do que ia 
acontecer. Jefferson, um dos personagens que era o escravo fujão 
principal pergunta “a gente está no candomblé e chega pra cá?” e o 
Muniz responde “sim”. O texto é curto e ensaiado na hora. (Diário 
de campo, Lara Lima Satler, 17 de fevereiro de 2013) 

 

Quando pergunto ao Muniz (2013b) por que entregar o texto para 

os/as atores/atrizes minutos antes da gravação da cena, ele responde por 

meio da expressão “a vantagem de estar com o ator na hora”. Ele 

compreende que estar com o/a ator/atriz na hora permite experimentá-lo/a, 

observar como ele/a lida com as situações nas quais não tem controle, uma 

vez que nem sabe ao certo qual será a próxima cena e muito menos a trama 

da obra. Percebo que para Muniz esse experimentar o/a ator/atriz implica 

também em observá-lo/a na narrativa. Assim, Muniz (2013b, grifos nossos) 

comenta, 
De repente o bandido, o vilão não está bom e nós muda o vilão no 
meio do filme, vai ficando em segundo plano e automaticamente 
entra outro no lugar. Essa é a vantagem de estar com o ator na 
hora. Muitas vezes a história vai desenvolvendo em cima de um 
herói e ele vai mascarando, mascarando e nós eliminamos ele 
automaticamente já entra a história de outro. É um grupo 
democrático (risos), muito democrático.  

 

Pelo fato do/a ator/atriz estar em formação, é necessário que ele, 

como diretor, tenha possibilidade de experimentar com outros/as o mesmo 

papel, mesmo que o filme esteja em curso. Por isso, “a vantagem de estar 

com o ator na hora” implica em um reconhecimento por parte do grupo 

diretivo de realizadores/as que a narrativa pode sofrer alterações 

consideráveis na sua trama devido à atuação de um/a ator/atriz demonstrar 

mais ou menos alcance diante do esperado. E como as histórias e os roteiros 

são quase sempre de autoria do Muniz, ele é de fato o formador desses 

atores/atrizes. Claro que ele conta com a opinião do grupo que elegeu como 
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diretor e com um subgrupo de realizadores/as compreendendo ele mesmo, o 

ator principal (Eurípedes), a diretora de arte (Adriane) e o diretor de fotografia 

(Fábio) como já mencionei. Contudo, me parece que é o Muniz que detém o 

sentido da trama do começo ao fim. E também é ele que vai alterando-a 

diante dos imprevistos.  

Outro ponto em que observo o sentido de experimentar o/a ator/atriz 

no estudo ou formação do Sistema CooperAÇÃO diz respeito ao processo de 

integração de novos/as atores/atrizes ao grupo: acontece muito mais a partir 

da disponibilidade pessoal dele/a para atuar. Explico: durante as gravações 

das cenas, vi diletantes que visitavam despretensiosamente o estúdio ou as 

locações e, que, ao final do dia, já tinham se maquiado, vestido e atuado. 

Assim, no Sistema CooperAÇÃO se forma ator/atriz quem se aproxima, ou 

seja, quem visita o set de filmagem e se dispõe a atuar.  

Além disso, o contexto incipiente de realizações ficcionais no Estado 

de Goiás, aliado ao trabalho voluntário dos atores gera dentro do Sistema 

CooperAÇÃO um fluxo contínuo de atores/atrizes experientes, iniciantes e 

não-atores/atrizes, o que exige do/a participante do grupo ainda mais 

despojamento quanto aos papéis com os quais atuará. Outro ponto que 

observo é que apesar do Muniz reter a trama para si, os/as participantes 

opinam sobre as atuações das cenas que acabaram de ser gravadas. Estas 

opiniões e comentários se recebidas com o mesmo despojamento são uma 

fonte de estudo e formação de curioso valor para o/a ator/atriz. 

No set de filmagem os/as atores/atrizes recebem críticas e 

comentários do grupo sobre sua atuação tanto no ensaio, quanto após ela ter 

sido filmada. Estas críticas vêm não apenas do diretor de fotografia, de arte, 

da direção geral ou do roteirista do filme, mas de quem está no set e se julga 

apto a comentar. Assim a origem múltipla delas exige reflexão por parte do 

ator, pois às vezes será necessário filtrá-las.  

Além disso, quem as realiza nem sempre consegue reverberá-las no 

grupo, demandando certo saber sobre argumentação para comentar. Este 

saber argumentar para ser ouvido também é outra formação que o Sistema 

CooperAÇÃO possibilita e que vem atrelado com a habilidade de negociar e 

ceder a opinião quando o grupo diretivo entender não ser a melhor para o 
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filme em curso. Observo que esta prática em grupo, mesmo tendo o grupo 

diretivo como intermediário, traduz-se em descoberta para o/a ator/atriz, tanto 

exigindo dele/a experimentar mais, quanto filtrar críticas que não fazem 

sentido. 

Assim, a expressão “a vantagem de estar com o ator na hora” utilizada 

por ele no trecho acima revela o aprender a realizar filmes em, pelo menos, 

dois aspectos no Sistema CooperAÇÃO: 1) o ator experimenta e é 

experimentado na sua atuação, por isso o sentido de laboratório para ele, ou 

seja, trata-se de uma aprendizagem laboratorial; 2) o ator experimenta e é 

experimentado nas relações com o grupo, uma vez que trata-se de um 

sistema de cooperativa, que se reúne para fazer filmes juntos, estudando 

como realizá-los. 

Quanto ao item 2, experimentar o/a ator/atriz implica em uma 

formação sobre se comprometer com o grupo e o seu projeto. O/a ator/atriz 

experimenta as relações com o grupo por meio da cooperação com o seu 

trabalho, que é voluntário, mas a aprendizagem de cooperar atuando em 

grupo requer responsabilidade. Sobre esse item, presenciei uma situação: o 

ator Jefferson Lobato atuaria como o escravo fujão na obra observada, sendo 

o herói principal a contracenar com o vilão da obra, o personagem capitão do 

mato (Alexandre Marques). Contudo, segundo Muniz (2013b),  

 
Lara Satler - Eu notei que há uma capacidade do grupo e sua 
também, que geralmente está à frente do roteiro e na direção, de 
improvisar quando falta o ator ou a atriz principal. Isso você fez no 
Capitão do Mato, né? 
Martins Muniz - Fiz. 
Lara Satler - Você tinha um ator que, de repente, não podia estar 
na locação... 
Martins Muniz - Podia não, ele pisou na bola comigo. Ele fez um 
domingo todo com nós e deu vontade de não fazer mais e não foi 
mais. Aí eu mudei a história dele para outro e eliminei a cena dele.  
Lara Satler - Fez outro filme? 
Martins Muniz - Outro filme. Fui obrigado. 
Lara Satler - E isso é constante no Sistema CooperAÇÃO?  
Martins Muniz - Não. [...] Nós filma só fim de semana porque não tá 
pagando, né? E aí o cara vai e fala “não gostei” e abandona numa 
boa. E aí para nós repetir tudo já fica com o pé atrás, esperando a 
oportunidade de ser substituído. Já aconteceu umas três vezes. Já 
aconteceu de ator falar assim “não vou continuar mais” e eu falar 
“você vai fazer senão vou te dar um cacete” (risos)... “termina esse 
e sai fora, filho da puta” (risos)... aí, ele termina e não sai depois. 
Fica com nós.   
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Contudo, observo que na montagem final da narrativa, a cena em que 

ator mencionado atua foi mantida, vide figura 25, mesmo ele tendo deixado o 

projeto. Ou seja, outro ator (Marcos Barbosa) assumiu seu lugar e 

protagonizou com o vilão (Alexandre Marques) até o final do filme, mas a 

cena em que o desistente inicia a fuga permanece após a montagem, 

gerando para o espectador certa desconexão de continuidade interpretativa.  

O filme O Capitão do Mato (Martins Muniz, 2013) é uma história fictícia 

inspirada nas origens dos quilombos em Goiás. Apesar do teor de 

dramaticidade, a narrativa apresenta elementos de comédia que se 

distanciam de um realismo documental. Ela gira em torno das tentativas de 

escravos fugirem dos mandos de um Coronel (J. Bamberg), o qual a cada 

nova empreitada dos negros apela para os serviços do personagem capitão 

do mato (Alexandre Marques), um profundo conhecedor das matas do sertão 

goiano.  

O filme apresenta duas grandes perseguições do vilão e seus 

ajudantes aos escravos fujões. É na segunda delas que o ator desistente 

aparece ao lado do seu companheiro de fuga (Paulo Vitória), arrumando as 

cangas, cestos feitos de cipó para transportar os alimentos que os manterão 

vivos durante a jornada. Na figura 25, inicia-se a sequência desta segunda 

fuga, cujo ator da direita não participará até o fim. Na figura 26, os atores 

Paulo Vitória e o ator que assume o lugar do desistente, Marcos Barbosa, 

fogem à luz do dia com os cestos nas costas.  
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Figura 25: À esquerda o ator Paulo Vitória e à direita o Jefferson Lobato  

(Martins Muniz, 2013) 
 

 
Figura 26: À direita, o ator Paulo Vitória e à esquerda o protagonista do vilão,  

o escravo fujão representado por Marcos Barbosa (Martins Muniz, 2013) 
 
 
 

A conexão entre uma cena e outra é estabelecida apenas pela 

presença do ator Paulo Vitória, que é o mesmo nas duas cenas e pelas 

cangas nas costas. A fala do escravo fujão desistente é silenciada na 



   205 

 

montagem, pelo som do batuque. Em seguida uma vinheta de passagem 

remete da cena da figura 25 para a seguinte da figura 26.  

Tal situação desafiou a finalização do projeto de realização fílmica em 

termos de continuísmo, exigiu capacidade de improvisação do diretor e o 

refazer da coerência narrativa. Este dado é importante ser considerado ao 

assistir os filmes do Sistema CooperAÇÃO. Como o grupo filma nos finais de 

semana por não haver remuneração para a equipe envolvida, acaba por 

vivenciar imprevistos de diversas naturezas, como o relatado.  

A formação que lida com uma 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. 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.  

Observei que Muniz se interessa ambiguamente por dividir a formação 

sobre essa habilidade quando pergunta a mim: “são três pretos fujões na 

nossa história, se eu deixar só um, a história fica ruim?” Se por um lado, ele 

se interessa por me envolver na decisão, por outro, ela vai acontecer apenas 

na ilha de edição, considerando sua perspectiva narrativa como diretor e 

roteirista. Por isso, penso que é apenas o Muniz que a exerce.  

Também ambiguamente no caso específico de O Capitão do Mato 

(Martins Muniz, 2013), todo esse processo de reconstrução mental da 

narrativa fílmica acontece entremeado de diálogos constantes com quem 

está no set de filmagem, seja este ator, equipe técnica ou diletante do grupo.  
Depois de gravadas as cenas, ele as assiste e confere se ficaram 
boas. Todos assistem numa tela de quatorze polegadas e 
comentam. [...] O Fábio, o Eurípedes e o Muniz comentam entre si 
e perguntam uns aos outros se as cenas assistidas estão boas ou 
precisam regravação. Também os participantes comentam, 
interferem, criticam, elogiam. (SATLER, Diário de Campo, 17 de 
fevereiro de 2013) 
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Neste sentido, observo que os/as atores/atrizes que permaneceram na 

obra apenas se perguntaram, tiveram a oportunidade de se formar em 

questões envolvendo a responsabilidade com o Sistema CooperAÇÃO, por 

exemplo, ao perceber o quanto a própria ausência faz falta ao todo do grupo 

e da narrativa.  

O título deste item expressou a opinião de Muniz (2013b) de que para 

estudar cinema de ficção em Goiás é preciso domínio e bravura, e 

exatamente por isso que ele afirma ser necessário “pegar no chifre do boi” 

para aprender na prática, pois esta prática é árdua. Finalmente, a decisão por 

manter a cena do ator desistente, mesmo sem sentido para a narrativa, 

penso que passa pela necessidade de manter um acordo de cavalheiros 

entre ele e o Sistema CooperAÇÃO, ou seja, pela necessidade de continuar 

pegando no chifre do boi apesar de todos os contratempos.  

Quando iniciei a observação participante junto ao Sistema 

CooperAÇÃO – Amigos do Cinema, tinha como objetivo compreender 

aspectos do seu estudo e da sua realização. Por se tratar de uma proposta 

que à primeira vista parecia uma combinação inspiradora para minha ação 

docente, uma vez que o grupo se propõe estudar e realizar filmes 

simultaneamente, busquei pistas que me auxiliassem a pensar os limites e 

alcances da minha própria ação docente.  

Com o Sistema CooperAÇÃO – Amigos do Cinema foi um pouco mais 

fácil perceber o quanto há oscilações perceptivas sobre o pertencimento 

individual em criações audiovisuais construídas em grupo. Se ao Muniz é 

dado o mérito de ter concebido o Sistema CooperAÇÃO pelos seus próprios 

membros, uma vez que ele busca os articular, reconheço que de modo 

semelhante os/as estudantes atribuíram a mim a responsabilidade de garantir 

o planejado (como no desafio do Teatro de Sombras, já discutido).  

E mesmo que tenha havido um esforço pessoal em me colocar no 

lugar de mediadora, parece em ambos os casos a articulação (a do Muniz e a 

da minha ação docente) não alcança o conceito de cooperação traduzido por 

Piaget (1973). De certo modo, me pergunto se tal fato ocorre em virtude de 

vivermos em uma cultura mais competitiva do que cooperativa, mais 

individualista do que compartilhada.   
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Questiono-me ainda se, tal qual os usos das funções demarcadas pela 

indústria cinematográfica nos Amigos do Cinema, o ambiente acadêmico e 

sua cultura hegemônica na qual as hierarquias são bem marcadas não teria 

sido o limite da apreensão discente em relação a minha proposta docente em 

grupo.  

Especificamente em relação ao estudo no Sistema CooperAÇÃO, 

observo que há o privilégio do fazer em detrimento do pensar. Se por um 

lado, Muniz (2013b) questiona a ênfase teórica das escolas de cinema  

brasileiras, aprendo com esse grupo que só o fazer é insuficiente para 

articular a construção de saberes éticos e culturais, técnicos e profissionais 

sobre o audiovisual.  

Em termos éticos, o comprometimento fugidio com o grupo e com a 

realização em andamento fragiliza a produção inclusive tecnicamente. Em 

termos culturais, a inaceitação das obras por um lado e o reiterado envio aos 

festivais locais por outro fragilizam a identidade do audiovisual produzido 

dentro do Sistema, provocando um sentimento de exclusão, presente nos 

trechos que Muniz (2013b) trata sobre a criação do Sistema, especialmente 

quando se contrapõe aos demais grupos de realização local.  

De certo modo, um estudo teórico, cultural e ético dessas práticas de 

natureza técnica e profissional tenderia a relativizar o poder que tais grupos 

audiovisuais locais sugerem ter. Parece que Muniz sabe disso, mas apenas 

ele. Então, há um mérito que atribuo à pessoa de Martins Muniz: trata-se de 

um realizador que articula em torno de si um grupo de atores e técnicos e 

concebe um método de cooperação voluntária movido pela paixão ao 

cinema.  

Diante da aridez do realizar audiovisual ficcional no sertão do Brasil, 

Muniz experimenta mediar interesses desses sujeitos ao mesmo tempo em 

que concebe um método de construção narrativa que prevê tramas paralelas 

diante da fragilidade de conhecimento de atores iniciantes e do seu fugaz 

comprometimento de alguns membros do grupo.  

Por fim, considero com os Amigos do Cinema que estando em grupo, 

é preciso garantir o espaço para o fazer técnico e o aprender profissional, 

mas também o espaço que articule ambos aos saberes que os envolvem 
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considerando a ética e a cultura em que tais práticas emergem. Desse modo, 

aprendo que, para jogar o jogo do audiovisual local, seria preciso estudar as 

suas regras, algo que os Amigos do Cinema poderiam fazer, mesmo que 

optassem por recusar-se entrar na partida. 
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9 ATORES CONVIDADOS: COLETIVO GARAPA 
 

 

Fundada em 2008 por três jornalistas e fotógrafos, posteriormente 

tendo articulado um quarto integrante, a Garapa, de acordo com o seu sítio 

eletrônico oficial, ainda possui “uma extensa rede de parceiros e 

colaboradores” (GARAPA, 2013f) e apresenta como objetivo 

 
pensar e produzir narrativas visuais, integrando múltiplos formatos 
e linguagens, pensando a imagem e a linguagem documental como 
campos híbridos de atuação. Trabalhamos em parceria com nossos 
clientes, e desenvolvemos um constante trabalho de pesquisa 
autoral, sempre explorando as potencialidades de cada projeto, 
tanto na construção das narrativas quanto nos modos de produção 
e de distribuição. Desenvolvemos projetos para ambientes 
distintos: vamos da fotografia estática à interação multiplataforma, 
do vídeo à instalação site specific. Produzimos e dirigimos filmes 
institucionais, publicitários e documentários; desenvolvemos 
plataformas multimídia, ensaios fotográficos e exposições. 

 
Afinada com a terminologia contemporânea do coletivismo artístico, a 

qual faz uso recorrente no seu discurso, a Garapa pode ser compreendida 

como um estúdio, bureau ou miniprodutora que articula colaboradores em 

seus trabalhos comerciais e autorais. Além da apropriação de uma 

terminologia atual há outra questão observada: por parte da Garapa há um 

esforço em se obter o reconhecimento das instituições de arte para o 

financiamento e difusão dos trabalhos autorais realizados.  

Em decorrência desse esforço, o projeto Correspondências, campo 

que originou este capítulo, foi aprovado e financiado pela Fundação Nacional 

de Artes, Ministério da Cultura. Para investigar este campo de pesquisa, 

entrevistei participantes do projeto Correspondências em Goiânia, bem como 

um representante da Garapa, cuja sede é na capital de São Paulo.  

Além das entrevistas, analisei o projeto disponível em sítios virtuais 

próprios onde também estão disponibilizados alguns materiais de divulgação 

(cartaz, programa das oficinas, dados do projeto, nota de imprensa)64, os 

                                            
64 O projeto e os materiais de divulgação foram consultados em endereços eletrônicos. 
Conferir endereços em Garapa (2013a; 2013b; 2013c; 2013f).   
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quais inclui como fontes. Por fim, as obras audiovisuais resultantes do 

Correspondências também me serviram como fontes de investigação65.  

Como no capítulo anterior, me debruço na análise das oficinas deste 

projeto não para buscar modelos a fim de aplicá-los no ensino superior onde 

atuo, mas para me inspirar neles e construir com os/as estudantes os nossos 

próprios caminhos formativos em realização audiovisual. Então aqui analiso 

os modos como a Garapa tem articulado o estudo e a realização audiovisual 

em grupo.  

Por isso, também não me proponho, aqui, fazer uma discussão com 

interesses somente históricos, ou uma análise fílmica das obras deste 

agrupamento. Ao contrário, interessa-me buscar como a Garapa lida com a 

participação em grupo na realização e no estudo do audiovisual, isto é, se ela 

se ocupa em estimulá-la e como faz para que isso ocorra. 

 

 

9.1 Coletivo Garapa // projeto Correspondências 
 

A Garapa é um agrupamento que se autointitula como “um espaço de 

criação coletiva” (GARAPA, 2013f). Em outras palavras, a Garapa faz uso de 

uma terminologia contemporânea ao se definir como coletivo. Mas o que isso 

significa? Em que o grupo se referencia quando se autointitula coletivo? 

Quando eu questiono ao representante da Garapa, Fehlauer (2013a), tenho 

que, 
Lara Satler – Eu conversei com alguns participantes do 
Correspondências, li a proposta do projeto no site e fiquei com 
algumas curiosidades, com vontade de entender um pouco mais. 
[...] Por que coletivo? 
Paulo Fehlauer – Bom, primeiro porque no nosso trabalho a gente 
se autodenomina um coletivo e é um trabalho que tem uma... 
pressupõe uma horizontalidade nas realizações dos projetos. Então 
na Garapa não tem cargos: são três sócios e os três têm a mesma 
função, ou seja, todas. Os três fazem praticamente tudo. E então 
isso tá muito... essa produção em grupo de forma horizontal tá 
embrenhada no que é o nosso trabalho. Tanto no trabalho autoral, 
quanto no comercial, a gente desenvolve dessa forma: é um 
processo de discussão constante, um debate constante na 

                                            
65 A última versão das obras resultantes do Correspondências foram consultadas em um 
canal exclusivo do projeto, na plataforma Vimeo. Conferir em Garapa (2013d). 
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produção e há sempre uma negociação, uma conversa constante 
pra chegar a um acordo sobre o que a gente vai fazer no trabalho. 
Então isso tá muito presente no nosso dia a dia. E como processo 
é uma coisa que nos interessa muito levar para outros meios, 
outros ambientes. 

 
A partir da resposta acima, tenho alguns elementos que envolvem a 

autodenominação de coletivo para a Garapa: a horizontalidade das relações 

entre os sócios; a inexistência de cargos entre eles, o que implica em que as 

funções sejam exercidas sem uma definição fixa ou preestabelecida; o 

debate contínuo durante o processo de realização significa negociação sobre 

as ideias, caminhos para realização etc.; a atenção ao processo que se 

traduz em um como ou um método de trabalho que o grupo avalia ser 

importante levar a outros locais.  

Por isso, um pouco mais à frente, na entrevista, Fehlauer (2013a) usa 

o termo “jogar uma fagulha” quando se refere a levar tal método de 

realização audiovisual coletiva a outras cidades,  
E essa troca com pessoas que a gente não conhece e essa coisa 
de chegar numa cidade e jogar uma fagulha, sabe, é um pouco da 
nossa vontade de jogar uma fagulha; de que em uma semana a 
gente pode produzir um trabalho interessante. [...] É interessante 
até porque como eu falei antes da ideia de jogar uma fagulha, né, 
numa cidade, num cenário. É interessante como às vezes isso 
acontece quando você percebe que algumas pessoas que 
participaram continuaram se encontrando, se reunindo e de certa 
forma aquela experiência da oficina ativou aquele... uma célula que 
estava meio adormecida e as pessoas começaram a se reunir pra 
produzir. Isso aconteceu algumas vezes já. E é interessante ver 
esse resultado. 

 
O que significa quando Fehlauer argumenta que a Garapa se interessa 

por jogar fagulhas de produção coletiva? Em um primeiro momento, 

promover o encontro e produzir audiovisual a partir dele parece ser o 

interesse da Garapa. Mas não apenas isso. Jogar fagulhas da produção 

coletiva sugere ativar uma continuidade desses encontros para a produção 

audiovisual. Então observo que, para este grupo, o realizar emerge do 

encontro e do desejo por estar junto para produzir. Portanto, o método deste 

grupo surge desse desejo do encontro, da reunião.  

Stimson e Sholette (2007) afirmam que o coletivismo artístico anterior ao 

pós-guerra esteve vinculado ao comunismo como um ideal, o qual ao falhar teria 

deixado poucas escolhas a não ser distanciar-se de grandes ismos. No entanto, 
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alertam que seria ingênuo pensar que o coletivismo atrelado a grandes ideais 

teria sucumbido.  

Em função disso, os autores buscam refletir sobre as redefinições que 

coletivos artísticos buscam atualmente em termos de significados, propósitos, 

formas de vitalidade política que tenham impacto em sua própria concepção de 

arte, tendo em vista este passado. Assim, Stimson e Sholette (2007) 

apresentam que a coletivização na produção artística não é novidade, mas ela 

parece não ter vida ideológica após o período pós-guerra, isto é, não ter grandes 

ismos para se sustentar como um empreendimento vivo, não ter literatura crítica 

para lhe dar orgulho de ter um lugar na história.  

No Brasil, Hollanda (2013) afirma que,  
Os coletivos, que se propagam em proporção geométrica pelo 
Brasil, trazem um plus de novidade. Os coletivos não se configuram 
por seus integrantes e sim por determinadas ações, agindo sempre 
num contexto de intervenção pública. Os coletivos também não são 
cooperativas, não são grupos, não têm número de participantes 
determinado, nem podem ser caracterizados como movimentos 
artísticos. Sua forma de organização é independente e, para cada 
ação ou conjunto de ações, os coletivos buscam patrocínio, 
oferecendo cursos, vendendo trabalhos ou realizando serviços 
como ilustração, design, vídeo etc. Esta autogestão elimina, 
portanto, a figura do curador, personagem cujos poderes seletivos 
e decisórios cresceram muito nos últimos 20 anos, adquirindo uma 
função de autoridade centralizadora no sistema das artes. 

 

Quando a autora nega a nomeação de grupo ou de cooperativa aos 

coletivos dos dias atuais está considerando a mobilidade e a agilidade em 

que seus membros se organizam em torno de projetos curtos ou ações 

pontuais. Por exemplo, hoje um artista participa de um projeto em um 

Coletivo X e amanhã pode participar em um Coletivo Y e posteriormente 

ainda voltar a se envolver com outros projetos no primeiro. Esta flexibilidade 

das relações entre os membros é que leva a autora a diferenciar os coletivos 

de 2013 de grupos e cooperativas da década de 1970.  

Desse modo, ela os caracteriza não pelos membros do grupo, mas 

pelas ações deles, que ocorrem pontualmente. São estas ações que geram, 

em sua opinião, a constituição de um coletivo na atualidade, isto é, são 

efêmeros. Por isso, ela qualifica a constituição destes coletivos ainda como 

rizomática e nômade.  
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Nem apenas móvel, nem apenas fixo, Mesquita (2008, p. 22) observa 

que desde os anos de 1990, no Brasil, os coletivos artísticos têm se 

organizado de diversos modos e a partir de distintos objetivos, por isso, 

afirma: “temos a existência de alguns coletivos trabalhando em conjunto há 

mais de dez anos, assim como agrupamentos efêmeros e temporários”.  

Argumento que a Garapa se apresenta como coletivo tomando como 

referência o fenômeno do coletivismo artístico contemporâneo. Tal referência 

tem implicações no modo de se constituir como grupo e os elementos que já 

elenquei (como a horizontalidade das relações, a inexistência de cargos ou 

funções fixas, etc.) parecem ser exemplos disso. Mas no que tal constituição 

em coletivo implicou na realização audiovisual dentro do projeto 

Correspondências?  

Desenvolvido em 2013 pela Garapa com o apoio financeiro da nona 

edição do Programa de Rede Nacional Funarte Artes Visuais66, o projeto 

Correspondências levou oficinas de produção multimídia a cinco capitais 

brasileiras: Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Rio Branco e São Paulo. Durante 

uma entrevista realizada na sede da Garapa em São Paulo, Fehlauer (2013a) 

explicou que as oficinas não eram técnicas, antes tinham como objetivo jogar 

fagulhas de produção coletiva em outros cenários e produzir a partir do 

encontro.  

Como pode ser visto na figura 27, o projeto propunha a realização de 

intercâmbios de imagens e ideias entre os participantes das oficinas das 

cinco capitais a fim de realizar um único documentário produzido 

coletivamente em rede. Noto no cartaz de divulgação que o enfoque foi dado 

ao convite para a participação de um documentário coletivo, construído em 

rede, a ser realizado dentro de oficinas de produção multímidia de 

abrangência nacional, uma vez que distribuídas entre cinco capitais 

                                            
66 A Fundação Nacional de Artes (Funarte), Ministério da Cultura, divulgou via portaria nº 
366, de 22 de novembro de 2012, o resultado dos projetos aprovados pelo Edital Programa 
Rede Nacional Funarte Artes Visuais, no qual o projeto Correspondências ocupa o sétimo 
lugar. Disponível em:< http://www.funarte.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Resultado-
final_Programa-Rede-Nacional-Funarte-Artes-Visuais-9a-Edicao_2012_Portaria-366.pdf>. 
Acesso em 04. jan.2014. 
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brasileiras. Quanto ao cartaz, observo ainda que sua visualidade opta por 

apresentar o tema que o projeto viria a trabalhar: a mobilidade urbana.  

Apesar dessa escolha visual, além da imagem não há nenhuma 

apresentação verbal sobre o tema das oficinas no cartaz. A opção foi 

apresentar a metodologia das oficinas de produção multimídia (coletiva e em 

rede) por meio do produto que elas gerariam (um documentário). Por isso, os 

subtítulos do cartaz trazem “Um documentário coletivo, produzido em rede. 

Oficinas de produção multimídia em cinco capitais brasileiras”.  

 

 

 
Figura 27: Cartaz de divulgação do projeto Correspondências (Autoria Garapa, 2013c) 

 
 

Dentre o público esperado para essas oficinas estavam “artistas, 

estudantes e profissionais do campo das artes visuais, do audiovisual e da 

comunicação” (GARAPA, 2013b). E os objetivos do projeto Correspondências 

eram, 

 
explorar as possibilidades narrativas da linguagem audiovisual nas 
redes virtuais [...] Outros objetivos do projeto Correspondências 
são: a familiarização dos participantes com as linguagens e 
técnicas das novas mídias, a discussão das fronteiras e relações 
entre documentário e artes visuais e a experimentação das 
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possibilidades de produção colaborativa e disseminação de 
conteúdo independente. (GARAPA, 2013b) 

 

Com o andamento do projeto, a ideia de um único documentário se 

transformou em documentários realizados em capítulos. Observo que no 

texto de divulgação publicado no Portal das Artes da Fundação Nacional de 

Artes (Funarte), antes de o projeto chegar às cinco capitais, já há uma sutil 

alteração do enfoque dado ao seu produto final. Ou seja, de um 

documentário para documentários em capítulos,  
  

Como sugere o nome, o Correspondências será desenvolvido 
através da troca de informações entre as regiões, a partir das 
oficinas, com o apoio de parceiros locais. Cada cidade receberá 
uma oficina. O documentário será realizado em capítulos, por 60 
pessoas, selecionadas em cinco capitais brasileiras, uma de cada 
região do país: Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Rio Branco e São 
Paulo. Serão selecionados 12 participantes em cada cidade, que 
vão abordar um tema comum: “Mobilidade”. Durante todo o período 
de realização do projeto, os integrantes serão estimulados a 
debater, por meio de recursos eletrônicos virtuais, temas, 
estratégias e referências67. 

 

Ao final do projeto, o documentário em capítulos se tornou vinte 

microdocumentários. Cada capital realizou quatro destes com narrativas 

próprias e fragmentadas entre si, isto é, sem uma sequência conectiva, 

exceto pela exploração do mesmo tema: mobilidade urbana e pelo uso da 

mesma metodologia. Qual o motivo dessas alterações? O que elas me 

sinalizam quanto à realização audiovisual neste projeto? 

A Garapa como coletivo promotor do projeto Correspondências viajou 

por cinco capitais para produzir imagens audiovisuais com os participantes 

dessas cidades. Argumento que tal nomadismo gerou espontaneamente um 

coletivo em cada uma das cinco cidades, pois embora a Garapa propusesse 

eixos norteadores: o tema era único (mobilidade urbana) e a obra final era um 

único documentário, a metodologia intitulada coletiva permitiu que cada 

cidade desse um direcionamento próprio para a produção das suas imagens. 

                                            
67 Produção de documentário coletivo inclui oficinas gratuitas. Portal das Artes - Fundação Nacional 
de Artes, Funarte, Brasília, 29 jan. 2013. Disponível em: <http://www.funarte.gov.br/artes-
visuais/producao-de-documentario-coletivo-inclui-oficinas-gratuitas/>. Acesso em: 04 jan. 2014. 
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Isso implicou na transformação do formato de um documentário 

(longametragem) para vinte microdocumentários com narrativas próprias.  

Mas observo que isso só ocorreu no desenrolar das realizações, isto é, 

no processo da realização. E também porque a experimentação do coletivo 

de cada cidade foi posta em primeiro plano em detrimento de um 

planejamento prévio referente ao formato final das imagens. O ônus de não 

construir um único documentário como proposto inicialmente só pode ser 

custeado por uma relativa independência institucional que a Garapa possui 

ao se definir como coletivo.  

Rosas (2013) argumenta que a atuação fora dos meios culturais 

institucionalizados, os quais validam as obras como Arte, com “A” maiúsculo, 

tais como museus, galerias, curadores/as e, neste caso incluímos festivais de 

vídeo e cinema (com seus/suas jurados/as), é um ponto de partida para se 

entender a produção de imagens em coletivos. Dado que a circulação das 

imagens audiovisuais produzidas dentro do Correspondências contou com 

plataforma do próprio sítio eletrônico do projeto (GARAPA, 2013a) e com um 

canal no Vimeo (GARAPA, 2013d), uma rede virtual de compartilhamento de 

vídeos, tais instituições que tradicionalmente validariam as imagens em 

cinema de Arte, com “A” maiúsculo, parece importar bem pouco. Mas por 

quê?  

Em parte porque a Garapa se autointitula coletivo, mas também 

porque o Correspondências, enquanto projeto já tinha sido validado por uma 

instituição, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) por meio do apoio 

financeiro para sua realização, concedido pelo programa Rede Nacional 

Funarte Artes Visuais, na sua nona edição. E o que isso pode significar? 

Mesmo que de um modo ambíguo, as imagens audiovisuais realizadas 

dentro do projeto já estavam validadas antes da sua produção. Se por um 

lado definir-se como coletivo possibilitou uma realização audiovisual 

independente, por outro essas imagens, antes de serem realizadas já 

gozavam, de uma relativa independência das instituições de arte/cinema para 

sua chancela, pois elas já estão previamente validadas. Então, no 

Correspondências ser coletivo significou possuir uma realização audiovisual 
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própria por gozar de certa independência institucional para validar suas 

obras.  

Por fim, observo que, segundo Mesquita (2008), os grupos atuais que 

se autodenominam coletivos optam por se constituir de modo descentralizado 

e heterogêneo a partir de três vetores: autoria do projeto, processos de 

organização e criação da obra. Neste sentido, ele argumenta que a pesquisa 

empírica sobre a organização social, por exemplo, torna-se tão importante 

para artistas de coletivos quanto a tradicional pesquisa sobre os materiais e 

produtos têm sido para artistas que trabalham fora deste contexto.  

Essa informação me ajudou perceber que no Correspondências a 

Garapa iniciou sua pesquisa empírica considerando a criação da obra. Então 

o primeiro recorte foi na obra em si (um documentário) e como ela seria 

criada (inicialmente em rede e posteriormente dentro das oficinas, que 

aconteceriam nas capitais). Uma evidência disso está no enfoque que o 

cartaz dá ao documentário (obra), resultante das oficinas.  

Na sequência, o recorte se alterou do produto das oficinas (o 

documentário) para o modo como elas propiciariam a criação da obra em 

coletivo: por meio do uso de um jogo cartográfico como metodologia. 

Contudo, apenas no decorrer do projeto o jogo cartográfico ganhou 

importância, por isso ele sequer aparece no programa das oficinas ou mesmo 

no cartaz de divulgação delas. Aos poucos, ele se tornou uma espécie de 

dispositivo de criação audiovisual, um deflagrador de narrativas para os cinco 

coletivos das cinco capitais. Como um dispositivo, o jogo cartográfico possuía 

alguns elementos de extremo controle pela Garapa e outros de extrema 

abertura às negociações a serem realizadas dentro de cada um dos cinco 

coletivos das capitais.   

A Garapa, por meio de uma pesquisa empírica sobre o jogo 

cartográfico, foi gradualmente compreendendo que o seu enfoque à obra 

(documentário) deveria ser alterado para um modo de possibilitar que ela 

fosse deflagrada pelos/as envolvidos/as de cada capital. O jogo cartográfico 

como um dispositivo não garantiria a criação da obra, mas funcionaria como 

uma estratégia para ela emergir. Esta estratégia concebida pela Garapa foi o 
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que de fato ela tinha de extremo controle. Todo o restante seria deflagrado, 

estando aberto à negociação por cada um dos coletivos.  

A Garapa foi experimentando esse modo de realizar audiovisual por 

meio de um jogo cartográfico, sem saber que isso se tratava de um 

dispositivo de criação narrativa. Penso nisso porque quando questiono 

Fehlauer (2013a, grifos meus) sobre essa alteração de enfoque, tenho que  
 
Lara Satler – Vocês usaram o termo jogo cartográfico no site do 
projeto, que foi disponibilizado no desenrolar dele. Mas antes vocês 
usaram o termo documentário em rede. Por que vocês preferiram 
na divulgação (cartaz e programa das oficinas) o enfoque no 
documentário em rede em detrimento de jogo cartográfico? 
Paulo Fehlauer – Isso foi bem por uma razão prática assim: a gente 
divulgou antes e definiu a metodologia depois. Essa metodologia 
do jogo surgiu quando o projeto já estava sendo divulgado. A gente 
acabou... eu te falei que inicialmente a gente tinha pensado em 
uma estrutura mais linear, mas aí a história do jogo só foi entrar 
mais no final, quando a gente definiu a metodologia. É mais prático 
do que... 
[...] 
Lara Satler – Então posso dizer que o jogo acabou se tornando a 
metodologia de todo o projeto, que se realizou nas oficinas? 
Paulo Fehlauer – Sim, de todo o projeto, que era um tema que a 
gente tava pesquisando nesse ano. Essa coisa da cartografia 
entrou bem forte no nosso trabalho nesse ano, acho que desde o 
ano passado. Mas a gente fez um trabalho sobre o Tietê que 
também trabalha com cartografia. A gente tinha feito outra oficina 
aqui em São Paulo, da Caixa Cultural, que a gente usou mapa 
como base do trabalho. Na verdade, foram quatro grupos na Praça 
da Sé. Cada um em cada esquina da Praça e a interface do projeto 
é o mapa e os pontos. E foi curioso que no processo a pesquisa 
acabou nos levando a encontrar outros trabalhos, outros artistas 
trabalhando na mesma linha. Um grupo lá de Curitiba que eu achei 
bem interessante, também coletivo, esqueci... que trabalha com 
cartografia e essa ideia de uma cartografia afetiva e a gente volta 
pra o situacionismo. Na hora que surgiu a gente achou que tinha 
tudo a ver com a ideia da oficina. 

 

Até o final da realização audiovisual, a Garapa não sabia que esse 

jogo cartográfico estava funcionando como um dispositivo, como uma 

estratégia narrativa. Além disso, há uma oscilação entre o peso que a obra 

tem e o seu modo de realização coletiva. Não me parece no trecho acima 

que Fehlauer tenha amadurecido a potência do método do jogo cartográfico, 

pois sua afirmação ressalta o mapa enquanto obra fixa. Por isso, ele oscila 

em tratar do jogo, mas enfatiza a questão da cartografia, ou seja, da obra que 

se fundamenta nos mapas para ser realizada.  
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Apesar disso, a pesquisa sobre o jogo cartográfico possibilitou à 

Garapa enxergar uma solução para um possível engessamento nas obras de 

realização audiovisual no Correspondências. Por isso, Fehlauer afirma que 

“inicialmente a gente tinha pensado em uma estrutura mais linear”, ou seja, 

na criação de um documentário único e que foi o jogo cartográfico que 

possibilitou a fragmentação da narrativa, dentro de um mesmo projeto. 

Assim,  
Lara Satler - No início do projeto, vocês chegaram a pensar na 
possibilidade de produzir um único documentário. De repente, um 
longa sobre o tema? 
Paulo Fehlauer - Chegamos, chegamos. Até a ideia inicial do 
projeto era essa. E aí a gente no meio do processo começou a 
pensar que podia... primeiro, podia engessar muito a experiência 
de cada grupo. Porque eu chegaria quase com um roteiro, né? 
Teria que ter uma direção prévia pra chegar e falar “oh cada 
cidade, eu vou querer isso, isso e isso e vocês só vão preencher as 
lacunas”, sabe? Então isso poderia ficar... acho que perderia o lado 
da experimentação, perderia esse lado do trabalho em coletivo. 
Talvez o produto final fosse mais palatável, fosse mais fácil de 
consumir, de vender, sei lá, inclusive. Mas como processo seria 
muito... acho que perderia um pouco dessa característica do 
coletivo. Acho que teria uma direção nossa e as pessoas 
simplesmente encaixariam suas peças ali, né? Então na discussão 
sobre como seria a dinâmica das oficinas a gente acabou optando 
por essa estrutura mais fragmentada e experimental. (FEHLAUER, 
2013a) 

 

Então, em nome de uma abertura à experimentação de todos/as 

participantes das cinco cidades por onde a realização audiovisual do projeto 

construiu coletivos, o formato da narrativa foi alterado de um único 

documentário longa-metragem para vinte microdocumentários. Mesmo sob 

pena de tornar o resultado final da narrativa menos palatável e menos 

consumível, a atenção ao processo pesou mais na decisão. Assim, a opção 

por narrativas fragmentadas e sem uma linearidade resulta da observação ao 

processo de realização audiovisual em coletivo.  

Mas não apenas disso. A partir de Mesquita (2008) argumento 

também que diante da recusa em engessar a participação e experimentação 

dos/as membros de cada um dos cinco coletivos, a Garapa buscou na 

pesquisa empírica uma relação entre os processos de organização coletiva 

das oficinas e um método de realização audiovisual. Dessa pesquisa, ela 

encontra o jogo cartográfico como solução.  
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E mesmo sem clareza de que o documentário contemporâneo tem se 

utilizado do jogo como um dispositivo deflagrador de estratégias narrativas, a 

Garapa parte de processos de organização em coletivo para vislumbrar um 

método de realização audiovisual em coletivo. Então, o jogo cartográfico 

como método de realização audiovisual em coletivo possui como 

características as mesmas regras criadas pela Garapa para todos/as 

participantes das cinco capitais.  

Apesar de as regras serem as mesmas, isto é, partirem dos cinco 

mapas e das comparações entre eles, o desenrolar narrativo não estava sob 

o controle da Garapa, mas estava aberto à negociação. No entanto, observo 

que Garapa opta por esse caminho sem muita clareza do que estava 

fazendo, oscilando entre a defesa do coletivo e a necessidade de apresentar 

uma obra ao final do projeto.  

Considero provável que a cartografia tenha entrado na realização 

audiovisual do Correspondências como mais um modismo contemporâneo 

que a Garapa faz uso para dialogar com os coletivos das cinco capitais, mas 

ao mesmo tempo atender às exigências da Funarte. Contudo, observo que 

isso não foi premeditado. A Garapa ao se afirmar como coletivo encontrou 

uma independência institucional para suas produções autorais, mas isso tem 

um ônus, que exige dela certa ginástica para validar suas obras.  

Para a Garapa, tal ginástica tem sido feita no sentido de conciliar sua 

independência criativa com as exigências das instituições financiadoras de 

Arte, com “A” maiúsculo, no Brasil. Para isso, ela lança mão de certos 

modismos, muitos dos quais tem sido bem avaliados por estas instituições. 

Ainda dentro do pacote do modismo contemporâneo que a Garapa faz uso no 

Correspondências entraria a temática da mobilidade urbana; o documentário 

como resultado das oficinas;  as oficinas como contrapartida de projetos 

culturais; a rede como sinônimo de internet e como estratégia de produção 

em 5 estados brasileiros e circulação dessas imagens; e também o realizar 

audiovisual em coletivo. Considero todos estes aspectos importantes, mas 

devido ao meu recorte neste capítulo tratarei deles em momento mais 

oportuno.   
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Por fim, avalio que o mérito do Correspondências está em vislumbrar 

de um método de realização audiovisual esboçado a partir da observação 

nos próprios processos de organização em coletivo. Penso que em termos de 

realização audiovisual essa é uma descoberta considerável para a Garapa, 

especialmente porque ao se apresentar como grupo ela se autodefine 

coletivo.  

     

9.2 Oficinas coletivas // projeto Correspondências 
  

Argumentei até agora que a autodenominação coletiva pela Garapa 

traz algumas implicações na sua realização: horizontalidade das funções, 

extinção dos cargos fixos, mais atenção ao processo do que ao resultado 

final da obra, contínua negociação sobre as escolhas narrativas e a criação a 

partir do encontro são alguns elementos que parecem fundamentar o 

audiovisual dentro do projeto Correspondências. Tratei também do mérito da 

Garapa em vislumbrar um método de realização audiovisual capaz de 

abarcar nele processos de organização coletiva.   

De modo análogo, observo a partir de agora se e como essa 

denominação coletiva gera implicações na concepção de formação, bem 

como na concretização dela dentro das oficinas. Assim, me interessa pensar 

neste item como o grupo articulou o realizar ao estudar audiovisual nestes 

espaços formativos intitulados, no cartaz da figura 27, “oficinas de produção 

multimídia”.   

Mas antes das oficinas propriamente ditas, volto ao cartaz da figura 27 

e observo que havia inicialmente um propósito de que a realização das 

imagens audiovisuais passasse por uma rede. Assim, por meio de 

plataformas de redes sociais como Facebook, Tumblr e o espaço institucional 

do sítio do próprio coletivo, chamado Garapa Lab, havia uma intenção que a 

produção destas imagens se iniciasse pelo estabelecimento de relações 

entre todos os cerca de setenta participantes (os sessenta selecionados, os 

membros da Garapa e ainda outros parceiros locais, como produtoras 

colaboradoras). Fehlauer (2013a, grifos meus) afirma que,  
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A gente criou um grupo no Facebook logo no começo, logo que as 
pessoas foram selecionadas e convidamos todas as pessoas. 
Inclusive é um processo que a gente... a gente trabalha muito com 
colaboração, projetos que envolvam outras pessoas é e foi uma... 
virou quase um método nosso. A gente tem grupos no Facebook 
para cada projeto. Assim para cada projeto que envolvam outras 
pessoas porque te permite ter essa troca e ter uma... apresentar 
referências: ah, vi um vídeo que acho que pode ser uma referência 
interessante pra esse trabalho e posta lá, põe o link. Acho que tem 
uma dinâmica muito interessante para esse trabalho. E a gente fez 
a mesma coisa, tentando estimular as conversas, claro que isso é 
uma... você joga a isca, né, se as pessoas vão fisgar e fazer a troca 
é outra questão, mas aconteceu bastante. Assim aconteceu, acho 
que foi bem interessante até troca de lugar pra ficar, nem todas que 
participaram de Curitiba que era de Santa Catarina, aí elas 
mandaram mensagem lá perguntando se tinha... se podia ceder um 
quarto, sei lá, durante as oficinas e rolou, deu certo. Sempre que 
saía alguma coisa a gente tentava colocar o material lá e estimular 
uma discussão. É um grupo fechado. 

 

Segundo o trecho acima, as redes sociais foram fundamentais para 

essa construção de saberes, pois mediando esse processo formativo as 

obras resultantes dos momentos anteriores às oficinas teriam a circulação 

disponibilizada nelas. Seria então um meio de preparar os/as participantes 

para as oficinas, mas também havia um objetivo de possibilitar a construção 

de redes entre todos/as. Mas será? Quando eu pergunto à Pessoa (2013) 

sobre esse assunto,  
Lara Satler – Você conseguiu construir redes com os/as 
participantes de outras cidades? 
Yasmim Pessoa – Na verdade, não existiu uma rede direta entre os 
participantes de outras cidades. Foi mais com o que eles tinham 
desenvolvido... assim em relação aos pontos que eles tinham 
escolhido em outras cidades. Então a gente usou o mapa para 
descobrir, para tentar uma conexão entre a localização deles e a 
nossa localização.  
Lara Satler – Então nem pelo Tumblr nem por outras ferramentas 
virtuais que vocês podiam ver os vídeos uns dos outros não foi 
possível estabelecer redes com outras cidades? Com Curitiba, São 
Paulo ou Fortaleza, por exemplo. 
Yasmim Pessoa – Eu acho que não, tipo, eu acho que no Tumblr 
tinha uma introdução que a gente fazia sobre nós mesmos, mas eu 
não cheguei a ler sobre outras pessoas não. É, e não sei se a 
gente chegou a ver vídeos, eu não me lembro. Não sei se a gente 
chegou a ver vídeos de outras pessoas assim.  

 
Mariano (2013), outro participante do projeto, ao ser perguntado sobre 

o processo formativo anterior às oficinas dentro do Correspondências 

responde que, 
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Lucas Mariano – A primeira coisa que eles mandaram foi o email 
de acesso, de aceite, né? Depois, alguns dias depois, eles pediram 
para a gente fazer esse Tumblr porque a maior parte das coisas ia 
ser tratada por lá, sabe? Era para todos terem feito, sabe, porque 
eles mandavam as referências que eles... eles mandaram acho que 
quatro referências. Só que era bem aberto, inclusive... as pessoas 
de todos os estados, eram cinco estados!? Cinco: Curitiba, 
Fortaleza, Goiânia, Rio Branco e São Paulo. A gente podia mandar 
referência também, inclusive um rapaz mandou a referência de 
uma roda... daquele programa Roda Viva, que a discussão era 
Mobilidade Urbana, né? Então foi um negócio que acrescentou 
muito assim, pelo menos para mim, pontos de vista diferentes 
assim do que eu pensava e a primeira referência que a Garapa 
mesmo postou foi vídeo “Tudo é remix”, Everything is remix, cê já 
viu? É uma série de quatro vídeos que o cara trabalha com a ideia 
de que nada é totalmente novo, tudo é a junção de uma coisa que 
já era feita com uma outra coisa que também já era feita e cria uma 
coisa nova, né? Então, ah, fritei com esse vídeo, é muito legal, 
sabe? [...] 
Lara Satler – Você propôs alguma referência? Ou você propôs 
alguma coisa, neste momento? 
Lucas Mariano – Não... justamente... não, na parte inicial não, né? 
Porque, justamente por isso que eu te falei, essa parte de conceito 
eu tenho que trabalhar mais, sabe? E eu não tava muito seguro, 
por que sei lá, sabe, dentro dessas pessoas tinham professores, 
tinha uma série de pessoas, sei lá, com mais experiência do que eu 
e que tavam ali também, então eu meio que queria absorver aquilo 
tudo para posteriormente talvez dar alguma opinião. Que foi o que 
aconteceu na fase prática, sabe, foi... ainda... foi ainda mais 
construído coletivamente, sabe, eu acho, porque a gente opinava, 
era uma coisa mais solta assim. 

 

Mariano afirma que o uso dessas redes sociais serviu para trocar 

referências e construir conhecimento e relações entre os participantes das 

cinco capitais, já que a rede era a mesma para todos/as. Apesar disso, esse 

não foi o entendimento de Pessoa, no trecho anterior. Então cerca de três 

meses antes das oficinas, os/as participantes podiam trocar referências entre 

si por meio destas redes sociais.  

Contudo, nem todos/as o fizeram como foi o caso do próprio Mariano, 

que se sentiu à vontade para participar apenas na parte “mais prática”, isto é, 

no encontro da Garapa com o grupo de cada capital. Também não foi o caso 

de Pessoa, uma vez que não compreendeu o sentido da rede para o seu 

processo formativo.  Mesmo assim, Mariano relata acima que a referência 

trocada espontaneamente por um participante serviu para que ele se 

apropriasse melhor da proposta da realização audiovisual coletiva.   

Desse modo, o termo rede neste processo formativo tinha um duplo 

sentido, sugerindo que a produção dessas imagens se utilizaria da rede 
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mundial de computadores, a internet. Mas não apenas isso. Também a 

construção de saberes sobre as imagens realizadas pelos/as 60 

selecionados/as antes do encontro da Garapa com os participantes das cinco 

cidades in loco, presencialmente.  

Hollanda (2013) ressalta que os coletivos artísticos utilizam de uma 

comunicação intensa por meio de sites de serviço de redes sociais e blogs, 

que podem ser utilizados como espaços de troca de informação, interação e 

produção de conhecimento. Mas talvez pela inexperiência dos/as 

participantes em uma realização audiovisual coletiva ou pela incompreensão 

de que já os primeiros contatos faziam parte do projeto, os depoimentos 

acima expressam que houve um aproveitamento tímido destes espaços. 

Certamente por isso Fehlauer (2013a) afirmou que “você joga a isca, né, se 

as pessoas vão fisgar e fazer a troca é outra questão”, sugerindo que a 

Garapa não tinha controle desses processos.  

Retomando as dinâmicas desse processo formativo em coletivo e por 

meio das redes sociais, observo que ela requer trocas e interações nem 

sempre viáveis ou viabilizadas. Na fase do projeto anterior às oficinas, a 

distância física entre os participantes contribuiu para dificultar a compreensão 

dos membros sobre os modos de estudar e realizar em coletivo.  

Embora fosse estimulada a autogestão, bem como a descentralização 

e a flexibilidade por meio de ferramentas que permitem a horizontalidade das 

proposições – uma vez que todo participante poderia postar, comentar, 

sugerir e redirecionar o rumo da discussão –, noto certo desconhecimento e 

timidez para o exercício destas ações formativas que afirmou Mariano acima 

se tornaram mais possíveis no coletivo presencial. Apesar disso, Filho (2013) 

comenta sobre as oficinas que,  
 

Na verdade eu acho que fui ficando pra trás, porque eu acho que 
não tive tempo de desenvolver, né, alguma coisa. Então eu quase 
não contribui no fim das contas, foi isso. E também eu não me 
identifiquei muito com o grupo, sabe, com o grupo como um todo, 
sabe, acabou que foi feito uma coisa que talvez ao final fosse 
mais... enfim, eu não me senti parte do grupo, consequentemente 
da ideia, mas não só da ideia, do próprio fazer, né? Então, como 
era uma coisa bastante coletiva, eu acabei não me interessando 
pelo fazer por não me identificar muito com o grupo. Até por serem 
pessoas totalmente desconhecidas, então não teve, sei lá, um 
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entrosamento, não sei. É isso, eu não comprei a ideia no fim das 
contas.  

 

Apesar de apresentar a perspectiva de um participante que não 

comprou a ideia, o trecho traduz que nas oficinas a dinâmica era “muito 

coletiva” e que exatamente por isso ele não se envolveu. Um dos motivos 

para não ter se envolvido, segundo ele, foi não ter se identificado com o 

grupo. Desse modo, mesmo que as redes sociais tenham proporcionado um 

contato com o modo coletivo de formação escolhido pela Garapa, observo 

que apenas nas oficinas esse modo pode ser apropriado. Apesar disso, como 

relatou Filho (2013), a duração desses encontros parece ter sido insuficiente 

para seu próprio ritmo, já que ele expressou certa frustração por ter ficado 

para trás.   

Parece-me que o termo oficina, dentro do Correspondências, goza da 

mesma independência que discuti anteriormente ao tratar da realização 

audiovisual. Em outras palavras, oficina nesse projeto tem um sentido muito 

peculiar de formação. Quando questiono o Filho (2013), sobre o momento 

para a formação e para a realização audiovisual, ele me diz: “na verdade, não 

era separado, né, a oficina do desenvolvimento do projeto. Era tudo uma 

coisa só”. Mas o que isso significa? Buscando respostas com Fehlauer 

(2013a, grifos meus) tenho que,  
Lara Satler – Quando vocês redigiram o projeto, as oficinas seriam 
mais um espaço para o transmitir a experiência de vocês ou para o 
realizar em conjunto? 
Paulo Fehlauer – Elas eram a mesma coisa assim. Sempre foi... a 
gente também nem usa muito o ensinar como uma ideia porque... 
no fundo a gente faz é meio que um trabalho, a gente faz é uma 
articulação assim, tá no meio de pessoas que já tem conhecimento, 
que tem algo a contribuir com o processo. É então tanto que nesse 
caso e na maioria das nossas oficinas, a gente já faz um recorte de 
público, que é um público já capacitado não necessariamente na 
questão do audiovisual, né? Mas já é um público – não um público 
iniciante, adolescente, por exemplo, infanto-juvenil. É uma escolha 
nossa. Pelo processo, porque o trabalho e a experiência tem que 
ser estimulante pra gente também, tem que trazer questionamentos 
pra nós também, mais troca horizontal de produção do que ensinar, 
entregar alguma receita ou sei lá apresentar uma ideia mais 
consolidada. A ideia é sempre que a gente só leva uma semente lá 
e a dinâmica vai fazer com que ela germine.  

 

Assim, parece que oficina no Correspondências não tinha um sentido 

de formação como tenho discutido nesta pesquisa. Nele as oficinas foram, 
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em primeiro lugar, espaços de encontro e é deste encontro que emergiu a 

realização audiovisual. Os desdobramentos do encontro, ocorrido nas 

oficinas, seja ele entre os membros da Garapa e os/as participantes 

selecionados/as, sejam destes/as com moradores/as da cidade onde 

estavam, geraram as narrativas, que se tornaram os microdocumentários.  

Pensar nas oficinas como um espaço de educação formal de onde se 

ensina e se aprende fugiu ao interesse do Correspondências. Quando 

Fehlauer argumenta que “a gente também nem usa muito o ensinar como 

uma ideia porque... no fundo a gente faz é meio que um trabalho, a gente faz 

é uma articulação”, está construindo uma recusa ao sentido de ensinar que 

hegemonicamente é compreendido como entregar um conhecimento a 

alguém, algo muito distinto de realizar um trabalho de trocas, em conjunto. 

Além disso, sua recusa ao termo traduz também uma noção de que aquele 

que ensina não articula pessoas de igual para igual.  

Na sua fala, fica claro ainda que a ideia de ensinar não é usada pela 

Garapa porque ela traduz uma experiência desestimulante, ela não 

proporciona questionamentos, nem trocas horizontais para a produção ou 

realização audiovisual. Uma vez que a Garapa busca trocas horizontais e 

estimulantes, não lhe serve o ensinar e toda a ideia que tal termo traz no seu 

bojo.  

Assim, a formação no Correspondências ocorreu de modo paralelo ao 

foco prioritário, que foi a realização a partir do encontro, por isso, o projeto 

lidou com as correspondências, com as ligações entre cidades, distâncias e 

pessoas que participaram do coletivo. Por isso ainda que segundo o 

programa das oficinas, “os grupos de trabalho serão montados considerando 

a complementaridade dos perfis” desejados os quais estavam listados por 

“artistas e estudantes e profissionais do campo das artes visuais, do 

audiovisual e da comunicação” (GARAPA, 2013b).  

Quando observo o objetivo da complementação dos perfis dentro do 

projeto Correspondências em comparação com os trechos acima, noto que a 

seleção das cinco oficinas foi determinante para composição dos cinco 

coletivos, mas também para sinalizar um método de trabalho dentro das 

oficinas. Ele é caracterizado por pequenos núcleos de trabalho, com líderes 
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funcionando como monitores que auxiliaram os demais participantes e 

consequentemente a coordenação do projeto. Em outras palavras, o perfil 

desejado aponta para o planejamento de uma organização de trabalho 

nuclear.  

 
Acho que neste caso, como o trabalho viajou por cinco cidades, 
cada uma tinha uma realidade diferente, né? E cada grupo também 
acaba tendo uma realidade diferente. A gente tenta, na hora de 
montar os grupos, a gente também tenta compensar essas 
diferenças. Então não vai ter um grupo com todos os fotógrafos e 
outro com nenhum, sabe? A gente tenta misturar isso para que a 
coisa fique mais equilibrada. E aí o próprio grupo acaba se 
ajudando. Então aquele cara que já trabalha com fotografia, o cara 
que trabalha com vídeo, ele vai, ele mesmo vira um núcleo ali, ele 
orienta as outras pessoas sobre o funcionamento, né, que é uma 
das coisas que a gente coloca sempre no primeiro encontro: é que 
não é uma oficina técnica, não é o objetivo, tanto que acontece, é 
bastante comum que exista uma evasão logo depois do primeiro 
encontro. (FEHLAUER, 2013a)  

 

Além de sinalizar o trabalho dos supostos doze participantes (afinal 

eram doze vagas desconsiderando a evasão) em núcleos, essa organização 

nuclear evidencia que as oficinas eram muito mais um misto de espaço do 

encontro e trocas de experimentações coletivas para uma realização 

audiovisual do que um ambiente de formação, no sentido de alguém ensina a 

outros sobre documentários em rede.  Por isso, Fehlauer afirmou acima “a 

gente nem usa muito o termo ensinar como uma ideia, porque no fundo a 

gente faz é meio que um trabalho”. 

 Neste sentido, as oficinas, neste projeto, funcionaram como o 

situacional, nos termos de Hollanda (2013), ou seja, o espaço para o 

encontro e para a realização audiovisual coletiva. Desse modo elas operam 

como um coletivo que se encontra para realizar. As dúvidas técnicas, de 

linguagem ou de estilo narrativo foram abordadas caso os/as participantes 

perguntassem durante estes encontros.  

Além disso, as oficinas foram também o espaço dos próprios coletivos 

existirem. Elas foram um pretexto para que os grupos se articulassem e 

realizassem audiovisual juntos. Nelas a formação ocorreu de modo indireto. 

Em outras palavras, a formação foi uma consequência da diversidade de 

conhecimento técnico e estético dos/as participantes.  
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Inspiradas no modo organizacional da Garapa, que se assume a partir 

de certa horizontalidade das relações, as oficinas no projeto 

Correspondências assumem a disposição de um coletivo. E além das oficinas 

servirem de pretexto para o encontro, caracterizando-se muito mais como um 

grupo de trabalho do que como espaço de formação, elas traduzem ainda 

uma organização de certo modo adisciplinar e caótica, sem o desígnio de 

funções específicas ou papéis determinados para cada participante.  

 
E na hora de produzir e montar os grupos de produção mesmo não 
existia necessariamente uma função, todas as pessoas passavam 
por todas as etapas assim – claro que de acordo com o interesse 
de cada um também, quem tinha mais interesse na capacitação de 
imagem, acaba fazendo isso – mas não existe uma [função 
específica]. A gente tenta fazer com que o grupo trabalhe de forma 
horizontal também e crie a partir desse encontro, né? Um encontro 
com pessoas de várias áreas diferentes e que cada um tem alguma 
coisa a contribuir ali. E então não tem um diretor, um diretor de 
fotografia, não tem um assistente, sabe? A gente não designa 
papéis. (FEHLAUER, 2013a) 

 

Neste contexto, assumir uma composição coletiva nos créditos de 

cada documentário apenas reflete a organização do trabalho sem papéis ou 

funções predeterminadas. Neste sentido, tais créditos visam traduzir que a 

autoria dos trabalhos é compartilhada indistintamente entre os/as 

participantes das oficinas, ou melhor, dos coletivos, como podemos observar 

na figura 28. Mas será?  

Nos créditos finais do documentário intitulado Goiânia // Curitiba (lê-se 

Goiânia em correspondência com Curitiba) noto que o microdocumentário é 

assinado por todos/as os/as participantes que estiveram nos encontros 

presenciais, mesmo quem não esteve ativamente em todo o processo. O 

frame que compõe a figura a seguir apresenta essa noção de produção sem 

funções ou papéis.  
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Figura 28: Créditos finais do documentário intitulado Goiânia // Curitiba  

(Autoria Garapa, 2013d) 
 

 

Contudo, os membros da Garapa não assinam o trabalho como 

participantes do coletivo, como participantes da oficina. No que implica propor 

que as oficinas sejam o espaço do encontro, um pretexto para a realização a 

partir da horizontalidade das relações, e ao mesmo tempo não assinar a obra 

desse encontro como um participante dela? Ou seja, o que significa a Garapa 

assinar os microdocumentários por meio da sua logomarca como realizadora 

do projeto como um todo, mas os seus membros, presentes nas oficinas, não 

se incluírem como participantes?  

Penso que a opção por usar o termo oficinas para a realização coletiva 

gerou uma compreensão ambígua que oscila entre espaços hierarquizados 

(próprio da noção hegemônica do ensinar) e não hierárquicos e todas as 

suas implicações. Uma evidência está na opção dos membros da Garapa em 

assinar os microdocumentários como realizadores do projeto (usando apenas 

a logomarca), mas não incluírem seus nomes como participantes dos 

coletivos de cada cidade. Em outras palavras, participar do coletivo-oficina e 

não assinar a coautoria das narrativas pode ser considerado um dos reflexos 

dessa ambiguidade.  
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Afinal, sendo as oficinas um grupo de trabalho coletivo experimental e 

não hierárquico, independentemente da função de coordená-las, eles 

comungaram das decisões, coparticiparam da fotografia, da captação e 

edição do áudio, da montagem final dos vídeos, codirigiram e foram 

coautores. Quando perguntado porque realizar o Correspondências por meio 

de oficinas, Fehlauer (2013a) comenta que a oficina  
 
É uma parte bem importante do nosso trabalho: esse ano foram 
cinco desse projeto [Correspondências], mais três para a Caixa 
Cultural, mais uma pra Vale. São nove oficinas. É uma parte bem 
importante do nosso trabalho: essa relação de trabalhar em coletivo 
de modo a criar essa vontade de explorar ainda mais essa 
dinâmica; de levar pra fora, de experimentar essa dinâmica em 
outros espaços assim e eu acho que tem uma relação com o 
próprio edital da Funarte, que é um edital de rede, né? Serve 
justamente para apoiar trocas entre realizadores de regiões 
diferentes. [...] A gente também nem usa muito o ensinar como uma 
ideia porque no fundo o que a gente faz é meio que um trabalho. A 
gente faz é uma articulação assim, tá no meio de pessoas que já 
têm conhecimento, que têm algo a contribuir com o processo. É 
então que nesse caso e na maioria das nossas oficinas a gente já 
faz um recorte de público, que é um público já capacitado não 
necessariamente na questão do audiovisual, né? Mas já é um 
público... não é um público iniciante, adolescente, por exemplo, 
infanto-juvenil. É uma escolha nossa pelo processo, porque o 
trabalho e a experiência têm que ser estimulante pra gente 
também, têm que trazer questionamentos pra nós também... mais 
troca horizontal de produção do que ensinar, entregar alguma 
receita ou, sei lá, apresentar uma ideia mais consolidada.  

 

Argumento que tratar oficinas como coletivo ou grupos de trabalho 

para a realização audiovisual tem sido uma invenção recorrente em projetos 

nacionais de experimentação audiovisual. Traduz ainda em um jogo com as 

regras dos editais de cultura e arte, que financiam projetos que ofereçam 

como contrapartida social ações em educação. Mas, acima de tudo, traduz o 

desejo de equilibrar a equação de conciliar o prazer de produzir audiovisual e 

atender os requisitos necessários para obter recursos para tal empreitada, ou 

seja, falar a língua que as instituições brasileiras financiadoras querem ouvir 

sem dispensar o estímulo pessoal para a realização fílmica experimental 

coletiva.  

Por isso, no Correspondências o caminho encontrado para equalizar 

essa relação foi propor a realização de um documentário em rede dentro de 

oficinas oferecidas a participantes de cinco capitais brasileiras. Para que a 
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interação e as trocas entre todos os participantes ocorressem, optou-se pela 

mediação das redes sociais antes, durante e depois das oficinas, nas quais 

ocorreram a captação e a edição das imagens. Mas neste contexto, penso 

que as oficinas não estiveram em correspondência com a formação.  

A presença do projeto Correspondências nesta investigação responde 

à necessidade de questionar aspectos do modo como o ensino tem sido 

praticado na universidade.  A recusa do termo ensino, pelo Fehlauer (2013a), 

durante a entrevista, teve um impacto considerável no meu modo de 

conceber o aprender versus o ensinar, uma vez que o Correspondências se 

baliza na oferta de cinco oficinas de produção multimídia.  

Se por um lado, eu concordo com sua crítica a um modelo de ensino 

em que o professor pouco satisfaz a si mesmo, por outro questiono se o 

ensinar é um termo que só implica esse aspecto. A investigação aqui 

proposta resulta de um esforço no sentido de pensar o ensino de modo a ser 

instigante para mim e também para o discente. Buscando não pender a um 

extremo, nem ao outro, avalio ser importante que ambos negociem seus 

objetivos com um curso, uma disciplina ou uma oficina, como no caso do 

Correspondências, a fim de que o prazer não seja estranho ao processo de 

aprender.  

Entendo que o projeto Correspondências, com sua metodologia 

própria, seu jogo cartográfico e seu zelo pelo processo, problematiza a difícil 

articulação que implica o construir fazeres e saberes em grupo, neste caso, 

em coletivo. Aprendo que o dispositivo criado, mesmo que a Garapa não 

tenha usado esse termo, é um caminho possível para se abrir à interferência 

discente, seja no momento da realização, seja na reflexão sobre ela.  

Aliás, essa articulação mostrou-se tão necessária inclusive no fazer 

audiovisual. Com a investigação do Correspondências, sou ainda mais 

instigada a criar e esforçar-me para que os espaços da sua construção sejam 

garantidos. Assim, pode ser que os participantes tenham tempo de maturar 

os sentidos do que fizeram e não se sintam deslocados do que construíram. 

Pode ser, apenas pode ser. 
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10 CRÉDITOS FINAIS 
 
 
 

Este texto emerge da necessidade de refletir sobre minha ação 

docente em audiovisual. Para sistematizar essa reflexão foi necessário 

realizar uma revisão do meu próprio percurso como docente no ensino 

superior. E como revisão do meu percurso minha formação docente esteve 

em perspectiva durante toda a discussão aqui construída: desde quando 

reflito sobre algumas vivências que antecederam a esta pesquisa, passando 

pelas aulas nas quais ocupo a posição de docente até quando o campo de 

pesquisa foi o Sistema CooperAÇÃO e a Garapa.  

Desse modo durante todo esse percurso estive como uma professora-

pesquisadora. Este foi o sentido desta pesquisa. O objeto? Minha formação 

docente em audiovisual e sua imbricada relação com a formação discente. A 

questão: como articular saberes éticos e culturais com fazeres técnicos e 

profissionais na minha ação docente com audiovisual? 

A partir da problematização dessa questão, tive como objetivo geral: 

 Experimentar articulações entre saberes éticos e culturais com os 

fazeres profissionais na minha ação docente em audiovisual, considerando o 

cenário que envolve o ensino superior em que atuo. 

E como objetivos específicos: 

 Refletir sobre minha ação docente em audiovisual, buscando aportes 

teórico-metodológicos para compreender meu ofício de professora, seus 

alcances e limites.  

 Realizar uma pesquisa-ação no meu contexto de atuação, 

investigando, agindo e refletindo ciclicamente em colaboração com os 

sujeitos envolvidos. 

 Buscar saberes e fazeres audiovisuais em colaboração com o Sistema 

Cooperação – Amigos do Cinema e a Garapa a fim de articulá-los na minha 

ação docente.  
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Para tanto, foi necessário refletir sobre o contexto em que eu atuo (o 

curso de graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda) e 

sobre a formação dos/as estudantes que embarcaram nesta aventura de 

pensar o próprio aprender audiovisual na minha companhia docente. Assim, 

o fio condutor desta revisão de percurso foi formado por algumas 

experiências profissionais que imbricadas com outras inquietações pessoais 

me exigiram pensar de modo sistemático sobre minha própria docência.  

Uma vez que a investigação opera também como dupla formação de 

uma professora-pesquisadora, ela se apropria das discussões construídas no 

campo de Formação de Professores. Portanto, é uma pesquisa cujos 

resultados e discussão pretende contribuir com a formação de professores no 

ensino superior.  

A afirmação “os modos de fazer são formas de pensamento”, do 

professor, pesquisador e cineasta Comolli (2008, p. 23) com o qual dialoguei 

durante esse percurso foi epígrafe desta discussão. Escolhi esta frase por 

compreender que ela expressa de modo fidedigno a relação entre a ação e o 

pensamento que tentei experimentar nesta pesquisa. Para o autor, o modo 

como faço o audiovisual molda aquilo que penso sobre ele. E eu acrescento 

que o modo como o penso também dá forma ao modo como o realizo. Então 

argumento que essa articulação é uma via de mão dupla.  

Penso isso porque ora foram as vivências que tive contato ao longo 

desse percurso que trouxeram reflexões inquietantes à minha docência. Ora 

tais reflexões se transformaram em ações, algumas das quais experimentei 

aqui. Então considero um privilégio ter a oportunidade de sistematizar 

algumas dessas vivências, refletindo-as e transformando-as em experiências 

formativas para mim e para aqueles/as que embarcaram nessa pesquisa ao 

meu lado.  

Foi com Dewey (2008) que pude avançar na compreensão de que uma 

vivência apenas por ter sido experimentada não se torna uma experiência 

formativa. É preciso para tanto que a vivência seja observada e refletida, de 

modo que o antes e o depois dela seja considerado para fazer emergir a 

experiência. Assim, a ação sem reflexão não produz a experiência que forma. 

Também, a experiência requer a articulação entre as ações vivenciadas e 
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pensadas a fim de fazer emergir ações futuras mais produtivas para o sujeito 

e sua coletividade.  

Neste sentido, também há uma via de mão dupla, pois se a ação pode 

emergir da reflexão, esta última pode renovar a ação de realizar e aprender 

audiovisual. Por isso, chego a esta etapa da pesquisa considerando que ação 

e reflexão precisam ser indissociáveis na formação em audiovisual em que 

atuo. Esta indissociabilidade é desejável para que os saberes éticos e 

culturais sejam articulados com os fazeres técnicos e profissionais. É 

desejável ainda para que a formação audiovisual seja aberta à 

experimentação. Por isso, essa consideração não é de natureza receituária.  

De natureza receituária é uma formação pautada pela repetição 

acrítica das técnicas que constituem os manuais de audiovisual. Isto é, os 

manuais são de natureza receituária. Com eles, eu formaria exímios/as 

técnicos/as, mas experimentadores/as medianos/as, ou seja, estudantes 

capazes de manipular os fazeres profissionais e técnicos com maestria, mas 

insuficientes para ousar reinventá-los, recriá-los e ultrapassá-los. 

E se eu me pautasse por uma formação apenas preocupada com as 

habilidades técnicas e profissionais já estaria em alerta, pois exímios/as 

técnicos/as têm demonstrado certa dificuldade de lidar com o novo, o 

adverso, o imprevisto dos desafios profissionais cotidianos. Sobre esse 

assunto, por exemplo, eu retomo a entrevista com Muniz (2013) lembrando-

me de que ele ao dedicar uma vida ao cinema, se encontra neste 2013 

admitindo que tecnicamente pouco domina a tecnologia e a técnica de 

realizar audiovisual e, por isso, reconhece a necessidade de se abrir ao 

aprender contínuo.  

Assim, mesmo que eu estivesse ocupada apenas com a perspectiva 

técnica e profissional em uma formação audiovisual, eu consideraria que a 

indissociação entre ação e pensamento, fazer e refletir, é mais propensa a 

fazer emergir realizadores/as habilitados/as para um contemporâneo que 

comporta o novo, o velho e as diversas matizes entre esses dois extremos.  

Contudo, a própria motivação expressa na questão que orienta toda 

essa pesquisa demonstra que minha ocupação esteve longe de se pautar 

apenas por formar exímios/as técnicos/as. Embora reconheça que é 
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imprescindível observar esse aspecto, com a mesma importância e interesse 

me ocupei em pensar nos saberes éticos e culturais que permeiam esses 

fazeres e, portanto, precisam ser problematizados nessa formação.  

Desse modo, considero que o ensino superior em Comunicação Social 

– Publicidade e Propaganda não deve formar apenas técnicos/as e 

profissionais exímios em audiovisual, mas sujeitos sociais, que para estar em 

coletividade precisam operar, em suas realizações, saberes que envolvem a 

ética das relações e da diversidade cultural. Considero que esses últimos 

aspectos têm sido o calcanhar de Aquiles dos cursos. Aquele tema que se 

evita abordar para não ser o/a chato/a da vez.  

Ao longo dessa pesquisa fui experimentando nos campos relatados o 

esforço por construir relações mais éticas entre todos/as. Por isso, lido com 

gênero nesta discussão a partir de uma leitura de Comolli (2008), que sugere 

crer e duvidar do que se vê ao mesmo tempo. Para isso ele usa a expressão 

denegação, que implica em negar desejando e renegando, mas refletindo 

sobre esse desejo. Penso que não apenas o audiovisual pode ser denegado, 

mas qualquer situação, teoria ou ponto de vista que envolva certa resistência 

em abrir-se ao diálogo, a outras perspectivas, a reinvenção das ações e, por 

fim a revisão do pensar. Desse modo não lido com questões de gênero 

diretamente, mas as trato em nome de uma diversidade cultural dentro de um 

campo mais amplo, o da ética das relações.  

No percurso construído e sistematizado aqui alguns elementos da 

minoria de gênero e suas claras desigualdades me foram basilares para 

pensar nelas, mas de modo aberto. Houve um esforço neste sentido. Em 

outras palavras, reconheço a necessidade de me abrir ao aprender contínuo 

sobre elas, mas evito encará-las apenas como um dado encerrado, como um 

dogma. Ao contrário, como uma situação que tais como diversas outras 

demandam um tanto de solidariedade, outro tanto de articulação entre a 

resistência e a poesia para lidar com e lutar contra.  

E como uma professora preocupada em colaborar minimamente que 

seja, para um mundo mais solidário, empreendo essa pesquisa 

movimentando relações entre audiovisual, técnica, profissão, ética e cultura. 

Reconheço a complexidade dessas relações, mas não me furto em pensar 
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sobre elas. Por isso, nesta discussão a relação que fui construindo entre a 

ética e a cultura tem como fundamento os princípios do igual direito à 

diversidade cultural (inclusive a de gênero) sem desconsiderar o livre pensar.  

Por isso, considero nesta pesquisa que a ética tem uma profunda 

relação com a cultura, especialmente para provocá-la a repensar-se. Explico. 

Uma vez que opto por um livre pensar minha ação docente em colaboração 

com os/as estudantes, os princípios de uma cultura acadêmica disseminada 

hegemonicamente são provocados e eu repenso com os/as estudantes que 

lugares ocupar nessa proposta cujas relações se pretendem mais horizontais 

e construídas mais em grupo, exigindo deles/as mais ação para a construção 

dos seus saberes.  

Neste sentido, a ética da igualdade das relações como a que vivenciei 

em grupos feministas foram experimentadas nas aulas, provocando em mim 

e nos/as estudantes o repensar de uma concepção de ensino culturalmente 

disseminada na academia. Com García (1999) compreendo que essa 

concepção cultural se trata de uma orientação acadêmica em cujo modelo de 

ensino propõe uma formação audiovisual com um conteúdo preestabelecido, 

receitado em manuais e nas telas, o qual o/a docente precisa garantir que o/a 

estudante o apreenda sob pena de não ter cumprido bem o seu papel.  

Mas me inquieta construir tal conhecimento audiovisual dissociado do 

sentido para o/a estudante e do estímulo para minha ação docente. Lembro-

me então da crítica que Fehlauer (2013a) tece a esse modelo, preferindo 

nem usar o termo ensino para não se vincular aos implícitos que vêm no seu 

bojo. Na sua crítica fica evidente que ensinar dentro dos princípios da cultura 

acadêmica de orientação hegemônica é desestimulante, algo estou de 

acordo.  

Eu não acredito que passar a desenvolver projetos apenas com quem 

já tem conhecimento seja possível no ensino superior como a Garapa tem 

procurado fazer nos seus projetos artísticos. Mas considero que é preciso 

lidar com a minha ação docente de modo a construir sentido para o/a 

estudante sem me desconsiderar com partícipe desse processo de 

construção de conhecimento, ou seja, ele precisa ser de mão dupla, precisa 

ter elementos de troca também.  
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Por isso concordo com a crítica de Fehlauer (2013a) ao ensino que 

tem sido hegemonicamente praticado na academia. Também por isso me foi 

rico observar como ele no coletivo tem experimentado outros caminhos. 

Apesar disso, reitero a impossibilidade de aplicar seu modo de estudar e 

realizar audiovisual na academia. Se isso não foi meu propósito no início, 

após analisar os dados deste campo está ainda mais clara sua inviabilidade.  

Apesar disso, há alguns elementos que me serão válidos para pensar 

minha ação docente. Os princípios professados pela Garapa como a 

horizontalidade das relações (mesmo que imbricadas de ambiguidades) me 

inspiram a experimentar com estudantes desenvolver projetos audiovisuais 

em que minha contribuição seja o deflagrador da realização deles/as. Trata-

se de vislumbrar uma formação audiovisual embrenhada de dispositivos nos 

quais sob alguns aspectos eu tenho o controle e sob outros há uma ampla 

abertura à intervenção criativa dos/as estudantes.   

Esses dispositivos formativos não precisam ser apenas do âmbito do 

realizar (da ação), mas precisam de tempo e do espaço para pensar sobre 

eles para que haja de fato aprendizagem com a experiência vivida. Então não 

se trata de negar o teórico como o fez Muniz (2013) ao afirmar que não existe 

escola de cinema no Brasil e também Fehlauer (2013a) ao se negar usar o 

ensino como termo. Antes preciso me apropriar de uma formação que 

possibilite o realizar e o aprender (o aprender e o realizar) de modo 

conjugado, contínuo, experimentado, experimental. 

Neste sentido, observo que essa pesquisa agiu como as Moiras da 

mitologia grega que tecem em uma mesma teia linhas e fios originados do 

diverso da cultura. Para mim, serviu como um esforço de tramar tantas 

vivências sistematizando-as e pensando sobre elas a fim de torná-las para 

mim experiências docentes. Neste sentido, o que supostamente parece 

entrelaçável aparece aqui, nesta trama investigativa.  

Por isso, o sentido de ética aqui se fundamenta nos princípios e 

metodologias dos feminismos cujas relações se pautam pela igualdade, 

buscando incluir a diversidade cultural e não apenas a de gênero. Desse 

modo, minha ação docente foi experimentada na parceria com estudantes e 

públicos do Pezinho de Jatobá a partir do estímulo a uma construção de 
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saberes audiovisuais que sejam além de significativas para os/as envolvidos 

sejam também cooperativas entre si.  

Então a ética que busquei alcançar em todo esse processo pode ser 

traduzida pela cooperação. Com Piaget (1998) considero que a cooperação 

possibilita a construção da autonomia dos sujeitos. Na medida em que as 

normas do grupo são construídas de modo cooperado entre seus partícipes, 

a negociação constante propicia a apropriação da condução dos seus 

processos de aprendizado, de conduta, de convívio e de reflexão e de 

produção de experiências técnicas, profissionais, éticas e culturais. 

Considero que essa apropriação ocorreu entre os/as estudantes dos Núcleos 

Livres (bem como entre os públicos do Pezinho de Jatobá), mas de modo 

ainda incipiente. Esse foi um limite da pesquisa.  

Como professora-pesquisadora foi necessário cerca de cinco meses 

de pesquisa sistemática por meio do instrumento do diário de aula para 

perceber o quanto a cultura da orientação acadêmica estava cristalizada na 

minha concepção de formação no ensino superior. Neste sentido, observo 

que só gradualmente fui me permitindo sair da posição de condutora 

exclusiva dos saberes para estimular que o/a estudante partilhasse comigo 

essa condução.  

A partir do final do primeiro Núcleo Livre me permiti ocupar a posição 

de articuladora da construção do conhecimento entre os/as estudantes e que 

apenas a partir desse momento pude experimentar a metodologia da 

pesquisa-ação a qual tinha me proposto, nos objetivos específicos. Então, a 

partir desse momento a minha ação docente, embora ainda de modo tímido, 

foi estimulando o espaço à participação estudantil. Neste processo, tive 

dúvidas sobre os limites da participação estudantil versus a garantia do 

ensino, algo cuja certeza ser de minha ampla responsabilidade estava 

cristalizada (dogmatizada).  

Mais uma vez me foi necessário recorrer ao livre pensar a minha ação 

docente, pois fui descobrindo que garantir o ensino dentro de uma ética da 

cooperação pode ser algo bem distinto de garantir que conteúdos sejam 

assumidos exclusivamente por mim, como eu pensava. Na ética da 

cooperação, as participações, as responsabilidades, a condução do que se 
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pode estudar em audiovisual e de como se pode estudá-lo pode e precisa ser 

cooperada.  

Aqui há o bônus do sentido coletivo mais facilmente apropriável 

pelos/as envolvidos/as, isto é, as aulas não são aquilo que fazem sentido a 

mim, mas aquilo que fazem sentido a nós. Isso teve diversas implicações, 

uma das que posso destacar aqui foi ter que me abrir para estudar ao lado 

dos/as estudantes sobre o cotidiano, uma categoria que só conhecia de ouvir 

falar. Este desafio é o ônus, pois ao me abrir à proposição estudantil, tive que 

estudar junto, obviamente algo que me exigiu mais empenho e esforço. 

Contudo, o mais desconfortável foi estar na frente da sala de aula e 

simultaneamente reconhecer que aquele não era meu tema de domínio, 

minha especialidade. Vivi com essa experiência a sensação de ser uma 

mestra ignorante como propôs Rancière (2002).  

Apesar disso, nesta pesquisa, experimentei garantir o ensino ao 

garantir o espaço para a participação cooperada do/a estudante na sua 

condução, nas escolhas do que aprender em audiovisual, como pensá-lo e 

realizá-lo, como ser avaliado/a etc. Considero, contudo, que em diversos 

momentos esbarrei nos limites da minha ação docente, pois me questionei 

até que ponto era possível garantir o espaço à participação e ao mesmo 

tempo cumprir com minha responsabilidade de garantir que o ensino 

ocorresse.  

Neste sentido, o Sistema CooperAÇÃO e a Garapa me provocaram a 

pensar que apesar de pretender articular temas tão complexos como 

audiovisual e os saberes técnicos, profissionais, éticos e culturais, é possível 

fazê-lo desde que não se pretenda tomar um conteúdo programático como 

eixo central de estudo em uma disciplina. Neste sentido, o conteúdo 

programático é a referência, mas não a única e nem a mais importante. A 

experiência sobre o conteúdo é que está em primeiro plano. Isso requer mais 

tempo para maturá-lo com os/as estudantes, pois envolve mais e mais 

complexos saberes, uma vez que conjuga o audiovisual à técnica, profissão, 

ética e cultura. Tal desafio me soa difícil no atual modelo de controle de 

qualidade que o ensino superior tem adotado gradualmente.  
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Apesar disso, retomo o livre pensar sobre minha ação docente nesta 

pesquisa.  Desse modo, o livre pensar funcionou como o grão de areia na 

engrenagem da minha ação docente e serviu para me lembrar que a 

formação (mesmo aquela organizada com sentido apenas técnico) não é 

isenta de paradoxos e imprevistos. Afinal, ao pretender construir uma ação 

docente permeada pela ética da cooperação, o programável e roteirizável, 

nos termos de Comolli (2008), são ainda mais inviabilizados e, portanto, 

imensuráveis.  

Apesar desse ônus, há o bônus: a formação se torna potente em 

sentido para o coletivo (estudantes e docente) envolvidos/as, o que percebi 

em muitos trechos de diários lidos e comentários estudantis espontâneos. 

Mas é preciso lembrar que, assim como Filho (2013) relatou na sua 

entrevista,  não é por ser coletivo que necessariamente haverá sentido, pois 

para ele não houve.  

Desse modo, observo mais um limite da minha ação docente: há 

aqueles que não se identificam com o que estou chamando de ética da 

cooperação e, portanto, não comungam com essa ideia. Para tais situações, 

é preciso pensar se ela pode ser melhorada para abarcar aqueles/as que não 

se afinam com ela ou se sigo o percurso compreendendo solidariamente que 

o seu alcance tem limite.     

Então, no percurso aqui discutido fui gradualmente percebendo que a 

solidariedade pode azeitar a relação entre audiovisual, técnica, profissão, 

ética e cultura, no sentido de torná-los relacionáveis ou pelo menos mais 

próximos. Então a primeira coisa que precisei descobrir foi que posso livre 

pensar minha ação docente. Como professora-pesquisadora, reconheço que 

essa não se trata de uma descoberta definitiva.  

Mas alguns autores do campo da cultura visual me ajudaram a 

perceber que as descobertas, mesmo aquelas com áurea de científicas, são 

em certa medida provisórias (AGUIRRE, 2013; MARTINS, R. 2008; 

MARTINS, R., TOURINHO, 2013; MARTINS, A. F., 2013; DIAS, 2008; 

MIRANDA, 2015a, MIRANDA, 2015b). Por isso, construir essa discussão 

dentro do campo da cultura visual, no qual a provisoriedade das descobertas 

é recomendável, me auxiliou a avançar em direção a uma pesquisa que 
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abarcasse ao mesmo tempo minhas inquietações, experiências e as dos/as 

estudantes que compartilharam dela comigo.  

Apesar disso, quando afirmo não se tratar de uma descoberta 

definitiva, não significa que apenas essas considerações finais sejam 

provisórias. Significa também que a apropriação do livre pensar minha ação 

docente é processual. Assim como o livre pensar minha ação pesquisadora. 

Portanto, ambas não estão acabadas definitivamente neste relatório. Este é 

apenas um começo. 

Por isso, o que ocorreu, durante essa pesquisa, foi a sistematização 

de uma série de experimentações que me fizeram avançar em direção a 

apropriação de saberes e fazeres formativos para mim como professora e 

pesquisadora e para os/as estudantes colaboradores/as simultaneamente. 

Entendo ser este o sentido de emancipação intelectual para Jacotot (2008). 

Entendo ainda ser esse mais um processo de mão dupla, pois ao mesmo 

tempo em que me aproprio dessas descobertas, sou apropriada por elas.  

Faz sentido pensar em emancipação intelectual a partir do autor na 

medida em que, de modo muito solitário, fui me formando professora em 

audiovisual. Discuti anteriormente como o trabalho do/a professor/a no ensino 

superior (com recorte os/as vinculados em cursos de Comunicação Social) é 

isolado dos seus pares (CARVALHO, 2012), ou seja, raramente há 

discussões envolvendo a formação em seus princípios éticos, teóricos, 

práticos, pedagógicos etc.  

Por outro lado, minha ação docente nesta pesquisa foi compartilhada 

de modo sistemático pela figura do/a pesquisador/a externo/a na pessoa da 

minha orientadora, como preconiza a metodologia da pesquisa-ação em 

contextos formativos (CASTRO, 1996; FRANCO, 2005). Além disso, os 

experimentos de ferramentas de construção de saberes em coletivo (como 

exemplo o analisado plano de ensino quase em branco) me fazem discordar 

que a emancipação intelectual seja um mérito exclusivamente do indivíduo.  

Embora no método de Jacotot (1834) haja uma ênfase explícita ao 

autodidatismo, observei aqui que muitos dos saberes e fazeres audiovisuais 

experimentados nos dois Núcleos Livres, campos dessa pesquisa, foram 

percebidos como tais quando comentados e pensados no grupo. Desse 
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modo, considero que o autodidatismo requer um espaço grupodidático para 

que os saberes e fazeres audiovisuais sejam apropriados pelos/as envolvidos 

no processo formativo. Por isso, compreendo que a minha ação docente, se 

inspirada em princípios coletivos, pode azeitar a relação entre igualdade das 

inteligências e diversidades e a liberdade do pensar poético.  

Finalmente, só foi possível empreender essa pesquisa por episódios. 

Tal como os episódios eles têm começo, meio e fim, mas se mantém abertos 

para outros recomeços, revisões e reescrita. Em cada episódio busquei 

sistematizar a vivência que o gerou, buscando referências sobre ela de modo 

a verificar se faz sentido pensar na experiência como fruto desse processo de 

perceber o vivido, refletir sobre suas consequências e construir a experiência 

a partir disso, tal como Dewey (2008) sugeriu.  

Esse formato possibilitou trazer minhas inquietações, que são diversas 

por serem abertas, tal qual eu acredito dever ser o meu pensar e o meu agir. 

Tais inquietações são diversas no meu percurso e se eu usar a colcha de 

retalhos como metáfora certamente não será em tom pejorativo como fez 

Marques de Melo (1991) para definir os currículos dos cursos de 

Comunicação Social. Afinal uma colcha de retalhos pode ter um profundo 

sentido para seu coletivo se arquitetada com a maestria do conjunto que a 

produziu.  

Por isso, se faz sentido militar por uma minoria, que seja pela da 

abertura de pensamento, algo que a academia atualmente tem encarado com 

reservas. Hoje a sistematização do pensamento no campo da Comunicação 

Social enfrenta desafios em nome da necessidade de ser validada como 

ciência pelos pares e pelos órgãos financiadores nacionais e internacionais.  

Tais desafios se traduzem na necessidade de um recorte preciso, de 

um campo validado, de uma verticalização reflexiva, implicando em certa 

fragmentação do saber e em última instância no isolamento das 

especialidades. Se por um lado, a formação no ensino superior advém de 

uma noção de profissionalização especializada em audiovisual, por outro com 

Tardif (2000) discuti que as profissões enquanto autoridades máximas sobre 

suas especialidades andam em crise internacionalmente.  
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Isso se deve pelo fato de a informação sobre qualquer especialidade 

ser mais acessível neste momento. No campo do audiovisual, não é apenas 

a informação que está mais acessível: também os fazeres. Plataformas de 

compartilhamento de vídeos como o Youtube, Vimeo e outras têm desafiado 

veículos de comunicação de massa. Observo atualmente que a cultura do 

vídeo caseiro (de modo algum uso o termo no sentido pejorativo) e a figura 

dos/as Youtubers tem tido grande parcela da preferência de muitos/as jovens 

espectadores/as cotidianamente. Suspeito que o audiovisual tal qual o 

conhecemos (bem como suas receitadas normas de linguagem) deixou de 

ser um reino de um rei único. Suspeito.   

Neste contexto multimidiático, o que já foi considerado erro de 

linguagem ou técnica audiovisual hoje parece ser aquilo que se deseja ver. 

São questões desafiadoras, mas para outra investigação. E além dessas 

questões desafiadoras, outra se coloca: é cada dia mais recorrente a 

chegada dos/as estudantes às disciplinas de audiovisual com uma série de 

experimentos já realizados. Aguirre (2013) adota o termo jovens produtores 

de cultura visual para traduzir tal fenômeno. Tais experimentos nem sempre 

se tornaram experiências propriamente ditas, mas se configuram como 

repertório do fazer deste/a estudante. É possível continuar formando-os/as 

sem reconhecer tais repertórios como saberes? Argumento que não.  

Mesmo assim é preciso cautela, denegação disse Comolli (2008). Este 

contexto de reinvenções, recriações e acesso técnico, de linguagem e 

distribuição exige repensar a formação audiovisual. Mas aliado a todos esses 

argumentos técnicos e profissionais sobre a urgência de repensar a formação 

audiovisual para realizadores/as no ensino superior, observei sobre ela uma 

questão de fundo que permeia alguns episódios: o modelo formativo que tem 

sido praticado nas escolas de Comunicação advém de uma noção de 

formação para o trabalho nos meios de comunicação de massa.  

Ter compreendido que o modelo formativo se pauta pela 

profissionalização dos/as estudantes no sentido de formá-los/as para atuar 

nesses meios implicou em perceber porque os manuais técnicos tiveram (e 

ainda têm) tanto valor. Neste contexto, o curso de graduação em que atuo 

tem tido dificuldade em praticar uma das suas pretensões, a de formar 
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egressos capazes de perceber as mudanças conjunturais e apropriar-se 

delas ao longo do exercício da sua profissão. Não digo prevê-las, mas 

apenas percebê-las. Isso é uma lacuna decorrente do modelo formativo 

pautado mais no imitar o que já está aceito em termos de linguagem do que 

no experimentar técnicas, reinventar modos de fazer e de repensar o 

audiovisual.  

Quando penso no pano de fundo desse modelo formativo em 

audiovisual, observo que ele se referencia não apenas em um ensino para o 

exercício da profissão como está configurada no presente. Considero com 

Gomes (1997) que ele também se referencia em um conceito de 

comunicação mecânico, próprio de meios eletrônicos e, portanto, incapaz de 

abarcar as sutilezas e as complexidades dos interditos humanos e das 

diversidades culturais. Tal conceito modela a formação ao encarar o 

audiovisual como uma linguagem e uma técnica própria dos meios e, por 

consequência, distante dos/as espectadores/as e, portanto, dos/as 

estudantes.  

Numa disciplina em audiovisual, tal distância se traduz em uma 

insegurança criativa e em um medo de errar. Na hora de realizar, os/as 

estudantes tendem a esquecer do sem número de horas assistidas, as quais 

lhes são repertório. Ao mesmo tempo em que afirmam já ter produzido, 

desqualificam sua produção como caseira. Além disso, demonstram certa 

incompreensão dos sentidos culturais que determinadas imagens reforçam 

ou omitem.  

Por isso, experimento no campo desta pesquisa que estive como 

professora-pesquisadora sugerir aproximações entre o audiovisual e as 

demais ferramentas (voz, gestos, língua) e linguagens que utilizo para me 

comunicar cotidianamente. Reconheço as limitações dessa aproximação, 

mas observo que ela auxiliou os/as estudantes na apropriação do audiovisual 

nas formações aqui analisadas.  

Mas não é apenas isso que envolve a questão. Ao conceber a 

comunicação de massa como o objeto do campo da Comunicação por 

consequência o audiovisual de massa torna-se o objeto principal na sua 

formação, um modelo ou receita a ser seguida de modo acrítico. E o que está 
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à margem dessa hegemonia de linguagem e ainda todos os diversos fazeres 

e saberes audiovisuais (como os modos coletivos do Sistema CooperAÇÃO e 

da Garapa, para citar apenas dois exemplos) passam ao largo dessa 

formação. Para tanto, espero que esta pesquisa contribua para mim, para 

os/as estudantes e colegas docentes como um grão de areia na engrenagem, 

isto é, como algo capaz de nos fazer parar para pensar sobre, investigar 

porque, onde e como.  
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Produções Cinematográficas. 1969. (sem referência de tempo): son., p&b. 35 
mm.  
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12 EXTRAS 
 
12.1 Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA	DE	PESQUISA	E	PÓS-GRADUAÇÃO	

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 
 

                  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. 
Meu nome é Lara Lima Satler, sou o pesquisador responsável e minha área de 
atuação é A formação audiovisual no ensino superior.  
Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não 
será penalizado(a) de forma alguma. 
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) 
pesquisadora responsável, Lara Lima Satler nos telefones: 62 3521-1235 ou 62 
8406-0096. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta 
pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  
- título; 
- justificativa, objetivos  e os procedimentos utilizados da pesquisa; 
- especificação de desconforto e riscos possíveis e os benefícios decorrentes da 
participação da pesquisa;  
- métodos alternativos existentes (se for o caso); 
- forma de acompanhamento; 
- informação sobre a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo (se for 
o caso); 
- informação sobre o direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes 
de sua participação na pesquisa; 
- informação sobre as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da 
participação da pesquisa; 
- esclarecer que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira 
pela sua participação; 
- garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 
confidenciais envolvidos na pesquisa; 
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- apresentar a garantia expressa de liberdade do sujeito de se recusar a participar 
ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 
alguma e sem prejuízo ao seu cuidado; e 
- no caso de pesquisa que envolva o armazenamento de materiais biológicos 
humanos para investigações futuras, devem ser apresentados: justificativa quanto à 
necessidade e oportunidade para usos futuros; consentimento dos sujeitos da 
pesquisa doadores do material biológico, autorizando a guarda do material; 
declaração de que toda nova pesquisa a ser feita com o material será submetida 
para aprovação do CEP da instituição e, quando for o caso, da CONEP (Res. CNS 
n.o 347/2005-1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 
 
 
 
Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 
 
 
 
 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA 

 
Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º 
de matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo _____________________________________________, como 
sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Lara Lima 
Satler sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 
que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 
assistência/tratamento, se for o caso). 
 
Local e data:________________________________________________ 
 
 
Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 
 
 
ATENÇÃO: para pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, portadores de 
perturbação mental ou doença mental e sujeitos em substancial diminuição em suas 
capacidades de consentimento, cujo Termo de Consentimento será assinado por 
seus representantes legais:  
 
 
Eu, ______________________________________________________________, 
RG/ CPF ______________________________, abaixo assinado, responsável por 
_______________________, autorizo sua participação no estudo 
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_____________________________________________, como sujeito. Fui 
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  
______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos nela 
envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da sua 
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do 
acompanhamento/ assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado. 
 
 
Local e data:________________________________________________ 
 
 
Nome e Assinatura do(a) Responsável: 
____________________________________ 
 
 
 
12.2 Termo de autorização de uso de imagens e depoimentos 
 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA	DE	PESQUISA	E	PÓS-GRADUAÇÃO	

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 
 

                  

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 
 
 
Eu___________________________________________________________, 
CPF__________________, RG____________________, depois de conhecer 
e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 
pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 
imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), AUTORIZO,  através do presente termo, a pesquisadora 
Lara Lima Satler do projeto de pesquisa intitulado “Sai da caixa: uma 
aventura emancipatória com o ensino audiovisual” a utilizar para fins 
exclusivos de pesquisa acadêmica, as fotos, os vídeos realizados 
coletivamente durante a pesquisa, bem como meus depoimentos, sem 
quaisquer ônus financeiro a nenhuma das partes.  
 
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos 
negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de estudo (livros, artigos, 
slides e transparências), em favor da pesquisadora da pesquisa, acima 
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especificada, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 
direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA, Lei N. 8.069/1990) dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N. 10.741/2003) e 
das pessoas com deficiência (Decreto n. 3.298/1999, alterado pelo Decreto 
N. 5.296/2004).  
 
Goiânia, ___ de _______ de 2012. 
 
____________________ 
Pesquisadora Responsável 
 
____________________ 
Sujeito da Pesquisa 
 
____________________ 
Responsável Legal (Caso o sujeito seja menor de idade)  
 
 
12.3 Roteiro de entrevistas: Sistema CooperAÇÃO - Amigos do Cinema  
 
Entrevista com Eurípedes de Oliveira – Sistema CooperAção: 
- Há quanto tempo você atua? Como aprendeu a atuar?  
- Você se lembra como conheceu o Muniz? Em quais peças atuou ou 
trabalhou com ele? 
- Você esteve na criação do CooperAção? Como foi? 
- Muniz, certa vez, me disse que quando os amigos atores o convidaram para 
fazer filmes, ele respondeu “tá, mas nós vamos fazer junto”. Como você 
percebe o fazer junto, dentro do CooperAção? 
- Você considera que o CooperAção é um grupo democrático? Por quê? 
- Muniz comenta que existem duas alavancas no Sistema CooperAção e que 
você hoje é uma delas. Você sabia disso? Você sabe quem é a outra 
alavanca que Muniz menciona?  
- Tanto no roteiro, quanto no set de filmagem, quando você é consultado pelo 
Muniz ou pelo Fábio e propõe outra visão, você é ouvido? Como ocorre?  
- O Muniz comentou que você não gostou muito do último roteiro do curta. 
Você pensa em propor alguma mudança? Por quê? 
- Você participou da redação do projeto para o filme O Capitão do Mato para 
a Lei de incentivo? Qual foi a contrapartida social com a qual o projeto se 
comprometeu? Por quê? 
- O Sistema CooperAção se apresenta nas capas dos DVS com um duplo 
interesse: realizar e estudar cinema. Como você percebe que o estudo 
acontece no Sistema CooperAção? 
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- Você tem experiência de teatro. Você precisa estudar para atuar nos filmes 
do CooperAção? 
 
12.4 Roteiro de entrevistas: Coletivo Garapa  
 
Roteiro Entrevista Paulo Fehlauer: 

• Produzir coletivamente uma narrativa fragmentada soa um paradoxo: 
por que coletivamente? 

o E por que narrativa fragmentada? 
 

o Durante a concepção do Projeto Correspondências, você 
pretendeu, em algum momento, editar esses vídeos em um 
único documentário longa metragem? 

o Editar com um olhar e uma perspectiva de vocês, autor do 
Projeto?  

o A mesma trilha, a mesma abertura, o mesmo videografismo nos 
créditos, tudo isso foi um modo de dar um corpo único aos 
diversos documentários? 
 
 

• Segundo o texto do projeto Correspondências o objetivo era “estimular 
o intercâmbio de conhecimentos e experiências e a elaboração de 
correlações entre os participantes das cinco cidades por onde esteve, 
a saber: Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Rio Branco e São Paulo”.  

o Como este estímulo se realizou?  
o Com quais ferramentas?  
o Como você se relaciona com a referência 

cidadesparaaspessoas.com?  
 

• Você elaborou “um jogo cartográfico baseado na deriva situacionista”, 
o qual foi “realizado em duas camadas, ou tabuleiros, 
interdependentes: uma virtual, baseada em ferramentas de interação 
online (Facebook ,Tumblr, Google Maps etc.), que se estende por toda 
a duração dos trabalhos, e outra presencial, nas ruas, realizada 
durante uma série de oficinas práticas organizadas nas cinco cidades 
que receberam o projeto”. Na divulgação do programa você propõe ao 
público das oficinas “a realização coletiva de um documentário em 
capítulos”.  

o Como você relacionou o jogo cartográfico com o documentário 
coletivo em rede?  

o Eu poderia dizer que o documentário coletivo em rede é a resultante 
do jogo cartográfico? Ou seja, o jogo é o processo que resulta em um 
documentário coletivo? 

o Por que ao divulgar ao público você preferiu enfatizar o documentário 
coletivo ao invés do jogo cartográfico? 
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o Por que realizar o jogo cartográfico dentro de oficinas?   
 
 

• No texto do programa que divulga o Correspondências o objetivo é 
que todo o trabalho ocorra a partir da “elaboração e do intercâmbio de 
correspondências” entre os participantes das 5 cidades. Para isso, cada 
cidade recebeu uma oficina de produção e edição multimídia.  

o Por que você optou por realizar o projeto oferecendo oficinas 
gratuitas? 

o Quando você concebeu o projeto, as oficinas seriam um espaço 
prioritariamente de ensinar ou de realizar? 

o Você esteve presencialmente nas 5 cidades: você notou 
diferenças entre os  participantes das 5 oficinas quanto à 
expectativas de receber o conhecimento? Houve resistência ao 
modelo proposto por você? 

o Se isso aconteceu, como você lidou com isso? 
 

• Eu assisti a um vídeo “curitiba // goiânia” e os participantes de Curitiba 
dialogam com Goiânia: 

o Houve algum espaço para comentários dos vídeos pelos 
participantes, de Goiânia, por exemplo?  

o Houve comentários? 
o A correspondência entre cidades foi o tema dos 4 

documentários realizados em cada cidade?  
o Ou cada coletivo criou a própria escolha temática? 
o Você esperava mais artistas visuais nas oficinas? 

 
• Qual era sua expectativa antes do projeto se realizar?  

 
• O que você faria diferente hoje, que tudo passou? 

 
 

 
 


