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RESUMO
O contexto atual de midiatização gerou uma nova forma de relação com as imagens, nunca se viu
tantos filmes como antes, mas a recepção, antes coletiva, é cada vez mais individual e fragmentada.
Filmes e vídeos não são mais um fato do campo cinematográfico, assim como a escrita não é mais
um fato das editoras ou do campo literário. Ampliam-se as reivindicações pelo ensino de práticas de
leitura fílmica, por materiais pedagógicos sobre filmes, pelo fortalecimento da interface cinema e
educação, dentro e fora da escola. Nosso ponto de partida foi a questão: como os materiais
pedagógicos sobre filmes se caracterizam, experimentam a prática da análise e se fundamentam? O
objetivo é caracterizar tais materiais, que orientam práticas de leitura fílmica, porque defendemos
que a produção de conhecimento sobre esses paratextos permite forjar estratégias para a produção
de uma análise direcionada à educação básica, visando a literacia fílmica - o conhecimento
produzido a partir da interface cinema e educação, que pretende preservar a potência criadora e
emancipadora dos dois campos. Portanto, a estrutura da pesquisa se dividiu em suas três dimensões:
1) o objeto - paratextos fílmicos pedagógicos; 2) o cinema - análise fílmica como um exercício
pedagógico; 3) a educação - a literacia fílmica. Na segunda parte, analisaremos um corpus de três
materiais: um Cahier de notes sur... (Les Aventuriers, 2014), com um conjunto de cinco curtas
metragens, do dispositivo École et Cinéma (Centre national du cinéma et de l’image animée); Story
Shorts (2001, reeditado em 2007), um guia para professores, com uma compilação de cinco curtas
infantis (British Film Institute); o terceiro volume do Caderno Cine-Educação (2013), com o
material de apoio pedagógico referente a seis programas de curtas infantis (Programadora Brasil).
Produziremos uma síntese e explicação do fenômeno estudado, em que sistematizaremos uma
proposta de análise dialógica para contexto escolar, própria para o contexto brasileiro.
Palavras-chave: Cinema – Educação – Análise fílmica – Literacia fílmica – Paratextos filmicos
pedagógicos.

ABSTRACT
The current context of media coverage generated a new relationship with the images, never seen so
many movies as before, but the reception before collective is increasingly individual and
fragmented. Movies and videos are no longer a thing of the cinematography field as well as writing
is no longer a fact of publishers or literary field. Expanded the claims by teaching film reading
practices for teaching materials about movies, the strengthening of the film interface and education,
in and out of school. Our starting point was the question of how the teaching materials on films are
characterized? how do they experience the practice of analysis? The goal is to characterize such
materials that guide film reading practices because we argue that the production of knowledge about
these paratexts allows forge strategies for the production of an analysis directed to basic education,
aimed at film literacy - the knowledge produced from the interface cinema and education, which
aims to preserve the creative power and emancipating the two fields. Therefore, the structure of the
research was divided into three dimensions: 1) the object - teaching film paratexts; 2) the film - film
analysis as a pedagogical exercise; 3) education - the film literacy. In the second part, we will
analyze a corpus of three materials: one Cahier de notes sur... (Les Aventuriers, 2014) with a set of
five short films, the École et Cinéma device (Centre national du cinéma et de l'image animée);
Story Shorts (2001, reissued in 2007), a guide for teachers, with a compilation of five short films
(British Film Institute); the third volume of the Cine-Education Notebook (2013), with teaching
support material relating to six children's short programs (Programadora Brazil). We will produce a
summary and explanation of the phenomenon studied, in which we will organize a proposal for
dialogic analysis for school context itself to the Brazilian context.
Keywords: Cinema - Education - Film Analysis - Film Literacy - Films Paratexts Educational
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Introdução

Quando dirigiu seu primeiro longa, Le pointe courte (1955), Agnès Varda não tinha
repertório algum de cinema e, no entanto, a cineasta afirma que conseguiu realizá-lo
justamente por isso; ela inventou o seu próprio cinema.
Neste sentido, poderíamos nos questionar: será mesmo preciso o exercício constante
do “dar a ver” para ampliar o repertório dos estudantes de cinema? Não estaríamos tirando
este olhar original que permite a livre criação? O questionamento se complexifica ao
pensarmos em estudantes da educação básica: para quê ampliar a cultura cinematográfica e
ensinar a analisar filmes?
Sessenta anos se passaram desde a primeira incursão de Varda no mundo das imagens
em movimento. Desde então as imagens não apenas fazem parte do cotidiano, como são o
cotidiano. Contudo, ironicamente, a explosão de imagens normatizou o olhar do espectador
comum, porque a quantidade no visionamento, em geral, não veio junto com a diversidade,
como poderia, já que a produção audiovisual mundial é abundante em pluralidades. Hoje, o
olhar original só é possível entre alguns povos indígenas (muitos já realizam filmes) ou outros
poucos exemplos de povos isolados da cultura “ocidental”.
O contexto atual de midiatização gerou uma nova forma de relação com as imagens,
nunca se viu tantos filmes como antes, mas a recepção, antes coletiva, é cada vez mais
individual e fragmentada. Filmes e vídeos não são mais um fato do campo cinematográfico,
assim como a escrita não é mais um fato das editoras ou do campo literário.
Muito se fala da necessidade de uma “educação do olhar” para as imagens, sejam elas
fotográficas, iconográficas ou cinematográficas. Porém, como veremos, aprender a partir da
experiência do cinema significa também desaprender. É preciso desconstruir o padrão de
imagem que temos consolidada na nossa bagagem para poder se abrir ao novo. Precisamos,
então, de desenvolver o acesso simbólico à diversidade cultural e de uma prática de leitura
criativa. Segundo Bazalgette (2010), temos, de um lado, uma grande lacuna de evidências
sobre o ensino e aprendizagem, e, de outro, um excesso de afirmação otimista sobre o que as
pessoas tem feito em sala de aula, e sobre o efeito que acreditam ter.
A despeito de Aumont e Marie (2009) declararem que a análise fílmica já está
amplamente institucionalizada, e, embora saibamos que nunca teremos um método universal
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de análise fílmica (e nem queremos isso!), as práticas de leitura e análise não dialogam nos
diferentes campos em que atravessa, são dispersas nos discursos cotidianos. Eis a importância
de uma mediação cultural e pedagógica para ampliarmos a apreciação em todas as suas
nuances, a habilidade de acessar simbolicamente e potencializar a capacidade de analisar e
contextualizar as imagens.
Ampliam-se as demandas pelo ensino de práticas de leitura fílmica, por materiais
pedagógicos sobre filmes, pelo fortalecimento da interface cinema e educação, dentro e fora
da escola. Há até best seller no universo de leituras recomendadas para uma melhor
apreciação de filmes, como O Clube do filme - um pai, um filho, três filmes por semana, do
canadense David Gilmour, lançado no Brasil em 2009, que alcançou o oitavo lugar na lista
dos mais vendidos do ano. No livro o autor relata como foi a educação que deu ao filho,
quando permitiu que este deixasse a escola na condição de ver três filmes por semana
escolhidos pelo pai e na sua companhia. Ao longo da obra, o autor explica sua “curadoria” e
aponta os elementos que chamava atenção na exibição dos filmes.
Este quadro deve ser ampliado com a implementação da nova Lei 13.006/14, que torna
obrigatória a exibição de filmes nacionais por, no mínimo, duas horas mensais. Neste sentido,
a demanda de materiais que colaborem com a mediação dos filmes em espaço escolar deve ser
pensada desde já, para não reproduzir o comércio hegemônico de livros didáticos. Interessanos, portanto, conhecer quais são os fundamentos com os quais os materiais compõem uma
leitura/interpretação que, por um lado, é rentável para o mercado cinematográfico e, por outro,
é prática para os professores, sem tempo e recursos para preparar suas aulas.
Ademais, a interface cinema e educação ainda pertence ao complexo universo da
cultura. Como a autora já circunscreveu o conceito em dissertação (ABREU, 2009, p.11):
De uma elasticidade impressionante - indicando desde um “conceito
profundamente reacionário” (GUATTARI; ROLNIK, 1986), até um conceito
com potencial para desenvolver criativamente uma sociedade mais justa
(CANCLINI, 2007, p.17) - o termo cultura pode denotar: a) uma "culturavalor", a qual divide o mundo dicotomicamente entre cultos e incultos, “alta
cultura” e “baixa cultura”; b) uma "cultura-alma coletiva", onde subjaz a
idéia "democrática" de que todos têm cultura, uma identidade cultural que
uniria a sociedade; c) uma "cultura-mercadoria", que vai além da cultura de
massa, revelando a visão mercadológica no cerne das mais alternativas das
criações, sejam estas artísticas ou não - "difunde-se cultura exatamente como
Coca-Cola, cigarros 'de quem sabe o que quer', carros ou qualquer coisa."

Das perspectivas semelhantes e paradoxais de Guattari e Canclini, pode-se reter que,
se por um lado, “a cultura pode potencializar criativamente uma postura ética de convívio
coletivo”, por outro lado, a cultura seguindo a lógica do consumo e da midiatização, como

13

estamos vivendo, “pode provocar desigualdades sociais (vista como distintiva), diferenças
culturais (que pode gerar nacionalismos e fundamentalismos) e desconexão (os ditos
excluídos da sociedade, ausência de representatividade social).” (ABREU, 2009, p.12)
Deste modo, as práticas culturais possuem grandes influências na construção de
subjetividades, nas relações hegemônicas e nas contra-hegemônicas, dispersas e imersas na
sociedade. No nosso recorte temático, cremos na conexão Cultura e Educação como um
campo político, e no enquadramento do objeto de pesquisa - os paratextos fílmicos
pedagógicos - como uma mediação cultural à moda freireana.
Nosso fenômeno se circunscreve ao espaço escolar, seja através de cineclubes
escolares em condições adequadas de uma exibição cinematográfica (que valorizamos
veementemente), ou em sala de aula (muitas vezes, a única condição possível), pois
compactuamos com o questionamento de Adriana Fresquet:
É comum ler críticas a introdução do cinema na escola pela perda da
vivência numa sala absolutamente escura, com poltronas confortáveis e o
clima que a experiência de uma sala de projeção proporciona. Mas, quantas
pessoas têm se apropriado do cinema espionando pela fresta da porta ou
escondidos atrás de um sofá enquanto os pais assistiam a um filme? Que
melhor imagem para exemplificar isto do que aquela do “pequeno Salvatore”
espionando os filmes que Alfredo projetava para o padre em Cinema
Paradiso? (2013, p. 82)

Ocorre que, muitas vezes, os estudantes até assistem ao filme no cinema, mas este tipo
de paratexto é direcionado para o trabalho do educador em sala de aula, depois da sessão.
Na minha jornada pessoal, vivenciei este fenômeno de forma instigadora, pela
primeira vez, em 1999, quando já era membro da ong Cineduc – Cinema e Educação, e a
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro indicou, equivocadamente, uma creche
para o trabalho com uma turma após a exibição do filme O cavalinho azul (Eduardo Escorel,
1984), na cinemateca do Museu de Arte Moderna. Cheguei na creche, em Vila Isabel, com
assustadora insegurança de ter que fazer uma análise fílmica oral com crianças tão pequenas,
ao mesmo tempo, motivada pelo desafio que isso representava. Eis que um menino de três
anos narra, com precisão, que o momento que mais lhe marcou no filme, foi aquele em que o
protagonista, finalmente, encontra o cavalinho azul, mas antes que ele visse o cavalinho. Com
a observação de que o momento mais emocionante foi aquele em que o menino Vicente
encontrou o cavalo, mas antes de vê-lo, pude guiar, divertidamente, a reconstrução da cena e
as estratégias de efeito usadas - apenas o som do relinchar do cavalo, movimentos de câmera,
close-up do menino e o crescente da música - com crianças de três anos!
No Cineduc também tive meus primeiros contatos com materiais pedagógicos sobre
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filmes. No mesmo período, fiquei impressionada com um material francês, com cerca de 30
páginas de análise fílmica de obras da cinematografia mundial. Vidas Secas (Nelson Pereira
dos Santos, 1963) e Central do Brasil (Walter Salles, 1998) estavam lá, e com dezenas de
fotogramas ilustrando as publicações.
Desde então, diversas vezes me deparei com a tarefa de produzir críticas ou “sugestões
de aproveitamento” que favorecessem a apreciação do filme por parte das crianças e jovens, e
especialmente por parte dos professores, que demandam orientações para que possam
potencializar a recepção de filmes em contextos pedagógicos. O paradoxo é que sabemos que
não há um método universal para analisar filmes, pois o filme inscreve em si muitas
possibilidades de chaves de leitura, além de ser um processo que não trabalha apenas com o
repetível, mas com o singular. Nos termos de Godard, com a exceção e não a regra. No
entanto, um paratexto com finalidade pedagógica pressupõe um padrão (de formato, de
diagramação, de tamanho, de tópicos no texto, de expectativa de sugestões pedagógicas etc).
Como selecionar a chave de leitura e interpretação a ser priorizada nestes materiais? Assim
como Bazalgette (2010) se questionava, refazemos a pergunta: como fazer uma análise
fílmica sem perder o mesmo fascínio que experimentamos quando compreendemos algo da
complexidade e riqueza dessa linguagem? E como convencer os professores sobre o valor de
estudar essa questão?
Deste modo, o presente projeto vem ao encontro de um forte desejo de
aprofundamento de pesquisa sobre práticas de leitura/análise fílmica em contextos de
recepção pedagógica, ou de forma mais ampla, sobre a experiência fílmica na educação.
Desejo cultivado com a prática de mais de treze anos atuando em diversos projetos do
Cineduc; de lecionar, dentre outras disciplinas, Cinema e Educação, no curso de Cinema e
Audiovisual, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; de coordenar um Grupo de
Estudos e Práticas em Cinema e Educação – GEPCE, e o projeto de extensão Quadro a
Quadro; e de participar da Rede KINO - Rede Latino Americana de Educação, Cinema e
Audiovisual.
Refletir sobre a articulação do Cinema (compreendido aqui como construção artística,
prática cultural e um medium) com a Educação (entendida de forma ampla, como leitura de
mundo e emancipação humana) implica em dois processos distintos: por um lado, o fato
fílmico e suas estratégias de efeito; por outro lado, o contexto de recepção, que será analisado
por meio dos materiais produzidos com um contrato de comunicação pedagógica. Neste
trabalho, interessa-nos saber, especificamente, quais leituras fílmicas os materiais estão
propondo.
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Assim, nosso ponto de partida foi a questão: como os materiais pedagógicos sobre
filmes se caracterizam, experimentam a prática da análise e se fundamentam? O objetivo é
caracterizar tais materiais, que orientam práticas de leitura fílmica, porque defendemos que a
produção de conhecimento sobre esses paratextos permite forjar estratégias para a produção
de uma análise direcionada à educação básica, dentro dos princípios da literacia fílmica - o
conhecimento produzido a partir da interface cinema e educação, que pretende preservar a
potência criadora e emancipadora dos dois campos.
A jornada para chegar a este resultado final – Práticas de leitura fílmica em contexto
escolar: três análises de paratextos fílmicos pedagógicos – foi longa e repleta de percalços.
Como principais dimensões da pesquisa, destacamos o objeto e os dois campos a que se
refere: o cinema (por intermédio das práticas de leitura/análise) e a educação (através dos
efeitos dessas leituras - literacia fílmica). Portanto, a estrutura da pesquisa se dividiu em suas
três dimensões: 1) o objeto - paratextos fílmicos pedagógicos; 2) o cinema - análise fílmica
como um exercício pedagógico; 3) a educação - poética da recepção: a literacia fílmica.
Contudo, esta estrutura não era o suficiente para nos levar à análise dos paratextos
fílmicos pedagógicos, foi preciso construir nossa metodologia ao longo do percurso, atentas
às especificidades desta análise. Como partimos de um ponto de vista cinematográfico e a
análise fílmica é o objetivo, em última instância, de nossa pesquisa (afinal, queremos saber
como os materiais praticam a análise e/ou modos de leitura, para construirmos uma proposta
de análise fílmica voltada para crianças e jovens), a estrutura narrativa da tese segue o modelo
de análise textual, conforme proposto por Casetti e Di Chio (2007), como veremos no capítulo
sobre análise. A primeira etapa é a decomposição do objeto, que chamaremos aqui de PARTE
I – O prazer de desmontar o brinquedo. Esta escolha não é uma simples frase de efeito, mas
manifesta um dos nossos pressupostos: é possível unir prazer e disciplina na prática analítica.
Esta parte se designa como uma etapa descritiva e se subdivide em duas etapas, segundo o
referido modelo – segmentação e estratificação. A primeira decompõe separando por
segmentos; enquanto a segunda é uma decomposição transversal, de elementos homogêneos.
Deste modo, o primeiro capítulo, Paratextos fílmicos pedagógicos, a partir de uma
pesquisa exploratória e da coleta de materiais, será uma apresentação do objeto: como
começaram a existir e a se definir; qual é a relação com a crítica cinematográfica; e como
exercem a função de mediadores culturais e pedagógicos. O objetivo é discorrer sobre os tipos
de materiais pedagógicos que apresentam algum tipo de leitura/ análise fílmica.
No segundo capítulo, Análise fílmica como exercício pedagógico, iremos empreender
uma revisão bibliográfica sobre análise fílmica em contextos de aprendizagem sobre cinema,
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o segmento metatextual dos materiais. Embora a análise fílmica seja considerada como um
exercício pedagógico fundamental em todo ensino de cinema, ela não foi “teorizada” para o
contexto da educação básica. Mergulharemos no debate atual sobre esta disciplina
eminentemente acadêmica, a fim de projetar uma tradução desta atividade mais coerente com
o âmbito escolar, direcionada ao trabalho com o público infanto-juvenil.
Em seguida, no terceiro capítulo, Poética da recepção: literacia fílmica, consideramos
o “estado da arte” da literacia fílmica, um estrato que perpassa todo o material, descrevendo o
debate atual sobre o campo cinema e educação; suas ações; e a produção de conhecimentos
das redes KINO (América Latina) e FLAG (Europa). O objetivo aqui é conhecer o que os
agentes militantes pela literacia fílmica sugerem em termos de materiais pedagógicos sobre
filmes.
Para compôr este cenário até aqui, nossa metodologia combinou uma série de ações.
Além da revisão bibliográfica sobre análise fílmica e o mapeamento bibliográfico sobre
materiais pedagógicos sobre filmes e literacia, a bolsa do Programa de Doutorado Sanduíche
no Exterior - PDSE da CAPES (2014) permitiu a execução de coleta de materiais (sobretudo,
do British Film Institute, da associação Les enfant du cinéma e da Cinemateca Francesa), a
participação em congressos internacionais dialogando com pares, a presença no I European
Media and Information Literacy Forum (da UNESCO, em Paris), e a realização de entrevistas
com agentes do campo da literacia fílmica.
Em relação ao fórum da UNESCO, foi muito importante perceber o quanto a produção
do conhecimento no Brasil, na área que compete a esta pesquisa, está em posição de igualdade
(quiçá superior) com a produção européia. A discussão no auditório com dimensões
cinematográficas, e autoridades intelectuais do mundo inteiro (participaram, também, muitos
pesquisadores latinos e africanos), girava apenas em torno do lado negativo da mídia e dos
perigos de não saber usá-la, porque há muito entretenimento e pouca informação. A maioria
das vozes eram a encarnação de Adorno. E, exatamente por isso, o encontro enfatizou a
importância de mudar o nome não só do evento, acrescentando a palavra “informação”. A
mudança seria fundamental em termos de políticas públicas e de responsabilidade dos meios
de produção. Porém, destaca-se a comunicação de Divina Frau-Meigs (Université Sorbonne
Nouvelle), em que criticou as políticas que só falam em trabalho, mas não em criatividade, e
apontou que o problema é que não se resolve a questão da Media and Information Literacy
(MIL) em três anos, que é o tempo dos políticos, por isso investem em tecnologias da
informação, pois promove capacidades rápidas e fáceis de mostrar. Bem como a comunicação
de Patrick Vemiers (Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bélgica), que
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abordou várias controvérsias e dualidades no campo (algumas serão discutidas nesta tese):
educação/proteção; desregulação/ regulação; educação/ indústrias mediáticas; literacia
mediática/ literacia digital; informal (lifelong during)/formal (escola); disciplina/ metadisciplina; transliteracia?
Nas sessões de apresentação de projetos, conheci Füsun Eiksen, coordenadora do
Buster Film Festival (Dinamarca), cujos materiais pedagógicos sobre filmes serão abordados
no Capítulo 1. Assim, o contato com diversos projetos (também através de flyers, cartões e
materiais explicativos de cada um), que acontecem em toda Europa, foi muito positivo, a
despeito da dificuldade da língua para poder conhecer além da propaganda em inglês.
Quanto às entrevistas, superada a dificuldade pessoal da timidez, todos os encontros
foram momentos especiais, em que descobri, de fato, pares com quem posso dialogar, que
compartilham da mesma paixão e angústias. Assim como ocorreu com o orientador
estrangeiro, Vítor Reia-Baptista (Universidade do Algarve, Portugal), representante português
no grupo FLAG - Film Literacy Advisory Group, da Comissão Europeia, que pesquisa a
pedagogia herege da imagem de Buñuel, com a mesma seriedade com que aborda Bob
Esponja, na disciplina “Literacia mediatica” que ministra na graduação.
O cerne dos encontros era a questão da análise fílmica nos paratextos fílmicos
pedagógicos, mas foi revelador perceber que nenhum dos entrevistados havia elaborado ou
sistematizado algo à respeito, especialmente, voltado para o público infanto-juvenil, apenas
Mark Reid ofereceu o material do BFI, que será analisado aqui. Neste sentido, embora as
entrevistas tenham sido muito importantes na trajetória da tese, não aparecerão em grande
medida no texto, ou seja, a pouca presença também é significativa. O compartilhamento de
questões, dificuldades e controvérsias internas dos projetos, com o discurso oficial, e externas,
nas disputas de capital simbólico dentro do campo, não cabem nesta tese.
Chegado este ponto, temos um ferramental teórico-metodológico, além de princípios e
dimensões caros às práticas de literacia fílmica, para efetuarmos as análises no capítulo
seguinte. Nossa tradução será sintetizada nos seguintes princípios e operadores de análise, em
exercício nesta tese: estética da criação fílmica, mediações, poética da recepção – como um
ciclo de fruição e aprendizagem.
Na PARTE II – O prazer de remontar o brinquedo, é tempo de começar a recompor o
objeto. No quarto capítulo, Práticas de literacia fílmica, temos a experiência da análise dos
materiais, colocando em relação tudo o que foi discutido anteriormente.
Selecionamos três projetos dentro de uma ampla gama de produções desses materiais,
tendo em vista que: privilegiassem a perspectiva cinematográfica; apontassem modos de
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leitura e/ou análise do filme referente; fossem direcionados aos professores e/ou mediadores;
representassem uma diversidade em termos culturais (um francês, um britânico, um
brasileiro). Eis o corpus selecionado: um Cahier de notes sur... (Les Aventuriers, 2014), com
um conjunto de cinco curtas metragens, do dispositivo École et Cinéma (Centre national du
cinéma et de l’image animée); Story Shorts (2001, reeditado em 2007), um guia para
professores, com uma compilação de cinco curtas infantis (British Film Institute); o terceiro
volume do Caderno Cine-Educação (2013), com o material de apoio pedagógico referente a
seis programas de curtas infantis (Programadora Brasil).
Desta forma, iremos analisar descritiva e criticamente os “cadernos” pedagógicos dos
filmes supracitados, para produzir uma síntese e explicação do fenômeno estudado. O
objetivo é ter um escopo consistente para podermos pensar melhor a produção desses
materiais no contexto brasileiro.
No quinto capítulo, Por uma análise dialógica, apresentaremos o resultado da
remontagem do brinquedo, uma sistematização, ou modelo (nos termos de Casetti e Di Chio),
da compreensão do fenômeno, com uma possibilidade de análise dialógica para contexto
escolar, seguindo os parâmetros da literacia fílmica.
Como vimos até aqui, nossa principal questão é metodológica. E como não poderia
deixar de ser, uma pesquisa que coloca o cinema para dialogar com a educação, sobre um
dispositivo que é denominado correntemente como mediação cultural e pedagógica, um
“entre-lugar” de produção de sentido que coloca em relação texto fílmico e espectador,
precisa de um instrumental teórico-metodológico híbrido, uma abordagem mestiça do cinema,
para ficarmos na veia latina de Martín-Barbero.
Dito de outra forma, esta tese pratica o cubismo teórico defendido por Robert Stam
(2003). Muito mais que opostas, as diferentes perspectivas utilizadas aqui são
complementares. Além do ponto de vista cinematográfico (Aumont e Marie; Jullier;
Bordwell), com uma base da análise textual do filme (Casetti e Di Chio), refletimos sobre a
recepção, a partir de uma perspectiva semiopragmática (Odin), cuja fonte principal é o texto, e
dos estudos culturais através das mediações comunicativas da cultura (Martín-Barbero).
Mantivemos um olhar sociológico para pensar a questão do campo da literacia fílmica
(Bourdieu) como um terreno, também, de disputas simbólicas (educomunicação vs. arteeducação). Finalmente, mantivemos o diálogo permanente com Freire, Vygotsky e
Rancière/Jacotot, em busca da emancipação do ser humano.
Sobretudo, nossa visão de mundo é bakhtiniana – dialógica, construtivista e
humanista. Assim enxergamos o cinema e a educação, sem hierarquizações, em uma
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perspectiva mutuamente estética e ética. Por isso, já antecipamos algumas de nossas
coerências e incoerências, em decorrência de determinações de tempo, espaço e escrita
acadêmica: 1) escolhemos fazer referência ao nome dos filmes como lançado no Brasil,
apenas quando não foram, usamos no original, é o caso dos curtas-metragens estrangeiros, por
exemplo. Também, citamos apenas o(a) diretor(a) e a data (no estilo autor-data), menos pela
valorização da autoria, mais por questões de escritura. 2) nas referências, há uma lista de
paratextos fílmicos pedagógicos, com o endereço eletrônico onde podem ser localizados. 3) O
grifo entre aspas é sempre do(a) autor(a), a fala é dele(a), nosso comentário vem em seguida.
4) Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de escrever toda a tese no feminino,
rompendo com a hegemonia do gênero masculino no texto acadêmico, contudo, o tempo
escasso para tamanha ruptura de habitus (o que implica em esforço e dedicação) não nos
permitiu. Manifestamos, pelo menos, nosso desejo já na linha de largada.
O objetivo final desta tese não é simplesmente mapear, descrever e problematizar os
paratextos fílmicos pedagógicos, tornando as análises fílmicas meros instrumentos
pedagógicos. Ao contrário, mapeamento, caracterização, contextualização e análises serão
parte de um percurso metodológico mais amplo, que pretende partir desses paratextos e da
compreensão de seus processos de criação, para chegar a descoberta de um esquema/ modelo
de análise através dos conceitos de dialogismo e intertextualidade, chamado aqui de análise
dialógica. Com isso, a tese pretende ser uma contribuição metodológica à compreensão da
mediação cinematográfica quando o filme se encontra com a educação – uma tese dedicada à
“dodiscência” cinematográfica.

PARTE I
O prazer de desmontar
o brinquedo

1. Paratextos fílmicos pedagógicos

Começaremos o nosso percurso fazendo uma breve exposição do brinquedo a ser
desmontado. Isto é, partimos do modelo de análise textual de Francesco Casetti e Federico di
Chio (2007), para criar o eixo estruturador para a escrita desta tese. O modelo será
apresentado, em detalhes, no capítulo seguinte sobre análise fílmica. Por ora, basta saber que,
assim como em outros tipos de análise, primeiro decompõe-se o objeto (já com um eixo
norteador da pesquisa) para ver melhor seus elementos internos e funcionamento, para depois
recompor, já com uma visão geral de sua estrutura, podendo, assim, emitir alguma apreciação.
Assim sendo, nosso objeto de análise são as produções escritas sobre filmes com
função pedagógica, porque visamos entender como estes textos estão sendo construídos,
como eles exercem a análise fímica e incentivam modos de leitura. Neste capítulo,
apresentaremos como esses materiais começaram a existir e a se caracterizar, a relação
transversal com a crítica cinematográfica, bem como a função de mediadores, que
desempenham entre filmes e espectadores.
1.1 Prelúdio

Nosso objeto, de certo modo, ainda é “invisível” no campo cinematográfico,
especialmente na área da pesquisa (com a ressalva que o setor da distribuição enxerga seu
potencial econômico), mas com uma materialidade cada vez mais presente em outro campo, o
da educação. Por isso, antes de tudo, é necessário desvelar que objeto é este: produções
escritas sobre filmes com função pedagógica?
Nosso primeiro objetivo, neste capítulo, é discorrer sobre os tipos de materiais
pedagógicos, que apresentam algum tipo de sugestão de análise fílmica e/ou modos de leitura.
Por conseguinte, narrar sobre as origens desses materiais e para onde seus caminhos apontam.
Mas para começar, é importante pensarmos no paradoxo acerca da necessidade de
análise das imagens, que povoam nosso cotidiano (tendo o filme como mais uma parte deste
universo de imagens), fora do contexto acadêmico. Nas palavras de Martine Joly:
[...] por um lado, lemos as imagens de uma maneira que nos parece
totalmente “natural”, que, aparentemente, não exige qualquer aprendizado e,
por outro, temos a impressão de estar sofrendo de maneira mais inconsciente
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do que consciente a ciência de certos iniciados que conseguem nos
“manipular”. (2008, p.10)

Para a autora, nem uma coisa, nem outra, uma iniciação mínima à análise da imagem
(que poderíamos estender à análise do audiovisual), ajudaría-nos, precisamente, a escapar da
impressão de passividade ou de “intoxicação”, e permitiría-nos, “ao contrário, perceber tudo o
que essa leitura 'natural' da imagem ativa em nós em termos de convenções, de história e de
cultura mais ou menos interiorizadas.” (JOLY, 2008, p.10)
Segundo Jesús Martín-Barbero e Germán Rey, em Os exercícios do ver, “a des-ordem
na cultura, introduzida pela experiência audiovisual, atenta fundamentalmente contra o tipo
de representação e de saber, no qual esteve baseada a autoridade.” (2001, p. 33). É preciso
ensinar a ver, assim como se ensina a ler, porque, como argumentam os autores: “Se já não se
escreve, nem se lê como antes, é porque tampouco se pode ver, nem expressar como antes.”
(MARTÍN-BARBERO; REY, 2001, p. 18)
David Bordwell outrora afirmou que “educar o olho para ver cinema é um caminho
que poucos ousam percorrer em sua amplitude. ‘Ver cinema’ não é fácil” (2008, p. 16). O
autor acrescenta:
Talvez pela velocidade da imagem, por seu movimento e sua composição
sincopada em planos, ou mesmo pela falta de conhecimento da tradição
cinematográfica da mise-en-scène, domina na academia e na mídia uma
análise centrada nos níveis mais imediatos do conteúdo. Pobre cinema,
estilhaçado, de um lado por exigências metodológicas das ciências humanas
(história e antropologia), e, de outro, pela demanda contemporânea de
gadgets eletrônicos que reduzem seu corpo histórico às variantes “novidade”
e “tecnologia”. (BORDWELL, 2008, p. 17)

Como resposta, Bordwell propõe em Figuras traçadas na luz, “essa educação do
olhar” (2008, p. 17), dedicando-se à análise fílmica.
Já para José Carlos Avellar (2016), o cinema pulou etapas, saltando direto da prática
para a universidade, e agora tem a oportunidade de retornar à escola, não apenas como
ferramenta pedagógica, para as disciplinas tradicionais, mas como uma pedagogia das
imagens, “para começar lá a educar o olhar do espectador, do crítico, do realizador”
(AVELLAR, 2016, s/p). Isto porque: “Numa prática tão recente quanto a do ensino de
cinema, analisar filmes é o que de verdade ensina como ensinar cinema.” (AVELLAR, 2016,
s/p)
Segundo Avellar, o cinema começou educando o olhar através de um “choque de
(des)ordem.” Nas palavras do crítico:
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[...] o Cinematógrafo desarrumou o
arrumado. Destruiu de vez a zona
invisível que até então protegia o
observador da cena observada. Mostrou
que imagem não é o que se arruma para a
vista, mas o que desarruma a vista, o que
exige que a visão se reinvente, se arrume
para poder ver. (AVELLAR, 1996, p.
218)

Portanto, seja em qual abordagem for - através da
semiótica de Joly, da perspectiva cognitivista de Bordwell, da
leitura holística das mediações comunicativas da cultura de
Martín-Barbero e Rey, ou da aproximação poética do crítico
cinematográfico - estamos sempre procurando diferentes
formas para reafirmar a potencialidade de uma educação do
olhar, mesmo que este pensamento esteja fundamentado em
teorias diferentes, ou mesmo em termos diferentes.
Há quem use “deseducar o olhar”, como aparece na
Carta de Criação da Rede Kino (como veremos), pois o verbo
“educar” estaria muito atrelado a um regime normativo,
formalista, da educação institucional. A palavra “deseducar”
assumiria, então, o mesmo sentido quando Rubem Alves diz:
“Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as
tintas com que me pintaram. Desencaixotar emoções,
recuperar sentidos.”1
Mesmo de acordo com a crítica subjacente na
proposição anterior, usaremos aqui “educação do olhar”
como forma de afirmar a crença na potencialidade da
educação, como um espaço-tempo cíclico de aprender,
desaprender e aprender de novo.
Fig. 1 – Conjunto de imagens dos filmes: Viagem à Lua (Georges Méliès,
1902), O Encouraçado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925), Um cão
andaluz (Luis Buñuel, 1928), O homem com a câmera (Dziga Vertov,
1929).
Fonte: blog de José Carlos Avellar:
http://www.escrevercinema.com/a_cachoeira_no_jardim.htm
1

Cf: http://rubemalves.com.br/site/
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1.2 Um pouco de história
Fig. 2 – Le journal du ciné-club

Dialogando com Bellour (2000), escolhemos
“Um pouco de história” (em vez de “A história” ou
“Uma história”) como subtítulo, buscando um caráter
anti-definitivo, para contar esta jornada dos textos
sobre filmes com função pedagógica. Mesmo porque,
tudo que envolve o campo cinematográfico tem uma
trajetória muito recente e mutante.
Na primeira metade do século XX, os
cineclubes eram o principal espaço de formação do
novo público de cinema.

Fonte: http://preservacaoaudiovisual.blogspot.com.br/2008/12/cineclubes-e-clubes.html

Segundo relato de Walter da Silveira (1965), o nome Ciné-Club2 foi cunhado por
Louis Delluc, mas só passou a existir efetivamente, na concepção de projeção periódica, com
apresentação de filme e debate após a exibição, com a Tribune libre du cinéma, fundada em
1925, por outro francês, Charles Léger. Walter da Silveira (1965, p. 108) afirma que Marcel
Carné, Jean Dréville, Jean-Georges Auriol e Jean Mitry, por exemplo, devem ter aprendido “a
ser ótimos realizadores ou excelentes críticos com a visão e a análise das obras-primas da fase
silenciosa que, sem exceção de uma, Charles Léger fez projetar.”
Logo a prática cineclubista se internacionalizou3. No entanto, foi após a Segunda
Guerra Mundial, que houve uma expansão concreta dos cineclubes4.
Ainda na França, havia uma associação de militância cultural chamada de Travail et
Culture, fundada na ocasião da libertação de Paris. A associação de esquerda, próxima ao
Partido Comunista, era dividida em seções – teatro, música, cinema – e tinha o lema: “Todos

2

3

4

Nome criado para designar uma associação de amantes de cinema, mas também utilizado no título do
periódico Le journal du ciné-club, lançado por Louis Delluc, em 14 de janeiro de 1920.
Para mais informações sobre o início do cineclubismo no mundo, consultar o artigo “Aos cineclubistas do
Brasil”, de Walter da Silveira, escrito na ocasião da V Jornada Nacional de Cineclubes, em Salvador/BA, em
1965.
Conforme diz Gusmão, a partir de Jean Mitry, em 1945, “foi fundada a Federação Francesa de Cine-Clubs,
sob a presidência de Germaine Dullac, contando inicialmente com sete cineclubes e 2.000 sócios filiados.”
(2008, s/p)
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os homens, fraternalmente, devem poder participar da vida cultural do nosso país.”
(BAECQUE, 2010, p. 57). André Bazin era diretor do setor cinematográfico, Jeunesse
Cinématographiques, e montou diversos cineclubes, pelas redes de associações estudantis e
dos círculos operários do sindicalismo. Nas palavras de Antoine De Baecque:
Essa pedagogia repousa na crença de que o homem pode melhorar graças à
cultura. André Bazin é um dos mentores desse movimento missionário do
pós-guerra. Não apenas conquistou em poucos meses o reconhecimento dos
outros críticos de cinema, multiplicando textos e análises em Le Parisien
Libéré, Esprit, Observateur e L’Écran français, como se tornou igualmente
apóstolo do cinema junto a um público cada vez mais vasto, um sonho de
cinefilia popular. (2010, p. 56)

Deste modo, este movimento favoreceu o nascimento de diversos tipos de produções
escritas sobre filmes específicos, e sobre aspectos gerais do cinema, desde os folhetos
cineclubistas, boletins informativos, até as revistas destinadas aos amadores, com críticas e
análises pormenorizadas de filmes.
De maio de 1946 a janeiro de 1948, o IDHEC - L'Institut des hautes études
cinématographiques5 publicou dez números de um boletim escolar6 de comunicação,
informação e documentação (atualmente, um tesouro para pesquisadores de cinema), cujo
editor responsável era Jacques Tournier, com colaboradores de prestígio, como André Bazin e
Jean Cocteau. Uma das seções era das então chamadas “fichas cinematográficas”, que eram
redigidas por alunos do instituto, como parte das suas atividades pedagógicas, e tinha como
“objectivo principal fornecer ao apresentador neófito a documentação suficiente para lhe
permitir situar o filme e o seu autor, e alimentar uma discussão após a projecção, segundo o
ritual bem conhecido então vigente.” (AUMONT; MARIE, 2009, p. 22). O diretor
pedagógico do IDHEC, na altura, era Jean Mitry, que publicou algumas “fichas” na sua
coleção Les Classiques du cinèma, nas Éditions Universitaires7.
5

6

7

Instituto criado por Marcel L'Herbier, em 1943, foi a terceira escola de cinema no mundo, mas só começou a
funcionar em 1944. A primeira escola foi a Escola Estatal de Cinematografia de Moscovo, fundada em 1919,
tendo como um dos precursores na área do ensino o cineasta russo Lev Kulechov. A segunda escola surgiu na
Itália, em 1935, o Centro Sperimentale di Cinematografia, onde Michelangelo Antonioni estudou e lecionou.
Em cada boletim, as seções: “Uma história de cinema”, por Jean Mitry; uma página de “Introdução para ver e
julgar um filme”, por Georges Damas; uma sobre “Estética, arte e realidade no cinema”, por JP. Chartier; e
outros apontamentos, como as fichas filmográficas. Informação disponível em: <http://www.revues-decinema.net/Hist_revue/FRA_02003_Bulletin%20de%20l%20IDHEC_FRA.php>
Na França, também a Union Française des Oeuvres Laïques d'Éducation par l'Image et par le Son
(UFOLEIS) produziu tais fichas, publicadas pela Image et Son; as da Fédération Française des Ciné-Clubs
(FFCC) foram publicadas pela Cinéma 54 e algumas seguintes; e as da Fédération Loisirs et Culture
Catholique (FLECC) foram publicadas na Téleciné. Esta última, dedicava-se “quase exclusivamente à edição
dessas fichas, e de não praticar “crítica” de filmes, no sentido tradicional, como as outras revistas.”
(AUMONT; MARIE 2009, p. 22). Algumas dessas fichas foram publicadas em monografias sobre um autor,
por exemplo, mas, em geral, só são encontradas em bibliotecas especializadas, às quais não tivemos acesso.
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Fig. 3 – Capa do Boletim do IDHEC, no. 7 Jan./Fev. 1947.

As fichas filmográficas eram escritas por estudantes de
escolas profissionais, por críticos ou por animadores
pedagógicos8, e podiam chegar a ter 15 páginas, as
quais eram tradicionalmente divididas em três partes: 1)
informativa - biofilmografia do realizador, condições de
produção e de distribuição do filme; 2) descritiva e
analítica - lista das sequências ou resumo do filme,
parte analítica propriamente dita; e 3) enumeração das
questões suscitadas pelo filme, com sugestões para o
moderador do debate.
Fonte: http://www.marcel-carne.com

Sobre a segunda parte, Aumont e Marie (2009) apontam como o maior risco da
padronização escolar das fichas, a divisão em tópicos, como montagem, luz, cenários, som
etc., como se fossem elementos estanques. Setenta anos depois, ainda no contexto francês, a
crítica permanece nas palavras do cineasta e professor Alain Bergala (2008, p. 42-43), sobre a
apropriação “pedagogista” dos filmes, que divide o processo em três fases: 1) “analisa-se um
plano ou uma seqüência”; 2) “julga-se o filme a partir dessa análise”; 3) “constitui-se assim,
progressivamente, um julgamento fundado na análise”. Em relação a essa divisão, o autor
argumenta: “É evidente que as coisas nunca acontecem assim: é o gosto, constituído pela
visão de inúmeros filmes e pelas designações que os acompanham, que funda ‘pouco a pouco’
o julgamento que poderá ser emitido pontualmente sobre esse ou aquele filme.” O autor
evidencia a ausência de preocupação com a produção de afetos no espaço de comunicação
pedagógica, algo complexo e diacrônico.
Em relação à terceira parte das fichas, Aumont e Marie criticam a tendência desta ser
dedicada a chamar a atenção para a “importância do filme”:
[...] sem dúvida a [parte] mais datada hoje, [e que] corresponde à
preocupação de educação moral (humanista ou espiritual) então muito
presente nos organismos de cultura popular: era preciso estrategicamente
contrariar a reputação negativa e imoral que o espetáculo cinematográfico
tinha na altura. (2009, p. 24)

8

Alguns críticos e/ou cineastas famosos participaram na redação dessas fichas, como: Claude Miller, Chris
Marker e Jean-Luc Godard. (AUMONT; MARIE 2009, p. 22)
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Contudo, alguns materiais atuais demonstram que esta parte não está tão superada
assim. O livro/ manual espanhol Cine: curso básico y fichas cinematográficas de films
extraordinarios, lançado em 1996, depois de uma introdução à linguagem cinematográfica,
apresenta exemplos de como utilizar o filme na educação. A estrutura utilizada é: 1) ficha
cinematográfica, com ficha técnica, argumento e tratamento conceitual; 2) ficha cultural,
com os temas essenciais; 3) ficha humanista, com a ideia central, pontos destacáveis e
diálogo entre dois possíveis espectadores; e 4) exercícios/ questionário. Ou seja, persiste a
preocupação com uma educação moral, que justifique a importância do filme.
Também no Brasil, a parte de questões suscitadas pelo filme ainda é muito utilizada,
no sentido de estratégia de convencimento, com a diferença de que, atualmente, deve-se
persuadir o educador da “importância do filme” para alguma(s) disciplina(s) e o seu
consequente uso na escola, isto é, provar ao professor de que cinema não é puro
entretenimento, há temas e valores que podem ser trabalhados de acordo com o currículo
escolar. Situação que tem sido flexibilizada desde a criação dos temas transversais da
educação, nos Parâmetros Curriculares Nacionais9 (PCNs), vinculados à Nova Lei de
Diretrizes e Bases – LDB (Lei 9.394/96).
Retornando às antigas fichas, Aumont e Marie (2009) apresentam duas fichas
cinematográficas relevantes ainda hoje. A primeira é a análise de Zero de Conduta10 (Jean
Vigo, 1933), realizada por Jean Patrick Lebel, um jovem estudante do IDHEC, que segue à
risca o “programa” das fichas. Já a segunda, é a análise mais livre de Trágico amanhecer
(Marcel Carné, 1939), feita por André Bazin11.
Em relação à ficha de Lebel, a despeito das subdivisões clássicas já citadas, Aumont e
Marie (2009, p. 23) destacam o aproveitamento que o estudante fez da biografia do diretor
Jean Vigo, publicada anteriormente por Paulo Emílio Salles Gomes, já que se trata de um
filme, cujas dificuldades de filmagem e a censura na distribuição são informações contextuais
importantes. Ao mesmo tempo, Lebel não caiu no apelo fácil da anedota biográfica. Ou seja,
um uso apropriado de documentos e informações extra-fílmicas na argumentação.
Sobre a estrutura da escrita e a análise dramatúrgica, os autores apontam:

9

10

11

Os PCNs apresentaram os conteúdos a serem ensinados divididos em dois grupos: as tradicionais áreas de
conhecimento classificadas em disciplinas - Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática, Ciências
Naturais, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira; e os temas transversais para um ensino transdisciplinar
- ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, trabalho e consumo.
Na edição portuguesa de Aumont e Marie (2009), os filmes aparecem intitulados como: Zero em
Comportamento (Jean Vigo, 1933) e Foi uma mulher que o perdeu (Marcel Carné, 1939).
Outras fichas cinematográficas de Bazin podem ser encontradas na antologia Le Cinéma français de la
Libération à la nouvelle vague (1983).
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A parte do “argumento” contém um resumo bastante pormenorizado de 30
linhas (o filme só dura 44 minutos) e uma lista de 24 cenas, também elas
resumidas. A análise literária divide-se em análise dramática e análise de
certos temas com subdivisões internas: construção dramática e personagens.
Apesar da rigidez deste quadro retórico, Lebel mostra que a construção de
Zero em comportamento foge aos constrangimentos da dramaturgia clássica,
não obedecendo ao esquema clássico da evolução com nó dramático e
resolução, antes residindo a unidade do filme na sua escrita poética.
(AUMONT; MARIE, 2009, p. 23-24)

Os autores relatam toda a análise de forma positiva, apenas criticando o pouco
desenvolvimento sobre a montagem, a luz e os cenários. Aumont e Marie (2009, p. 24)
sublinham, especialmente, o paralelo já habitual feito entre Vigo e Rimbaud, mas aqui através
de comparações originais e concretas entre duas situações do filme e do livro Un Coeur sous
une soutane (Arthur Rimbaud, 1924).
Sobre a parte da “importância do filme”, ressaltam que Lebel contornou habilmente
essa armadilha inevitável, “centrando a sua conclusão na ligação estreita entre o tema da
revolta no filme e a liberdade poética na representação.” (AUMONT; MARIE, p. 24). Por
fim, as “questões a debater” retomam os temas abordados na análise: “Realismo e poesia”, a
relação do filme com outros sobre a infância e a relação do diretor Vigo com a Nouvelle
Vague.
Quanto à ficha de Bazin (Fig. 4)12, a primeira evidência de sua singularidade é a
extensão - cerca de 20 páginas -, visto que é baseada em estenografia de intervenções orais,
passando por diferentes versões. Em seguida, percebe-se a liberdade com que o autor fugiu da
estrutura prévia.
Aumont e Marie (2009, p. 25) começam sublinhando que ao contrário dos “ingênuos
pedantes de cineclube que querem sempre discutir a técnica”, Bazin afirma que “nada é mais
perigoso do que um comentário de filme que trata separadamente do 'tema' e da 'forma'.”
Assim, Bazin parte de um procedimento didático de enumeração coletiva dos elementos do
cenário para frisar sua função dramática, como descrito a seguir:
Eu confio aqui os resultados de uma experiência que eu já fiz dezenas de
vezes com os mais diversos públicos, e cujo sucesso se mantém constante.
Eu peço ao público, depois do filme, que digam em voz alta a mobília que
observaram no quarto de Gabin13. (BAZIN, 1949, s/p)
12

13

Graças ao bem sucedido trabalho de preservação da obra de Marcel Carné, podemos acessar todos os escritos
do próprio diretor, de críticos e analistas pelo sítio (http://www.marcel-carne.com). A Fig. 4 reproduz parte
da ficha filmográfica de Bazin analisada por Aumont e Marie (2009), publicada em Regards neufs sur le
cinema, Paris, Le Seuil, reed. 1963; e republicada em Le Cinéma français de la libération à la Nouvelle
Vague, 1945-1958, “Essais”, Cahiers du Cinéma, 1983.
Tradução nossa: “Je livre ici les résultats d'une expérience que j'ai faite plusieurs dizaines de fois devant les
publics les plus variés et dont la réussite reste constante. Je demande au public, après la projection du film de
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Fig. 4 - Publicação da Federação Francesa dos Cineclubes. no. 1 Dez. de 1949.
O primeiro número da nova série foi inteiramente dedicado a Marcel Carné.

Fonte: http://www.marcel-carne.com

Após detalhada descrição dos elementos sempre ditos pelo público, aqueles
improváveis de serem abordados e o que nunca é lembrado, Bazin infere que:
A conclusão a ser tirada é dupla: primeiro, que o papel desempenhado pela
cenografia age diretamente sobre a atenção que mantemos. Em seguida, a
proporção da cenografia dramaticamente útil no quarto de Gabin é
extraordinariamente grande, porque, somente, a cômoda foge ao final do
filme da nossa memória consciente. A cenografia atua 95% aqui.14 (1949,
s/p)

Bazin segue a sua “espécie de inquérito à Sherlock Holmes para reconstruir a vida e a
personagem de Gabin” (AUMONT; MARIE, 2009, p. 27) por meio de diversos objetos de
cena, a fim de construir uma resposta, junto com os espectadores, à pergunta “quem é
Gabin?”, “O que ele representa enquanto mito?”
Em síntese, no caso de Lebel, trata-se de uma ficha que segue os padrões rígidos de

14

dire à haute voix les meubles qu'il a remarqués dans la chambre de Gabin.”
Tradução nossa: “La conclusion qu'on en peut tirer est double: D'abord que le rôle joué par le décor agit
directement sur l'attention que lui portons. Ensuite que la proportion de décor dramatiquement utile dans la
chambre de Gabin est exceptionnellement grande puisque, seule, la commode échappe à la fin du film à notre
mémoire consciente. Le décor joue ici à 95%.”
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escrita, mas que consegue encontrar brechas para mostrar originalidade em abordagens
contextuais, intertextuais e pedagógicas. Já as fichas fílmicas de Bazin, em consequência de
sua maestria na análise em relação direta com o público, são de uma relevância incontestável
ainda hoje, porque ele tinha a capacidade de juntar na sua argumentação, um lado didático,
uma estratégia de animação, com um profundo domínio da análise fílmica.
Enquanto isso, atravessando o Atlântico, Tunico Amâncio (2008, s/p) relata que, no
Brasil, a prática cineclubista começou a se formar, “desde 1917, com Adhemar Gonzaga e
Pedro Lima indo ao Paredão para debater com os colegas. Tradição que se cristaliza no
célebre Chaplin Club, em 1928, capitaneado por Otávio de Faria e Plínio Sussekind Rocha”,
no Rio de Janeiro. Como grande defensor da função pedagógica do cineclube e da crítica,
Walter da Silveira questiona o pioneirismo do Chaplin Club dizendo que:
[…] seu estilo não o fazia realmente um clube de cinema. Era uma sociedade
hermética, na qual uns intelectuais de eleição, alguns mais tarde romancistas,
políticos e mestres universitários muito admirados, discutiam sozinhos
problemas estéticos que depois divulgavam sem repercussão numa pequena
revista, O Fan. (1965, p. 110)
Fig. 5 - Primeira edição de O Fan

Assim, da mesma forma que Walter da Silveira
desconsiderou o Club des Amis du Septième Art – Casa15,
local de “encontros entre intelectuais, artistas e milionários
diletantes” (GUSMÃO, 2008), o crítico baiano preteriu a
proposta seletiva dos intelectuais cariocas. Silveira defendia
que um cineclube jamais poderia ser uma sociedade
hermética, servindo apenas para “iniciados”, uma elite
artística e acadêmica, mas deveria estar a serviço da impulsão
da cultura cinematográfica.

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional

Em São Paulo, os nomes que se destacaram foram de três críticos: Paulo Emílio Salles
Gomes (cinema), Décio de Almeida Prado (teatro) e Lourival Gomes Machado (pintura), que
juntos fundaram o Clube de Cinema de São Paulo, em 1940, promovendo sessões com

15

Criado por Ricciotto Canudo, que cunhou a expressão sétima arte, e frequentado por Louis Delluc e diversos
artistas.
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intensos debates, até o fechamento por parte do Estado Novo. Posteriormente, a iniciativa
levou ao surgimento da Cinemateca Brasileira, em 1956.
E assim, a prática cineclubista se espalhou por todo o país, junto a universidades,
escolas e paróquias. Inclusive, a expansão dos cineclubes foi estimulada pela Conferência
Nacional de Bispos do Brasil (CNBB)16, que, em 1953, criou o Centro de Orientação
Cinematográfica, com o objetivo de formação de espectadores, investindo em publicação de
livros e apostilas.
Na Bahia, Walter da Silveira e o amigo, Carlos Coqueijo Costa, fundaram o Clube de
Cinema da Bahia (CCB), em 1950, que gerou no ano seguinte o I Festival Internacional de
Curta-Metragem. O CCB exibia filmes que não chegavam aos circuitos comerciais, possuía
uma biblioteca especializada, uma filmoteca, realizava cursos, debates e conferências, além da
publicação de um periódico (CARVALHO, 2013, p. 49). Dito de outro modo, atuava como
uma verdadeira escola de cinema, contribuindo na formação cinematográfica de nomes como
Glauber Rocha, Orlando Senna, Guido Araújo, e, consequentemente, na gestação do cinema
baiano e do Cinema Novo.
Em 1965, Silveira transforma o CCB, alargando a proposta para “Cinema de Arte”
(esforço que uniu uma rede de salas exibidoras, em que as sessões eram mais popularizadas,
mas ainda com folhetos informativos e palestras em cada filme apresentado), pois, nas
palavras de Silveira (2006, p. 113): “Fechar o conhecimento fílmico nas sete chaves do
cineclubismo constituiria hoje um pedantismo maçonico.”; “A nenhum educador autêntico
deve bastar que alguns o escutem, quando outros desejam a sua palavra.”; e ainda, “Trazer o
espectador comum para a convivência estética representa uma tarefa honrosa, a mais honrosa
para quem pensa nas virtudes artístico-sociais do filme.”
Destarte, o próprio Dr. Walter da Silveira (como costumava ser chamado) explicitava
a importância da função educativa nas suas ações17. Nota-se, então, como o movimento
cineclubista e as cinematecas - seja no Brasil, seja na França - criaram diferentes práticas
formativas, que, como Rosália Duarte e Beatriz Gonçalves (2014, p. 38) ressaltaram:
“marcariam definitivamente a história do cinema nacional e a relação entre cinema e educação
no país.”
Da parte que nos cabe nesta pesquisa, ainda que espaços plurais, os cineclubes se
16

17

Sobre a influência da Igreja Católica na prática cineclubista no Brasil, ver o artigo O cinema como “lição de
coisas”: uma leitura das diretrizes da Igreja Católica para uma educação cinematográfica (2010), de Raquel
Costa Santos.
Ações que ainda incluíam a criação do Grupo Experimental de Cinema da Pró-Reitoria da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e o Curso Livre de Cinema também na UFBA, em 1968, além de suas críticas e
artigos publicados em diversos periódicos baianos e nacionais.
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organizam em torno do desejo de compartilhar opiniões sobre filmes e produzir conhecimento
pensando o cinema, quer dizer, além das análises orais, como conferências e debates, a
maioria dos cineclubes produziam também algum tipo de folheto, boletim informativo,
críticas, apostilas e toda sorte de documentos sobre filmes, com certa função pedagógica.
Na coletânea dos múltiplos escritos de Walter da Silveira18, há reprodução de alguns
folhetos curtos que eram distribuídos nas sessões do Clube de Cinema da Bahia. Em geral,
constava de ficha técnica; algumas referências contextuais que variam entre prêmios
recebidos, data de lançamento da película etc.; informações sobre o diretor e sua filmografia;
e “opiniões da crítica”19, com trechos de diferentes olhares sobre o filme em questão. Porém,
o formato não era rígido. Por exemplo, enquanto dedicava, normalmente, 5 a 10 linhas nos
dados biográficos do diretor, e depois, não mais que 50 linhas ao conjunto dos trechos de
críticas; no folheto do filme O circo (Charles Chaplin, 1928), o crítico não se limitou ao curto
espaço que normalmente dedicava às rápidas palavras sobre o filme, escreveu um texto
contínuo, reconstituindo a trajetória de Chaplin nas primeiras 55 linhas, e mais 64 linhas de
uma apreciação crítico-analítica sobre a obra. Ou seja, na maioria dos folhetos, sobressai uma
função de promoção do filme, pré-visionamento, com trechos de críticas ratificando a
importância do filme: “O realizador mais mágico da história do cinema.” Alexandre Astruc
(SILVEIRA, 1953, p. 80). Ao passo que, no folheto sobre O circo, ressaltou-se um caráter
mais analítico, pós-visionamento (aborda o final do filme, por exemplo), e de maior interação
com o leitor-espectador, como pode-se ver no trecho a seguir:
[…] observe-se o instante em que todo o picadeiro e os bastidores do circo
são vistos do alto, em longo plano, enquanto Carlitos de um lado, preso na
corda bamba, é visto em primeiro plano. E o dizer da sobreimpressão na
cena do ciúme, quando a alma audaciosa do vagabundo, em imaginação,
separa-se do seu corpo tímido e passivo, para tanger, com um pontapé, o
rival. (SILVEIRA, 1955, p. 96)

No livro Cineclubismo: memórias dos anos de chumbo, Rose Clair (2008, p.13)
entrevista cineclubistas que relatam suas experiências e a dinâmica interna dos seus
respectivos clubes: “que incluía além da programação que estava vinculada à possibilidade de
18

19

Trata-se de quatro volumes com vários tipos de textos, organizados pelo cineasta, crítico e pesquisador José
Umberto Dias. Cf. Walter da Silveira. O Eterno e o Efêmero. Salvador: Oiti Editora e Produções Culturais,
2006. 4v.
Por exemplo, sobre o filme Tabu (F. W. Murnau e Robert Flaherty, 1931), havia trechos de: Georges Sadoul,
Histoire d’um art: le cinema, des origines a nos jours, p. 281 da 1a. edição; Maurice Scherer, La revanche de
l’Occident, in Cahiers du cinéma, n. 21, p.46-48; Alexandre Astruc, Le feu et la glace, in Cahiers du cinéma,
n. 18, p.10-14; Jean George Auriol, Formes et manières, in La revue du cinéma, n. 18, out. de 1948, p.4248); e Arthur Rosenheimer Jr., Un maître du documentaire. Robert Flaerty, in La revue du cinéma, n. 4, jan.
de 1947, p. 42-51).
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acesso aos filmes e aos interesses de seus membros, muitas vezes contraditórios, e a produção
de materiais sobre os filmes e cinema.” Assim, Aninha (Ana Maria Villela Cavaliere)20 e
Lourdinha (Lourdes Maria Antonioli Marcondes)21 salientam o trabalho que realizavam no
Cineclube Glauber Rocha, fundado em 1972, e localizado numa Igreja da Tijuca (Rio de
Janeiro): “confeccionavam cartazes para divulgar as sessões e organizavam apostilas que
eram vendidas não só no Glauber Rocha, como também, na porta dos 'cinemas de arte' (Studio
Tijuca etc.)” (CLAIR, 2008, p. 129). A venda auxiliava a manutenção do cineclube. Do
mesmo modo, Marisa (Marisa Anoni de Souza)22, que atuava no Cinelube do Leme
(funcionava no salão paroquial cedido pela Igreja dos dominicanos) e no Cineclube da
FEA/UFRJ (Faculdade de Economia e Administração), aborda o cineclube como lugar de
pesquisa, e:
[…] acredita que o trabalho desenvolvido no cineclube para preparar as
sessões – consultar uma bibliografia para conhecer melhor a obra do diretor,
distribuir uma crítica para o público, debater após o filme, entre outros, contribuiu para a formação não só dos membros do cineclube, como também
do público que frequentava. (CLAIR, 2008, p. 133-134)

Em geral, os materiais eram simples, sem análises dos filmes, apenas boletins
informativos sobre os filmes individuais ou Mostras, até mesmo porque eram produzidos
pelos poucos membros do cineclube, que, frequentemente, dividiam o tempo entre estudos,
trabalho e ainda a militância nos partidos políticos. No relatório de 1976 do Cineclube do
Leme, tem-se que: “Os trabalhos com publicações ficaram restritos às apostilas
correspondentes a cada ciclo, onde ao lado das informações básicas, o Cineclube procurou
defender uma posição própria.” (CLAIR, 2008, p. 187)
No caso da apostila, que era o formato mais aprofundado, vejamos o exemplo da
produzida pelo Cineclube do Leme, sobre os filmes Os fuzis e A queda (Ruy Guerra, 1964,
1976): a) introdução (em que se explica a origem dos filmes, uma adaptação de roteiro para
as circunstâncias brasileiras, que acabou gerando os dois filmes do mesmo diretor); b) “Os
fuzis” (parte dedicada a contar a história do filme, inclusive seu final); c) “A queda” x “Os
fuzis” (seção em que se compara as duas histórias em termos principalmente ideológicos); d)
a solução em “Os fuzis”; e) a solução em “A queda” (ambos últimos com o final do filmes).
Em síntese, é um texto interpretativo, com uma apreciação narrativo-ideológica como indica o
20
21

22

Foi presidente da Federação de Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro, no período 1976/77.
Foi professora da ong CINEDUC (Cinema e Educação) e, na década de 1980, trabalhou na TV Educativa,
apresentando os programas “Cine Viagem” e “Cineclubinho”.
Assim como outros cineclubistas, trabalhou na Embrafilme, e foi homenageada por sua contribuição ao
cineclubismo brasileiro, na Pré-Jornada nacional de Cineclubes, em Rio Claro/SP, em 2004.
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trecho: “O vínculo que une os três soldados, além do mesmo papel repressor na sociedade, e
da mesma posição que ocupam na hierarquia de classe, é a alienação.” (CINECLUBE DO
LEME, 2008, p. 44). Portanto, não tem uma função de promoção do filme, convencendo o
espectador a ver, mas sim, faz uma introdução contextual voltada para o espectador comum
que já assistiu ao filme. Porém, praticamente não toca na questão da linguagem, apenas em
dois trechos, como este: “A devoração é desesperada. O animal é devorado cru e a câmera
registra o corte em pedaços do animal.” (CINECLUBE DO LEME, 2008, p. 45)
A abordagem ideológica não era muito diferente do que ocorria na França, por
exemplo, como Aumont e Marie relatam:
Os autores deste livro, como a maioria dos cinéfilos da sua geração,
recordam-se de numerosos debates em torno, por exemplo, do juízo
ideológico que conviria fazer sobre determinado filme americano (do género
The Horse Soldiers – Os cavaleiros, de John Ford, - será um filme fascista?);
os argumentos e os papéis (da extrema-esquerda à extrema-direita) eram
sempre os mesmos – o que é normalíssimo, porque no fundo o filme era só
um pretexto. (2009, p.183-184)

Em outras palavras, estamos cientes de que o exemplo anterior, de análise oral de
André Bazin, ou ainda de Walter da Silveira, são exceções. De todo modo, as transformações
econômicas da distribuição dos filmes atingiram a todos, o movimento cineclubista perdeu
força nos dois lados do Atlântico e a publicação das fichas na França foi interrompida,
passando a predominar a crítica jornalística.
Como o cinema está sempre em movimento, também os olhares e o pensamento sobre
o cinema não pararam de se reinventar, como veremos nas próximas seções.

1.3 A função pedagógica da crítica cinematográfica

No artigo Crítica de cinema: história e influência sobre o leitor, Regina Gomes traz à
baila o histórico da crítica de arte, que se instituiu no campo das artes entre os séculos XVII e
XVIII, legitimando o crítico como:
[...] um avaliador do gosto, um tradutor de mensagens artísticas e culturais
que tinha ao seu cargo a tarefa de decifrar o código secreto da obra. Era
considerado, portanto, um guia que poderia aferir maior ou menor qualidade
à obra de arte, ou mesmo averiguar seu caráter artístico de modo que isto
implicitamente revelava a própria função do crítico, isto é, ser um pedagogo
da sensibilidade. (GOMES, 2006, s/p)

Uma caracterização que faz jus à origem etimológica da palavra, relacionada à ideia de

35

separar, selecionar, julgar. A crítica de arte é responsável por indicar qual é o patrimônio
artístico da sociedade, assim como a educação separa, seleciona e julga o que deve ser
patrimônio de conhecimento da sociedade, ou seja, os bens simbólicos que devem ser
preservados e reproduzidos.23
A crítica parte de uma avaliação, para oferecer um juízo de apreciação ao leitor.
Contudo, Gomes acrescenta que com a chegada do século XX, a atividade crítica busca maior
cientificidade, distanciando-se do juízo de valor sobre as obras, para privilegiar a análise.
Neste período, surgem as primeiras críticas cinematográficas, e a preocupação em definir o
cinema como arte reforça a necessidade de um texto mais analítico, muitas vezes na fronteira
com a teoria cinematográfica. Alguns nomes que marcaram a história da crítica
cinematográfica: “Louis Delluc, Riccioto Canudo, Siegfried Kracauer, Jean Epstein, Otis
Ferguson ou Grahan Greene, que durante o início do século passado escreviam para jornais e
outras publicações, algumas especialmente endereçadas aos cinéfilos.” (GOMES, 2006, s/n)
Partindo deste princípio, a crítica seria o veículo para levar a atividade analítica ao
encontro do espectador comum, porém, como Gomes (2006) salienta, a proximidade com a
análise tornou a crítica mais elitista. Mas a análise não pode ser direcionada ao espectador
comum? Cremos que sim, a questão em jogo aqui é o poder simbólico. No momento em que a
atividade crítica se dedicou a aumentar seu capital simbólico, seus agentes se direcionaram
aos autores, em vez dos espectadores.
Em 1957, Bazin escreveu um artigo intitulado La Politique des auteurs, marcando
todo um período em que o “autorismo” esteve em voga na crítica francesa, desde o início da
década de 1950, com o surgimento da revista cinematográfica, Cahiers du Cinéma. Os
críticos dos Cahiers contaminaram além-mar com sua defesa do cinema como uma metáfora
escritural (camera stylo), consolidando uma crítica analítica voltada para “a mise-en-scène
como assinatura estilística do diretor” (STAM, 2003, p. 111). Isto é: “Deslocou a atenção do
“o quê” (história, tema) para o “como” (estilo, técnica), mostrando que o estilo em si
apresentava reverberações pessoais, ideológicas e até mesmo metafísicas.” (STAM, 2003, p.
111). O deslocamento da recepção para a produção na prática da escrita crítica foi tamanho,
que os críticos se transformaram em cineastas, ou melhor, autores de um novo tipo de cinema,
a Nouvelle Vague.
Fazendo um balanço sobre os prós da política dos autores, Stam afirma que esta:

23

Poderíamos dizer que a crítica está para a legitimação, como a educação está para a reprodução, nos termos de
Bourdieu (1996, 1998, 2007), ressalvando que também há reprodução na crítica, bem como legitimação na
educação.
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[...] representou uma clara evolução com relação a metodologias críticas
anteriores, em particular o impressionismo (uma espécie de resposta
neuroglandular aos filmes fundada exclusivamente no gosto e na
sensibilidade do crítico) e o sociologismo (uma abordagem valorativa
baseada em uma visão redutora da suposta tendência progressista ou
reacionária das personagens ou da trama). (2003, p. 111)

No entanto, segundo Stam, o próprio Bazin se posicionou de forma cautelosa, contra
os excessos dos “jovens turcos”, indicando “a necessidade de complementação do autorismo
com outras abordagens – tecnológicas, históricas, sociológicas. Grandes filmes, afirmou, são
o resultado da interseção fortuita de talento e momento histórico.” (STAM, 2003, p. 107). E
nós acrescentamos aqui a importância de aliar essa leitura do “como” à questão da recepção,
porque esta “virada da crítica” a limitou ao circuito cinéfilo, às disputas de consagração
dentro do campo cinematográfico24, com vocabulário e referências específicas para os
iniciados, quer dizer, os pares.
Na contramão da crítica cinéfila, desenvolveu-se a crítica jornalística, dos diários e
semanários, fazendo a mediação entre o filme e o público. No início do cinema, as sessões
eram muito populares e os jornalistas eram convocados a noticiarem as exibições como um
outro espetáculo qualquer. De acordo com Gomes (2006, s/n): “era uma mistura de
reportagem que descrevia o evento em termos factuais e de resenha que aconselhava o leitor
sobre o valor do filme”, informando se valia a pena pagar, ou não, para assistir tal filme. O
perfil deste crítico, ainda em cena, é o de um profissional envolvido num dos setores da
distribuição do cinema, como um divulgador de entretenimento.
Gomes resume a diferença entre os dois tipos de crítica:
O texto das resenhas críticas de cinema de publicação diária requer síntese,
objetividade e atualização constante condizentes com os padrões exigidos
pela empresa jornalística que alberga esses discursos. Diferentemente, um
texto crítico de formato acadêmico-ensaístico solicita profundidade de
análise e maior permanência temporal, obedecendo as convenções de
propagação das instituições acadêmicas. (2006, s/n)

As diferenças podem ser vistas na produção (como a citação explicita) e na recepção,
pois a desigualdade na relação da crítica com a análise também está ligada ao público-alvo.
Críticas com bases analíticas são densas, solicitam uma atenção diferenciada, um espectadorleitor que se permita ser mobilizado pela análise (assim como o próprio analista, que antes de
tudo é um espectador), “recolocando em questão suas primeiras percepções e impressões”
(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2006, p. 13), isto é, reconsiderando suas interpretações, suas
24

Para mais informações sobre a luta por capital simbólico no campo cinematográfico durante a política dos
autores, ver a seção “Batalhas críticas e filmes malditos” de Baecque (2010).

37

chaves-de-leitura. Enquanto as críticas jornalísticas seguem a lógica do consumo direto. Ou
seja, são funções diferentes.
Bordwell (1991) já faz uma divisão tripartite, três tipos de críticas ligadas a três
diferentes “macroinstituições”: a jornalística (dos diários e semanários); a ensaística
(apropriada ao modelo das revistas especializadas); e a universitária (o tipo mais analítico,
comumente atravessado por questões teóricas e com ambições de publicação acadêmica).
Cada um desses tipos comporta as designações das instituições pertencentes e indica modos
próprios de leitura. Carvalho (2013, p. 26) resume: “cada instância constituída possui suas
próprias formas de organização, divulgação, públicos-alvo e preocupações teóricometodológicas na busca pela ressiginificação e interpretação das obras fílmicas.” Nosso
objetivo aqui é descobrir um modelo ensaístico, que não seja tão especializado, e que possa se
dirigir ao espectador comum.
Segundo Aumont e Marie (2009, p.13), “a atividade crítica tem três funções
principais: informar, avaliar, promover. A sua relação com a análise é muito desigual”,
variando de acordo com a maior ou menor atenção dada a função “avaliar”, no sentido de
examinar, pesquisar, ou ainda literalmente, analisar. Portanto, a crítica de formato acadêmicoensaístico requer compromisso, sobretudo, com a produção de conhecimento, dando ênfase às
funções informar e avaliar. Já a crítica jornalística prioriza a informação e a promoção do
filme (ou não), frequentemente, lançando mão de métodos de avaliação, no mínimo,
questionáveis, como bonequinhos aplaudindo ou se retirando da sala. Trata-se de
instrumentos que, como diz o cineasta e crítico Orlando Senna (2007, p. 35), não estão “à
altura de um exercício de reflexão, que deve disponibilizar para o leitor elementos que
também o façam pensar, que lhe propiciem espaço para ter sua própria opinião.” Nas palavras
de Aumont e Marie (2009, p.13), existem poucos “exemplos de exercício da crítica diária
assente num procedimento analítico muito vincado. Mais uma vez, o caso mais conhecido é o
de André Bazin, redator de centenas de recensões críticas no Le Parisien Liberé, cuja
qualidade crítica justificou a reedição em livro”, ou ainda de Serge Daney, crítico no Cahiers
du Cinéma e no Libération25.
Ao mesmo tempo, devemos complexificar um pouco essa dicotomia entre os perfis de
críticas, pois, na prática, os usos se misturam. Aumont e Marie destacam que: por um lado, o
discurso “cinéfilo” reflete uma atitude muito mais baseada na “efusão amorosa face ao

25

“Após a Segunda Guerra Mundial, há uma multiplicação de revistas de cinema, especialmente na França
(Cahiers du Cinéma, Positif e Cinéthique) na Inglaterra, (Screen, Sequence, Sight and Sound, Movie) e nos
Estados Unidos (Film Quartely, Film Culture e Artforum).” (GOMES, 2006, s/n)
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objeto” fílmico do que no gesto minimalista da pesquisa analítica; por outro lado, sublinham
que “a atitude cinéfila é suscetível de todas as dosagens possíveis entre a relação passional
imediata e o desejo do conhecimento.” (AUMONT; MARIE, 2009, p.13). Enquanto que o
espectador comum também não é um consumidor passivo, “antes activo buscador de sentidos
e da sua discussão argumentada.” (CUNHA, 2004, p. 94)
Portanto, se o prazer da análise está na base da crítica de cinema concebida como
crítica de arte, como podemos chegar a uma crítica de arte que dialogue com o público em
geral? Eis uma pergunta que nos acompanhará durante todo nosso percurso. Sigamos
buscando uma resposta.
Tito Cunha (2004) sugere, igualmente, três funções - julgar, informar, interpretar -,
mas como pode se ver, em vez da promoção, ele defende a função hermenêutica da crítica, ou
seja, a crítica como interpretação, cujo processo argumentativo de justificação se dá através da
retórica. Para o autor, o paradigma da hermenêutica é o da leitura, enquanto da retórica é o
discurso. Em síntese: “Enquanto interpretação a palavra crítica dissipa o enigma da obra e
enquanto argumentação, obtém o assentimento do público.” (CUNHA, 2004, p. 95)
Seria a interpretação um caminho para a conexão entre a crítica analítica e o público?
Em Making meaning, Bordwell (1991) disserta longamente sobre o papel da
interpretação tanto para a crítica cinematográfica dos jornais diários, quanto para os ensaios
acadêmicos, mas para atacá-la, como uma herança malvista dos departamentos de literatura.
Bordwell critica as duas abordagens tradicionais da interpretação na crítica cinematográfica:
a explicação temática e a leitura sintomática26. E para o autor, ambas partilham uma lógica e
uma retórica interpretativas, ou seja, a prática da escrita crítica além de construir significados,
precisa justificá-los por meio do discurso. Para o autor, a retórica é, primeiramente, o domínio
da linguagem e do estilo do discurso crítico.
Bordwell usa os distintos processos característicos de toda a atividade retórica inventio, dispositio e elocutio - para ilustrar como se constituiu a retórica crítica
institucional27. (1991, p. 35). Como exemplos da dimensão inventio: as táticas de demarcar o
lugar de fala como uma autoridade incontestável no assunto, dotada de erudição e rigor (a
partir das mais distintas citações de outras expressões artísticas, outros filmes, filósofos etc.);
26

27

Típica das análises textuais, como veremos no próximo capítulo. Conforme Bordwell (1991, p. 109): “The
individualist perspective is replaced by an analytical, almost anthropological detachment that sees sexuality,
politics, and signification as constituting the salient domains of meaning. The theme of fate is replaced by the
duality power/subjection. Love is replaced by desire, or law/desire. Instead of the individual there is
subject/object or phallus/lack. Instead of art there is signifying practice. Instead of society there is nature/
culture or class struggle.”
Cf. também a síntese da argumentação de Bordwell realizada por Gomes (2006, s/n).
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as estratégias de envolvimento do leitor pelo discurso, apelando às emoções; e a utilização de
exemplos e construções lógicas na argumentação, de forma a conseguir a adesão do leitor.
Dispositio, ou disposição, é quase sempre a mesma, inicia-se a crítica com uma rápida
apreciação do filme, acrescenta-se uma curta sinopse da narrativa, com informações sobre o
filme (premiações, relatos de produção, estrelas participantes etc.) e alguns argumentos sobre
o conjunto ou elementos do filme, para finalizar com a reiteração do seu juízo, que,
implicitamente, já indica, ou não, o visionamento da obra. Poucos fogem ao padrão imposto
pelas instituições que cercam à produção crítica, e os que fazem são aqueles que se destacam
pelo estilo (elocutio) diferenciado de escrita.
Tudo isso se configura como fortes condicionantes da experiência fílmica por parte do
espectador-leitor, contaminando sua interpretação antes mesmo de assistir ao filme. Como
qualquer prática com função pedagógica, a crítica cinematográfica indica modos de leitura aos
seus leitores, influenciando na interpretação do filme. Mas como diz Gomes:
Vários fatores têm peso nesse processo e esta “influência” ou
“condicionamento” não transforma o leitor num mero boneco articulado e
passivo, mas situa-o numa perspectiva de “entre-lugares”, entre a
emancipação e o condicionamento. Numa prática de leitura há que
considerar conjuntamente a liberdade irreduzível do leitor e os
condicionamentos que pretendem refreá-la estabelecidos numa tensão
necessária e fundamental. (2006, s/n)

E complementando com a observação de Senna (2007, p. 35): “Não há nada mais
distante da função da crítica do que a imposição de um ponto de vista.” Afirmação que vale
tanto para o exercício da crítica, quanto para a prática pedagógica, de uma forma em geral; é
necessário existir espaço para a interlocução e a co-criação. Segundo Cunha (2004, p. 88), que
dialoga com Habermas: “o crítico enquanto ‘árbitro das artes’, tinha uma função pedagógica:
ensinar a ver, informar sobre o que se vê, contextualizar, ensinar, sobretudo, a pôr as questões
pertinentes a propósito de um filme, fazer-nos saber interrogá-lo.”
A verdadeira crítica com função pedagógica é a crítica que faz pensar, que leva o
espectador a se apropriar da obra. Este era o lugar da crítica como “pedagogia militante”,
vivido por André Bazin e Walter da Silveira. Para o último: “o cinema prevê em quem o
interpreta – e aqui se reafirme: o crítico não é um julgador, mas um intérprete – a mais alta
responsabilidade de informação e pensamento.” (SILVEIRA, 1965, p. 37). Tal preocupação
com uma necessidade social de uma crítica cinematográfica responsável havia se perdido, no
Brasil, em meio à anemia das revistas de cinema a partir dos anos 197028; à escassez de
28

Para um histórico em versão panorâmica dos periódicos sobre cinema no Brasil, consultar Heffner (2012).
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publicações acadêmicas; ao jornalismo ligado à promoção dos “filmes-acontecimento” e à
cinefolia29.
Com as transformações econômicas da distribuição dos filmes, a facilidade de acesso a
uma variedade de novas cinematografias desafiando novos olhares, e a rede de
compartilhamento na internet; o espaço da crítica é reconfigurado, culminando, atualmente,
em uma multiplicação de revistas eletrônicas e blogs dedicados à crítica cinematográfica30.
Curiosamente, as atividades se redesenharam dentro do mesmo espectro de funções do
passado: a) grupos ligados a universidades (portanto, centros de formação) começaram a
produzir mais que críticas, mas visões de mundo, com caráter militante e “independente”,
como o caso da Revista Contracampo31; b) as revistas começaram a organizar cineclubes,
incentivando o surgimento de outros cineclubes; c) nas sessões cineclubistas são distribuídos
folhetos com críticas, algumas informações sobre o diretor e/ou explicações sobre as mostras,
como as antigas fichas cinematográficas; d) os grupos cresceram e criaram personas dentro do
conjunto da crítica cinematográfica brasileira, houve dissidências, novas revistas surgiram, e
as antigas “batalhas críticas” foram reencenadas; e) críticos viraram cineastas e vice-versa,
dando margem ao surgimento de uma nova “cena” cinematográfica no país, com projeções
internacionais; f) por fim, os festivais de cinema continuam sendo o lugar do protagonismo
desta “nova crítica”32.
Um novo espaço de inserção da crítica de cinema, no Brasil, é a escola e outros
contextos de recepção pedagógicos (direta ou indiretamente), como os diversos projetos e
cineclubes que se desenvolveram a partir do acervo da Programadora Brasil33, favorecendo o
reflorescimento e reorganização do cineclubismo no país. A Programadora contava com uma
rica curadoria de filmes nacionais, fora de circuito, compilados em programas (DVDs), com
curtas, médias e longas metragens. Cineclubes, e quaisquer outros tipos de pontos de
exibição, sem fins lucrativos (como escolas), poderiam se inscrever e comprar os DVDs, por
um valor simbólico, tendo em vista os altos custos com direitos autorais. Mas veremos a
Programadora, detalhadamente, no Capítulo 4, pois fará parte do nosso corpus de análise.
Por ora, sabemos que cada programa, da Programadora Brasil, vinha acompanhado de
29

30
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32
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Jogo de palavras por oposição à cinefilia, feito por Caetano e colaboradores, em 1995-2005: Histórico de
uma década. (2010)
Muitas delas ligadas ao ambiente acadêmico de cursos universitários de Cinema e áreas afins, como exemplos
de revistas eletrônicas: http://www.ufrb.edu.br/cinecachoeira/ e http://www.rua.ufscar.br/site/
Revista criada em 1998 por estudantes de cinema da Universidade Federal Fluminense, que organizava a
Sessão Cineclube, com a exibição de mostras semanais.
Ver o artigo Anotações sobre a crítica brasileira de cinema na internet, em que Cyntia Nogueira (2014)
destaca o papel das revistas Contracampo e Cinética, na renovação da crítica cinematográfica brasileira.
Um programa da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura realizado pela Sociedade Amigos da
Cinemateca sob a coordenação da Cinemateca Brasileira, que se iniciou em 2007 e foi interrompido em 2013.
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uma crítica cinematográfica dos filmes em questão. As críticas possuíam, claramente, as
funções de informação, avaliação (no sentido de reconhecer o valor), interpretação (muitas
vezes, justificando a curadoria do conjunto de filmes de determinado programa) e promoção
(mas, aqui, referindo-se à divulgação da cinematografia brasileira, com um objetivo muito
mais cultural do que econômico, isto é, para fortalecer a distribuição do filme, dentro da
economia do mercado cinematográfico).
Nesta trilha, muitos cineclubes continuam seguindo – a distribuição de folheto com
uma crítica durante a sessão. O projeto “Quadro a Quadro – projetando ideias, refletindo
imagens”34 distribuía na Sessão Escola (cineclube mensal) um folheto para as professoras
com uma primeira parte destinada às informações básicas do filme; em seguida, uma crítica
escrita pelos alunos do curso de Cinema e Audiovisual; e, por fim, uma parte destinada às
sugestões de aproveitamento do filme em sala de aula.
Fig. 6 – Folheto da Sessão Escola, com Curtas Infantis.

Fonte: Propriedade da autora.

Outro exemplo de trabalho com críticas cinematográficas em materiais de apoio
pedagógico é o produzido pelo Programa Janela Indiscreta35, no projeto “Cinema: Eis a
Questão – O Janela Indiscreta no Vestibular”, que consiste em promover a leitura de filmes
que serão abordados no vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Em uma
publicação com distribuição gratuita36, são disponibilizadas as críticas escritas pelos próprios
34

35

36

O projeto (2010-2013), que conjugava ensino, pesquisa e extensão, na Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia, foi interrompido devido ao doutoramento em curso da coordenadora e autora Ana Paula Nunes. O
projeto era fomentado pelo Grupo de Estudos e Práticas em Cinema e Educação (GEPCE), que buscava
refletir sobre os processos de aprendizagem do cinema no ensino básico, como uma construção artística,
comunicativa e cultural.
Em 1992, surgiu o Janela Indiscreta Cine-Vídeo Uesb, como um projeto da universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia. O projeto cresceu e as ações se expandiram para muitos outros espaços, ultrapassando o
campus universitário e a cidade, passando, assim, de projeto a programa. Inclui ações e projetos continuados,
bem como pontuais - cursos, seminários e mostras.
Já chegou a uma tiragem de três mil exemplares, mas, nos últimos anos, foi disponibilizada on-line.
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debatedores que participam das sessões comentadas, ao lado de outras “leituras”, outros
críticos, ampliando-se, assim, os olhares com os diferentes pontos de vista dos autores.
Além das críticas cinematográficas, há outros formatos de materiais pedagógicos sobre
filmes, desenvolvidos em projetos nacionais e internacionais, frutos de políticas públicas e de
inciativas privadas.

1.4 Novos formatos?

Hernani Heffner (2012) afirma que os periódicos sobre cinema editados no Brasil são
minimamente preservados e, consequentemente, pouquíssimo conhecidos e estudados. O
nosso caso, das produções escritas sobre fílmes com função pedagógica, é ainda mais grave,
porque muitos sequer são publicações, apenas material feito de forma independente e
artesanal. Contudo, a fragilidade da salvaguarda desse tipo de material é inversamente
proporcional à importância que possui como paratextos intermediadores da recepção, ou ainda
vestígios de uma história da recepção pedagógica.
Usamos aqui paratexto no âmbito cinematográfico, como conceituado por Genette
(2009), em estudos de literatura. Paratexto é uma palavra composta do prefixo grego “para”,
que indica algo que se coloca perto de, ao lado de; algo que acontece paralelamente a outra
coisa. A composição “paratexto”, portanto, designa aqueles elementos que se encontram na
fronteira do texto e que ajudam a direcionar a recepção dos leitores, no nosso caso, leitoresespectadores, pois leitores das críticas/ textos e espectadores dos filmes.
O paratexto é a soma do peritexto e do epitexto. O peritexto é definido por uma
relação direta e contínua com o filme, como o título, os créditos iniciais, as antigas
overtures37, expressões como “baseado em fatos reais” etc. Já o epitexto possui uma certa
distância marcada por uma descontinuidade em relação ao filme, como os cartazes,
entrevistas, notícias de bastidores, orçamentos estourados, a ansiedade em torno do novo
filme de determinado diretor ou ator, trailer, críticas, prêmios, e dentre muitas possibilidades,
também as fichas filmográficas, os folhetos e apostilas cineclubistas. Em suma, os paratextos
(seja peritexto, seja epitexto) são elementos nas margens do filme que estabelecem que tipo de
filme está sendo apresentado e como “pede” para ser visto, que delimitam a obra e ampliam o
horizonte de expectativas.
37

Aberturas de filmes com orquestra, uma herança do seu uso em teatro, no advento do filme sonoro. A
composição apresentava os principais temas musicais do filme, sinalizando, assim, o clima do filme antes que
os créditos fossem exibidos, como exemplo a abertura de West Side Story (Jeremy Robbins e Robert Wise,
1961). As aberturas caíram em desuso, exceto em raras circunstâncias, durante a década de 1970.
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No caso dos paratextos de filmes com função pedagógica, Monica Fantin (2014, p. 56)
aponta que possuem uma dupla função: servem de subsídio para a análise do filme em
questão, a partir de sua função propriamente paratextual (com informações técnicas sobre o
filme, o diretor, premiações etc.); e de sua função metatextual, isto é, quando um texto
desenvolve uma relação de comentário e/ou crítica com outro texto (com a parte mais voltada
para a análise e crítica). Nos exemplos até aqui, vimos a ratificação dessa estrutura: paratexto
+ metatexto. Vejamos como se constituem os materiais mais recentes.
No Brasil, a organização não-governamental Cineduc – Cinema e Educação38, que
possui larga experiência na produção de materiais e jogos pedagógicos dedicados ao público
infanto-juvenil, desde a década de 1970, passou a produzir também paratextos pedagógicos de
filmes, a partir dos anos 1990, para diferentes projetos: as fichas do projeto “A escola vai ao
cinema”, da Riofilme39; as fichas dos filmes licenciados pelo SESC Nacional, no projeto
homônimo, “A escola vai ao cinema”40; e os folders do projeto “Viajando com o cinema”41,
no Oi Futuro Ipanema.
Fig. 7 - Projeto “A escola vai ao cinema” da Riofilme (capa e ficha sobre o filme Nós que aqui estamos por vós
esperamos) e capa da revista do projeto do SESC Nacional.

Fonte: Gentilmente cedidos pelo Cineduc.

O projeto da Riofilme só contava com filmes nacionais, obviamente, e partia de um
38
39

40

41

Cf.: http://cineduc.org.br/index.html
Em 1992, o projeto foi criado pela distribuidora de filmes da Prefeitura do Rio de Janeiro, a fim de exibir seus
filmes para as escolas municipais, em parceria com as Secretarias Municipais das Culturas e de Educação. De
1996 a 2004, Marialva Monteiro fez a coordenação pedagógica (através da ong Cineduc), complementando
as exibições com debates, materiais (cartilhas, jogos, sugestões de aproveitamento dos filmes etc.) e
atividades pedagógicas que auxiliassem a análise dos filmes (nas visitas posteriores às escolas).
Projeto implantado pelo SESC em 2001, cujo “carro-chefe” é o licenciamento de um conjunto de filmes que
ficam disponíveis nas unidades do SESC para serem exibidos para turmas de alunos, de acordo com
agendamento da escola. Desde 2003, com fornecimento de material de apoio pedagógico (uma pasta com as
fichas do filme). Em 2006, o material é reformulado para o formato de revista do projeto.
Um cineclube que ocorre no Oi Futuro Ipanema (2013-2015), destinado, principalmente, às escolas públicas
cariocas. Patrocinado pelo Grupo Contax e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ Secretaria Municipal de
Cultura.
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ponto de vista cinematográfico. As fichas são divididas em: 1) ficha técnica e sinopse, com
premiações, biofilmografia do diretor ou outras informações mais gerais de acordo com cada
caso - por exemplo, na ficha do filme Nós que aqui estamos por vós esperamos (Marcelo
Masagão, 1999), há uma lista dos filmes clássicos que tiveram trechos utilizados; 2) parte
mais contextual sobre o filme, que busca uma visão do próprio autor, muitas vezes citando
entrevistas, críticas, ou curiosidades sobre o filme, pesquisadas diretamente com alguém da
equipe, para obter mais informações dos bastidores42; 3) parte mais ligada à educação, com
sugestões de aproveitamento do filme, sempre voltadas mais para perguntas do que para
respostas, uma mescla de apontamentos para reflexões sobre temas e linguagem, bem como
sugestões de atividades, como no trecho: “Até que ponto o filme é realmente um retrato
daquela comunidade? Será que as pessoas não interpretam também quando se colocam diante
da câmera?”; ou ainda, citando versos do poeta Vinícius de Moraes, na proposta: “Um bom
exercício pode ser tentar com os alunos comparações do cinema com outras linguagens,
procurando verificar referências de outras criações sobre o mesmo tema: o morro e seus
habitantes”43.
No projeto do SESC Nacional, as fichas seguem o mesmo padrão do anterior, porém,
foi solicitado acrescentar indicações dos temas relacionados aos Parâmetros Curriculares
Nacionais da Educação, como a indicação referente ao filme A viagem de Chihiro (Hayao
Miyazaki, 2001) - “O filme pode ser trabalhado em arte, códigos e suas tecnologias e nos
temas transversais pluralidade cultural, ética e consumo.”44 -, com o objetivo de atender uma
demanda frequente dos educadores.
Já os folders, do último projeto, foram construídos mais livremente, adequando-se aos
grandes temas que cada filme se propõe a tratar. Segundo o coordenador e curador Alexandre
Guerreiro45 (2016, s/p):
O folder foi diagramado levando em consideração o fornecimento de
informações, temas para reflexão e imagens do filme de forma lúdica e
visualmente interessante. [...] As janelas mais importantes são as que
destacam possíveis reflexões a partir do filme. Essas janelas têm o intuito de
abrir discussões as mais diversas, mas por uma questão de espaço (os textos
ocupam o interior do folder impresso em A3 e dobrado), fica claro que
algumas questões tinham que ser privilegiadas em detrimento de outras.
42

43

44
45

Marialva Monteiro (2016) exemplifica com a entrevista que fez com Vera de Paula, produtora executiva do
filme Villa-Lobos – uma vida de paixão (Zelito Viana, 2005), para a escrita do material de apoio pedagógico.
Trechos das sugestões de aproveitamento sobre o filme Babilônia 2000 (Eduardo Coutinho, 2000), escritas
por Marialva Monteiro.
Texto de Elisabete Bullara.
Guerreiro também é responsável pela escrita dos materiais, alternando com Elisabete Bullara, também
coordenadora e curadora do projeto.
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Fig. 8 - Folder sobre o filme Branco sai, preto fica (Adirley Queirós, 2014), projeto “Viajando com o cinema”.

Fonte: Gentilmente cedidos pelo Cineduc.

Portanto, com pouco espaço para se explorar uma análise fílmica mais aprofundada, há
de se fazer escolhas, selecionar as questões mais relevantes para uma reflexão sobre o filme
na ponta da recepção, da mesma forma que ocorre no ínicio do processo de criação – eleição
de caminhos a seguir. Neste projeto, especificamente, a periodicidade (mensal) de elaboração
dos textos, e dos encontros com os professores mais assíduos, permitiu um leque maior de
questões abordadas, pois segundo Guerreiro (2016), priorizavam não repetir questões já
trabalhadas em textos anteriores: “Assim, mesmo que o filme do mês pudesse suscitar alguma
reflexão mais imediata, se essa reflexão já tinha sido abordada e proposta anteriormente, a
preferência era trazer sempre novas questões a partir do filme do mês.”
Outro exemplo é o projeto “Cine Tela Brasil”, cujos materiais sobre os filmes
trabalhados estão disponíveis no portal Tela Brasil46, e também apresentam mudanças de
abordagens ao longo do tempo. No início, havia a parte paratextual de ficha técnica,
curiosidades sobre o filme, sinopse; outra parte associada às disciplinas escolares – história,
português etc.; e uma parte final chamada de “Reflexão e cidadania”, em que se propõe
atividades ligadas a temáticas transversais ao filme, como conceituação e historicização da
palavra amor, e debate sobre cultura erudita vs. cultura de massa (Fig. 7). Posteriormente, os
materiais buscaram se concentrar nos grandes temas e na linguagem cinematográfica47, como
o material sobre O palhaço (Selton Mello, 2011). Desde o início, o formato é maior do que o
folheto, com cerca de seis páginas.
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Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi começaram o projeto “Cine Mambembe”, em 2004, que se transformou em
“Cine Tela Brasil” em 2005, e atualmente conta com várias frentes de atuação, com o “Programa Educativo
Tela Brasil” integrando vários projetos no movimento de aproximar o cinema das escolas brasileiras. Cf.:
www.telabr.com.br
Já então assinados por Claudia Mogadouro, consultora pedagógica do Projeto Tela Brasil.
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Fig. 9 - Páginas do material pedagógico sobre o filme “Romance” e a capa sobre o filme “O palhaço”.

Fonte: www.telabr.com.br

Como política pública, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo implementou
o projeto “O cinema vai à escola”, a partir de 2008, distribuindo, para a rede pública de
ensino, um acervo de filmes em DVD, com materiais pedagógicos sobre cinema e sobre os
filmes, bem como equipamentos para exibição. O foco do projeto (até a realização desta
pesquisa) é a distribuição de materiais para subsidiar o trabalho dos educadores em sala de
aula. Além dos “Cadernos de Cinema” (que variam na temática dos artigos e entrevistas com
profissionais de cinema, críticos e educadores), há os roteiros de discussão dos filmes, que se
dividem em duas partes, num total de cinco ou seis páginas: uma parte inicial com ficha
técnica, sinopse e curiosidades sobre o filme; e a segunda com algumas possibilidades de
trabalho com o filme, indicando as áreas curriculares, disciplinas e temas, orientações
preliminares com uma breve contextualização do filme (de sua temática, do seu autor, do
movimento artístico pertencente etc.) e sugestão de atividades.
No Rio de Janeiro, também em 2008, a Secretaria da Educação do Estado do Rio de
Janeiro se dedicou à formação continuada dos professores no projeto “Cineclube nas
Escolas”, que além de possuir três publicações próprias direcionadas aos professores, conta
também com folhetos sobre cada filme. Entretanto, ao contrário dos outros exemplos, estes
folhetos não têm divisão entre uma parte que descreve o filme e seu contexto, das sugestões
de trabalho. Praticamente todo o texto, de apenas uma lauda, é construído a partir de
questionamentos, provocações para mobilizar o debate, que de acordo com a narrativa em
questão, já inclui o contexto, os temas culturais, as questões humanistas etc., mas muito pouco
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se fala da linguagem, da criação artística. Conforme a metodologia apresentada no Caderno
do professor (CINEMA PARA TODOS, 2013), espera-se que o “educador-mediador”, que
passou pela formação continuada, faça as relações entre forma-conteúdo. Trata-se, na
verdade, de uma sugestão de método, dividido em etapas – argumento, experiência-cinema,
experimento, decupagem, sequência, ação!, crítica. As etapas se referem a termos de cinema e
seus significados, e podem ser trabalhadas pelo mediador de inúmeras formas, inclusive,
saltando-as e transgredindo-as. A ordem sugerida apenas ilustra um ciclo de ensinoaprendizagem, a partir da construção coletiva de conhecimento através do filme. Ao final do
caderno, há uma série de exemplos de “roteiros com sugestões de atividades” de alguns filmes
já experimentados, para que o professor compreenda o funcionamento do método e possa
criar a partir deste ponto.
Em 2011, vinculada ao Ministério da Educação, a Fundação Joaquim Nabuco
(FUNDAJ) lançou, em Pernambuco, o box “Cinema e Educação”, composto por 26 livros de
apoio pedagógico48, com textos e atividades para sala de aula relacionando os filmes de 26
programas da Programadora Brasil, com as disciplinas curriculares e com a formação cidadã.
Eles são baseados em filmes como a A Hora da Estrela (Suzana Amaral, 1985); Baile
Perfumado (Paulo Caldas e Lírio Ferreira, 1997); Bicho de sete cabeças (Laís Bodanzky,
2001); entre outros também de curtas e médias metragens, que muitas vezes se adequam
melhor ao tempo da sala de aula. O projeto Cine-Educação, desenvolvido pela FUNDAJ,
além da confecção de material paradidático, contou com capacitação de professores de escolas
da região Nordeste para uso do material e acesso gratuito dos professores ao Cinema da
Fundação.
Há também os trabalhos realizados por festivais de cinema, como o Cinéfête49, na
Alemanha, o BUSTER - Copenhagen International Film Festival For Children and Youth50,
48
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“Os livros foram elaborados pela equipe de Ações Educativas da Diretoria de Cultura da Fundaj, sob a
supervisão pedagógica da pedagoga Maria Gonçalves e da arte-educadora Ailma Andrade, coordenadas por
Ana Carmem Palhares com reforço de textos curatoriais dos Coordenadores do Cinema da Fundação e de
jornalistas, pesquisadores, cineastas, artistas plásticos e sociólogos ligados à instituição.” Disponível em:
https://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=41143:fundacao-joaquimnabuco-lanca-box-do-projeto-cine-educacao&catid=247&Itemid=72
É um festival itinerante de filmes francófonos para o público infanto-juvenil, lançado em 2000 pela
Embaixada da França, na Alemanha. Desde então, estudantes das escolas públicas alemãs, de todos os níveis,
têm a possibilidade de assistir a uma seleção de seis a oito filmes (na língua original, com legendas em
alemão), iniciando-se na língua e na cultura francesa através do cinema. O projeto é implementado pelo
Instituto Francês da Alemanha e pela AG Kino e.V (Federação dos cinemas de arte e experimental na
Alemanha), sob os auspícios de 16 ministérios da educação dos estados alemães. Desde 2001, Cinéfête atrai,
regularmente, mais de 100.000 jovens espectadores, em mais de 100 cidades alemãs.
Também foi criado em 2000, e leva o nome de Buster Oregon Mortensen, o garoto mais amado pelas crianças
dinamarquesas (como não foi lançado no Brasil, é desconhecido por aqui) do filme Buster’s World (1984),
dirigido pelo famoso diretor dinamarquês Bille August. O Festival percorre diversas cidades, na Dinamarca,
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na Dinamarca, e o FICI – Festival Internacional de Cinema Infantil51, no Brasil. Estes
festivais se destacam pela produção de paratextos pedagógicos sobre os filmes exibidos,
divididos por segmento escolar - da Educação Infantil ao Ensino Médio.
O Cinéfête transformou os chamados dossiês pedagógicos (materiais de quase 30
páginas, com fichas para os professores e para os alunos, com proposições de atividades e
exercícios, a partir de estudos de cenas, personagens, e webgrafia), disponibilizados,
gratuitamente, no sítio do projeto, como grande chamariz do Festival. O objetivo é a
preparação dos professores, os quais também são convidados a participar de cursos de
formação na perspectiva da língua francesa. Como pontos positivos, podemos salientar: 1) o
fato de produzir uma análise do filme e de seus componentes de expressão - como as cores, os
objetos de cena, os personagens, a imagem, o som, o gênero, etc. - como caminhos para se
chegar aos temas (e não apenas uma análise de conteúdo). 2) Há uma grande variedade e
riqueza de filmes e estilos - Acossado (Jean-Luc Godard, 1960), A história de Adèle H.
(François Truffaut, 1975), Kirikou e a feiticeira (Michel Ocelot, 1998), Ser e ter (Nicolas
Philibert, 2002), Tomboy (Celine Schiamma, 2012) etc.52 3) A ampliação de horizontes com
as sugestões, na webgrafia, de links sobre o filme e outros dossiês pedagógicos à respeito da
mesma obra, oferecendo outras visões e opções de trabalho.
Por outro lado, do ponto de vista educativo, funciona como um livro didático, o
material tem uma apresentação “amigável”, de uso fácil e prático, mas que pode abafar o
protagonismo do professor e as possibilidades inventivas de educadores e educandos, à
medida que, por exemplo, os questionamentos apresentados nas fichas dos estudantes,
possuem respostas nas fichas dos professores, como as tão criticadas fichas de leitura
referentes à literatura. Este tipo de abordagem é direcionada a uma transmissão de
conhecimento, resultando numa desvalorização do saber construído (TILIO, 2008). Em
acordo com Nelson Pretto (1999, s/p), também pensamos ser importante destacar que “a
escola - vista sob a ótica dos materiais didáticos - tem sido sempre dirigida de fora.” Os
materiais devem servir de apoio aos professores, e não o contrário.
O BUSTER é o maior festival de cinema da Dinamarca, voltado para o público
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com filmes do mundo todo, os quais, geralmente, estão fora dos circuitos comerciais. O festival é organizado
com o apoio do Danish Film Institute, do município de Copenhagen, do Media Programme (Europe
Comission), bem como outros apoiadores públicos e privados.
Em 2015, o Festival chegou a sua 13ª edição, com patrocínios públicos nos âmbitos municipal, estadual e
federal, além de empresas apoiadoras como a Petrobras, Oi e BNDES. O FICI exibe curtas, médias e longasmetragens, brasileiros e internacionais, mostras especiais, além de oficinas e debates, com exclusividade
na Rede Cinemark, em cinco cidades brasileiras - Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju, São Paulo, Natal.
Todos os dossiês pedagógicos, produzidos nos 16 anos do festival, estão disponíveis no sítio:
https://www.institutfrancais.de/cinefete/cinefete-16/archives-973/
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infanto-juvenil, de 3-17 anos. Logo, possui um caráter de grande acontecimento, incluindo
eventos, debates, sessões com cineastas, oficinas etc. Além disso, o festival conta com um
importante segmento que atua o ano inteiro, a Rede escolar BUSTER, que nos chama a
atenção por produzir uma ampla gama de materiais didáticos para professores, folhetos
pedagógicos para alunos, e outros materiais divididos por temas, como criminalidade,
sexualidade, inclusão etc.53 Além dos mesmos pontos positivos dos dossiês do Cinéfête –
análises dos efeitos cinematográficos até chegar a uma melhor compreensão dos temas
centrais do filme; diversidade de obras, inclusive, porque abarcam cinematografias de todo o
mundo; e muitas sugestões de links e outros materiais para aprofundamento da pesquisa – os
materiais do BUSTER, de responsabilidade do Danish Film Institute, apropriam-se das
possibilidades do hyperlink e apresentam uma estrutura, que permite ao professor, ao
estudante ou a qualquer curioso construírem seus próprios caminhos no sítio, de acordo com
seus interesses e desejos de aprofundamento - uma estratégia que mobiliza a autonomia,
incentiva a pesquisa e dribla a velha estrutura dos livros didáticos, porém pode ser
subaproveitada se tansformar o hyperlink apenas em uma nova forma de dizer o mesmo, com
informações no estilo glossário, correspondendo a antiga educação bancária, denunciada por
Paulo Freire.
Assim como o BUSTER, o FICI é um festival internacional, caracterizado como
grande evento, com um braço ligado à educação. “A Tela na Sala de Aula” é uma
programação especial para escolas e projetos sociais, que acompanha as atividades do FICI,
desde 2003. Porém, o discurso, os objetivos e a prática são diferentes. No sítio do festival54,
eles informam que: “O intuito desta programação é oferecer filmes que sirvam ao professor
como ferramenta de apoio à educação.” [grifo nosso] Os seus materiais pedagógicos,
intitulados “cadernos de ideias”, priorizam a reflexão sobre os conteúdos pedagógicos,
portanto, a particularidade dos paratextos do FICI é que são construídos na perspectiva da
educação, com divisões por disciplinas (seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais da
Educação) e sugestões de atividades.
Também há materiais de projetos de temas específicos, como o “Anima Escola” e o
“Vídeo nas Aldeias”, porém, em vez de apresentarem análises de filmes ou práticas de leitura
(como pesquisamos aqui), são orientados para questões mais caras aos temas particulares
(ainda que também sejam para o cinema como um todo). Por exemplo, os materiais do
53
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Os materiais didáticos, divididos por segmento escolar, estão disponíveis no sítio:
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisningsmaterialer
Já os materiais temáticos estão disponíveis no sítio: http://www.buster.dk/uv-materiale
Cf.: http://www.festivaldecinemainfantil.com.br/
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“Anima Escola” são direcionados às linguagens e técnicas da animação, com forte estímulo à
produção. Já o guia para professores e alunos do “Vídeo nas Aldeias”, Cineastas indígenas:
um outro olhar, concentra-se nas questões de ordem histórica, política e cultural na
representação e auto-representação indígena, nos documentários realizados dentro e fora do
projeto.
E como já se pode imaginar, os paratextos pedagógicos sobre filmes caíram nas graças
do mercado cinematográfico. Já em 1985, no Reino Unido, distribuidores de filmes e
exibidores fundaram o seu próprio empreendimento educacional - o Film Education (FE).
Liderado por um ex-professor de mídia com tino empresarial, Ian Wall, FE começou a
produção e distribuição de materiais pedagógicos gratuitos para escolas e a promover eventos
para crianças, como festivais. (BAZALGETTE, 2010, p.20).
O FE trabalhava com a seguinte abordagem: a promoção de filmes, concentrando-se
nos filmes contemporâneos e do mainstream, incentivando o uso do filme como suporte a
outras disciplinas do currículo, em vez de ser um objeto de estudo em si, ratificando a
percepção popular de cinema como algo glamouroso. (BAZALGETTE, 2010, p. 20). Ao
longo dos anos, o FE diversificou um pouco o leque de filmes, havendo materiais de filmes
como O discurso do rei (Tom Hooper, 2010), Madagascar (Tom McGrath e Eric Darnell,
2005), Thor (Kenneth Branagh, 2011) até Cidade de Deus (Fernando Meirelles e Kátia Lund,
2002), Amelie Poulin (Jean-Pierre Jeune, 2002) e Acossado (Jean-Luc Godard, 1960). Em
relação às disciplinas, embora haja indicações para o trabalho com os filmes em Geografia,
História, Ciências, dentre outras, os materiais são, majoritariamente, direcionados para Inglês,
Media Studies e Film Studies55. Os materiais não possuem um padrão rígido, nem de divisões,
tampouco de extensão (entre os títulos citados, há materiais de seis e outros de 22 páginas) depende do filme. Por exemplo, se for indicado a trabalhar em Media Studies, há propostas de
atividades com poster, trailers, estudo sobre a sinopse oficial. O material sobre Madagascar
possui uma longa descrição sobre aspectos da vida animal e seus habitats naturais. O material
sobre Cidade de Deus se concentra em grandes temas como drogas, violência e armas, com
propostas de atividades como: imagine que o personagem Buscapé passará o fim de semana
com você; pesquise em jornais, revistas e internet e faça um planejamento de lugares que
vocês iriam/ você mostraria e o que fariam juntos.
Em abril de 2013, depois de 26 anos de trabalho, o FE interrompeu suas atividades56,
55
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As duas últimas são disciplinas optativas.
O sítio ainda está no ar, com a mensagem “Following the closure of Film Education in April 2013 this site
and its library of resources will remain accessible, free of charge, for teachers and their students across the
UK.” Cf.: http://filmeducation.org/index.php
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depois que o governo unificou a orientação para o ensino de cinema sob a responsabilidade do
British Film Institute57. Na prática, o BFI administra a verba da loteria nacional, que é
destinada para o cinema, em geral, e o FE transformou-se, de certa maneira, na Into Film58,
uma instituição responsável por dar a oportunidade de toda criança e jovem entre 5 e 19 anos,
no Reino Unido, experimentar o cinema criativamente - via treinamento para professores,
cineclubes extracurriculares, festivais, produção de materiais pedagógicos sobre filmes etc.
A Riofilme tentou implementar um projeto de materiais pedagógicos sobre todo seu
acervo cinematográfico, mas as mudanças de gestão inverteram os pontos de vista,
transformando a ideia inicial em materiais muito mais próximos da publicidade; acabaram,
por fim, não executando o projeto.
No Chile, em 2014, uma experiência da Cineteca Nacional ganhou fôlego com o
financiamento do Fundo de Fomento Audiovisual do Conselho Nacional da Cultura e das
Artes, e com o apoio das distribuidoras Miradoc e Cinema Chile. O “Programa Escuela al
Cine”, busca levar a aprendizagem de cinema, “como arte y oficio”, através da criação de
cineclubes escolares, a produção de material pedagógico e atividades afins, em prol, também,
da valorização da cinematografia chilena. Atualmente, a “Red de Cineclubes Escolares”
integra cerca de 80 cineclubes ativos, cerca de 2000 estudantes, de diferentes partes de Chile.
Percebe-se que os percursos para ampliação e fortalecimento de projetos são longos,
pois, em 2007, a Cineteca Nacional já estava atuando neste sentido, em parceria com a
Universidade de Viña del Mar. No projeto “Cine Clubes Escolares”, cada filme exibido era
acompanhado de três fichas seguindo uma estrutura muito semelhante ao livro espanhol já
citado, Cine: curso básico y fichas cinematográficas de films extraordinarios. As três fichas
eram: 1) cinematográfica, com identificação do filme, o autor e sua visão de mundo,
materiais de expressão em destaque no filme, códigos de espaço e tempo (pictórico,
arquitetônico, espaço fílmico, posições e movimentos de câmera), narrativa e personagens; 2)
cultural, com contexto histórico e social do filme (gêneros, movimentos estilísticos, temas);
3) humanística, com significações do filme, temas e reflexões. Portanto, a estrutura era a
mesma do livro, mas as três seções operavam em função da expressão formal, especialmente a
ficha cinematográfica era muito mais aprofundada. O material também contava com sugestões
de atividades, temas para debater e aproximações com as disciplinas, porém, de forma mais
57
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Fundado em 1933, desempenha diversas funções no campo cinematográfico: preservação, produção,
distribuição, exibição, publicação, pesquisa e ensino.
Esta informação está de acordo com a entrevista de Mark Reid (2014), então chefe do departamento de
educação do BFI, porém, no sítio da insituição, diz-se que a Into Film é uma junção de duas outras
organizações sem fins lucrativos, Film Club e First Light. Cf.: https://www.intofilm.org/about
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flexível e abrangente que o questionário do livro espanhol. Em 2015, a Cineteca Nacional
disponibilizou os materiais novos do projeto, e nota-se que estes sofreram alterações
relevantes desde a experiência com a Universidade, em 2007, como pode-se ver no seu sítio59.
É importante destacar que a distribuição cinematográfica independente também
investe nos materiais pedagógicos como estratégia inovadora de filmes (que teriam poucas
chances de chegar ao espectador comum através do mercado cinematográfico) criarem pontes
até o público. É o caso dos curtas-metragens. Embora sejam mais adequados ao tempo
escolar, são pouco explorados nos projetos, como pudemos observar. A maioria deles também
trabalham com programas de curtas, contudo, em uma proporção muito menor, priorizando os
longas-metragens. Por exemplo, em 15 anos de existência do Cinéfête, com, no mínimo, sete
filmes por ano, há apenas um programa de curtas-metragens.
Para preencher esta lacuna, surgiu o “Curta na Escola”, uma iniciativa que já existia
desde o início do Porta Curtas Petrobrás, em agosto de 2002. Porém, em março de 2006,
transformou-se em canal Curta na Escola, dentro do Porta Curtas, onde há a indicação de
filmes do acervo para o uso pedagógico, com sugestões de especialistas e produção de planos
de aula, para todos os níveis de ensino. Além do Portal, que funciona como uma rede que
conecta os educadores relatando suas experiências, foram distribuídos até 2013,
gratuitamente, kits com três coleções de DVDs (duas de conteúdo multidisciplinar e uma para
literatura brasileira) e planos de aula impressos, em 3.000 escolas da rede pública de todo o
país, por meio de patrocínio da Petrobrás.60
Muitas vezes, o trabalho de distribuição alternativa parte das próprias produções
cinematográficas, como é o caso do filme No Coração dos Deuses (Geraldo Moraes, 1999),
pioneiro em desenvolver um material didático (realizado por professores e dividido por
disciplinas curriculares) para escolas (trata-se de um filme voltado para o público jovem),
como estratégia de apresentar o filme em espaços alternativos. O diretor reflete sobre esse
novo contexto no livro Geraldo Moraes – o cineasta do interior (HENRIQUE, 2008, p. 238):
Essa experiência me abriu a cabeça para uma realidade que começava a
acontecer no Brasil e que agora, pouco depois da virada do milênio, me
parece que é o grande fenômeno que ocorre na cultura brasileira, e não só no
cinema, que é o retorno deste espaço do interior por meio de uma série de
iniciativas, como, por exemplo, a exigência dos patrocinadores e das leis de
incentivo, de que se apresente o filme em áreas de periferia, fora do
shopping. Isto e mais o renascimento do movimento cineclubista, a
reabertura de salas de cinema no interior, a volta de pequenos exibidores,
sistemas de exibição como o do Sesc. No fim das contas, levamos o filme
59
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Cf.: http://www.cinetecanacional.cl/redcineclubescolar/
Cf.: http://portacurtas.org.br/curtanaescola/about/
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para esses espaços. Depois de alguns meses, verificamos que o filme foi
apresentado para mais de 150 mil espectadores, que viram o filme
gratuitamente [...].

Poderíamos citar diversos outros exemplos, como o documentário Cuíca de Santo
Amaro (Joel de Almeida e Josias Pires, 2012), que se utilizou da mesma estratégia de
apresentação alternativa, e com material com o belo nome de “partilha pedagógica”, também
dividido por disciplinas ou áreas de conhecimento, ampliou, consideravelmente, seu público.
Porém, vamos nos concentrar no caso dos filmes pernambucanos: Pacific (Marcelo Pedroso,
2011), Um lugar ao sol (Gabriel Mascaro, 2009) e Domésticas (Gabriel Mascaro, 2012)61,
cujos materiais pedagógicos fazem parte do projeto de distribuição dos respectivos filmes. Os
materiais dos três documentários demonstram uma busca de experimentação com o formato.
O material de Pacific é intitulado de “textos para debate”62, consistindo em uma
coletânea de cinco ensaios acadêmicos sobre o filme (que apontam diferentes modos de
leitura: sociológica, filosófica e artística), mais três curtas metragens que dialogam com o
universo estético do longa.

Fig. 10 - Materiais da Símio Filmes.

Fonte: Materiais gentilmente doados pela produtora.

Já Um lugar ao sol conta com um “material pedagógico para escolas do ensino
médio”63, com dois roteiros de atividades pedagógicas (desenvolvidas a partir das questões da
61
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Os dois primeiros filmes foram produzidos pela Símio Filmes, coletivo de criação audiovisual fundado em
2002, por então estudantes de Comunicação e Artes Plásticas, em Recife. Depois Gabriel Mascaro saiu do
coletivo, abrindo sua própria produtora Desvia, com Rachel Ellis, que ficou responsável pela produção de
Domésticas.
Financiado pela Fundarpe (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco).
Financiado pelo Cinereach (instituição especializada em apoiar estratégias inovadoras de distribuição) e
Fundarpe, o texto foi escrito por Clara Pássaro e Clara Moreira, sob coordenação de Rachel Ellis. Disponível
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temática da cidade e do papel político e crítico do documentário brasileiro, com uma reflexão
sobre as escolhas e posicionamentos de um realizador); uma dinâmica de grupo para exercitar
o ponto de vista do Outro; e algumas considerações teóricas.
Por fim, o material de Domésticas incorpora as duas iniciativas anteriores, somando
quatro críticas acadêmicas (olhares sociológico, do ponto de vista dos direitos trabalhistas, da
estética e da política) com diversas propostas de atividades pedagógicas, com caráter de
vivências sobre as temáticas abordadas no filme, que podem ser trabalhadas antes e depois do
visionamento. Vale ressaltar que Rachel Ellis declara que se dedica à elaboração de
estratégias alternativas de distribuição das produções da DESVIA, como a produção de
material didático para acompanhar os filmes64.
Este breve panorama exemplifica nosso objeto, com uma variedade de materiais sobre
filmes. Como nas primeiras fichas cinematográficas, a maioria se divide em uma parte
informativa, outra mais descritiva e, por fim, as questões suscitadas pelo filme e as sugestões
de como moderar um debate, ou como trabalhar em sala de aula. E as questões culturais e
humanistas estão presentes em todos, de forma mais ou menos declarada, mas nem sempre se
dá destaque às questões propriamente cinematográficas.
Como vimos, as diferenças mais significativas são em termos de pontos de vista: se
priorizam as questões dos Parâmetros Nacionais da Educação, ou se permitem que os filmes
se tornem Imagens Geradoras (imagens visuais e sonoras), nos moldes dos “temas
geradores”65 de Freire (1970, 1989), capazes de (re)criar compreensão de mundo e de si.
Nossa investigação é direcionada, nomeadamente, ao segundo grupo, àquele que elege o
aprendizado com o cinema, como um potente ponto de encontro entre uma construção
artística, uma prática cultural e um medium66 - este é o nosso lugar de fala.
Na segunda categoria, as nuances descritas variam entre uma escrita mais jornalística
ou um ensaio mais acadêmico; uma divisão mais rígida ou mais flexível acerca dos grandes
temas tratados; uma abordagem mais didática/diretiva ou mais livre; e as variações de
extensão e densidade. Em síntese, todos priorizam o ponto de vista cinematográfico, mas
precisando negociar com designações externas – dos produtores, dos patrocinadores, dos
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para download em: http://gabrielmascaro.com/wp-content/uploads/2010/07/Material-Pedagógico-paraEscolas-de-Ensino-Médio-documentário-Um-Lugar-ao-Sol.pdf
Cf. http://pt.desvia.com.br/Sobre
Para Freire, a educação deveria ser dialógica: partir da fala dos educandos (sua realidade, seu cotidiano, suas
questões), da qual se extrairia temas geradores, organizados pelo educador, para ampliar e problematizar as
questões que mobilizam este círculo de cultura (em vez de turmas).
Conceito mais amplo que “meio de comunicação”, pois compreende seu uso como uma "tecnologia societal",
imbuída de novas condutas e de nova percepção de espaço-tempo, no “ethos midiatizado” da sociedade
contemporânea. (SODRÉ, 2002)
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educadores, das instituições, de questões práticas e objetivas do espaço de diagramação etc.
Além dos materiais impressos, temos exemplos de CD-ROMs dedicados a análises de
filmes individuais, como a análise de Limite (Mário Peixoto, 1931) realizada pelo Laboratório
de Investigação Audiovisual - LIA/UFF67, para ficar em um exemplo brasileiro. E ainda é
possível falar de cinema através do cinema (ou melhor, do audiovisual). Nesta lógica, o
cineasta baiano Geraldo Sarno realizou a série A linguagem do cinema68, com dez episódios,
doze diretores, analisando seu próprio corpus de filmes, dissertando sobre seu processo
criativo. Segundo Sarno (2001)69, a série é uma introdução à linguagem do cinema, destinada
ao público em geral, e não somente aos estudantes e professores universitários de
Comunicação e Cinema. A série documental não segue um formato único, depende do diretor
em questão, por exemplo: Paulo Caldas e Marcelo Luna são os únicos que analisam a
cinematografia pernambucana, em vez de abordarem apenas os seus filmes; Julio Bressane é
apresentado em plano contínuo, enquanto a maioria dos episódios varia entre entrevista e
trechos mais expressivos dos filmes abordados.
Mais claramente direcionado ao uso como material de apoio pedagógico são os vídeos
do projeto “Experimentar o Cinema”70, coordenado pelo professor Cezar Migliorin, da
Universidade Federal Fluminense. O projeto consiste em nove vídeos, com uma média de 12
minutos de duração, cada um deles com uma cena de um filme brasileiro contemporâneo
sendo analisada. A estrutura é a seguinte: a cena é apresentada; reapresentada com pausas e
efeitos de rebobinagem, enquanto comentada por uma dupla de atores, que nunca aparece,
apenas suas vozes em off, com a finalidade de explicitar a condição de espectadores; e, por
fim, reapresentada mais uma vez como no original, para que os espectadores possam
amadurecer o olhar após os comentários. O projeto:
[...] procura contribuir com recursos pedagógicos para o ensino de cinema a
partir de um recurso básico: ver e rever a imagem filmada, o que nos
possibilita entrar no processo criativo necessário para que os filmes sejam
construídos. Com isso entramos na essência de toda imagem, ser marcada
pela realidade, ao mesmo tempo em que a produz.71
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Criado em 1994, o Laboratório, coordenado pelo prof. Antonio Carlos (Tunico) Amâncio, desenvolve estudos
e metodologias para análise de documentos cinematográficos e audiovisuais, culminando em elaboração de
material didático-pedagógico informatizado sobre o cinema e o audiovisual.
As conversas com os diretores foram filmadas entre 1997 e 2001, quais sejam: Ana Carolina, Carlos
Reinchenbach, David Neves, Jorge Furtado, Júlio Bressane, Linduarte Noronha, Murilo Salles, Paulo Caldas
e Marcelo Luna, Ruy Guerra, Walter Salles e Daniela Thomas.
Cf. AGÊNCIA ESTADO. Geraldo Sarno lança série sobre diretores nacionais (2001).
Contemplado no edital do Programa de Apoio à Produção de Material Didático para Atividades de
Ensino e/ou Pesquisa de 2012, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ.
Cf.: http://kuma.net.br/experimentarocinema/apresentacao/
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Através da análise fílmica, o projeto busca a aproximação do audiovisual como uma
forma de refletir e de dispor de uma experiência sensível e crítica com as imagens.
Entretanto, apesar das novas tecnologias terem propiciado baixar os custos de
produção, a experimentação audiovisual direcionada a materiais pedagógicos sobre filmes é
inviabilizada, muitas vezes, pelos custos muito elevados com os direitos autorais das imagens.
Como já disse Roger Odin, em 1988 (e a citação ainda é muito atual): “por enquanto, o custo
dessa operação, os problemas de direitos autorais, e a fragilidade da distribuição, tornam
muito aleatória este tipo de publicação.”72 (p.61) Assim, ficamos no aguardo da segunda
temporada da série A linguagem do cinema, com diretores brasileiros contemporâneos,
anunciada por Geraldo Sarno em 2013.
Uma particularidade que nos interessa, especialmente, é que a maioria dos paratextos
são de responsabilidade de diferentes agentes e instituições (alográficos, para usar os termos
de Genette, em oposição a autográfico, de responsabilidade do próprio autor). São muito
raros os exemplos de paratextos autográficos, como a série de Sarno, em que os diretores
podem discorrer sobre seus próprios filmes. Em geral, são discursos do mundo, que envolvem
o filme, sem se misturar nele. (ARAÚJO, 2010, p. 4)
As exceções são os curtas-metragens, pois envolvem, normalmente, outra dinâmica de
distribuição em relação ao diretor ou diretora, e a própria equipe técnica. Mais acessíveis,
muitas vezes, mais artesanais, podem contribuir, facilmente, na produção do material
pedagógico sobre o próprio filme, originando um caráter autográfico, de descrição de
processo criativo.
Também vimos que os usos sociais são múltiplos: por ongs e diversos projetos com
cineclubes escolares (para educadores, crianças e jovens); por políticas públicas; por festivais
de cinema; por distribuidoras cinematográficas (do mercado audiovisual, públicas ou
independentes); por cinematecas; e, algumas vezes, envolvendo vários desses agentes ao
mesmo tempo.
Esses materiais fazem parte de uma prática conhecida como mediação cultural, uma
ação que visa favorecer o encontro do espectador com as experiências artísticas e culturais.
Uma série de designações e determinações institucionais, sociais, tecnológicas e econômicas
recai sobre esta intervenção, que, acima de tudo, possui uma grande responsabilidade estética,
ética e política, no tocante à vivência artística nos processos de formação do indivíduo. Tal
como veremos a seguir.
72

Tradução nossa: “pour l'instant, le coût de l'opération, les problèmes de droits, et la faiblesse de la diffusion,
rendent très aléatoire ce type de publication.”
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1.5 Mediações: pistas para entre-ver cinema e educação

O termo mediação cultural começou a ganhar força a partir dos anos 1970, como
resposta a uma série de transformações em diversos campos do conhecimento e da política. A
ascensão dos estudos culturais e da recepção fazem emergir a preocupação com o espectador
e com o uso social dos meios. A mudança na forma de entender a cultura deslocou o foco das
pesquisas da linguagem cinematográfica, para o cinema e, nas palavras de Stam (2003, p.
250): “sua disseminação na cultura por meio de um amplo contínuo discursivo, no qual os
textos estão inseridos em uma matriz social e produzem consequências sobre o mundo.” No
mesmo percurso, os conceitos de habitus e de campo, forjados por Bourdieu, são traduzidos
nos princípios republicanos franceses da “democratização cultural”, “que defende a
importância do acesso generalizado às artes e à cultura e que, cada vez mais, encontra nas
práticas e consumos culturais um elemento de reforço da coesão social e da qualificação das
competências individuais.” (QUINTELA, 2011, p.66). O mercado de bens simbólicos, então,
vê a necessidade de formação de públicos: nos museus, nos cineteatros, nos centros culturais e
espaços patrimoniais.
A complexidade deste ambiente nos leva a uma mediação cultural, que não é mais
aquela da militância de uma cinefilia pedagógica, de Bazin ou de Walter da Silveira; agora a
mediação é feita como política pública ou empresarial, seja nas megaexposições de artes nos
Museus, seja nos sites, jogos, aplicativos e materiais pedagógicos dos filmes da Disney, por
exemplo.
A despeito da ampliação da prática da mediação cultural, o conceito mediação é
acusado de impreciso ou genérico demais, contudo, sua inconsistência não se deve a carências
de ordem semântica, mas ao excesso na produção de sentidos. Mediação é um termo que
transita em diferentes campos, dentre os quais nos interessa, particularmente, a educação, a
arte, a cultura, a comunicação e a sociologia – áreas de conhecimento que atravessam nosso
objeto. A partir do diálogo com diferentes autores e perspectivas, chegaremos ao nosso ponto
de vista sobre o conceito e suas implicações no “entre-lugar” ocupado pelas práticas do ensino
de cinema como objeto em si.
Segundo Nathalie Heinich, em A sociologia da arte (2004), mediação é tudo aquilo
que se interpõe entre uma obra e sua recepção, inclusive, a autora se refere a uma sociologia
da mediação e suas grandes modalidades: as pessoas, as instituições, as palavras e as coisas
(os discursos e as imagens).
Sobre as pessoas, sabemos que um filme não encontra espaço para realizar-se como
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tal a não ser graças à operação de uma rede complexa de agentes. Sem os distribuidores,
exibidores, críticos de jornais, atores merchandising, produtores e curadores de festivais,
críticos de cinema como arte, blogueiros, cinéfilos etc., o filme quase não encontrará
espectadores para desfrutá-lo. Neste rol, também podemos incluir os animadores culturais,
debatedores, palestrantes, dentre outros. Esta última categoria de mediadores não costuma ser
muito valorizada, mas há belas exceções, como o exemplo ocorrido com o grande arquivista,
cinéfilo e “pedagogo” do cinema (através da fundação e coordenação afetiva da Cinemateca
Francesa): “Em 1988, a apresentação de Henri Langlois do Museu do Cinema em Paris foi,
pela primeira vez na história, considerada digna de ser protegida a título de direito autoral,
enquanto ‘obra intelectual’.” (HEINICH, 2008, p. 90)
Regina Gomes (2015)73 trilhou um percurso da recepção do cinema brasileiro em
Portugal, nomeadamente, através da mediação dos críticos lusos. Portanto, a mediação desses
agentes é fundamental para a sustentação da rede cinematográfica, seja como capital
intelectual (Henri Langlois), seja como representação (recepção lusa), seja como uma forma
de educação da imagem (como já vimos sobre André Bazin e Walter da Silveira).
Em termos de instituições, nas palavras de Heinich (2008, p.75):
Bourdieu denuncia o fato de que os museus, ao invés de serem os
instrumentos de uma possível democratização do acesso à arte, agravam a
separação entre não conhecedores e iniciados – da mesma forma que as
universidades, ao invés de trabalhar para a democratização do acesso ao
saber, só fazem aprofundar a distância entre dominantes e dominados. Assim
é que, a partir dos anos 60, a gestão dos museus, ajudada por numerosos
estudos de campo, enriqueceu-se significativamente pela preocupação com
as necessidades pedagógicas dos públicos.

Heinich (2008) apresenta duas direções possíveis para a referida questão da
democratização: por um lado, a abordagem bourdieusiana acaba caracterizando o pouco
acesso das classes populares à cultura dominante como uma “privação”, ou seja, tentar
remediar esta situação corre o risco de resultar em uma “imposição de legitimidade”, como se
as classes populares não tivessem “cultura” ou não fossem dignas de investimento; por outro
lado, uma abordagem culturalista que: “consiste em refutar essa forma de proselitismo
cultural, revalorizando a ‘cultura popular’, vista não mais como ausência de cultura (legítima),
mas como uma modalidade específica da relação entre valores, tendo sua própria lógica e sua
própria validade.” (HEINICH, 2008, p. 80)
Tal dualidade foi vivenciada em uma comunicação do III Colóquio de Cinema e Arte
73

Cf. GOMES, Regina. O Cinema Brasileiro Em Portugal (1960 - 1999): Uma Análise Crítica de Filmes
Brasileiros na Imprensa Lisboeta. Salvador, BA: EDUFBA, 2015.
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na América Latina, quando uma palestrante-professora74 defendeu o trabalho com o filme A
batalha do passinho (Emílio Domingos, 2012), colocando-o em oposição ao filme O pianista
(Roman Polanski, 2002), porque o primeiro é próximo à realidade dos estudantes da escola
municipal em que atua, enquanto o segundo não lhes diz respeito, eles não se identificam, e
por isso causa rejeição. Vários presentes a criticaram porque ela estaria privando-os de filmes
mais “legítimos” ou que exercitassem o encontro com a alteridade.
Para complexificar esta polaridade, a própria Heinich (2008) relata “os dilemas da
ação cultural na França”, como uma contradição recorrente sob o slogan de “Igualdade de
acesso à cultura”, tendo como consequência quatro possibilidades de políticas: 1) Nega o
problema – é a práxis da política liberal, que acaba por fomentar a exclusão e, “sobretudo, no
domínio cultural, a auto-exclusão.” (2008, p. 93)

2) Nega o problema, mas de forma

voluntarista – é o tipo de trabalho que se esforça para levar “obras de qualidade” aos mais
desfavorecidos, resultando em fracassos evidentes: ou algumas recusas, ou o sentimento de
incapacidade naqueles que não têm referências para apreciar as obras. 3) Não nega, mas usa
de escapatória – atitude populista, que transforma a inexperiência em grandeza, reivindica o
direito à diferença e eleva a cultura popular, mas sem complexificar o processo ambíguo de
disputa pelo direito de significar, ao mesmo tempo que pode legitimar o poder hegemônico.
4) Também é uma escapatória, mas em direção ao elitismo – abordagem que legitima apenas
a vanguarda, sem se preocupar com o acesso simbólico ou as competências de recepção.
O trabalho de mediação auxiliaria as políticas culturais a não cairem nos extremos de
nenhum dos dois eixos: elitismo-populismo e liberalismo-intervencionismo. O problema,
aqui, seria a simplificação dualista, conforme ficará mais claro adiante.
Por último, as palavras e as coisas – como Heinich alertou: “As palavras, os números,
as imagens, os objetos também acabam por interpor-se entre uma obra e os olhares postos
nela. […] A característica própria dessas mediações, na maioria das vezes, é a de serem ao
mesmo tempo invisíveis e totalmente presentes.” (2008, p. 94) Nosso objeto de estudo se
encontra aqui, na materialidade da mediação – os materiais pedagógicos sobre filmes. O
ambiente estético das imagens se mistura com os paratextos que comentam, informam e
avaliam. Em acordo com Heinich, sobre arte em geral: “As próprias paredes das instituições
‘enquadram’ o olhar ou a escuta, após terem sido elas também enquadradas pela
multiplicidade de exigências.” (2008, p. 95)
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A comunicação foi realizada por Pâmela Souza da Silva, e intitulada: “Os muleque são sinistro": Cinema e
Educação da cultura visual na escola. GT1: Cinema, audiovisual e educação, no III Colóquio de Cinema e
Arte na América Latina. Niterói: UFF, 25 de agosto de 2015.
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A TEORIA DOS CAMPOS E O HABITUS
Bourdieu (1930-2002), escapando da ortodoxia marxista, que tem a tradição de se fechar no
estudo econômico de produção, nas condições materiais da existência, chegou a uma
interpretação mais complexa das relações de poder nos processos sociais, a partir de
investigações empíricas sobre o poder simbólico dos campos da arte, da religião, da educação e
da cultura (CANCLINI, 2007, p. 70). Interessa-nos aqui, especialmente, a maneira como
Bourdieu se concentrou na valoração das relações sociais, historicamente construídas e
reafirmadas com a ajuda dos campos da arte e da cultura, para revelar as relações simbólicas
presentes no consumo, na “maneira de usar os bens, transformando-os em signos”.
(CANCLINI, 2007, p. 73)
O próprio, respondendo às acusações de estruturalista, se autodefinia como estruturalista
construtivista. De um lado, considera as estruturas objetivas como organizadoras das diferenças
e desigualdades sócio-econômicas, isto é, como estrutura estruturada (sociedade) capaz de
orientar as práticas e representações sociais independente da consciência dos agentes. De outro
lado, vê de forma complementar “os esquemas de percepção, pensamento e ação” (BARBOSA,
2007, p. 31) como estrutura estruturante, uma construção do sujeito em ação na sociedade, seja
com um viés mais particular através do que o autor chama de habitus, seja com um viés geral
através dos campos. Trata-se de “o duplo movimento construtivista de interiorização do exterior
e de exteriorização do interior.” (CORCUFF, s/p)
Para Bourdieu, a sociedade é dividida em campos, grupos que possuem um capital simbólico
comum e nos quais os indivíduos lutam internamente pela apropriação desse capital.
Externamente, a luta é por reconhecimento, legitimação e autonomia. Trata-se de uma
representação pluridimensional, um espaço social composto por uma pluralidade de capitais
(capital cultural, capital político, capital científico etc), cada campo com seu modo específico de
dominação, mas lembrando que algumas relações assimétricas (dominantes/ dominados)
atravessam diferentes campos, como a relação homem/ mulher. Embora concorrentes entre si,
também há diversas formas de imbricação entre os campos, como podemos ver certos agentes
que acumulam capital econômico, cultural e político, enquanto outros são “excluídos” da
maioria dos capitais legítimos, ou seja, o campo do poder é uma mistura de capitais diferentes,
de dominadores que se confrontam pelo poder em diversos campos (CORCUFF, s/p).
Os campos são áreas de conhecimento (que podem ser de naturezas absolutamente distintas,
como campo religioso, campo intelectual ou campo da alta costura), onde os agentes sociais,
construtores e consumidores do campo, lutam pela autoridade da fala (o poder) sobre tal
conhecimento. É uma verdadeira rede de agentes que operam da produção até a consagração e
conservação do campo, assim como temos no campo artístico: os artistas que formam a
ortodoxia; os patrocinadores; os críticos; o público; as instituições de veiculação, de distribuição
e de ensino, que reconhecem o valor dos bens; as publicações reflexivas sobre a especificidade
que diferencia o campo dos outros; os artistas que renovam a linguagem em busca de uma
mobilidade distintiva dentro do plano (os heterodoxos) etc. Um longo processo de
institucionalização e “naturalização” das regras arbitrárias de funcionamento do jogo.
A propósito do campo artístico, é indissociável a noção de “autonomia relativa”, pois, na
verdade, nenhum campo é totalmente autônomo ou heteronômico. Nas palavras de Heinich:
[…] os autores vivem forçosamente em vários campos ao mesmo tempo, dentre os quais alguns são
mais abrangentes ou mais poderosos que outros. Assim o “campo” das críticas de arte faz parte do
“campo” artístico, submetido a pressões de um mercado mais global que o mercado de arte, de leis
elaboradas no “campo” jurídico, de decisões dependentes do “campo” político etc. (2008, p. 101)

E, no sentido oposto, nenhum campo é inteiramente submetido a determinações exteriores, ou
não seria mais um “campo”, e sim, uma prática sem estruturações ou regras próprias.
No caso da mediação de instituições, sua consciência depende do grau de autonomia do campo.
Para Bourdieu, a educação institucional é um dos principais indicadores de legitimação de um
campo, isto é, quando um campo específico está inserido no sistema educacional, é sinal de que
é um campo legítimo, que já passou por um longo processo de institucionalização, já é
consagrado e reconhecido “naturalmente” como autoridade simbólica, mais precisamente, tem
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suas regras de constituição desconhecidamente aceitas. Nas palavras de Bourdieu:
Dentre os efeitos ideológicos produzidos pelo sistema de ensino, um dos mais paradoxais e mais
determinantes reside no fato de que ele consegue obter dos que lhe são confiados (isto é, sob um
regime de escolaridade obrigatória, todos os indivíduos) o reconhecimento da lei cultural
objetivamente implicada no desconhecimento do arbitrário desta lei. (2007, p.131)

A arte, em geral, precisou (e continua precisando) travar longa luta para conseguir algum
destaque na hierarquia do currículo escolar. Apenas em 1996, a Educação Artística passa a ser
designada Arte, como disciplina, e se torna obrigatória na educação básica. Em relação ao
cinema, a situação ainda é pior, atualmente, incluído nas “artes visuais”, que, por sua vez,
integra as quatro linguagens da Arte, junto com teatro, dança e música.
Contudo, há uma série de elementos que complexificam esses micro-universos de
funcionamento hierárquico, chamados de campos, e que interagem como circuitos de
concorrências simbólicas. Um desses elementos é outro conceito chave, habitus, que segundo o
próprio Bourdieu (2007, p. 191) corresponde a um “sistema das disposições socialmente
constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio
gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo de
agentes.” Isto é, um conjunto de disposições inculcadas desde a primeira educação familiar,
formando um repertório que organiza um sentido social para determinado grupo.
Barbosa chama a atenção para o fato de o autor abordar o conceito dialeticamente, um “embate
entre objetivismo versus fenomenologia” (2007, p. 34), fugindo de um determinismo
uniformizador, teleológico. Barbosa destaca, também, “as capacidades criadoras, ativas,
inventivas do habitus e do seu agente em ação” (2007, p. 34), lembrando que as disposições
socialmente constituídas são constantemente atualizadas de acordo com a biografia individual,
podendo ser instrumento de rearfimação da ordem social ou se transformar em potencial postura
desarticuladora da mesma ordem. Além disso, pode-se afirmar que o habitus leva à formação do
gosto estético, a predileção por certas obras em detrimento de outras.
Como o habitus é uma disposição muito singular, visto que “cada habitus individual combina de
maneira específica uma diversidade (mais ou menos grande) de experiências sociais”
(CORCUFF, s/p), é onde se encontram as brechas para uma resistência tanto à imposição de
uma legitimidade quanto ao confinamento à uma cultura do mesmo.

Face à hierarquização nas mediações culturais, o historiador de arte inglês, Alan
Bowness (1989), sistematiza uma sociologia do reconhecimento. O modelo leva em
consideração, segundo Heinich, “a dupla articulação, temporal e espacial, dessa dimensão
fundamental em matéria artística que é a construção de reputações.” (2008, p. 102)
A partir das artes plásticas, Bowness denomina quatro “círculos de reconhecimento”:
1) Próprios artistas – que a despeito do pequeno número de agentes, possuem grande capital
simbólico e cuja opinião é valorosa para os pares artistas. 2) Marchands e colecionadores – os
quais mantêm contato com os artistas, muitas vezes, com acordos e negociações privadas. 3)
Críticos e especialistas – que possuem um distanciamento dos artistas e, geralmente, atuam na
esfera das instituições. 4) Grande público – ao contrário do primeiro círculo, apesar de
quantitativamente importante, é o círculo mais distanciado dos artistas.
No caso do cinema, a lógica permanece com pequenas alterações, como podemos
visualizar no esquema visual.
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Fig. 11 – Círculos de reconhecimento

Ressalvando que o segundo círculo seria
composto por curadores e produtores de
importantes festivais de cinema, as maiores
instâncias de consagração no nosso campo.
Bem como os respectivos críticos ensaísticos
que fazem parte dessa rede. No terceiro
círculo, os diversos agentes que compõem o
discurso do mundo sobre o filme, mas se
mantêm distante dos autores.
Fonte: própria, adaptada de Alan Bowness

Apesar da simplicidade, como já dito acima, este modelo conjuga três dimensões
importantes - o espaço, o tempo e a competência de recepção na construção do
reconhecimento - conforme descrito por Heinich:
[...] de um lado, a proximidade espacial em relação ao artista (este pode
conhecer pessoalmente seus pares, provavelmente seus marchands e seus
colecionadores, eventualmente seus especialistas e pouco seu público); por
outro lado, a passagem do tempo em relação a sua vida presente (rapidez do
julgamento dos pares, curto prazo dos compradores, médio prazo dos
conhecedores, longo prazo e até mesmo posteridade para os simples
espectadores); por fim, a importância para o artista do reconhecimento em
questão, medida pela competência dos juízes (do quarto ao primeiro círculo,
conforme o grau de autonomização de sua relação com a arte). (2008, p.
103)

Esta é a lógica da falta de preocupação com o espectador, aquele que se relaciona com
os filmes a longo prazo. É recorrente entre novos cineastas, frequentadores de festivais, a
afirmação de que não vão se submeter ao “padrão” do grande público, porque sua arte se
baseia em experimentação de linguagem. No mesmo sentido, uma mediação que favoreça o
encontro com o espectador comum é vista como uma “escolarização” da prática artística,
recusam-se a compreender que a apreensão de experiências artísticas é uma competência
construída culturalmente e deve ser aprendida, não ocorre por osmose. Acreditamos que tal
dimensão educativa do cinema é questão do campo cinematográfico, que domina suas
especificidades, podendo dialogar com pedagogos de maneira a somar experiências, mas não
se abster de ser protagonista nesta mediação. Mas abordaremos tais paradoxos e
idiossincrasias no terceiro capítulo. Por ora, fiquemos com a constatação de que, na economia
simbólica das artes, em geral, o pequeno número do primeiro círculo é muito mais
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qualificador que o grande número de espectadores.
Ao mesmo tempo, a visão da educação como mediação, construiu-se ao longo dos
séculos, por Rosseau, John Dewey, Lev Vygotsky e muitos outros, referindo-se ao professor
como um “organizador, estimulador, questionador, aglutinador” (BARBOSA, 2009, p. 13).
Vygotsky (2003a, 2003b) dedicou especial atenção aos processos de mediação –
instrumental e social – ao pesquisar o desenvolvimento intelectual das crianças. Para o autor
russo, o ser humano se diferencia de outros animais porque utiliza instrumentos simbólicos
(os rituais, os modelos de conduta nas obras de arte e nos signos midiáticos, as técnicas que
ajudam a memória ou o pensamento, a linguagem etc.) para o desenvolvimento de sua
inteligência prática. Ivan Ivic (2010, p.20) remete a McLuhan (1964) ao afirmar que esses
instrumentos são “extensões do homem” - prolongamentos e amplificadores de sua
capacidade. Ocorre que esses instrumentos são também culturais e interiorizados por um
processo de aprendizagem. Isto é, a mediação instrumental implica, necessariamente, em uma
mediação social, que Vygotsky define como uma operação de duplo movimento:
No desenvolvimento cultural da criança, toda função aparece duas vezes:
primeiro em nível social e, mais tarde, em âmbito individual: primeiro entre
pessoas – interpsicológica – e depois, no interior da própria criança –
intrapsicológica. Isto pode ser aplicado igualmente à atenção voluntária, à
memória lógica e à formação de conceitos. Todas as funções superiores se
originam como relações entre seres humanos (VYGOTSKY, 2013a, p. 94)

Deste modo, o indivíduo se constitui, primeiramente, a partir de sua relação com o
outro, e, em seguida, com a interiorização do que construiu com a interação interpessoal
(como um instrumento simbólico e cultural), transformando-a em um instrumento individual,
intrapessoal. Neste sentido, dialogamos com Amelia Alvarez e Pablo Del Río (1996, p. 85)
quando alertam que: “Empregar conscientemente a mediação social implica dar, em termos
educativos, importância não apenas ao conteúdo e aos mediadores instrumentais (o que é que
se ensina e com quê), mas também aos agentes sociais (quem ensina) e suas peculiaridades.”
Jacques Rancière (2005), em O mestre ignorante, conta a história de Joseph Jacotot,
um pedagogo francês que causou polêmica no início do século XIX ao propôr, dentre outras
coisas, que deveríamos substituir, radicalmente, o mestre explicador pelo mestre ignorante,
aquele que não seria mais que um mediador, para religar a inteligência à vontade do aprendiz,
ambas separadas e perdidas pelo embrutecimento explicador. Para romper com a
subordinação de uma inteligência a outra, Jacotot/ Rancière propõe o círculo da potência:
“Mestre é aquele que encerra uma inteligência em um círculo arbitrário do qual não poderá
sair se não se tornar útil a si mesma.” (2005, p. 34) Apesar de parecer uma abordagem
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contrária a perspectiva do autor russo, o que Jacotot propõe, em palavras vygotskyanas, é que
a partir da mediação social, o aprendiz busca a criação de “instrumentos psicológicos” para
resolver os problemas colocados a si próprio.
Em 1970, no Brasil, a perspectiva de emancipação humana através da mediação do
educador-mediador é consagrada por Paulo Freire, que defende a ideia de que “ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção.” (2015, p. 24), ou ainda, brincando com as palavras, para explicar a “dodiscência”
– docência e discência – como Freire gostava de fazer: “quem forma se forma e re-forma ao
formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado.” (2015, p. 25)
Apresentamos, então, quatro abordagens que conferem um suporte teórico ao conceito
de mediação, como entendido aqui. São visões diferentes, mas não excludentes, e sim
complementares. A definição da mediação, apresentada por Heinich (2008), evidencia a rede
de relações entre instituições, indivíduos, verbo, imagens, cenários e objetos de cena; porém,
não versa sobre sua estruturação. A teoria dos campos bourdiesiana dá mais atenção às
estruturações do que aos movimentos estruturantes transformadores. O desenho do
reconhecimento, traçado por Bowness (1989), possui a vantagem de unir a rede de mediações
à uma articulação da estrutura no campo das artes. Já a mediação pedagógica, a partir da
mediação instrumental e social, concentra-se na potência das rupturas emancipadoras.
As quatro abordagens são complementares na perspectiva sociológica preocupada com
os efeitos de elitismo. Mas a própria Heinich (2008) aponta a necessidade da complexificação
das disputas de poder simbólico, para fugir de um falso essencialismo ou um dualismo:
É preciso mudar o paradigma sociológico e, abandonando a denúncia das
relações de dominação, observar as relações de interdependência, para
compreender quanto, sobretudo em arte, o reconhecimento recíproco é um
requisito fundamental da vida em sociedade, e pode ser exercido sem ser
redutível à relação de força ou à “violência simbólica”, que condena os
“ilegítimos” ao ressentimento e os “legítimos” à culpabilidade. (2008, p.106)

Sem precisarmos abandonar o olhar crítico para os vetores hegemônicos que
atravessam as práticas culturais e artísticas, no mundo contemporâneo, podemos dar mais
atenção às brechas e às contradições na constituição do conhecimento (os campos) e dos
indivíduos (os habitus).
Heinich compreende a “arte como sociedade”, logo, não há fronteiras estanques entre
esses pólos – a produção e a recepção. Não são mundos partidos, em que “intermediários”
tecem relações improváveis, produção e recepção compõem um sistema de relações em
movimento contínuo, em que os “mediadores” também fazem parte, nas palavras da autora:

65

“no sentido de operadores de transformações, ou de ‘traduções’, que fazem a arte por inteiro.”
(2008, p. 99)
Como estamos falando de um paratexto fílmico pedagógico, temos um fenômeno que
se encaixa no que José Luiz Braga chamaria de “sistema de circulação interacional”, em que
“a circulação passa a ser vista como o espaço do reconhecimento e dos desvios produzidos
pela apropriação.” (2012, p.38), ou seja, ultrapassa a situação de recepção, as mediações são
subsumidas em todo um processo de midiatização da cultura.
E é neste sentido que convocamos Jesús Martín-Barbero (2009, 2009a, 2009b, 2006) para quem a mediação está relacionada às dimensões simbólicas da construção do coletivo
(2009b) - para tecer uma grande teia unindo as nuances do fenômeno que nos são caras.
Martín-Barbero prescinde do cenário dual, dividido entre uma visão funcional e
mercadológica dos meios e outra restrita a leitura ideológica das mensagens, para refletir
sobre o uso social dos meios, com seus mapas de mediação, em movimento contínuo de
construção.
O “mapa noturno” do livro De los medios a las mediaciones (1987) e as “mediações
culturais da comunicação” ganharam novos contornos no prefácio da quinta edição
espanhola75, em 1998. Martín-Barbero traçou um novo esquema, que surgiu a partir das
leituras que fizeram do livro e ajudaram a construir um mapa mais complexo, evitando mais
enfaticamente a tradicional lógica funcionalista presente no pensamento da Comunicação. Ele
queria pensar “a força social, cultural e política da vida cotidiana” (2009a, p. 150), chegando
então a dois eixos: no sentido diacrônico, as matrizes culturais e os formatos industrais; no
sentido sincrônico, as lógicas de produção e as competências de recepção.
No sentido diacrônico, podemos deslocar o papel “mediador” dos antigos griôs que
narravam (os resistentes ainda narram) e amarravam o sentido de identidade dos grupos, os
valores, as crenças, para a função social do cinema, com toda sua rede de relações (pessoais,
institucionais, do texto e do contexto), que entrelaça tanto discursos hegemônicos quanto os
contra-hegemônicos, nas narrativas contemporâneas. No sentido sincrônico, as lógicas de
produção cinematográficas ou audiovisuais (estrutura industrial, competência comunicativa e
competitividade tecnológica) não cessam suas mutações e as consequentes transformações nas
competências de recepção e consumo.
As relações entre os eixos se caracterizam pelas seguintes mediações:
1. a institucionalidade – nas relações entre as lógicas de produção e as matrizes culturais,
os meios aparecem a cada dia menos como aparatos e mais como instituições sociais,
75

O prefácio aparece em português a partir da segunda edição do livro lançado pela editora da UFRJ.
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com peso econômico, político e cultural (nosso objeto de pesquisa forja uma
cumplicidade entre a institucionalidade cinematográfica e a escolar, o que não ocorre
sem conflitos, como veremos);
2. a socialidade – é a mediação entre as matrizes culturais e as competências de recepção,
isto é, o locus em que se dá a construção dos laços sociais, a práxis comunicativa, e os
habitus são moldados (as transformações na socialidade reconfiguram o papel do
professor);
3. as novas ritualidades – em relação aos novos formatos industriais, nas palavras de
Martín-Barbero (2009, p. 19), “constituem gramáticas da ação – do olhar, do escutar,
do ler – que regulam a interação entre os espaços e tempos da vida cotidiana e os
espaços e tempos que conformam os meios.”; e a partir das competências de recepção,
apontam para diferentes usos sociais dos meios e aos múltiplos modos de leitura;
4. a tecnicidade – uma mediação estratégica entre as lógicas de produção e os formatos
industriais, em que a tecnologia remete a novos modos de percepção, de sensibilidade
e de “escritas”. Muniz Sodré (2002) chamaria de “tecnointeração”.
Na preocupação de preservar um olhar latino sobre os processos socio-culturais de
comunicação, o autor relata que:
Olhava a partir da nossa cotidianidade comunicativa latino-americana, rica,
festiva, e a contrapunha à solidão dos norte-americanos, pois nós, latinos,
desfrutamos mais estando juntos do que sozinhos, e os anglo-saxões
desfrutam mais estando sozinhos diante de um copo de cerveja, ou de um
brandy, do que juntos. (2009b, p. 152)

Os tempos mudaram e a “cultura a domicílio” também se intensificou entre os países
latinos, mais que isso, no artigo Tecnicidades, identidades, alteridades (2006), o autor já
refletia sobre o adensamento da comunicação, como tecnicidade, em todas as formas culturais
e sociais da vida cotidiana. Hoje, vivemos a “institucionalidade da tecnicidade”. Eis, então,
que Martín-Barbero propõe um novo olhar para as “mediações comunicativas da cultura”,
conforme o autor explicita em entrevista à Revista Fapesp:
No meu novo mapa temos: tempo, espaço, migrações, fluxos. Então as
mediações passam a ser transformação do tempo e transformação do espaço
a partir de dois grandes eixos, ou seja, migrações e fluxos de imagens. De
um lado, grandes migrações de população, como jamais visto. De outro, os
fluxos virtuais. Temos que pensá-los conjuntamente. Os fluxos de imagens, a
informação, vão do norte ao sul, as migrações vão do sul ao norte. E há a
compressão do tempo, a compressão do espaço e é aí que eu recomponho as
duas mediações fundamentais hoje: a identidade e a tecnicidade. (MARTÍNBARBERO, 2009a, p. 14)
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O autor retirou do mapa anterior as duas mediações mais sociais - institucionalidade e
socialidade - para dar lugar às mudanças profundas na percepção e no sentido das identidades.
Fig. 12 – Evolução dos mapas de Martín-Barbero

Fonte: Mapas reproduzidos das publicações do autor.

Contudo, um mapa não substitui o outro, porque vivemos, ao mesmo tempo, diferentes
temporalidades e densidades da mediação tecnicidade. As mediações institucionalidade e
socialidade ainda são muito presentes quando pensamos, sobretudo, na relação do cinema (e
de qualquer outro medium) com a educação, em termos macroeconômicos.
A reformulação de Martín-Barbero permitiu que Laan Mendes Barros traçasse um
paralelo entre os conceitos de mediação e midiatização. Para Barros (2012, p.90), “As
‘mediações comunicativas da cultura’ poderiam ser entendidas como midiatização da
cultura.” José Luiz Braga (2012, p. 51) diz que “a midiatização se põe como principal
mediação de todos os processos sociais”. Assim como os autores, vemos os conceitos como
complementares e não como concorrentes.
Colocando os autores para dialogar sobre nosso objeto de pesquisa: os paratextos
pedagógicos sobre filmes são objetos de mediação cultural (Barbosa, Heinich) e pedagógica
(Vygotsky, Freire), que operam em relação às competências de recepção (Martín-Barbero) de
professores e jovens estudantes do ensino básico (através da socialidade e ritualidade, que, por
sua vez, contêm muito do conceito de habitus de Bourdieu), um nicho de consumo, que se
encontra em um gueto do último círculo de reconhecimento do “cineasta-artista” (Bowness).
É um processo complexo de midiatização, visto que a própria imagem cinematográfica já é
uma mediação do mundo e de visões de mundo. O paratextos pedagógicos sobre filmes,
direcionados aos professores, são, pois, objetos mediadores - ou instrumentos simbólicos
(Vygotsky) - que dissertam sobre um medium (Sodré), para que educadores se insiram no
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campo da mediação cultural.
Para ficar mais claro, podemos fazer um paralelo entre nosso objeto de pesquisa com
os dispositivos interacionais em circuitos sociais, como conceituado por Braga:
O que chamamos de “dispositivos interacionais” não corresponde ao aspecto
tecnológico (o aparato), mas sim a matrizes sociais que vão sendo
tentativamente elaboradas para assegurar interação – e que podem ser
acionadas culturalmente. Com esse processo, os dispositivos e os circuitos
sociais se caracterizam por uma necessidade de experimentação que
evidencia a comunicação como “tentativa”. (2012, p.49)

Assim, vemos os paratextos fílmicos pedagógicos como elaboradas tentativas de criar
interação, faíscas de luz, como resultado de experiências com o mundo.
Na França, segundo Elisabeth Caillet (2009, p. 72), “o ‘entre dois’ da mediação é
posto conjuntamente, designado pelo belo termo passeur.” E o termo passeur “pode ser
traduzido literalmente por barqueiro (aquele que conduz o barco de uma margem a outra), e
traz para o campo da mediação a ideia de passagem.” (CAILLET, 2009, p. 72). Alain Bergala
também se utiliza do termo, a partir de Serge Daney, ao dizer que em vez de um professor,
precisaríamos de um “passador” (novamente, do francês passeur), pois o primeiro trabalha
com a regra, enquanto o segundo com a exceção, e por isso mesmo se arrisca mais, expõe-se
aos “mesmos riscos que as pessoas pelas quais se torna provisoriamente responsável.”
(BERGALA, 2008, p. 57). É uma interação que privilegia o carisma, a iniciação ao prazer, e
tem como principal função despertar o desejo, às vezes, através de uma partilha silenciosa.

1.6 Síntese

Neste primeiro capítulo, a partir de uma pesquisa exploratória e da coleta de materiais
pedagógicos sobre filmes, pudemos apresentar um plano geral do que é nosso objeto de
análise, um pouco de sua história, as variáveis na sua caracterização e sua relação com a
crítica cinematográfica.
Conforme vimos, em geral, é caracterizado por três partes: a paratextual propriamente
dita, com as fichas técnicas e informações do diretor, premiações etc.; a metatextual, mais
próxima de uma análise fílmica, seja em forma de crítica cinematográfica ou texto analítico
mais aprofundado; e a mais diretamente pedagógica, com as sugestões de atividades e trilhas
de aproveitamento didático do filme. Em outros termos, a maioria deles busca integrar a
apreciação, com a contextualização e uma posterior produção a partir do filme visto, nas
sugestões de atividades.
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Em relação ao seu papel mediador, localizamos o paratexto fílmico pedagógico como
parte de um “sistema de circulação interacional”, que ultrapassa a situação de recepção
midiática, faz parte de um complexo processo de midiatização da cultura, envolvendo uma
série de mediações.
Uma vez enquadrado nosso objeto, seguiremos com sua decomposição analítica
(segmentação e estratificação) para entender melhor seus elementos internos e funcionamento.
O eixo norteador da pesquisa é compreender como os materiais exercem a análise fílmica e
como se fundamentam. Logo, no próximo capítulo, concentraremo-nos em aprofundar a
investigação sobre o segmento metatextual – a análise como exercício pedagógico – e no
terceiro capítulo, dedicaremo-nos ao estrato “literacia fílmica” – os princípios que baseiam os
materiais, o resultado buscado.

2. Análise filmica como exercício pedagógico
Jacques Aumont e Michel Marie iniciam o livro A análise do filme (2009) alertando
que esta não é uma atividade nova, ao contrário, quiçá poderíamos dizer que “nasceu ao
mesmo tempo que o cinema: à sua maneira, os cronistas que relatavam as primeiras sessões
do cinematógrafo, ao comentar pormenorizadamente as 'vistas animadas' que descobriam, já
eram um tanto analistas.” (2009, p.7), independente do juízo se eram “bons analistas” ou não.
Em seguida, o crítico especializado, que “é também um pedagogo do prazer estético, que se
esforça por fazer partilhar a riqueza da obra com o maior público possível” (2009, p. 13),
substituiu o cronista. Posteriormente, com a integração do cinema na instituição cultural e no
ensino, surge a necessidade de um desenvolvimento sistemático de uma prática da análise do
filme. O primeiro esforço acadêmico neste sentido, foi a publicação do livro A arte do
cinema1, por Lev Kulechov, em 1929.
Em Cómo analizar un film (2007), Francesco Casetti e Federico di Chio afirmam que
sempre se atribuiu à análise, valores didáticos, teóricos e documentais. “Valores didáticos,
sobretudo, enquanto a análise ensina a desmontar e a remontar um objeto com a finalidade de
compreender sua estrutura e seu funcionamento”2. (2007, p. 11) Tal aprendizagem pode
ocorrer através de algumas perspectivas possíveis, com certas diretrizes metodológicas de
fundo. Complementando, com a ajuda de Robert Stam, a análise fílmica:
[…] é um gênero de escritura sobre cinema aberto a diversas influências (de
Barthes a Jameson e Deleuze), matrizes teóricas (psicanálise, marxismo,
feminismo), “esquemas” (reflexividade, excesso, carnaval) e princípios de
pertinência, tanto cinematográficos (movimento de câmera, montagem)
como extracinematográficos (representação da mulher, do negro, de gays e
de lésbicas). (2003, p. 217)

Já David Bordwell, em Figuras traçadas na luz (2008, p. 342), retoma as críticas
feitas em Making Meaning (1991), sobre o fato da prática de análise estar cada vez mais
amarrada ao conceito em vez de ao filme, utilizando este como “paradigma de posições
teóricas”, fonte de uma “incessante proliferação de 'leituras'”. Em contrapartida, Bordwell
constrói, com base no cognitivismo, o que Fernão Ramos chama de “propedêutica do olhar”,
1

2

Livro “no qual [Kulechov] retoma e sintetiza o essencial das aquisições teóricas e práticas dos seus dez anos
de ensino” (AUMONT; MARIE, 2009, p.16), em alguns momentos em forma de quadros analíticos.
Tradução nossa: “Valores didácticos, sobre todo, en cuanto el análisis enseña a desmontar y a remontar un
objeto con el fin de comprender su estructura y su funcionamiento”.
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“sugerindo estratégias concretas para aprender a olhar um filme.” (2008, p.16)
Como as citações acima já demonstram, este capítulo é uma revisão bibliográfica
sobre análise fílmica, porém, tendo em vista a relação desta prática discursiva com espaços de
comunicação pedagógica, com suas restrições e designações próprias. O objetivo é mapear,
dentro de uma bibliografia mais atualizada, pontos comuns entre diferentes concepções
teóricas, para tecer encontros em prol da análise fílmica e a aprendizagem.

2.1 Análise e o filme - três perguntas fundamentais

Nesta seção, convocamos autores contemporâneos, com visões ora divergentes, ora
complementares da análise fílmica, para dialogarmos sobre questões que envolvem três
perguntas fundamentais acerca da análise – o que é analisar um filme, como se analisa um
filme e, por fim, mas talvez o ponto mais importante para esta investigação sobre materiais
pedagógicos sobre filmes, o porquê de se analisar filmes.
2.1.1 O que é analisar um filme?
Analisar é examinar, estudar, explorar com riqueza de detalhes, neste caso, um filme,
ou parte dele, ou um corpus de filmes. Pressupõe os verbos separar, destacar, extrair, como
ações de uma atividade metódica e objetiva. Mas não é um fim per se, também implica em
apreciar, inferir e produzir sentidos sobre o filme, como uma segunda etapa de “criação”, com
determinados limites, mas que carrega em si uma boa dose de subjetividade.
Nos termos de Casetti e Di Chio (2007), a prática analítica tem dois lados, disciplina e
criatividade, uma não pode existir sem a outra. Primeiro, deve-se seguir certos passos
obrigatórios: definir objetivos, delimitar o campo de análise; eleger um método etc. “Daí a
ideia de uma disciplina precisa na base da análise; avança-se pelo caminho superando certas
fases, adotando certos procedimentos, seguindo uma certa ordem: em resumo, percorre-se um
itinerário intimamente regulado.”

3

Mas ao mesmo tempo, “se é certo que o percurso é

regulado, e estritamente regulado, também é certo que se abre à libertade do analista, se
preferir, a sua criatividade”.4 (CASETTI; Di CHIO, 2007, p. 29)
No mesmo sentido, encontramos as palavras de Vanoye e Goliot-Lété, “a análise

3

4

Tradução nossa: “De ahí la idea de una disciplina precisa en la base del análisis; se avanza por el camino
superando ciertas fases, adoptando ciertos procedimientos, siguiendo un cierto orden: en resumen, se recorre
un itinerario íntimamente regulado.”
Tradução nossa: “si es cierto que el recorrido está regulado, y estrechamente regulado, también es cierto que
se abre a la libertad del analista: si se quiere, a su creatividad.”
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fílmica significa duas coisas: a atividade de analisar […]; e também pode significar o
resultado dessa atividade, isto é, com algumas exceções, um texto.” (2006, p. 14), que
estabelece ligações entre os elementos isolados, para “compreender como eles se associam e
se tornam cúmplices para fazer surgir um todo significante” (2006, p. 15). Isto é, o texto é
uma criação do analista sobre sua compreensão do filme.
Em relação a primeira parte, os autores divergem nos métodos utilizados, mas
concordam que a disciplina é necessária, mesmo que em intensidades diferentes. Já em
relação a segunda parte, há uma série de implicações e polêmicas sobre o nível de
criatividade, ou subjetividade envolvida, entrando na questão da distinção (ou não) entre
compreender e interpretar.
Alguns teóricos defendem que há duas operações complementares e essenciais para a
análise: a primeira faz referência aos significados manifestos e diretos no filme, como uma
“percepção” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2006) ou “reconhecimento” (CASETTI; Di CHIO,
2007). Enquanto a segunda operação corresponde a compreensão ou a interpretação, como
sinônimos (CASETTI; Di CHIO, 2007; VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2006). Em suma, a
análise é: a) percepção/ reconhecimento + b) compreensão/ interpretação. E as duas etapas se
desenvolvem em movimento de pêndulo, oscilando constantemente entre a identificação dos
elementos fílmicos e a construção de um todo orgânico. (CASETTI; Di CHIO, 2007, p. 21)
Outros teóricos fazem a distinção entre compreender e interpretar um filme,
entendendo a interpretação de forma pejorativa, associadando-a apenas à “sobreinterpretação”
ou a interpretações injustificáveis, a fim de decifrar sentidos ocultos, ou desvelar as camadas
mais profundas do texto-fílmico. Santos Zunzunegui, por exemplo, afirma que: “A
compreensão, em termos hermenêuticos, tem a ver com o que chamaríamos de 'emoção
estética'. A análise não se ocupa disto, nem tampouco se ocupa de explicar a alguém o quê
disse uma obra.” 5 (2007, p.57). Para Zunzunegui, a análise se ocupa em mostrar como o filme
diz o que diz, visto que o sentido, todos já sabem, e supor o contrário seria uma “descortesia
intolerável” (2007, p.57). Enquanto Bordwell (1991) faz duras críticas às interpretações nas
análises textuais, com matrizes psicanalíticas ou pós-estruturalistas, chegando a sugerir a
supressão do prazer de interpretar os filmes.
Assim como Robert Stam, perguntamos:
Mas por quê? Por que o prazer, incluindo o prazer das próprias análises de
5

Tradução nossa: “La comprensión, en términos hermenéuticos, tiene que ver con eso que llamaríamos la
'emoción estética'. El análisis no se ocupa de esto ni tampoco se ocupa de explicarle a alguien qué dice una
obra.”
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Bordwell, é algo de que devamos nos abster? Em uma perspectiva
bakhtiniana, o humor e o prazer podem produzir conhecimento […]. Não há
razão por que também a interpretação não possa ser divertida, livre e mesmo
sensual. (2003, p.223)

Concordamos com Stam em relação ao prazer e à política (que podem, perfeitamente,
andar juntos), quando afirma que: “Banir a interpretação significa, indiretamente, banir a
política, porque é por meio da interpretação que os interesses políticos da análise fílmica se
tornam manifestos.”6 (2003, p. 224) Ainda, pactuamos com Stam nesta afirmação, porque se
temos como objetivo a análise como aprendizagem, na nossa concepção de educação7, é
fundamental pensarmos em prazer e política.
Nesta linha de pensamento, também podemos recorrer a Umberto Eco, para quem é
“através de processos de interpretação que, cognitivamente, construímos mundos, atuais e
possíveis” (2008, p. XX), ressalvando que há interpretações semânticas e interpretações
críticas. As primeiras são aquelas em que o destinatário preenche o texto de significado,
enquanto através das segundas, procura-se “explicar por quais razões estruturais pode o texto
produzir aquelas (ou outras, alternativas) interpretações semânticas” (2008, p. 12). Para o
autor, apenas alguns textos permitem ambos os tipos de interpretação, em geral os de função
estética. Deste modo, o ato de interpretar criticamente uma obra é decifrar as estratégias de
expressão, de produção de efeitos, já é produzir conhecimento.
Outros autores nos auxiliam nesta argumentação, a qual admite o papel fundamental
da interpretação, como Aumont e Marie dizem: “o 'motor' imaginativo e inventivo da análise;
e que a análise bem sucedida será a que consegue utilizar essa faculdade interpretativa, mas
que a mantém num quadro tão estritamente verificável quanto possível.” (2009, p. 15-16). E
como nos lembra Casetti e Di Chio (2007, p. 23), há subjetividade desde a decomposição dos
elementos na primeira etapa de análise, bem como há um princípio de objetividade na
recomposição, que deve ser legitimada pelo próprio texto.
Ao fim e ao cabo, tudo é uma questão de como interpretar “interpretação”, como o
próprio Bordwell já disse (1991). Nenhum dos autores trazidos à baila defendem uma
6

7

Stam apresenta um profícuo exemplo de como a compreensão estética implica julgamentos de valor
interpretativos, ou seja, como uma coisa não pode ser separada da outra: “A sequência do estupro entre Gus e
Flora em Nascimento de uma nação foi entendida e interpretada de maneiras muito distintas, dependendo se
o espectador era membro da Ku Klux Klan ou afro-americano. Um racista provavelmente compreendeu e
interpretou o que viu como uma representação realista do comportamento típico de homens negros, ao passo
que os espectadores afro-americanos devem ter visto um homem branco com o rosto pintado desempenhando
um perverso estereótipo. Se o primeiro possivelmente sentiu raiva do comportamento da personagem na
ficção, os outros devem tê-la sentido daqueles que conceberam e deram forma a tal ficção. Ainda que todos
concordassem estar assistindo à representação de um estupro, sua compreensão dessa representação
dificilmente seria a mesma”. (2003, p. 220)
Como veremos no próximo capítulo.
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definição de interpretação textual, como um ato de “decifrar” os mistérios contidos no texto.
Acreditamos (assim como Bordwell, Stam, Aumont) que o sentido não é achado, mas sim
construído. Apenas Casetti e Di Chio (2007), vez ou outra, incorrem nesta falácia, mas não
sem contradições, porque também defendem o sentido como construção. De forma
semelhante, a semiopragmática de Roger Odin defende o conceito de produção de sentidos e
afetos, em contraposição ao “sentido produzido”. Isto porque, para a semiologia de Metz, o
eixo de pertinência era definido com o problema: “como entender como o filme está sendo
entendido”; enquanto para a semiopragmática é “compreender como os textos estão sendo
construídos”, tanto no movimento da leitura quanto no da realização. Para responder, Odin
forja o conceito de espaço de comunicação, associado aos modos de leitura, aos processos e
operações do texto, como veremos ainda neste capítulo. Já Bordwell, para responder a mesma
pergunta, caminha para as habilidades cognitivas e o conceito de schema. Isto é, de acordo
com as palavras de Odin (2005, p. 32): “os problemas não foram eliminados, pois temos que
reconhecer que existem maneiras diversas de produzir sentidos e afetos.”
Como podemos ver, a prática analítica convoca o analista a se posicionar. Neste
processo, o projeto de análise sofre a influência da compreensão preliminar que o analista
tem do filme, o grau e o tipo de conhecimento que se tem antes de começar a trabalhar com
ele. Em seguida, o analista precisa forjar uma hipótese explorativa, uma espécie de guia para
o analista seguir seu trabalho de verificação e, talvez, de correção da intuição inicial.
Para conseguir tal feito, os autores são consensuais em relação à necessidade de um
certo distanciamento por parte do analista, pois a tarefa de analisar um filme é, em certa
medida, ofuscar sua fruição de espectador. Casetti e Di Chio, fazendo referência a LéviStrauss e Barthes, definem que “uma 'distância ideal' é aquela que permite uma investigação
crítica, mas também não exclui uma investigação apaixonada: aquela que não está em
contradição com uma 'distância amorosa'.”8 (2007, p. 20) Porque, afinal, como já disse Che
Guevara: “hay que endurecerse, pêro sin perder la ternura jamás.”
2.1.2 Como analisar um filme?
Antes de mais nada, devemos começar destacando que não há um método correto para
analisar filmes. Laurent Jullier (2012) chega a radicalizar ao dizer que não existe sequer
análise fílmica, mas apenas análise (de filme, como de outro objeto de investigação qualquer),
e, sobretudo, apenas de alguns elementos do filme.
8

Tradução nossa: “una 'distancia óptima' es aquella que permite una investigación crítica, y a la vez no
excluye una investigación apasionada: aquella que no está en contradicción con una 'distancia amorosa'.”
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A ênfase na inexistência de um método universal de análise de filmes é repetida em
todos os autores e é o primeiro dos três princípios, que Aumont e Marie alertam que não
devem ser esquecidos na prática analítica: 1) não existe um modo universal de analisar filmes;
2) a análise de um filme não tem fim, por mais que haja um alto grau de precisão e extensão,
“num filme sempre sobra algo de analisável.”; 3) “é necessário conhecer a história do cinema
e a história dos discursos que o filme escolhido suscitou.” (2009, p.30-31)
Ainda sobre o primeiro princípio, os autores complementam que: “cada analista deve
habituar-se à ideia de que precisará mais ou menos construir o seu próprio modelo de análise,
unicamente válido para o filme ou o fragmento do filme que analisa; mas ao mesmo tempo,
esse modelo será sempre, tendencialmente, um possível esboço de modelo geral.” (2009, p.
15). Ou seja, da mesma forma que o filme é uma dialética entre a ruptura e a continuidade, a
prática da análise fílmica também é uma negociação entre a experiência da singularidade e a
generalização teórica. Trata-se de um discurso que se pretende diferente dos outros discursos
“impressionistas” sobre o filme, e por isso mesmo fundamentado em certos princípios, mas
que operam em uma lógica diferente das ciências exatas, pois não tem a ver com o repetível,
mas com o singular. Aumont e Marie (2009, p.31) reformulam, então, o enunciado de forma
mais moderada, a fim de afastar o fantasma da arbitrariedade: “não existe qualquer método
aplicável igualmente a todos os filmes, sejam quais forem. […] É essa parte de ajuste mais ou
menos empírico que muitas vezes distingue a verdadeira análise da mera aplicação de um
modelo sobre um objeto.”
Sobre o segundo princípio, que também poderia ser delimitação do campo de
análise, de acordo com os termos de Casetti e Di Chio (2007), há diversas gradações: como
um conjunto de filmes (para compreender o funcionamento de um gênero, por exemplo, ou a
estilística de um diretor); um filme inteiro como objeto singular; uma sequência ou uma
seleção de sequências (musicais, por exemplo); e um plano ou mesmo uma imagem. O
formato que mais se difundiu foi o de análise de sequências, como síntese de um todo.
O terceiro princípio se refere a dois pontos: 1) não se pode escolher um filme singular
na história do cinema, destacando-se por sua forma expressiva, como um clássico indiscutível,
para realizar uma análise ingênua, sem consciência dos discursos construídos em torno do
objeto; 2) algo que podemos relacionar ao que Casetti e Di Chio (2007) chamam de eleição
do método, pois é necessário saber, primeiramente, que “tipo de leitura que pretende exercer,
entre a multiplicidade de leituras que o filme oferece.” (AUMONT; MARIE, 2009, p. 32),
como, por exemplo, uma abordagem pela problemática de autor, em termos narrativos,
psicanalíticos, sociológicos etc. Em resumo: “O que ameaça a análise fílmica é a dispersão
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(quanto ao objeto) e a indecisão (quanto ao método).” (AUMONT; MARIE, 2009, p. 61)
Dito isto, vejamos mais de perto uma proposta dentro da tradição da análise textual, de
Casetti e Di Chio (2007), porque dentre os autores pesquisados, configura-se como a mais
sistematizada, e, ao mesmo tempo, incorporando diversos elementos da lógica decomposiçãorecomposição, pertencente a quase todos os pesquisadores citados (com o diferencial de
pormenorizar cada possível etapa dentro das duas partes assinaladas).

ANÁLISE TEXTUAL
A análise textual traz em seu cerne a noção de texto: “etimologicamente 'tecido' ou 'tessitura' –
conceitua o cinema não como uma imitação da realidade, mas como um artefato, um construto”
(STAM, 2003, p. 209). Assim, os antecedentes mais imediatos do paradigma em torno dos
conceitos de “texto fílmico”, “sistema textual” e “código” incluem as obras de: “Lévi-Strauss
sobre o mito, os estudos de Umberto Eco sobre a 'obra aberta', a distinção de Roland Barthes
entre 'obra' e 'texto', as noções (freudianas) de Althusser e Macheray de 'leitura sintomática' e
'ausências estruturantes' e a obra de Derrida sobre a différance e a disseminação.” (STAM,
2003, p. 209). Mas os que mais influenciaram o desenvolvimento da análise textual foram, sem
dúvida, Eco, Barthes e Christian Metz.
Desta forma, o cinema enriquece o arsenal argumentativo contra àqueles que o consideram
como puro entretenimento, ganha o status da literatura e o respeito atribuído à palavra sagrada.
Mas para além do capital simbólico do campo literário, a noção de texto diferencia a “obra”
(superfície fenomênica do objeto, como um produto acabado) do “texto” (produção de um
discurso sistematicamente organizado que absorve escritor e leitor de forma conjunta),
conferindo, assim, à análise do texto fílmico uma importância teórica, e fortalecendo os estudos
de cinema, no momento em que o cinema estava entrando como um novo campo de
conhecimento dentro das grandes universidades no mundo.
Com muitas variações em extensão (a maioria se dedicava a analisar fragmentos de filmes,
devido à predisposição à verificação exaustiva), de métodos, e, inclusive de qualidade, as
análises textuais dos filmes tendiam a dar ênfase aos elementos formais especificamente
cinematográficos (ao contrário das críticas e análises fílmicas centradas em personagens e
trama), e pretendiam ser metodologicamente autoconscientes - refletir sobre sua própria prática.
Como já salientamos, com as ácidas críticas de Bordwell, o modelo textual sofreu ataque de
diversos lados. Aumont e Marie (2009) elencaram quatro grandes críticas que foram feitas à
análise textual de filmes: 1) sua pertinência enquanto metodologia para análise fílmica é
limitada ao cinema narrativo; 2) desloca o gozo com a criação e a fruição, para a dissecação; 3)
omite o contexto (produção e recepção) no qual se insere o filme analisado; 4) reduz o filme a
seu esqueleto estrutural, mumificando-o.
Contudo, as críticas podem ser contestadas, como são por Stam (2003), e, em parte, também por
Aumont e Marie (2009), que argumentam sobre o mau uso de princípios complexos e a correção
de erros de percurso. Aumont e Marie afirmam:
De modo mais fundamental, foram a semiologia e a análise textual que nos sensibilizaram para a ideia
de que um texto compõe-se de cadeias, de redes de significação que podem ser internas ou externas ao
cinema – em suma, que a análise não tem a ver com um fílmico ou um cinematográfico “puro”, mas
também com o simbólico. (2009, p. 81)

Reconhecemos a importância da análise textual para os estudos de cinema e para nossa
investigação, em particular, como pano de fundo metodológico, associado a outras disciplinas
teóricas, do campo cinematográfico e do campo da educação.
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Procedimentos de análise
Para Casetti e Di Chio (2007), a primeira parte da análise, caracterizada anteriormente
como a parte descritiva, em que se percebe os elementos mais simples, reconhecendo os
significados manifestos e diretos no filme, será definida aqui como decomposição. Esta parte
se subdivide em duas etapas – segmentação e estratificação. A primeira, dedicada a
segmentar, como o próprio nome sugere, é uma decomposição horizontal, em que se separa
por episódios, grandes atos, sequências, planos ou imagens. Enquanto a segunda, a
estratificação, é uma decomposição transversal, em que se seleciona elementos como o
espaço, o tempo, os valores figurativos, a música etc. A estratificação, por sua vez, conta com
dois estágios essenciais: 1) identificação de uma série de elementos homogêneos, sem
vincular-se, necessariamente, à sucessão de imagens; e 2) articulação da série de elementos,
por exemplo, através de oposição (fusão vs. corte seco, exterior vs. interior, etc.), ou de
variantes do mesmo elemento (música diegética vs. não-diegética, noite interior vs. noite
exterior).
A segunda parte da análise, em que se encontra a polêmica entre a compreensão e a
interpretação, chama-se aqui de recomposição. E esta se subdivide em quatro outras etapas enumeração e ordenamento, reagrupamento e modelização.
A enumeração é o momento de catalogar todos as presenças pertinentes do filme,
relacionadas a determinados segmentos e/ou eixos expressivos escolhidos. O ordenamento é o
momento da verdadeira síntese, em que os elementos já não são mais vistos de forma isolada
(como na enumeração), mas como componente de um conjunto, sempre visto em relação (por
exemplo, X como consequência de Y e complementar a Z). Casetti e Di Chio (2007, p. 46)
afirmam que com as primeiras duas operações: “O resultado é a descoberta de um verdadeiro
sistema de relações: os elementos se reivindicam uns aos outros em uma espécie de trama
compreensiva.”9
Na fase do reagrupamento, chega-se à estrutura do filme, no seu sistema
compreensivo, através de algumas operações concretas, como descrito nas palavras dos
autores:
[...] antes de tudo, a união por equivalência ou por analogia (de dois
elementos que podem superpor-se, faz-se um); depois a substituição pela
generalização (de dois elementos similares, extrai-se um que os engloba) ou
a substituição por inferência (de dois elementos relacionados, extrai-se um
que deriva de ambos); e, finalmente, a hierarquização (de dois elementos de
distintos níveis, privilegia-se o de maior alcance). Em resumo, cancela-se e
9

Tradução nossa: “El resultado es el descubrimiento de un verdadero sistema de relaciones: los elementos se
reclamam el uno al otro en una especie de trama comprehensiva.”

78

abstrai-se, elimina-se e amplia-se, para chegar de todas as formas a uma
imagem restrita do texto.10 (CASETTI; Di CHIO, 2007, p. 46)

No livro, os autores clarificam esta metodologia, a princípio tão abstrata, dando
exemplo de como realizaram este processo na análise do filme Paisà (Roberto Rossellini,
1946).
O último passo da análise cabe à fase da modelização, em que o analista é capaz de
sintetizar e explicar o fenômeno estudado, criando um “modelo”, ou um esquema, que:
[...] se apresenta como um instrumento de conhecimento: é algo que, sobre a
base de um conjunto de dados, revela uma regularidade e uma
sistematicidade de outra forma ocultas; […] é algo que proporciona uma
chave de leitura de uma realidade às vezes um pouco obscura. Em uma
palavra, o modelo é um dispositivo que permite descobrir a inteligibilidade
do fenômeno investigado.11 (CASETTI; Di CHIO, 2007, p. 47-48).

Neste ponto, os autores escorregam para a criticada ideia de “caça ao tesouro” de
significados interpretativos imersos na obscuridade do texto-fílmico. Porém, em outros
momentos, os autores retomam a ideia de sentido construído, pois no processo de segmentar,
estratificar, enumerar e reordenar, é o analista que constrói uma unidade possível do filme
através de uma chave de leitura, obviamente, com a finalidade de compreender melhor a
estrutura e a dinâmica do objeto-filme. Casetti e Di Chio (2007, p.57) afirmam que o analista
decompõe e recompõe os elementos constituintes do filme sobre a base de um modelo
construído pelo analista, sempre uma ação ao mesmo tempo “prospectiva” (tendo em mente o
modelo enquanto examina) e “retrospectiva” (colocando o modelo à prova a partir dos
componentes). Isto é, uma atividade de construção de conhecimento, “con una pizca de
creatividad”.
Mais uma vez, acreditamos que o problema esteja no nível significante, mas não do
significado, pois apesar da diferença de métodos (análise textual vs. análise estilística), o
objetivo final é o mesmo que o de Bordwell (2013, p. 671), propor que o analista deva partir
de uma tese (como a hipótese explorativa já citada), em que deve defender “a sua visão de
como as partes do filme funcionam em conjunto.”
10

11

Tradução nossa: “ante todo, la unificación por equivalencia o por homología (de dos elementos que pueden
superponerse se hace uno); después la sustitución por generalización (de dos elementos similares se extrae
uno que los engloba) o la sustituición por inferencia (de dos elementos relacionados se extrae uno que deriva
de ambos); y finalmente la jerarquización (de dos elementos de distinto rango se privilegia el de mayor
alcance). En resumen, se cancela y se abstrae, se elimina y se amplía, para llegar de todas formas a una
imagen restringida del texto.”
Tradução nossa: “se presenta como un instrumento de conocimiento: es algo que, sobre la base de un
conjunto de datos, revela una regularidad y una sistematicidad de otra forma ocultas; […] es algo que
proporciona una clave de lectura de una realidad a veces un poco oscura. En una palabra, el modelo es un
dispositivo que permite descubrir la inteligibilidad del fenómeno investigado.”
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Em relação à talvez excessiva precisão em sistematizar a prática de análise, os
próprios Casetti e Di Chio (2007, p. 57) ressalvam que: “Isto pode se revelar demasiadamente
minucioso em relação à prática concreta: por isso, enquanto utilizado como guia ideal, deve
também abrir-se a necessárias economias internas.” 12
Por fim, os autores veem a análise fílmica como um percurso cíclico, porque ao
terminar o itinerário pelos trilhos do objeto-filme dotado de concretude, volta-se ao ponto de
partida, mas já com uma visão mais ampla de sua configuração e de sua mecânica.
(CASETTI; Di CHIO, 2007, p. 17) Bem como Vanoye e Goliot-Lété (2006, p.15): “O filme é,
portanto, o ponto de partida e o ponto de chegada da análise.” Vale destacar o quanto a noção
de ciclo também é cara para a educação emancipadora, como vimos com o círculo de cultura
de Freire e o círculo da potência de Jacotot.
A materialidade do filme
As dificuldades para o empreendimento da atividade analítica não são apenas
metodológicas, mas também abarcam questões materiais. O maior problema encontrado pelos
primeiros investimentos na análise fílmica era a inacessibilidade das cópias dos filmes, a luta
constante dos analistas com suas traiçoeiras memórias cinéfilas. Como Raymond Bellour
relata, quando descobriu um erro de Bazin:
[...] um erro que muito me chocou, pois, retrospectivamente, balançou minha
fé no poder da verdade em textos e lançou suspeitas sobre todas as
proposições anteriores: a afirmação feita por Bazin (que era, aliás, a própria
consciência intelectual) em seus escritos inéditos sobre Renoir. Neles, ele
explicou a profunda singularidade de The River pelo fato de que o filme foi
composto, exclusivamente, de planos estáticos. Impactado por essa
singularidade, já que eu estava interessado em relações de movimento e
imobilidade, eu fui (por acaso, ele estava sendo exibido) ver o filme
novamente. Ele tinha (entre um número muito grande de planos estáticos, é
verdade) não menos de quinze a vinte planos em claro movimento, incluindo
a último, que encerrou o filme com um muito longo e lento plano, fazendo
um traveling pelo rio.13 (2000, p. 4-5)

O exemplo de Bazin evidencia o quanto a prática analítica solicita a revisão do filme
12

13

Tradução nossa: “Esto puede resultar demasiado minucioso respecto a la práctica concreta: por ello, mientras
se utilice como guía ideal, debe también abrirse a precisas economías internas.”
Tradução nossa: “an error that very much shocked me, for it retrospectively shook my faith in the power of
truth in texts and cast suspicion on all previous propositions: a claim made by Bazin (who was, moreover,
intellectual conscience itself) in his unpublished writings on Renoir. There he explained the profound
singularity of The River by the fact that the film was composed exclusively of stationary shots. Struck by this
singularity, since I was interested in relations of movement and fixity, I went (by chance, it was showing) to
see the film again. It had (among a very large number of stationary shots, it is true) no less than fifteen to
twenty shots that were clearly moving, including the last, which closed the film with a very long, very slow
traveling shot of the river.”
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em detalhes. Inclusive, Bellour (2000, p.2) aponta a necessidade da pausa da imagem, ou seja,
violar a lei de continuidade que é o princípio do cinema, como a principal pista no esforço
utópico de esboçar uma fronteira entre a análise e o ato crítico.
Outro ponto a se destacar, é que o específico do filme é imagem-som no fluxo do
movimento, mas é inegável que a partir da possibilidade da pausa na imagem, que o objetofilme se torna realmente analisável. Para alguns, foi uma mudança necessária em relação ao
filme, mas vista com resignação, como para Bellour (2000, p.16), que se queixa do
deslocamento da fantasia (do movimento para o frame congelado), algo muito oneroso e
constrangedor para o amante de cinema e analista. Para outros, um deleite: Fernão Ramos
destaca uma espécie de encantamento com a possibilidade de “domínio” da imagem, presente
nas análises de Paulo Emílio Salles Gomes: “Existe um certo alumbramento na visão do filme
na moviola, um dos raros momentos no qual o crítico tem acesso à matéria mesma da imagem
e seu som. Em alguns livros de Paulo Emílio, respiramos esse deslumbramento face à imagem
manipulável.” (2011, p.59)
Há ainda uma outra dificuldade na perspectiva material, as dimensões - visual
(objetos, cores, luz, movimento etc), fílmica (edição das imagens e sons) e sonora (músicas,
ruídos e tonalidades de vozes) - não podem ser “citadas” em palavras, por conseguinte, a
linguagem escrita é inadequada ao seu objeto-filme. Em The unattainable text, Raymond
Bellour (2000) compara o coeficiente de “citabilidade” do cinema com outras expressões
artísticas (como os textos pictóricos e teatrais, por exemplo), mas vai além ao problematizar a
propensão desigual das cinco pistas de Metz (imagem, diálogos, ruídos, música, materiais
escritos) passarem para o registro da escrita analítica.
Decerto, pelo menos desde os anos 1960, com a série Cinèaste de notre temps14,
Bellour (2000, p. 18) anuncia que “pode-se vislumbrar as mais vivas, mais precisas e muito
mais sistemáticas possibilidades de um discurso verdadeiro do filme em filme.”15 A
possibilidade da análise no suporte fílmico, de um discurso sustentado no cinema pelo cinema
em si, só cresce desde o surgimento do vídeo: CD-Rom, DVD, multimídia, internet etc. A
superação dos problemas de citação não é mais uma questão material, como já vimos no
capítulo anterior, mas é uma questão econômica, e, por conseguinte, política. E, assim, a
análise de filmes continua sendo, majoritariamente, escrita.
14

15

Uma produção da televisão pública francesa, criada em 1964, pela viúva de André Bazin - Janine Bazin -, e o
crítico André S. Labarthe. A série é composta por documentários sobre diretores feitos por cineastas e
críticos ligados à revista Cahiers du Cinèma. A série foi interrompida em 1972 e retomada em 1989.
Tradução nossa: “one could envisage the keener, more precise and much more systematic possibility of a true
discourse of film on film.”
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Instrumental analítico
De uma maneira geral, a análise do filme, ou do fragmento de um filme, utiliza
principalmente três tipos de ferramentas. Os instrumentos descritivos são, geralmente, todos
os elementos imagéticos e sonoros da narrativa. Não existe, em matéria de descrição, um
modelo a ser usado, há diversos tipos de quadros, gráficos e esquemas que podem auxiliar na
descrição textual do filme. Geralmente, a decomposição é feita plano-a-plano ou por
sequências (a fase de segmentação supracitada). Ambas, especialmente a primeira, perpetuam
“o privilégio concedido à imagem. A banda sonora é muito mais contínua e as transições
sonoras são feitas de modo completamente diverso da 'mudança de plano'” (AUMONT;
MARIE, 2009, p. 37). A segmentação tem a vantagem de ser “a unidade de memorização” e a
forma que, normalmente, traduz-se a narrativa fílmica em narrativa verbal.
Segundo Ramos (2011, p. 59), o Brasil possui uma boa tradição de análise fílmica,
“fundada por Paulo Emílio Salles Gomes, que já na obra de juventude, Jean Vigo (1984),
demonstra ter fôlego analítico e olhar arguto para a imagem cinematográfica. Mas Paulo
Emílio às vezes pecava pelo excesso e escorregava para o descritivismo.” Aumont e Marie
(2009, p. 47) nos lembram que: “não se trata de descrever 'objetivamente' e exaustivamente
todos os elementos presentes numa imagem, a escolha utilizada na descrição resulta sempre,
no fim de contas, do exercício de uma hipótese de leitura, explícita ou não.” O já falado
parâmetro para a análise, eixo teórico de pertinência ou hipótese explorativa.
Dos intrumentos citacionais, o mais utilizado, nas análises escritas, é o fotograma,
mas está longe de ser o ideal, pois suprime a dimensão sonora do filme e o próprio
movimento, como já vimos. No entanto, também há a possibilidade de citação da banda
sonora de um filme, tanto as partes musicais ou cantadas, quanto os diálogos.
Por fim, os instrumentos documentais, que podem se dividir em: elementos anteriores
à difusão do filme (argumento, fases sucessivas da decupagem, orçamento do filme, plano de
produção, diário de realização escrito pelo(a) cineasta; declarações e entrevistas da equipe e
do elenco; still, making off, cenas não utilizadas etc.) e os elementos posteriores ao filme
(mais relacionados com a “carreira” do filme, a distribuição, o número de espectadores e
receitas, quantidade de cópias, tipo de rede de exibição, e o conjunto de críticas).
Segundo Zunzunegui (2007, p.53-54), para uma análise propriamente dita do filme,
precisamos vencer os obstáculos dos instrumentos documentais, que os trabalhos analíticos e
historiográficos mais recentes apresentam como sintomas: o fetichismo do dado empírico, o
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fetichismo do contexto e o retorno do biografismo como método explicativo16. Para
Zunzunegui (2007), os três sintomas são representantes da fragilidade da teoria atual nos
estudos artísticos.
Já para François Jost (2010, p. 69), os instrumentos documentais são fundamentais na
análise do filme não mais como um texto puro, mas como um texto midiático, isto é, “um
texto comunicado pelas mídias”. Afinal, nada pior para a análise, pelo prisma da narratologia,
“do que continuar a considerar os filmes como textos fechados em si mesmos, quando eles
são precedidos, rodeados, imersos num mar de palavras, de entrevistas, de bônus, que fazem
parte da própria obra.” (JOST, 2010, p. 69)
Um paradoxo: por um lado as análises que privilegiam o estudo imanente do filme
representam uma reação ao excesso da “crítica de intenções” que trazem um saber exterior ao
filme; por outro lado, as análises inscritas numa perspectiva histórica tendem a usar,
desmedidamente, os instrumentos documentais como reação ao a-historicismo de certas
análises “estruturalistas”. Aumont e Marie (2009, p.59) alertam que esses elementos devem
ser usados sempre com cautela, pois, especialmente as entrevistas e as críticas, já são
interpretações. Contudo, é muito difícil estudar alguns filmes, esquecendo-se da farta
literatura escrita sobre os mesmos, como O Encouraçado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925)
ou Ladrões de Bicicleta (Vittorio De Sica, 1948). Os estudos cinematográficos se enriquecem
com o aprofundamento de análises feitas anteriores e, principalmente, com análises diversas,
que trazem pontos de vista e metodologias diferentes.
Protocolos de validação
Apesar de não haver um padrão em protocolos de validação, alguns autores tentam
esboçar parâmetros que qualifiquem a análise fílmica.
Casetti e Di Chio (2007) apresentam sugestões objetivas, no que diz respeito a
critérios internos a uma análise textual. De uma forma geral, para ser considerada válida, uma
análise deve possuir ao menos três características: 1) coerência interna; 2) fidelidade
empírica; 3) relevância cognoscitiva (dizer algo novo).
Odin, no artigo homônimo deste capítulo, L'analyse filmique comme exercice
pédagogique (1988), discorre sobre essas três características, em termos vizinhos,
notadamente preocupado com o valor pedagógico: 1) coerência; 2) exaustividade; 3)
produtividade. A coerência é o critério mais óbvio, Odin (1988, p. 59) diz que pouco importa
16

“¿Por qué ahora este 'revival' del autor de carne y hueso si lo que había hecho avanzar la teoría del discurso
era, precisamente, el separar la figura del autor empírico de la del autor modelo de la obra?” (2007, p. 56)
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o método que será implementado – análise estruturalista, narratológica, sociológica,
deleuziana etc. – o essencial é conseguir uma construção com coerência interna tão
indiscutível quanto possível.
Sobre a exaustividade, Odin (1988, p. 59) reforça o que já foi dito: não quer dizer
jamais que uma análise deve pretender dizer “tudo” sobre um filme; a exaustividade se refere,
tão somente, à dedicação para sermos o mais exatos possível na identificação dos elementos
envolvidos no eixo de leitura selecionado. Algo que só é possível com a fidelidade empírica,
que Casetti e Di Chio (2007) apontaram. Da mesma forma, deve-se destacar que este
empenho não implica na prática de análise plano-a-plano, que ainda é vista como etapa
obrigatória, mas nem sempre é útil. Nas palavras de Odin (1988, p. 59): “A procura da
exaustividade deve ser acompanhada de uma reflexão sobre os elementos pertinentes que
convém destacar no filme, em função do eixo escolhido de análise. Sem este critério de
pertinência, a procura da exaustividade não tem sentido algum.”17 Trata-se de um ponto
profícuo para o exercício pedagógico, visto que desenvolve os valores de atenção, precisão e
reflexão.
A produtividade nos parece uma base de validação mais adequada do que a
relevância cognoscitiva, porque também diz respeito à produção de conhecimento, mas de
forma mais modesta (afinal, só sabemos o quanto a análise produzirá de compreensão nova do
objeto, quando a terminamos, e se as conclusões não forem tão “relevantes” em termos de
novidades não quer dizer que a análise não seja válida). Para Odin (1988), há dois tipos de
produção de conhecimento através da análise de filmes: 1) aquele que permite descobrir no
filme novas significações que enriquecem as significações já produzidas no visionamento de
simples espectador; 2) aquele que nos faz compreender melhor certos aspectos do
funcionamento de significação do filme – uma meta-leitura, que visa desmontar o processo
de produção de sentidos e afetos que ocorre durante o visionamento do filme. A
produtividade, na análise fílmica, é mensurada em termos do seu poder explicativo. E esses
dois tipos de produção de conhecimento não são excludentes, ao contrário, para Odin (1988,
p. 59), a análise fílmica só se dá, verdadeiramente, quando essa articulação é efetivada.
Além desses critérios fundamentais, Casetti e Di Chio (2007) acrescentam alguns critérios
particulares, que consideram especialmente relevantes em uma “boa” análise:
a) a profundidade – cujo lado negativo seria uma verdadeira obsessão interpretativa;

17

Tradução nossa: “La recherche de l’exhaustivité doit s’accompagner d’une réflexion sur les éléments
pertinents qu’il convient de relever dans le film, en fonction de l’axe d’analyse choisi. Sans ce critère de
pertinence, la recherche de l’exhaustivité n’aurait aucun sens.”
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b) a extensão – cuja face desfavorável seria o risco de perseguir uma saturação e uma
densidade impossíveis de atingir;
c) a economia – cujo risco notório é não apresentar um denominador comum mínimo
para uma visão global do filme;
d) a elegância – cujo limite mais evidente é não se preocupar com a validade
cognoscitiva.
Apesar de incidirem vez por outra na areia movediça da interpretação de significados
ocultos, os autores criam uma rede de sentidos pertinente para pensarmos o processo de
aprendizagem:
Cada um destes quatro critérios, que se têm misturado e sucedido nas
distintas fases históricas da prática analítica do filme, põe em jogo um
elemento-chave da análise: o critério de profundidade põe em jogo a
“verdade”; o critério da extensão põe em jogo o “raio de ação”; o critério da
economia põe em jogo a “funcionalidade”; enquanto que o critério da
elegância põe em jogo o “prazer” da escritura e da leitura de um texto.18
(CASETTI; Di CHIO, 2007, p. 55-56)

Já como critérios externos, além do confronto das hipóteses com outras análises sobre
o mesmo corpus19, Aumont e Marie (2009) destacam a importância de situar a análise na
descendência do formalismo e do marxismo. Sobre o marxismo: “coloca no primeiro plano o
lugar e a função social das obras, tanto no nível da produção como da recepção.” (AUMONT;
MARIE, 2009, p. 173). Sua maior relevância é reafirmar a necessidade de uma consideração
da história no trabalho analítico. Enquanto o formalismo, grosso modo, propõe a análise de
corpus alargados e a definição de estilos: “No fundo, é uma contextualização histórica a um
nível particular, o da natureza e da função deste ou daquele estilo.”20 (AUMONT; MARIE,
2009, p.175)
Em suma, critérios internos ou externos, direcionados à produção das análises. Cabe a
nós pensarmos em critérios voltados para a recepção (especificamente, por parte dos
estudantes), permanecendo em diálogo com Roger Odin, e com o auxílio de Aumont e Marie
(2009), que destacaram a importância de historicizar a recepção social e artística dos filmes, e
indicaram as diferentes funções da prática analítica, como veremos a seguir.
18

19

20

Tradução nossa: “Cada uno de estos cuatro criterios, que se han mezclado y sucedido en las distintas fases
históricas de la práctica analítica del film, pone en juego un elemento clave del análisis: el criterio de
profundidad pone en juego la ‘verdad’; el criterio de la extensión pone en juego el ‘radio de acción’; el
criterio de la economía pone en juego la ‘funcionalidad’; mientras que el criterio de la elegancia pone en
juego el ‘placer’ de la escritura y la lectura de un texto.”
Cf. AUMONT, Jacques; MARIE, Michel (2009), onde os autores exemplificam com duas análises – de
Jean-Louis Leutrat e Roger Odin – sobre os inícios de três filmes de Godard.
Cf. JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. Lendo as imagens do cinema. São Paulo: Senac-SP, 2009. O livro é
um exemplo de como praticar a análise em diálogo com a história do cinema e suas formas.
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2.1.3 Por que fazer análises de filmes?
Chegamos à pergunta mais recorrente e pertinente na nossa área de investigação,
especialmente, para uma tese sobre materiais pedagógicos sobre filmes: Por que é importante
que as pessoas, além dos profissionais da área, racionalizem sobre uma expressão que trabalha
com a emoção? Por que defendemos que crianças e jovens estudantes compreendam como se
dá a produção de sentidos e afetos nos filmes?
Decerto não estamos pensando em termos imediatistas de utilidade (“para que
serve?”), mas sim em função de seu mérito, como ela pode intervir em contexto de
aprendizagem, entendida de forma ampla. Mas antes de chegarmos à educação, vejamos os
espaços de atuação da análise fílmica, segundo Aumont e Marie (2009), isto é, as cinco
dimensões em que ela intervém.

Plano teórico
Como já foi falado durante nosso percurso, sempre praticamos a análise fílmica com
base em alguns pressupostos teóricos que nos auxiliam, inclusive, a determinar a metodologia
a ser utilizada. Portanto, por mais que não se tenha como fim a teoria, nenhuma análise
consegue fugir dela totalmente. Dentre as relações possíveis da prática analítica com a
reflexão teórica, Aumont e Marie (2009, p.180) apontam a verificação, a invenção e a
demonstração.
No caso da verificação, através da análise de filmes, aplica-se o modelo teórico,
procurando “verificar” sua validade ou não. Como exemplo há a clássica análise de Adieu
Philippine (Jacques Rozier, 1962), feita por Christian Metz, verificando a validade do
conceito de código, da Grande Sintagmática.
Já a invenção se caracteriza por um tipo de teoria em forma de análise, ou melhor, a
análise permite a criação de conceitos teóricos, como a invenção do “bloqueio simbólico” de
Raymond Bellour, a partir das análises dos filmes de Hitchcock, ou para não ficarmos apenas
nos exemplos clássicos, a invenção da “adaptação intercultural” de Marcel Vieira, a partir de
análises das adaptações das obras de Shakespeare na cinematografia brasileira.
Para ficar mais clara as relações entre a análise, a verificação e a invenção, Aumont e
Marie (2009, p. 180) comparam as duas operações: “A análise-verificação deve, idealmente,
permitir regressar à teoria para a completar ou modificar; por sua vez a análise-invenção deve
dar lugar à verificação através de outras análises.”
Por fim, a demonstração é uma forma de consolidar uma teoria expondo-a de forma
convincente, promovendo-a. É o caso de Roger Odin (1995, 2005), com a análise do filme de
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família para demonstrar o modelo semiopragmático, e como os modos de leitura e as
interpretações podem variar de acordo com os contextos de recepção ou as comunidades
interpretativas.

Estilística e poética
É interessante perceber como que os primeiros investimentos na análise fílmica
estavam ligados aos próprios cineastas, refletindo sobre seus filmes em termos analíticos. É o
caso de Sergei Eisenstein. O cineasta e professor pode ser considerado o pioneiro na história
da análise, visto que não se tem conhecimento de uma análise tão sistemática de uma
sequência de planos como a que ele fez sobre O Encouraçado Potemkin, em um texto de
1934, apenas publicado na França, em 1969, no no. 210 dos Cahiers du Cinèma. Como
alertam Aumont e Marie (2009, p.17), é notável que: “Eisenstein tenha escolhido analisar,
positivamente, um fragmento de um dos seus filmes e de o tomar de certa maneira como
exemplo de linguagem de qualidade: é uma orientação construtiva da análise, e da crítica,
pouco frequente”.
Segundo Wilson Gomes (2004), a “poética” do cinema (ou de cineastas específicos)
também pode ser acessada no sentido inverso: a partir das impressões causadas na apreciação
do filme, deve-se seguir as estratégias de produção desses efeitos presentes nas composições
estéticas, comunicacionais e poéticas da materialidade do filme.
Da parte do analista, trata-se de se colocar questões de ordem criadora, como
explicado por Aumont e Marie:
A questão-chave aqui é a do “porquê?”: porquê tal enquadramento, tal
movimento de câmara, tal corte num plano de pormenor, etc. Mais uma vez,
a análise nunca dará a resposta a essa questão, mas, por exemplo, uma
comutação imaginária (perguntar-se o que aconteceria se, no lugar de uma
panorâmica, o cineasta utilizasse a montagem de dois planos) muitas vezes
permite encontrar algumas respostas possíveis. (2009, p. 182)

Sob este aspecto da análise, Alain Bergala dedica um capítulo, “Para uma 'análise de
criação'”, no seu livro Hipótese-cinema (2010), onde defende que a criação já pode estar
presente desde o ato espectatorial ou da análise do filme, contrapondo-se à análise acadêmica,
com sua tradição “científica” e a única finalidade de compreender, decodificar, “ler o filme”
(2010, p.129).
A análise de filmes também permite a definição de uma estilística fílmica. A noção de
estilo no cinema é muito marcada por sua origem na já falada “política dos autores”,
destacando as grandes personalidades da realização cinematográfica e suas visões de mundo
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espelhadas nas películas. Bellour (2000) critica como este efeito de valorização da “autoria”
(momento da crítica cinematográfica, do qual o próprio autor fez parte e contribuiu)
prejudicou a prática da análise fílmica, porque a limitou a tentar buscar a consonância entre o
que o texto fílmico diz e o que o autor pensa e diz sobre isso. Este movimento desenvolveu
muito a abordagem das entrevistas nas revistas cinematográficas, auxiliando a análise em
termos de paratextos e crítica, mas ao mesmo tempo, o autor alerta para um “efeito
bumerangue”, porque ao mesmo tempo também reduziu a análise (BELLOUR, 2000, p. 3).
Por fim, Aumont e Marie (2009, p. 183) assinalam que os estudos estilísticos se
reformularam, não são mais restritos à definição de estilos individuais, mas se trata “de os
definir com maior objectividade, com o apoio de uma caracterização mais firme e precisa dos
‘estilos’ dominantes, relativamente aos quais cada cineasta se singulariza, conscientemente ou
não.” Neste sentido, o rigor da análise das formas fílmicas é fundamental, como efetuada por
Bordwell (2008, 2013).

Política e ideologia
A análise intervém aqui como um revelador ideológico, muito praticada, sobretudo,
nos debates dos cineclubes pós-guerra, na Europa, ou nos cineclubes de posição política
contra a ditadura, na América Latina, que evocavam o conteúdo ideológico dos filmes. A
princípio, nenhum problema; ao contrário, a análise fílmica pode contribuir muito neste
campo, visto que se a ideologia está no texto fílmico, a análise é a melhor forma de chegar
nela. Porém, não se deve perder de vista que esta análise também deve ser dirigida ao fato
fílmico, e não à história contada, muito menos às “intenções” do diretor.
Aumont e Marie (2009, p. 185) sintetizaram nossa posição diante de uma análise que
visa apreciar ideologicamente um filme: “deve interrogar-se, talvez mais que outra qualquer,
sobre a recepção desse filme: os efeitos, pretendidos ou não, produzidos por determinado
filme, e os malentendidos e polêmicas que suscita passam a fazer parte da sua leitura.”

O prazer de desmontar o brinquedo
Análise como atividade prazerosa, por mais estranho que esta associação possa
parecer. Tanto Aumont e Marie (2009), quanto Joly (201221, 2002) evidenciaram o caráter de
ofício presente na prática analítica, e a subsequente relação dicotômica trabalho vs. lazer
manifesta na sociedade capitalista ocidental. Na seguinte afirmação de Aumont e Marie, esta
oposição fica explícita:
21
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Ora, a análise fílmica, seja qual for a sua forma exacta, tem sempre como
característica, por natureza, obrigar a uma reflexão e a uma revisão. Essas
duas características não poderiam ser mais antagónicas das principais
características do consumo do filme como divertimento, que é irreflectido e
único. (2009, p. 185)

Sabemos que a afirmação supracitada reproduz uma separação real (não seria difícil
ratificá-la), porém, esta dicotomia é muito pouco produtiva, sabe-se que o trabalho pode e
deve ser prazeroso, assim como o prazer pode dar muito trabalho.
Também não se pode negar a existência do prazer do saber. Martine Joly (2012, p. 48)
ironiza: “ainda não se demonstrou que a ignorância seja uma garantia de prazer; ela com
certeza não ajuda a compreensão. E compreender também é um prazer.” No caso do analista,
vai além disso, ele se apropria da obra, domina-a. Como defendemos nesta tese, e não custa
repetir, a análise pode ser associada ao prazer lúdico da criança, que desmonta o brinquedo
para poder descobrir como funciona. E Aumont e Marie (2009, p.187) nos ajudam nesta
conversa, ao admitirem que: “De certa forma, o analista 'brinca' com o filme que analisa.”
Fig. 13 - Han Solo, princesa Leia e Kylo Ren como uma família normal

Fonte: http://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/06/star-wars-fa-faz- montageme-mostra-retrato-de-han-solo-e-familia.htm)

E por falar em repetir, as crianças adoram reprisar o que gostam, veem os mesmos
filmes dezenas de vezes, com o mesmo prazer inicial. E assim também acontece com as
repetições de novela, seja no “Vale a pena ver de novo”22, seja nas suas estruturas narrativas e
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releituras. O mesmo podemos falar da cultura dos fãs23, que não só reveem os filmes muitas
vezes, como comentam sobre detalhes dos elementos fílmicos, criam histórias paralelas,
produzem continuações etc. Como o exemplo recente de um fã da série cinematográfica Star
Wars, que fez uma montagem de como seria se os personagens principais fossem uma família
normal, em um período não retratado pelo filme (o personagem Kylo Ren não aparece
criança).
Em síntese, acreditamos que a espectatorialidade é complexa (como os exemplos
evidenciaram, e por isso mesmo, dedicamos a próxima seção neste capítulo a uma
aproximação da análise com o leitor-espectador), e apostamos na potência do fim de
dicotomias como a do trabalho vs. prazer, notadamente porque investimos na análise como
aprendizagem.

Análise como aprendizagem
Como Aumont e Marie (2009, p. 189) dizem: “seja qual for o uso que lhe for dado, a
análise fílmica é antes de tudo uma extraordinária ferramenta pedagógica.” E esta ferramenta
deveria ser uma combinação das dimensões anteriores, ou seja: ter ao menos consciência dos
pressupostos teóricos que a baseiam; atentar para a estilística fílmica, bem como para suas
consequências ideológicas; e ser empreendida com disciplina e prazer. Resultado: produção
de conhecimento da melhor qualidade.
Aumont e Marie (2009) destacam dois aspectos da análise em situação pedagógica:
geralmente a análise é feita oralmente e em grupo. Os pontos positivos seriam a capacidade de
superar certas dificuldades da análise escrita – a questão da citação, porque, normalmente, o
filme não precisa ser evocado, ele está lá presente, e em situação espetacular, satisfazendo o
desejo de ver imagens, muito forte nos públicos escolares. (2009, p. 189)
Antoine Baecque relata uma análise oral de Trágico amanhecer (Marcel Carné, 1939)
feita por André Bazin para mais de trezentos operários das indústrias Renault. Como já vimos,
Bazin era um “grande defensor do ritual da sessão de cineclube e de sua ‘santa trindade’ (a
apresentação/ a projeção/ a discussão)” (BAECQUE, 2010, p. 62). Durante a apresentação,
antes do filme, Bazin pediu para que prestassem especial atenção na construção da história, no
cenário e na música. Nas palavras de Baecque:
Quando volta a luz, o crítico trava um diálogo bem preciso com seu público.
Bazin faz perguntas sobre a construção, as pontuações do filme, seu cenário,
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sua música, fazendo com que cada detalhe observado pela sala encontre uma
significação formal na explicação do crítico. Mas Bazin conduz essa
explicação progressivamente, por encadeamentos simples e lógicos, numa
maiêutica incessante. Longe de prejudicá-lo, sua leve gagueira o ajuda a
escutar melhor, depois discutir melhor: cada um, na sala, tem a impressão de
descobrir por si só as explicações que esclarecem sua própria visão do filme.
(2010, p. 57)

Nem todos somos pedagogos ímpares e, ao mesmo tempo, autodidatas, como Bazin. É
necessário conhecer as experiências bem sucedidas para um melhor desenvolvimento de
debate ou análises orais e coletivas, algo que não é fácil.
Também sobre a análise oral, Monica Fantin (2014), citando Rivoltella, descreve uma
estratégia em forma de debate sobre o filme, e que pode ser realizada a partir de três
possibilidades que podem estar articuladas entre si: 1) falar sobre o filme (ponto de vista da
leitura pré-textual); falar do filme (ponto de vista textual); escolher sobre o que focalizar a
atenção no debate - se privilegia o ver (abordagem do cinéfilo ou crítico cinematográfico,
focando na estética e estilística do filme); o saber (ênfase na estrutura significante do filme);
ou o crer (privilegia a dimensão ética e existencial do filme). (FANTIN, 2014, p. 54-55)
Apesar da autora dizer que sua busca é um conhecimento integrado, dentro dos
pressupostos da mídia-educação, as opções de escolha apresentadas remetem a uma
fragmentação do texto fílmico em: forma, conteúdo e ideologia. Sendo assim, incorre em uma
contradição comum no campo da análise (separar forma e conteúdo), que cuidamos para não
cometer nesta tese.
Sobre a disposição em grupo, Aumont e Marie (2009, p. 190) indicam que: “ela dá
lugar a uma invenção mais coletiva. Quase existe, poderíamos dizer, uma maiêutica da
análise oral.” Ao mesmo tempo, os autores alertam que a construção realmente coletiva
pressupõe igualdade de participação, e aí está o perigo do professor controlar e bloquear a
“invenção”.
O papel dos educadores é complexo, porque deve organizar a dinâmica sem se impôr
como autoridade do saber, e, sobretudo, conciliar a bagagem cultural dos estudantes (em
geral, televisiva e digital), com uma abertura para novos modos e tempos de visão, aquele que
o cinema e a análise exigem. A análise fílmica, assim, é fundamental para essa já falada
“educação do olhar”.
Porém, nem mesmo nesta seção, os autores mencionam a questão da análise fílmica
direcionada a curtas-metragens, uma grande demanda dos educadores, visto que sua duração
faz do curta-metragem um formato propício à utilização em sala de aula, permitindo não
apenas a maior profundidade na análise oral e coletiva, como também, maior concentração
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por parte dos estudantes, isto é, a probabilidade da dispersão é menor.
Em suma, a análise como aprendizagem é uma dimensão tão cara a este esforço
reflexivo, que ela está presente em todo nosso percurso, nomeadamente, na última seção deste
capítulo (com ênfase na análise) e do próximo (com ênfase no processo de aprendizagem),
além do quarto capítulo, com uma proposição de análise como aprendizagem.
2.2 Análise e o leitor-espectador

De uma maneira ou de outra, desde o início, as teorias cinematográficas continham
implicitamente um pensamento sobre o espectador, como diz Stam:
Seja na ideia de Munsterberg de que o cinema opera na esfera mental, seja
na fé de Eisenstein nas rupturas epistemológicas provocadas pela montagem
intelectual, na visão de Bazin da democrática liberdade de interpretação do
espectador, seja na reflexão de Mulvey sobre o olhar masculino [...]. (2003,
p. 255)

No que tange à relação da análise fílmica com o espectador, Roger Odin (2005) chama
a atenção para o fato da questão do público estar voltando à tona desde os anos 1980,
refletida em análises de diferentes orientações, de Christian Metz a Pierre Sorlin. Trataremos
aqui, de forma pontual, dois tipos de abordagens que se valem da semiologia (pois o que nos
interessa é a produção de sentido) para chegar ao espectador: quer seja o espectador e a
produção de sentido determinados pelo texto-fílmico, quer seja a produção de sentido
construída pelo próprio espectador.
Na abordagem do público construído pelo filme, a investigação se centra em saber
como o texto fílmico constrói a presença do espectador, como determina seu lugar, como o
induz a percorrer um certo itinerário (STAM, 2003, p. 281), ou seja, o texto está “no
comando”.
Fig. 14 - Esquema de produção de sentido, com base na semiologia

Texto
fílmico

Produção de
sentido

Espectador

Fonte: Construção própria

François Jost critica as abordagens da linha imanentista porque traz em si uma grande
contradição:
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[…] o paradoxo desse modelo imanente e estrutural reside no fato de que ele
irá eliminar rapidamente a própria ideia de comunicação. Se compreender
um filme – objetivo primeiro da semiologia – é decodificar o que foi
codificado, sobra apenas o texto. E o emissor bem como o receptor tornamse dispensáveis. (2010, p. 58)

Mas tal crítica estaria mais ligada a primeira semiótica do cinema (que ora via o
espectador como um decodificador de códigos, ora lhe via como uma vítima do cinema como
instituição ideologicamente manipuladora), porque ela mesma revisou a rigidez de seu
modelo. Como veremos adiante, Casetti (1989) enriquece o modelo textual ao compreender o
espectador como um interlocutor e intérprete ativo, o autor direciona sua pesquisa,
especialmente, à comunicação no fato fílmico. E Stam (2003, p.281) complementa: “O
cinema oferece ao espectador uma posição e um papel específicos, mas o espectador pode
negociar tal posição em razão de gosto, ideologia e contexto cultural individuais.”
Para Odin (2005), o erro está na determinação de um público evidenciado pela análise
textual como sendo o público, quando é apenas um dentre muitas possibilidades de público
(aquele constituído pelo analista). Odin provoca afirmando que o texto é construído pela
leitura do público, e mais: “Existem tantos 'públicos' construídos pelo texto quantos textos
construídos pelos diferentes públicos” (2005, p.28). Aumont e Marie apontam alguns
exemplos famosos de análises que criaram diferentes textos a partir do mesmo filme:
A história do cinema é rica em filmes que ocasionaram interpretações
amplamente divergentes, e até francamente contraditórias; é o caso de
numerosas obras de Luis Buñuel: Nazarin (1958), O anjo exterminador
(1962), O fantasma da liberdade (1974); assim como de Pier Paolo Pasolini: O
evangelho segundo São Mateus (1964), Teorema (1968), Saló (1974). (2009,
p. 16)

A segunda abordagem segue na contramão da linha anterior, visando analisar a
produção de sentido pelo próprio público.
Fig. 15 - Esquema de produção de sentido, com base na lógica pragmática

Texto
fílmico

Produção de
sentido

Espectador

Fonte: Construção própria

Tal abordagem tem se desenvolvido em uma lógica pragmática, principalmente nos
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Estados Unidos, dentro dos estudos culturais e dos estudos do cognitivismo analítico24. Odin
(2005, p. 29) aponta que este caminho não é novo, pelo menos desde 1968-1969 que há
pesquisas nesta linha, como a de Sol Worth, cuja premissa era de que o filme não possui
sentido em si, mas adquire sentido na relação com um sujeito que percebe. Worth não cai no
equívoco de inverter a lógica imanentista e colocar o espectador no comando absoluto do
sentido. Para Worth e Odin, a produção de sentidos se dá em um duplo processo: “O
espectador constrói o texto, porém sob a pressão de determinações que o tomam sem que
frequentemente tenha consciência desse fato. O espectador não é livre nem individual: ele
compartilha, com outros, algumas imposições.” (ODIN, 2005, p. 30)
Em outras palavras, a autonomia do espectador seria parcial, o próprio texto fílmico
funcionaria como um limitador de sentidos, bloqueador de “um certo número de
investimentos insignificantes” (AUMONT; MARIE, 2009, p. 16). Mas neste sentido, quem
ganhou notoriedade mesmo foi Umberto Eco (1990), investigando “os limites da
interpretação”. Sobre a tríade texto/ autor/ leitor, Eco (2004) defende que a intenção do autor
e a interpretação do leitor são suposições, e o que a análise pode dizer em relação a isso é em
que medida o filme, em sua própria coerência interna, cria o seu leitor-modelo e confirma ou
contradiz tais suposições.
[…] um texto postula o próprio destinatário como condição indispensável não
só da própria capacidade concreta de comunicação, mas também da própria
potencialidade significativa. Em outros termos, um texto é emitido por
alguém que o atualize – embora não se espere (ou não se queira) que esse
alguém exista concreta e empiricamente. (ECO, 2012, p. 37)

Deste modo, assume-se o papel da produção e da recepção na produção de sentidos,
porém, ambas instâncias são avaliadas a partir do paradigma imanentista.
Já na perspectiva em que a limitação na construção de sentidos está do lado da
recepção, temos de um lado o exemplo de Bordwell (1991, 2008), nos estudos cognitivos,
cuja visão da espectatorialidade cinematográfica (a construção e a restrição de sentidos) se dá
por meio de um processamento cognitivo das convenções formais do cinema, que se baseiam
nos universais contingentes – regularidades sociais e perceptuais encontradas nas culturas
(2008, p. 338). Isto é, uma noção de espectador no comando da construção de sentido, mas
que é guiado por sua cognição, sem contradições ideológicas ou discursivas, apenas é
entendido no coletivo através dos “universais contingentes” presentes nas normas da
percepção humana.
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Por outro lado, a abordagem sócio-histórica da cognição de Stuart Hall (2003), para
quem tal construção já é resultado, justamente, de contradições político-ideológicas. Hall forja
três posições ideiais-típicas no processo de decodificação (leitura) dos códigos hegemônicodominantes: 1) a posição em que a leitura “coincide” com o modo de preferência do texto,
parecendo, assim, uma leitura perfeitamente transparente; 2) a posição contrária ou resistente,
que implica em “uma leitura sistemática do ponto de vista oposicionista, que pode ou não
entender o sentido que foi preferido na construção, mas via de regra retira do mesmo texto
exatamente o oposto” (HALL, 2003, p.370); 3) e para fugir do determinismo entre os dois
extremos, o autor define a posição, que, na verdade, deveria ser chamada de “espaço
negociado” com diversas posições, misturando elementos de adaptação e de oposição.
Segundo o próprio autor, a maioria de nós faz, na maior parte do tempo, leituras negociadas interpretações e leituras críticas seguindo lógicas específicas ou localizadas25. Uma
abordagem em que a recepção assume um papel protagonista na comunicação, mas que o
próprio Hall (2003, p.383), mais tarde, assume que não abrange “um sujeito com um
inconsciente no qual a textualidade também envolve a resposta prazerosa, ou o consumo
prazeroso do texto”.
Em suma, como pudemos ver, o percurso - diacrônico e sincrônico - da análise fílmica
se movimenta em um vai e vem de acordo com as defesas ou ataques de abordagens teóricas
sobre qual é a fonte primordial da produção de sentidos no filme, na tríade texto/ autor/ leitor:
a interpretação deve ser baseada nas intenções do autor; nas evidências do texto; ou nos
sistemas de compreensão, de valores e de afetos do próprio leitor-espectador?
Conjugando os autores referidos, cada um a sua maneira, chegamos a seguinte
resposta: do lado da produção, o texto-fílmico sugere como quer que o espectador construa
sua leitura; enquanto do lado da recepção, temos as possibilidades de leitura. Porém, por
leitura entendemos construção de sentido de forma ampla, não como uma ação meramente
cartesiana, porque não somos divididos entre razão e emoção, nossos processos cognitivos
incluem o pensamento abstrato e o sensível. Pensamos com o corpo (KATZ, 2005). Por isso,
ficamos tão “mexidos” com certas leituras literárias ou jornalísticas, científicas ou religiosas.
Precisamos, então, de um instrumental teórico que nos permita transitar nesta via de
mão dupla, sintetizada por Stam (2003, p. 256) desta forma: “os espectadores moldam a
experiência cinematográfica e são por ela moldados, em um processo dialógico infinito.”
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Nosso interesse recai, especialmente, sobre este processo, de “negociação comunicativa”, que
ocorre entre o fato fílmico e os espectadores, como veremos a seguir.

2.3 Análise e comunicação: a semiopragmática
Novas aproximações entre a análise e o leitor-espectador estão se dando sob a égide do
que é conhecido na análise dos discursos como enunciação. Nos estudos de Casetti (1983,
1990, 2007) sobre a enunciação cinematográfica, associa-se uma perspectiva textual com uma
comunicativa. Já vimos bastante da concepção textual de Casetti, com Federico di Chio, agora
veremos a perspectiva comunicativa, até chegarmos a semiopragmática de Roger Odin.
Sobre a comunicação, Casetti e Di Chio (2007) afirmam que nada mais é que um
intercâmbio – uma dialética entre transferência e participação, transmissão e interação.
Através do ramo da pragmática na linguística, os autores pesquisaram como se dá a
comunicação verbal ou escrita, em seu próprio desenvolvimento, que acaba por definir seus
participantes, sua finalidade e seus modos de sustentação; e, ao mesmo tempo, faz com que
estes elementos operem como princípios reguladores. Em outras palavras, a comunicação
reabsorve seus termos e condições de intercâmbio no interior do que se intercambia - “o
objeto que se transmite e em torno do qual se interage é também o terreno da transmissão e
da interação” 26 (CASETTI; Di CHIO, 2007, p.197). Ou ainda, um texto não é só troca, mas
também comunica seu próprio comunicar (CASETTI; Di CHIO, 2007, p. 200).
Os autores inferem que se isto ocorre com as palavras de uma conversação, mais
motivos ainda existiriam para acontecer também com os textos que não possuem a presença
simultânea do destinador e do destinatário, e, por isso mesmo, maior a necessidade de deixar
claro, “através de indicações explícitas, o que os move, a quem se move, por quê, de que
maneira etc.: em resumo, em que tipo de comunicação querem ver-se envolvidos”.27
(CASETTI; Di CHIO, 2007, p.197)
Neste sentido, o filme, como qualquer texto, inscreve em si mesmo a comunicação na
qual se encontra cercado, e, segundo Casetti e Di Chio:
[…] deve sugerir de que destinador provém (“autor” ou artesão? Narrador ou
documentarista? etc.), a qual destinatário se dirige (leitor ocupado ou
relaxado? Competente ou inexperiente? etc.), quais finalidades o motivam
(pedagógicas ou lúdicas? Expressivas ou informativas? etc.), de que modo se
26

27

Tradução nossa: “el objeto que se transmite y en al cual se interactúa es también el terreno de la
transmissión y de la interacción.” (grifo do autor)
Tradução nossa: “a través de indicaciones explícitas, lo que les mueve, hacia quién se mueven, por qué, de
qué manera, etc.: en resumen, en qué tipo de comunicación quieren verse envueltos.”
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apresenta (envolvido ou distanciado? Tradicional ou inovador? etc.).28
(2007, p. 198)

Já Aumont e Marie pensam o contrário. Os autores criticam a transposição da análise
dos discursos de Benveniste - em que “o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação não
coincidem; o sujeito do enunciado, o 'eu', é um sujeito gramatical, constrangido por certas
regras sintáticas e textuais; o sujeito da enunciação é o sujeito que emite esse enunciado”
(AUMONT; MARIE, 2009, p. 95) - para o campo do cinema, afirmando que: “é mais ou
menos impossível encontrar nos filmes o equivalente estrito das 'marcas da enunciação'
definidas pela linguística.” (AUMONT; MARIE, 2009, p. 96). No entanto, os próprios autores
admitem que os filmes evoluíram e que, atualmente, boa parte do cinema se apresenta como
“discurso” ou “história” (no sentido de Metz). A expressão “os filmes evoluíram” não nos
parece adequada, por carregar um peso positivista de progresso, mas decerto os filmes e as
abordagens teóricas estão em movimento - que não é linear, tampouco implicado em uma
causalidade de contraditórios (se uma escola disse isso, logo, outra surge para contradizer
isso, defendendo aquilo) - e mesmo um teórico apresenta mudanças em suas visões teóricas
com o passar do tempo. Portanto, os filmes se modificaram (há uma presença maior da
“opacidade” não apenas em filmes de vanguarda; filmes que expõem o dispositivo, e,
consequentemente, o “discurso”), mas também se alterou a forma de vê-los e tentar
compreendê-los.
Os próprios Casetti e Di Chio ressalvam que, obviamente, nada garante que a
comunicação concreta ocorra no sentido previsto e inscrito no texto. De todo modo, o texto
fílmico é visto como objeto e terreno da comunicação; o filme “simula” o processo
comunicativo que quer estabelecer e a quem se dirige. Mahomed Bamba sintetiza como se dá
este processo à la Casetti: “o filme constrói também sua dimensão comunicativa, ele cria no
plano do texto, uma forma de abertura para o fora do texto; manifesta-se como um objeto
semiológico destinado a uma forma de interação com um corpo, e não mais com um 'sujeito
de desejo ou de visão'.” (2013, p.31). Assim sendo, texto e contexto, em uma dinâmica com
impacto mútuo.
Bakhtin não escreveu sobre cinema, mas Stam (1992) cria um diálogo entre o autor
russo e o cinema, que também poderíamos somar a nossa conversa, pois Bakhtin já dizia que
a arte é um ato complexo de comunicação cultural (BAKHTIN, 1997), e designou como
28

Tradução nossa: “¿debe sugerir de qué destinador proviene (¿“autor” o artesano? ¿Narrador o
documentalista?, etc.), a qué destinatario se dirige (¿lector ocupado o relajado? ¿Competente o inexperto?,
etc.), qué finalidades lo motivan (¿pedagógicas o lúdicas? ¿Expresivas o informativas?, etc.), de qué modo se
presenta (¿implicado o distanciado? ¿Tradicional o innovador?, etc.).”

97

“tato” o conjunto de códigos que regem a interação discursiva. Para Stam (1992, p. 63), a
noção de “tato” pode ser rica para a análise fílmica, porque além de remeter ao uso literal de
trocas verbais dentro da diegese, também pode evocar uma interação simbólica entre filme e
espectador, com seus códigos próprios.
Do ponto de vista de Casetti e Di Chio, são dois movimentos presentes no texto
fílmico:
O que emerge então com nitidez é, literalmente, o “fazer-se” e o “dar-se” do
filme: o “fazer-se”, quer dizer, a instauração de um princípio organizativo,
de um projeto comunicativo, de um desenho de normas, que atua como
símbolo de que o texto procede de alguém; e o “dar-se”, quer dizer, a
fermentação de um processo interpretativo, de um horizonte de expectativas,
de uma possibilidade de deciframento, que atua como símbolo de que o texto
se dirige a alguém mais.29 (2007, p. 199)

Este percurso - de associar o “fazer-se” à semiologia do texto fílmico e o “dar-se” à
investigação pragmática de como a linguagem é motor do ato comunicativo em que está
implicada, abrindo-se para o espectador construir seu processo de leitura - desencadeou o
surgimento da semiopragmática, ligada, principalmente, ao nome de Roger Odin.
Fig. 16 - Esquema de produção de sentido, com base na lógica semiopragmática

Texto
fílmico

Produção de
sentido

Espectador

Determinações
contextuais e
institucionais

Determinações
institucionais

Fonte: Construção própria

Nas palavras de Odin (2005, p.37): “Para a semiopragmática, um público é em
primeiro lugar uma comunidade de fazer: chamo de público um conjunto de indivíduos
reunidos pela construção de um sistema de modos de produção de sentido (isto é, um
programa de produção textual).” Assim, a semiopragmática reformula o eixo de pertinência
da semiologia de Metz, “compreender como um filme é compreendido”, para “compreender
como os textos estão sendo construídos” (ODIN, 2005, p. 32), seja na instância de produção,
29

Tradução nossa: “Lo que emerge entonces con nitidez es, literalmente, el ‘hacerse’ y el ‘darse’ del film: el
‘hacerse’, es decir, la instauración de un principio organizativo, de un proyecto comunicativo, de un diseño
de normas, que actúan como emblema del hecho de que el texto procede de alguien; y el ‘darse’, es decir, la
fermentación de un proceso interpretativo, de un horizonte de expectativas, de una posibilidad de
desciframiento, que actúan como emblema del hecho de que el texto se dirige hacia alguien más.”
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da recepção, ou mesmo por parte do analista. Como Bamba (2013, p. 30) adverte, o verbo
“construir” aqui é importante porque: “a espectatorialidade que se revela nos processos
enunciativo e receptivo do filme está longe de ser um dado: pelo contrário, é o pesquisador
que precisa construir esta realidade dentro da démarche de uma análise textual.”
Para começar, o filme dá indicações sobre o(s) modo(s) - sistemas de processos e
operações - que deseja ver utilizado(s) para sua leitura.
O ponto de partida da análise é o estabelecimento de uma pequena série de
questões gerais, como: qual(ais) tipo(s) de espaço(s) esse texto permite
construir? qual(ais) forma(s) de colocação discursiva aceita? Quais relações
afetivas é possível instaurar com o filme? Qual estrutura enunciativa me
autoriza produzir? A resposta a essas perguntas leva a balizar processos
analisáveis como operações cuja combinatória permite construir em seguida
modos de produção de sentidos e afetos. (2005, p.33)

Por exemplo, a construção de um mundo, própria da diegetização, demanda o
apagamento do suporte e a criação de um espaço figurativo; enquanto a construção de um
espaço plástico, explora a presença do suporte e pode criar cores, texturas e formas sem
vínculo com um valor figurativo.
Deste modo, as questões acima levam à identificação de processos (estruturação do
espaço, estruturação discursiva etc.), os quais se diferenciam de acordo com as operações
mobilizadas, que, por sua vez, combinadas ou por meio de oposições, caracterizam um certo
número de sistemas chamados de modos. Até o ano 200030, Odin (2012, p. 35-36)
sistematizou nove modos, que podem vir a ser ampliados:
1.Modo espetacular: ver um filme como um espetáculo. 2. Modo
ficcionalizante: ver um filme para vibrar ao ritmo dos acontecimentos
fictícios narrados. 3. Modo fabulizante: ver um filme para receber um
ensinamento da narrativa. 4. Modo documentário: ver um filme para obter
informações sobre a realidade das coisas do mundo. 5. Modo argumentativo/
persuasivo: ver um filme para poder elaborar um discurso. 6. Modo artístico:
ver um filme como sendo a produção de um autor. 7. Modo estético: ver um
filme se interessando pelo trabalho feito com as imagens e os sons. 8. Modo
energético: ver um filme para vibrar ao ritmo das imagens e dos sons. 9.
Modo privado: ver um filme voltando-se para sua vivência e/ou a do grupo
ao qual se pertence. (2005, p. 35-36)

O “fazer” do espectador é complexo, porque ver um filme, em geral, quer dizer
mobilizar vários modos ao mesmo tempo, podendo variar a hierarquização entre eles, de
acordo com o filme e o contexto. Odin (2005, p. 37) dá o exemplo de um filme visto num
curso de história. O primeiro modo a ser convocado é o modo documentarizante, mas como o
30

Ano de publicação do artigo original, “La question du public: approche sémio-pragmatique”, em Réseaux,
no. 99, 2000, pp 49-72.
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desejo de ficcionalizar é dominante na sociedade contemporânea, os dois modos estarão em
concorrência. Desta forma, trata-se de “uma semiologia da leitura, e não de uma semiologia
da realização.” (ODIN, 2012, p.13)
Tomemos, por exemplo, o filme Tropa de Elite (José Padilha, 2007), cujos
“agenciamentos estilísticos” - planos tremidos, montagem rápida, música alta, efeitos sonoros,
tom da voz do narrador, a interpelação lingüística do espectador etc. - mobilizam emoção,
engajamento afetivo e cumplicidade.
O modo de leitura predominante é o “ficcionalizante”, conduzindo o espectador em
um processo de colocação em fases pelo gênero ação. No entanto, não é tão simples. Tropa de
Elite tem a pretensão de ser uma tese sobre a violência urbana no Rio de Janeiro31, há uma
fome de verdade (autenticidade) que está impressa em diversas marcas no produto: em toda
pesquisa realizada com diversos consultores dos diferentes núcleos (policiais militares e do
BOPE;

ex-traficantes

e

moradores

de

comunidades;

e

acadêmicos),

conferindo

verossimilhança ao relato; na frase explícita no cartaz (“uma guerra tem muitas versões, esta é
a verdadeira”); na epígrafe citando a psicologia social; na escolha de uma linguagem “suja”
para a imagem; na encenação e interpretação realista32; e na opção por construir uma narrativa
em cima de um único ponto de vista, do Capitão Nascimento, narrador onisciente, inspirado
na experiência real do ex-Capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, que colaborou com o roteiro.
Em outras palavras, o filme também dá a instrução de fazer acionar a leitura
“documentarizante”.
Além de um filme, geralmente, articular mais de um modo de leitura, Odin (2005,
p.37) afirma que “o filme não tem muito peso diante das imposições do contexto.” Isto é,
além dos modos de leitura programados pelos elementos estruturantes do filme, há também as
instruções externas ao filme, como a produção individual de leituras e as produções
institucionais de instruções. Afinal, a leitura ficcionalizante é: “o resultado da aplicação da
instrução da instituição cinematográfica dominante, instrução que interiorizamos de tal modo
que temos dificuldade de modificá-la quando nos encontramos face a um filme que demanda
ser lido segundo outro modo de leitura.” (ODIN, 2012, p.22)
Odin propõe o modo ficcionalizante com uma organização fixa e restrita, com base em
31

32

José Padilha diz fechar sua trilogia cinematográfica sobre o assunto: o primeiro foi Ônibus 174 (2002), um
documentário que fala da trajetória de Sandro de Nascimento, o seqüestrador do ônibus. Segundo Padilha, em
entrevista nos extras do DVD Tropa de Elite 2 (2010), “é o Estado criando criminosos violentos. O segundo
filme, Tropa, é o Estado criando policiais corruptos e violentos. O terceiro filme, Tropa de Elite 2, fala sobre
porque isso acontece. Por que o Estado é tão mal administrado a ponto de fazer essas duas coisas?”
Destacamos que não estamos dizendo que o filme seja “realista”, mas exibe um “realismo” que é resultado de
uma prática discursiva, ou seja, um efeito a partir de uma articulação estratégica da linguagem sobre o “real”
(HALL, 2003, p.393).

100

dois processos principais: a narração que constrói um espaço figurativo (diegetização) e a
fictivização (o leitor recusa a construção de um “eu-origem”). No caso de Tropa de Elite, o
espaço extrapolou a condição figurativa para alcançar um realismo agressivo e o narrador,
com sua narração didática, fica no limite entre o enunciador real e o fictício33.
Segundo Odin (2012), ainda se deve levar em consideração as diferentes competências
nos espaços de comunicação, como a competência semio-linguística, a sociocultural e a
referencial. O público de cinéfilos, o público com habitus de freqüentar festivais, cineclubes e
circuitos de arte, além da maioria dos espectadores, que não possuem esse habitus.
Pensando nos modos de leitura sugeridos por Tropa de Elite, compreende-se porque o
filme gerou múltiplas leituras, ora ganhando destaque por romper com "a tradição nacional de
narrar uma história pelo ponto de vista do bandido" (BOSCOV, 2007), ora sendo acusado de
fascista34. Pois, como diz Odin, além do mesmo “filme-projeção” poder gerar diferentes
“filmes-textos”, consoante os distintos públicos, “é o contexto que constrói o público.
Portanto, é necessário agora tentar entender como o contexto rege a produção de sentido.”
(2005, p. 39)
A questão mais criticada no modelo heurístico de Odin é a conceituação de contexto
de forma tão determinante. Na contra-argumentação, Odin forja o conceito de espaços de
comunicação, um espaço onde se produz um efeito de comunicação, onde os interlocutores
têm a “impressão de se comunicarem”, quando há somente a convergência entre dois
processos de produção do sentido (ODIN, 2000). Sendo assim, Odin esclarece, o que já vinha
dizendo desde o início: a noção de contexto não implica, necessariamente, um espaço
localizável, podemos falar em espaços de comunicação como a sala de cinema IMAX (onde
os filmes são lidos, em geral, no modo espetacularizante) ou o museu (em que os filmes são
lidos, potencialmente, no modo artístico ou estético), mas também como os estudos culturais
(que à sua maneira constituem um público, e, geralmente, leem filmes num modo discursivo)
ou o gênero de filmes de montanha (que pode ser lido num modo privado, voltado para a
vivência de um grupo de montanhistas).
O autor exemplifica as restrições próprias de um espaço de comunicação (instrução
33

34

Para Odin (2012), o enunciador é uma construção operada pelo espectador-leitor, o real se opõe ao fictício
porque é construído como uma instância que pertence ao mesmo mundo que eu.
Como na crítica do jornalista Jay Weissberg (2008), na Variety, onde escreve: “a one-note celebration of
violence-for-good that plays like a recruitment film for fascist thugs”. O fato é que o espectador comum uniu
a leitura documentarizante à ficcionalizante e passou a idolatrar um personagem absolutamente violento,
dogmático e preconceituoso. Idolatria esta que não se encerra ao ato da comunicação, mas que se estende
para as práticas cotidianas. Cf. NUNES, Ana Paula. “Tropa de Elite 2 – o discurso agora é outro”. In:
BAMBA, Mahomed (org.). A recepção cinematográfica: teoria e estudos de caso. Salvador: EDUFBA,
2013. A análise investiga os dois níveis do discurso – o enunciado e a enunciação; os efeitos visados e os
efeitos produzidos por este “filme-fenômeno”.
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externa ao texto) através da análise do filme de família em diferentes espaços e as mudanças
nas leituras provocadas pelo contexto: os arquivos da memória familiar, a televisão, o espaço
da arte etc.
Outra crítica, colocada por Laurent Jullier (2012), é que a semiopragmática sofre do
mesmo problema das ciências cognitivas, ela é mais útil para falar do cinema em geral, do que
de um filme em particular. O modelo precisaria fixar os limites epistemológicos, para não
ficar dependente da ajuda dos estudos de recepção e da sociologia do indivíduo, para
conseguir verificar quais processos de produção de sentido tem efetivamente sido mobilizados
(JULIIER, 2012, p. 337).
Contudo, é claro que o modelo semiopragmático (assim como qualquer outro) não dá
conta de toda uma gama de formações da espectatorialidade, como colocada por Stam:
Uma etnografia verdadeiramente abrangente da espectatorialidade deve
distinguir múltiplos registros: (1) o espectador como entidade conformada
pelo próprio texto (por meio da focalização, das convenções de ponto de
vista, da estrutura narrativa, da mise-en-scène); (2) o espectador como
entidade conformada pelos diversos (e em permanente desenvolvimento)
dispositivos técnicos (Cineplex, IMAX, videocassete); (3) o espectador
como entidade conformada pelos contextos institucionais de
espectatorialidade (o ritual social da ida ao cinema, da análise em sala de
aula, da cinemateca); (4) o espectador como entidade conformada pelos
discursos e ideologias ambientes; (5) o espectador real como indivíduo com
corpo, raça, gênero e inserção histórica. (2003, p. 257)

Até mesmo porque o próprio Odin defende que deveríamos deixar de pensar em
estudar um público real, porque mesmo os pesquisadores que produzem estudos empíricos,
trabalham, na verdade, com construções do público, que não são as mesmas construções do
semiólogo. Para Odin (2005, p. 45): “Na melhor das hipóteses, podemos esperar, comparando
diferentes construções, ter esclarecimentos diferenciados sobre o público em questão.”
E o que Odin faz, então, é conciliar o paradigma imanentista, que projeta um
espectador conformado pelo próprio texto, com a perspectiva pragmática contextual, que
busca se aproximar de um espectador permeado por determinações do espaço de comunicação
em que está inserido, que, por sua vez, é atravessado por restrições do dispositivo e do
discurso que estão em jogo e em movimento.
Bamba (2013, p.33) destaca a importância do autor para os estudos de recepção
cinematográfica, porque ele inaugura um programa “que enfatiza a importância das
determinações textuais e contextuais na definição dos modos de leitura programados e
solicitados no espaço de realização e concretamente mobilizados pelo espectador no espaço
de recepção.”
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Jullier (2012, p. 337) também evidencia os benefícios da semiopragmática, porque
leva em consideração a situação cinematográfica, especificamente, a direção da atenção e a
gestão dos efeitos. Como ex-orientando de Roger Odin, durante doutorado, Laurent Jullier
acaba por se aproximar da semiopragmática, que lhe auxilia a pensar na recepção do
espectador comum, e na produção de afetos, para além dos sentidos.
Apesar da provocação de Jullier (2012, p. 11) ao afirmar que - “Não devemos nos
esquecer que o cinema pertence, como invenção, à família dos brinquedos óticos, quer dizer,
de objetos feitos para (se) contar histórias através da manipulação, e não à família dos meios
de comunicação.” 35 - não podemos negar a dimensão de meio de comunicação que o cinema
assumiu, desde os primórdios de formação da indústria cinematográfica. Assim,
compreendemos a semiopragmática como uma forma de negociação entre o caráter de
experiência fílmica (como defendida por Jullier) e de comunicação cinematográfica. A
diferença é sutil, como diz Bamba (2013, p. 34): “Odin define a semiopragmática como
método de análise de sentido e afeto entre o filme e seus espectadores.”
Para encerrar esta síntese sobre a semiopragmática, Odin (2000) diz que além das
limitações internas ao texto (menos importantes do que se pensa), o leitor é atravessado por
uma série de determinações que ditam, de certa maneira, o modo pelo qual ele produz
sentidos e afetos, quais sejam: de linguagem, psicológicas, culturais, sociais, institucionais
etc.

Tais determinações exercem um papel comunicacional basilar – quanto mais as

imposições que exercem influência no espaço da recepção se aproximam daquelas que
influenciam o espaço da realização, maiores serão as chances de que as construções de
sentidos e afetos operadas pelo actante-leitor se aproximem daquelas efetuadas pelo actanterealizador. Em outros termos, maior a chance de que ambos possam se compreender. O
mesmo ocorre ao pensarmos o sentido inverso, quanto mais diferentes forem tais
determinações, mais distintos serão os textos produzidos nos dois espaços.
Ora, como o instrumental teórico-metodológico da semiopragmática pode nos ajudar a
compreender como os materiais pedagógicos sobre filmes se caracterizam, experimentam a
análise e projetam a literacia fílmica?
Se Odin diz que quanto mais as determinações que pesam sobre o espaço de recepção
(no nosso caso, o espaço de comunicação pedagógica) coincidem com aquelas que atuam
sobre o espaço da realização (o texto-fílmico), maiores as chances que haja comunicação;

35

Tradução nossa: “N’oublions pas que le cinema appartient, en tant qu’invention, à la famille des jouets
optiques, c’est-à-dire des objets faits pour (se) raconter des histoires en les manipulant, non à la famille des
moyens de communication.”
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podemos inferir que o material pedagógico que corroborar com “o que o filme quis dizerafetar” será o material mais adequado para uma educação cinematográfica? Pode ser que sim,
já que assim os dois actantes “se compreenderiam”, mas não é o nosso objetivo encontrar um
padrão de qualidade na transmissão da mensagem fílmica, assim, estaríamos dando
continuidade a uma razão lógico-instrumental da comunicação. No mínimo, seríamos
incoerentes com nossa visão de mundo.
A semiopragmática nos interessa, particularmente, pelo fato de estar preocupada com
a comunicação filme-espectador, não numa perspectiva funcionalista, mas numa visão
complexa, atenta às determinações institucionais que pesam sobre os actantes, sem esquecer
da dimensão do sensível, na produção de sentidos e afetos.
A semiopragmática nos auxilia a compreender o fenômeno - a mediação exercida
pelos materiais pedagógicos sobre filmes - que ocorre no espaço de comunicação da
instituição pedagógica, cuja tradição é de instruir o modo de leitura documentarizante (ver um
filme para obter informações) e, por vezes, “moralizante”. Isto é, partimos do pressuposto de
que os filmes exibidos em contexto educativo, mesmo em cineclubes escolares, ou oficinas de
educação informal, implicam numa produção de leitura documentarizante por si só. Resta-nos
examinar quais determinações sobre a recepção aparecem nos materiais de nosso corpus de
análise, e como estes “negociam” o modo de leitura documentarizante com outros modos de
leitura “programados” pelo próprio filme.
Por fim, nossa investigação não é empírica, o instrumental teórico-metodológico da
semiopragmática permite que nosso objeto de pesquisa se torne, assim, o locus em que as
determinações da institucionalidade pedagógica incidem, onde podemos encontrar a
materialidade da “comunicação” (ou não) filme-espectador, através da mediação das análises
fílmicas ou indicações de modos de leitura.
Sem dúvida, ainda é uma forma tímida de abordar o contexto na enunciação
cinematográfica, mas já nos auxilia a enfrentar as dificuldades metodológicas na prática
analítica voltada para o ensino.

2.4 Análise e aprendizagem
No que tange à análise fílmica como aprendizagem de cinema, os teóricos se dividem
entre uma abordagem imanentista ou pragmática contextual, a-histórica ou discursiva e
estilística; o único consenso é não haver um método universal de análise. No entanto, como
vimos, em geral, a indicação é que os modelos de análise devem ser criados e adaptados de
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acordo com o filme em questão. Portanto, quem está no comando é a ponta da produção. E
quanto à recepção? Os métodos também não deveriam se adequar aos leitores-espectadores?
No seu livro Analyser un film: de l’émotion à l’interprétation, Jullier (2012) objetiva
trazer à luz a análise privada, aquela que qualquer espectador faz ao assistir seja qual for o
filme ou série de TV. E assim a denomina porque, de certa maneira, ela é privada e essencial
para o prazer do filme e sua compreensão. Jullier (2012, p.9) aponta três gêneros discursivos
da análise privada: 1) a construção de personagens sob o modelo de personagens reais
(comenta-se sobre os personagens como se estivesse falando do vizinho); 2) a autobiografia
corporal (usa-se o efeito do filme sobre si, sobre seu corpo, para medir o valor artístico da
obra que experimenta); 3) a expressão de adesão a certos artistas (pelo que imagina que o
artista seja ou por admiração ao profissionalismo).
Jullier chama a atenção para o fato dos escritos cânones sobre análise de filmes não se
referirem a essas questões, muito relacionadas com a sociabilidade em torno da instituição
cinema e com a vida cotidiana dos espectadores. Segundo o autor, os teóricos tratam
brilhantemente de coisas que também interessam ao espectador comum – como a análise de
figuras de estilo, de elementos de expressão, as bases da narratologia cinematográfica etc. –
mas o que nós fazemos com o filme é em grande parte estrangeiro aos estudos de cinema.
(JULLIER, 2012, p.9)
Atualmente, vemos crescer, exponencialmente, o número de estudos de recepção, da
cultura dos fãs, dos cinéfilos, de nichos relacionados à raça, gênero, classe, nos estudos
culturais etc. No mesmo sentido, questionamo-nos sobre a análise direcionada às crianças e
jovens estudantes, visto que estão muito próximos à dinâmica do espectador comum, com o
diferencial das determinações do espaço de comunicação pedagógica. Segundo Monica
Fantin:
podemos dizer que entre as principais atividades intencionalmente
relacionadas ao cinema e ao audiovisual nas escolas são a leitura e a análise
de filmes, com o objetivo de motivar discussões e ilustrar conteúdos
curriculares. O caráter de recurso ou ferramenta didática alterna-se com o
caráter não intencional ou não planejado […]. (2014, p. 49)

Ou seja, a prática da análise de filmes é muito presente e importante na escola, no
entanto, trata-se de uma análise temática, uma análise de conteúdo, muito pobre no que se
refere à produção de sentidos e afetos a partir do texto na sua materialidade. Como Eisenstein,
Bazin e Metz já disseram, sintetizado nas palavras de Aumont e Marie (2009, p. 84): “o
verdadeiro estudo do conteúdo de um filme supõe necessariamente o estudo da forma do seu
conteúdo.”
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O fato da relação do espectador com o filme “se dar mais com a história narrada do
que com os modos como é narrada (discurso)” (BAMBA, 2013, p. 28) deve-se, justamente,
ao princípio de transparência do discurso narrativo, ou em outras palavras, que Metz usaria,
deve-se à ação da instituição-cinema, que implica nas dimensões econômica, ideológica e
simbólica. Já ultrapassamos o ponto de crer que o espectador é um “receptáculo”, um sujeito
que se submete ao discurso fílmico. Com Casetti (1989), defendemos que o espectador
participa de um “jogo” como interlocutor, contribuindo com a construção do que aparece na
tela. Por outro lado, a autonomia do espectador não invalida o fato da construção do texto
fílmico poder ser transpassada por todas as determinações da instituição-cinema.
Fernão Ramos (2011) aponta que no centro estruturador dos estudos de cinema,
encontram-se três disciplinas: História do Cinema, Teoria Cinematográfica e Análise Fílmica.
Vimos como a análise está totalmente relacionada às duas disciplinas anteriores, não apenas
como método, ou ferramenta pedagógica, mas como uma prática discursiva que se realiza em
movimento contínuo e que exige uma verdadeira educação do olhar para ser efetiva. Com o
aumento do número de cursos universitários de cinema e das experiências escolares, além da
explosão de produção de imagens devido aos baixos custos das novas tecnologias, talvez seja
o momento dos estudos de cinema também voltarem-se para si, numa perspectiva reflexiva
sobre sua própria prática.
Defender estudos de cinema auto-reflexivos implica em valorizar os estudos de
recepção, que têm sua importância minorada em relação às outras pesquisas. Como diz
Bamba (2013, p. 21): “O volume de publicações sobre o estudo das figuras do sujeito
cineasta-autor, por exemplo, confirma esta defasagem.” Como já dissemos, faz parte da lógica
da sociologia do reconhecimento (HEINICH, 2008), em que o público se encontra o mais
distante do círculo de legitimação social, o menos significativo para a consagração das obras e
do artista.
Além da resistência em valorizar os estudos de recepção, temos a resistência à análise
fílmica, em geral, pelo seu caráter de desmontar o brinquedo para ver como funciona, e assim,
supostamente, tirar o encanto da arte do cinema. Martine Joly (2012, p. 45) aposta que isto
ocorre porque: “o campo da arte é considerado bem mais dependente da expressão do que da
comunicação” e porque nossa sociedade tende a estimar a imagem do “artista”, como um
criador que deve preservar seus segredos, numa nuvem de mistérios próprios da criação.
Wilson Gomes (2004) lê esta tensão em torno da análise fílmica nos ambientes acadêmicos
pelo prisma da distinção de Bourdieu. A análise adaptou-se ao objeto e adquiriu também uma
aura artística, com ares literários e ensaísticos, resistindo às exigências metodológicas e ao
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rigor analítico, para ganhar prestígio num campo onde o que tem valor é o conhecimento
artístico. Podemos fazer a mesma leitura em relação aos curtas-metragens, a partir do prisma
da distinção, os curtas possuem menos capital simbólico no campo cinematográfico,
consequentemente, não se teoriza sobre análise de curtas, quando, na verdade, possuem certa
autonomia, assim como o conto em relação ao romance. Martine Joly (2012, p. 46)
acrescenta: “temos o hábito de considerar o campo da arte oposto ao da ciência, de pensar que
a experiência estética pertence a um pensamento particular, irredutível ao pensamento verbal.
Esse preconceito acompanha qualquer desejo de ‘método’ de análise das obras”.
Sobre a ideia de “arte intocável”, Joly (2002) traz para nossa discussão outra
dicotomia – “sentir” vs. “entender”, citando palavras de artistas contemporâneos:
A exaltação do “sentir”, oposta ao “entender, encontra-se ainda em palavras
de ordem relativamente contemporâneas, tais como as da fotógrafa Susan
Sontag ou da artista gráfica April Greiman: “Do not think, if thinking think
nothing” [Não penses, se pensares pensa em nada] ou ainda: “a interpretação
é a vingança do intelecto sobre o mundo. Interpretar é empobrecer, é reduzir
o mundo para erguer um mundo fantasma de significações”, ao passo que a
imagem teria a ver com “a água, o mistério, a emoção, o irracional e o
inexplicado”. (2002, p. 241)

Como se analisar e interpretar, representando a disciplina, fossem incompatíveis com
o princípio do prazer estético, quando, na verdade, o conhecimento e a criação, de um modo
em geral, dá-se por meio do jogo entre ordem e desordem (MIGLIORIN, 2015), romance e
precisão (WHITEHEAD, 1929), normatização e heteroglossia (BAKHTIN, 2008). Joly
(2002) afirma que esta é uma preocupação frequente dos estudantes quando se aborda a
análise fílmica. No entanto, ao contrário, a análise fílmica pode enriquecer a experiência
estética. Sua prática pode, nas palavras da própria Joly (2012, p.47): “aumentar o prazer
estético e comunicativo das obras, pois aguça o sentido da observação e o olhar, aumenta os
conhecimentos e, desse modo, permite captar mais informações (no sentido amplo do termo)
na recepção espontânea das obras.”
Por tudo que já foi dito, inclusive, sobre a educação do olhar (no capítulo anterior),
uma das funções principais da análise fílmica é sua função pedagógica. Segundo Odin (1988,
p. 56): “é sobretudo na prática pedagógica que a análise fílmica adquire uma posição
privilegiada: das universidades ao ensino secundário, a análise fílmica foi pouco a pouco se
impondo como um exercício pedagógico obrigatório em todo ensino de cinema”. Mesmo
Bellour (2000, p. 17), que enfatiza a todo o tempo a relação da análise com a história e a
teoria cinematográficas, prevê que a análise fílmica deve ser mais que um tipo de escrita, e
sim o objeto privilegiado na atividade de ensinar. Até porque Bellour (2000, p. 19) disserta
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sobre a dificuldade editorial para a análise de filmes36; apostando na prática educacional da
análise fílmica como: “outro caminho pelo qual a análise do filme pode beneficiar-se com um
meio de existir mais livre e multiplicar-se inventando sua própria linguagem.”37
Como dito por Aumont e Marie (2009, p.12): “a atitude analítica é, ou deveria ser, a
coisa mais comum no mundo, tal como o sentido crítico.”

2.5 Síntese

Recapitulando o trajeto delineado até aqui, neste capítulo, assumimos que, dialogando
com Casetti e Di Chio, a análise textual é:
[...] uma espécie de percurso, que através de uma decomposição e uma
recomposição do filme conduz à descoberta de seus princípios de construção
e de funcionamento: um percurso em que intervém um reconhecimento
sistemático de tudo que aparece na tela, e uma compreensão de como se
compreende; que superpõe uma descrição minuciosa e uma interpretação
pessoal dos dados; que exige que o analista se distancie da fruição ordinária
para estabelecer uma 'distância ideal' com respeito ao seu objeto, obrigandose ao mesmo tempo a intervir para enquadrar e predeterminar este mesmo
objeto.38 (2007, p. 31)

Mas como não nos interessa ficarmos restritos à análise imanentista, ou ao tipo de
leitura que professores e estudantes fazem (dominante, negociada ou resistente), nem
tampouco limitados ao contexto em que a análise se dá (no caso, as determinações do espaço
de comunicação pedagógica), seguimos na linha de pensamento de que a experiência fílmica
é um duplo espaço de comunicação – o da realização e o da leitura. Chegamos, assim, a
Roger Odin e a semiopragmática.
O modelo semiopragmático nos auxilia na reflexão sobre a análise fílmica realizada
em contextos de recepção pedagógicos, porque é uma abordagem que complexifica a
espectatorialidade, compreendendo-a como o momento de encontro (ou desencontro) em que
36

37

38

Sobre o mesmo assunto, após empreender um trabalho exaustivo de catalogação de análises textuais (ODIN,
Roger. “Diz années d’analyses textuelles de films. Bibliographie analytique”. Prefácio de Christian Metz,
número especial de Linguistique et sémiologie, 3/1977, PUL, 139p.), Odin afirma que o recenseamento seria
ainda mais difícil agora, porque muitas das análises não são publicadas: dissertações de mestrado, teses,
pesquisas acadêmicas etc. A publicação de análises fílmicas é um problema real devido às dificuldades com
este tipo de escrita, e, consequentemente, também com a leitura. (1988, p. 61)
Tradução nossa: “another path by which the analysis of film can provide itself with a means of existing more
freely and multiply inventing itself a language.”
Tradução nossa: “una especie de recorrido, que a través de una descomposición y una recomposición del film
conduce al descubrimiento de sus principios de construcción y de funcionamiento: un recorrido en el que
interviene un reconocimiento sistemático de todo cuanto aparece en la pantalla, y una comprensión de cómo
se comprende; que superpone una descripción minuciosa y una interpretación personal de los datos; que
exige que el analista se distancie de la fruición ordinaria para estabelecer una “distancia óptima” con respecto
a su objeto, obligándole al mismo tiempo a intervenir para encuadrar y predeterminar ese mismo objeto.”
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as restrições contextuais que recaem sobre o espectador encontram as determinações que
incidem sobre o filme. Um modelo que pode não ser adequado para uma análise fílmica
específica, mas que se torna adequado à nossa investigação, uma vez que o nosso objeto é,
justamente, uma materialidade em que podemos observar esse encontro. Em outras palavras,
os paratextos pedagógicos sobre filmes são uma mediação através da qual esperamos
construir a relação dialógica entre as designações do filme e as que recaem sobre o contexto
de recepção escolar.
Este capítulo foi dedicado à revisão bibliográfica sobre análise fílmica como um
exercício pedagógico, a fim de nos auxiliar na construção de uma metodologia adequada para
examinar os paratextos fílmicos pedagógicos, com indicações de modos de leitura e análise
fílmica. O próximo capítulo será investigar o resultado do exercício de análise sobre filmes na
educação, que aprendizagem é esta – literacia fílmica?

3. Poética da recepção: literacia filmica

Chegamos ao ponto da estratificação, ou seja, uma decomposição transversal do nosso
objeto – paratextos pedagógicos sobre filmes. A literacia fílmica não é um segmento dos
materiais, como a análise fílmica é, mas sim um aspecto que permeia toda a elaboração de
textos como os investigados.
Portanto, nesta seção, veremos o encontro entre o cinema e a educação, descreveremos
o contexto e os desdobramentos possíveis dessa união, particularmente, através dos saberes e
práticas de duas redes de pessoas e instituições (uma europeia e outra latino-americana),
visando desvelar as relações da literacia fílmica com a análise.

1.1 Nem imagens pedagógicas, nem pedagogias da imagem
Em 1895, ano da invenção do cinematógrafo1, a imagem já era um instrumento
frequente nas escolas, auxiliando o ensino através da reprodução de fotografias e ilustrações,
ou mesmo com o uso da lanterna mágica em sala de aula. Como Rosália Duarte e João
Alegria afirmam, as tecnologias das imagens ampliaram nosso olhar e nosso conhecimento
sobre o ser humano e o mundo que nos rodeia:
A possibilidade de olhar para o mundo, estendendo o tempo e enxergando o
que o olho humano não poderia ver, abriu novas possibilidades de
investigação científica dos fenômenos naturais e da posterior apresentação de
seus resultados a um público maior, chegando, rapidamente, a um público
curioso e ávido por novidades, num ambiente de recorrentes exposições
internacionais e científicas. (2008, p. 62)

Assim, o cinema fortaleceu o vínculo entre a imagem e a educação, possibilitando
dois tipos de cinematografia - a científica e a educativa. Trata-se de subcampos dentro do
cinema, com toda uma configuração própria, e agentes que lutam desde as primeiras décadas
do século XX. Ou seja, as aproximações entre os dois campos – cinema e educação – deu-se,
desde o início, tanto no terreno da educação, quanto no do próprio cinema.
Da parte das imagens pedagógicas, isto é, das iniciativas cinematográficas que
1

Pelos irmãos Lumière, conhecidos como os “pais” do cinema, apesar de outras experiências similares terem
sido apresentadas no mesmo período, como o bioscópio dos irmãos Max e Emil Skladanowsky, exibido
publicamente dois meses antes do cinematógrafo, em Berlim (MASCARELLO, 2006, p.19).
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partiam de um ponto de vista educativo, no Brasil, como já narraram Duarte e Alegria: “a
experiência pioneira nesse campo resultou dos esforços de Roquette-Pinto, que, pensando na
utilização educativa do filme, já em 1910, iniciou uma filmoteca de caráter científico e
pedagógico no Museu Nacional.” (2008, p. 62) Os anos 1920 foram férteis para o pensamento
sobre o cinema educativo, como obra circulante de educação e cultura, no interior do
movimento de renovação da educação pública brasileira, que resultou no lançamento, em
1932, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, como podemos ver em pequeno trecho
escrito por Azevedo e colaboradores:
[…] além de atrair para a obra comum as instituições que são destinadas, no
sistema social geral, a fortificar-se mutuamente, a escola deve utilizar, em
seu proveito, com a maior amplitude possível, todos os recursos formidáveis,
como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio, com que a ciência,
multiplicando-lhe a eficácia, acudiu a obra de educação e cultura e que
assumem, em face das condições geográficas e da extensão territorial do
país, uma importância capital. (1932, p. 62)

Essa movimentação teve seu ponto máximo na criação do Instituto Nacional de
Cinema Educativo, o INCE, pelo Ministério da Educação, em 1937. O INCE tinha por
finalidade básica produzir e adquirir filmes e diafilmes, visando a constituição de uma ampla
e qualificada filmoteca, para o uso de estabelecimentos de ensino e entidades congêneres. Um
exemplo, do tipo de produção do instituto, foi a série de filmes e diafilmes coloridos, O
Alfabeto Animado (estúdios Guy, 1966).
Também é importante salientar, que há ambiguidades e flexibilidade nesse tipo de
classificação “imagem pedagógica”, pois, por exemplo, o cineasta Humberto Mauro, quem
mais executou o projeto do INCE, é reconhecido, internacionalmente, como artista, um
cineasta que conseguiu imprimir sua visão, seu estilo, mesmo na produção numerosa de
documentários, que não se encerram na designação “educativos”. O próprio INCE também
promovia estudos, sessões e debates sobre questões amplas da cultura. Além de editar a
revista Filme & Cultura, uma publicação para divulgar seu acervo, suas novas aquisições de
filmes e diafilmes, outras questões relativas ao desenvolvimento de seus trabalhos educativos;
e, ao mesmo tempo, publicava textos importantes para a reflexão sobre o cinema mundial,
como expressão artística e cultural.
Em suma, a questão educacional, aqui, deve ser compreendida de forma ampla, como
o legado que o INCE nos deixou. Nas palavras de valorização de Marília Franco:
Ao contrário de muitas iniciativas renovadoras que duram pouco e acabam
sem deixar rastros, o INCE deixou uma produção de mais de 500 filmes sobre
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as mais variadas temáticas e nos mais variados formatos, tanto pelas criações
geniais de Humberto Mauro, quanto pela integração ao seu acervo de
inúmeras produções de outros cineastas. De fato, mudando de nome e de
alocação institucional (DFC – Departamento do Filme Cultural/ INC;
DONAC – Diretoria de Operações Não Comerciais/ EMBRAFILME e
Fundação do Cinema Brasileiro), esse trabalho voltado para a educação só foi
encerrado em 1990, com as iniciativas arrasadoras do governo Collor na área
das artes e da cultura. (2011, p.23)

Hoje, este subcampo atua também tendo em vista a ampliação do campo audiovisual,
com outras instâncias legitimadoras, como o projeto “Ver Ciência”2, que está em sua 21a.
Mostra Internacional de Ciência na TV.
Dito isto, elucidamos que esta acepção de “livros de imagens luminosas” não
representa a aproximação entre o cinema e a educação em que estamos interessados aqui.
Em contraposição às imagens pedagógicas, Anita Leandro (2001) propõe a pedagogia
da imagem, ou seja, filmes nos quais é possível perceber esforços de construção de
pedagogias possíveis da imagem, por parte de alguns cineastas e movimentos
cinematográficos. Em outras palavras, produção de conhecimento em filmes que não possuem
o objetivo de serem educativos no sentido institucional, mas em sentido estético e político.
Vimos com José Carlos Avellar (1996), que podemos remeter às vanguardas
históricas, do início do século XX, as primeiras manifestações de ideais pedagógicos através
do cinema, uma pedagogia do olhar. Em geral, os vanguardistas visavam, cada um a seu modo
(algumas vezes confrontando-se), uma “opacidade” da construção cinematográfica, isto é, a
revelação do dispositivo, a fim de mobilizar um distanciamento crítico do espectador
(XAVIER, 2005). Como exemplo, o construtivismo russo:
O melodrama, que se desenvolveu na fase heróica da burguesia, contra o
teatro aristocrático, era também uma pedagogia para o olhar. Mas a
dramatização moral do mundo buscada pelo melodrama é tão mais eficiente
quanto mais consiga ocultar suas operações, transmitindo a idéia de uma
ordem natural das coisas. O construtivismo, expressão de uma revolução que
quer refazer o mundo e encerrar toda a alienação humana, trabalha expondo o
modo como as coisas são feitas. (SARAIVA, 2009, p.115)

Sobretudo Eisenstein e Vertov, através de métodos diferentes, colocaram em prática a
máxima de Maiakovski: “só existe arte revolucionária na forma revolucionária” (2009, p.
123). Ambos buscaram “educar” e mobilizar o espectador para a revolução, fosse com o cinepunho ou com o cine-olho, respectivamente.
2

Cf. sítio do projeto, que objetiva promover e incentivar a disseminação da cultura científica pela televisão,
pela internet e outros meios e tecnologias audiovisuais, sempre em busca da eficácia da comunicação com o
grande público, de forma clara, atraente e como entretenimento cultural de qualidade. Disponível em:
http://www.verciencia.com.br/
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No expressionismo alemão, havia “uma postura dramática de revolta, de chamado à
recuperação de uma essência humana supostamente perdida, numa atitude que se julga
anunciadora de uma nova era de espiritualidade.” (XAVIER, 2005, p. 102) No
impressionismo francês, havia um ideal de pedagogia dos sentidos rumo a um “cinema puro”;
Jean Epstein considerava a experiência cinematográfica corporal e visceral (STAM, 2003, p.
51). Já para os surrealistas, a prática cinematográfica “mesclava o mundano e o onírico, o
cotidiano e o maravilhoso” (STAM, 2003, p. 73), liberando o que socialmente é reprimido.
Trata-se de um amálgama de movimentos artísticos, repletos de ambigüidades, visto
que surgiram no interior da “arte erudita”, contestando-a, e se espalharam para as “artes
médias”3, opondo-se ao já estabelecido no “gosto popular” e sofisticando esta estética com a
argumentação de que estavam “protegendo” o povo dos malefícios da fábrica cinematográfica
de sonhos (a mais bem sucedida das pedagogias da imagem - a pedagogia da moral e dos bons
costumes). Esta visão “paternalista” de educação das massas, aliada à teoria crítica da Escola
de Frankfurt, ganhou força com o pós-guerra, especialmente com o neo-realismo italiano, a
visão de documentário de John Grierson, o cinema novo brasileiro e os outros “cinemas
novos” espalhados pelo globo.
No Brasil, Glauber Rocha foi o maior representante na defesa de uma pedagogia da
imagem. Em A revolução é uma estetyka (1971, s/p), Glauber aponta que para chegarmos a
uma cultura revolucionária, é necessário trabalhar a Didática e a Épica, ou vice-versa. A
primeira é responsável por “alfabetizar, informar, educar, conscientizar as massas ignorantes,
as classes médias alienadas”, enquanto a segunda provoca o estímulo revolucionário. Uma
não deve estar separada da outra. “A Didática sem a Épica gera a informação estéril e
degenera em consciência passiva nas massas e em boa consciência nos intelectuais. É
inofensiva. A épica sem didática gera o romantismo moralista e degenera em demagogia
histérica.”
No entanto, como Ismail Xavier argumenta,
Uma arte que busca provocar estranheza, que denuncia sua presença ostensiva
como objeto não natural e trabalhado, e que não permite um acesso imediato
(sem mediação de uma teoria) às suas convenções e critérios construtivos,
tende a desencorajar as tentativas do leitor em relacioná-la com realidades
existentes fora da obra. (2005, p. 100)

Conclusão, a “eztetyka da fome” de Glauber não chegou às massas, ficou praticamente
3

Termo que Bourdieu (2007) utiliza para definir as artes que não possuem alto grau de autonomia, dentre
outras razões, porque boa parte de seu encanto vem de referências à cultura erudita, como o cinema, a
fotografia, o jazz etc.
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restrita à heterodoxia dentro do campo e suas instâncias de legitimação. Ou seja, nem a
imagem pedagógica do cinema educativo, nem a pedagogia da imagem dos movimentos
heterodoxos no campo cinematográfico correspondem ao que o espectador comum entende
por cinema4.
Já segundo Vítor Reia-Baptista, há três grandes tipos de dimensão pedagógica da
imagem: afirmativa, interrogativa e herege. O “grande cinema” - cinema hollywoodiano e os
que seguem seus moldes, geralmente, segue a dimensão de uma pedagogia afirmativa, ou
seja, confirma, ratifica o status quo, os valores dominantes. Relaciona-se à pedagogia da
moral, à imagem pedagógica, como um veículo de transmissão de mensagens. A pedagogia
interrogativa, como o próprio nome diz, questiona os principais dogmas vigentes,
desestabiliza os valores dominantes, uma corrente cinematográfica que ganhou força nos anos
1960-70 por todo o planeta, e no Brasil com o cinema novo. Já a pedagogia herege não mais
questiona, mas procura subverter e minar por dentro o sistema, como a filmografia surrealista
de Buñuel. Pois, tanto a dimensão interrogativa quanto a herege seriam “imagens pensantes”,
que mobilizam a atividade espectatorial.
Em suma, de uma perspectiva dual (imagem pedagógica vs. pedagogia da imagem),
segue-se para um trinômio, dentro do qual vislumbra-se uma maior complexificação das
possibilidades das pedagogias da imagem, compreendidas de forma plural.
No entanto, até o momento, estamos falando de uma aproximação entre o cinema e a
educação no momento da produção. Mas o nosso foco é a recepção. Lembremos que havia os
cineclubes, projeções nos lugares mais variados possíveis – bares, escolas, igrejas, sindicatos,
associações –, com os mais diferentes propósitos (políticos, religiosos, culturais etc), mas
unidas no desejo de visionamento coletivo do filme, seguido de debate e de uma discussão
sobre a relação do cinema com a sociedade. Como já vimos, o movimento cineclubista
representava uma rede de atividades de pesquisa, contextualização e construção de
conhecimento através de análises orais, debates, materiais informativos, revistas, críticas e
fichas cinematográficas, como uma formação extra-escolar. Os cineclubes eram espaços
mediadores das pedagogias de imagem, constituíam-se como uma recepção social, que
quebrava as barreiras do hermetismo vanguardista, militante e/ou experimental, e construía
sentidos e afetos coletivamente.
Segundo Rose Clair (2008), já no seu primeiro encontro no Rio de Janeiro, em 1961, o

4

Contando com algumas exceções, é claro, como no caso dos construtivistas russos, que contavam com todo
apoio estatal e uma conjuntura histórica que favoreceu o habitus do público de valorizar a experimentação da
cinematografia nacional.
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Conselho Nacional de Cineclubes - CNC demonstrou interesse na integração do cinema na
escola. No encontro de 1963, em Porto Alegre, defendeu “a necessidade de subsídios para a
criação do cineclubismo infanto-juvenil, expressando a importância do cinema e da atividade
cineclubista na formação dos estudantes.” (CLAIR, 2008, p.54)
Não obstante a promoção de uma cultura cinematográfica através da mediação dos
cineclubes, e dos materiais informativos produzidos por eles, a preocupação com as
pedagogias da imagem, ou melhor, com uma possível “má influência” da imagem,
permaneceu.
Na Inglaterra, a inoculação já era encontrada em textos sobre filosofia da educação,
desde o final do século XIX, pois consideravam as crianças e jovens como uma audiência
vulnerável, facilmente influenciáveis e manipuláveis pelos “novos” meios. Em 1933, Leavis e
Thompson publicam o livro Culture and environment, que alertava para os efeitos nocivos da
mídia e propunha atividades pedagógicas defensivas contra a imprensa popular e o cinema, os
quais só despertam interesse imediato e raso (SIQUEIRA, 2008, p. 1050).
Tais posições transformam-se, rapidamente, em um determinismo do que deve e o que
não deve ser visto e ouvido, dando início à censura de diversas ordens, como a autocensura
dos estúdios hollywoodianos, o Código Hays5, já na produção dos filmes, ou como a censura
da Igreja Católica na recepção, ambos em nome da moral e dos bons costumes. Como
Elisabete Bullara relata, a Igreja: “vai providenciar uma série de dispositivos com vistas a
aconselhar seus fiéis sobre o que ver.” (2015, p. 191) Bullara cita a Encíclica “Vigilanti
Cura”, do Papa Pio XI, 1939, em que fala de “Os malefícios dos maus filmes” e “Os bons
filmes e seus frutos”. No Brasil, Bullara informa que: “Havia um setor chamado SIC –
Serviço de Informação Cinematográfica da CNBB [Conferência Nacional dos Bispos no
Brasil] – que realizava os Boletins Informativos para as paróquias com a apreciação dos
filmes.” (2015, p. 192)
Outro exemplo é o editorial da Revista de Cultura Cinematográfica, do Clube de
Cinema de Belo Horizonte (CCBH)6:
Por aí se vê que a influência do cinema na sociedade pode ser no sentido do
5

6

Código de censura criado pela associação de produtores cinematográficos dos Estados Unidos (MPAA),
escrito por um dos membros, William H. Hays. Estabeleceu entre 1934-1967 uma série de regras restritivas
para a produção cinematográfica.
Fundado em 1959, o CCBH tinha forte produção escrita através de sua Revista de Cultura Cinematográfica,
ambos com clara orientação católica. O editorial citado é do V.2. n.08, novembro de 1958, p.1. Cf. CHAVES,
Geovano M. A educação pelo cinema, o filme ideal e a censura na trajetória da “Revista de Cultura
Cinematográfica (1957-1963)” e da “Revista de Cinema (1954-1964)”. “Usos do Passado” - XII Encontro
Regional de História ANPUH-RJ, 2006.
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bem e do mal. A penetração dos maus filmes constitui um sério problema. É
necessário grande vigilância, principalmente por parte dos bons católicos,
que devem orientar os incautos e fazer forte combate às películas imorais, ou
a quaisquer filmes, que possam inocular nas almas inocentes a semente da
maldade. (CHAVES, 2006, p. 5)

Tal citação evidencia que, muitas vezes, o ponto de vista das mediações culturais dos
cineclubes coincidia com a perspectiva das mediações institucionais das censuras. Como já
dissemos, a Igreja Católica foi responsável por muitos cineclubes, no Brasil. Dependendo do
dirigente, em certas oportunidades, com um caráter bastante progressista. Se havia um ponto
em comum nas diferentes visões, era que o cinema se constitui como prática social. As
imagens em movimento passaram a fazer parte de nosso habitus, de nossa forma de ver, de
lembrar, de memorizar, de ler e de experimentar o mundo. Logo, começaram a surgir
experiências e defesas do cinema na escola.
De acordo com Alfredo Stodhart, no segundo número da revista Filme & Cultura, o
Office Catholique International du Cinéma (OCIC) preconizava que todas as escolas
deveriam ter cursos de iniciação ao cinema e à TV (1966, p. 63). A OCIC fez uma
recomendação geral no Congresso de Viena, em julho de 1960, em prol da inserção nos
currículos escolares dessa matéria (STODHART, 1966, p. 64).
Antes disso, em 1955, já foi criado o Centre International du Film Pour la Jeunesse
(CIFEJ), um órgão da UNESCO, cujo principal objetivo é promover a produção de filmes e
outras mídias que contemplem a diversidade cultural, artística, educacional, informativa, e
que, ao mesmo tempo, sejam divertidos. O CIFEJ se estabeleceu, primeiramente, em
Bruxelas, mas desde então já teve sua sede em Paris, Montreal, África do Sul e, atualmente,
no Irã. Transformou-se, assim, em uma rede global de profissionais do audiovisual, que
trabalham para as crianças e jovens. Desenvolvem, ademais, uma série de atividades, como
workshops de animação, prêmios em festivais, publicações etc.
Stodhart exalta a importância da educação para o cinema, e, mesmo com todos os
esforços conjugados neste propósito, ainda se admira que:
[...] na Inglaterra, quase 700 escolas (estatística de 1960) ofereçam educação
específica do assunto aos alunos dos cursos primário e secundário por
intermédio da “Society for Education in Film and Television”. Na França, a
“Féderation Loisirs et Culture Cinematografique” (FLECC), além de editar
revistas e fichas filmográficas, organiza há anos, destinados aos alunos de
cerca de 500 escolas secundárias, séries de conferências que duram três anos,
constando de palestras, projeções de filmes, cursos de história do cinema e
debates. O mesmo programa é aplicado em centenas de cine-clubes que
funcionam no meio operário ou rural. Nos Estados Unidos, o curso de
cinema está muitas vezes inscrito no programa dos cursos de língua inglêsa
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do currículo oficial. (1966, p. 63)

Stodhart ainda ressalta a importância deste projeto na Escócia, através da Scottish
Educational Film Association e do Scottish Film Council. Mas, sobretudo, destaca o fato de
que, tanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, o professor de inglês é, quase sempre,
o responsável pela educação de cinema: “o cinema é considerado um meio de divulgação da
‘cultura inglesa’ e como um ramo da literatura inglesa”. (1966, p. 65) Sendo assim, pelo
menos desde os anos 1960, que já há uma consciência do quanto a língua materna, seja o
inglês ou o português (ou qualquer outra), não representa o pleno alcance da comunicação
humana que as crianças precisam aprender.
Na perspectiva de cinema como linguagem, em 1964, no Congresso do Centro
Internacional do Filme para a Juventude, em Oslo, surgiu pela primeira vez a sistematização
de uma proposta de pedagogia da linguagem total, pelo francês Antoine Vallet. No livro Du
cineclub au langage total (1968), Vallet sintetiza vinte anos de trabalho educativo e pesquisa
desenvolvida coletivamente, com o apoio da OCIC:
Estas ligações entre a linguagem das palavras, a linguagem das imagens, a
linguagem dos sons, já se tornaram tão próximas e tão constantes que não
devemos falar em três linguagens distintas, quando não hostis ou
estrangeiras umas às outras, mas uma única linguagem, uma linguagem total,
com três meios de expressão, três classes de signos: palavras, imagens e
sons. (VALLET, 1968, p. 25)7

A ideia de democratizar a “linguagem total” para todos foi difundida na América
Latina, por Francisco Gutierrez, que inspirou trabalhos também no Brasil, como o da ong já
citada CINEDUC – Cinema e Educação8, que começou suas atividades em 1970.
Neste período, o educador brasileiro Paulo Freire estava em destaque, defendendo,
dentre outras coisas: a educação como uma ação cultural; uma pedagogia dotada de
autonomia, curiosidade e criatividade; o espaço-tempo dos “círculos de cultura”, onde não se
ensina, aprende-se em “reciprocidade de consciências”, favorecendo às dinâmicas de grupo
(FREIRE, 2005, p. 10); a visão de uma educação progressista, que se ocupa da televisão, da
mídia em geral, e de tudo que está presente nas práticas cotidianas e culturais dos educandos,
porque os maiores objetivos da educação deveriam ser a leitura de mundo e a emancipação
7

8

Tradução nossa: “Ces liens entre langage des mots, langage des images, langage des sons, sont devenus
aujourd'hui si étroits et si constants qu'il ne faut pas parler de trois langages, distincts sinon hostiles ou
étrangers les uns aux autres, mais d'un seul langage, d’un langage total disposant de trois moyens
d’expression, de trois séries de signes: les mots, les images et les sons.”
Para conhecer mais da trajetória do Cineduc, no catálogo da CINEOP, há entrevistas com Marialva Monteiro
e Elisabete Bullara, e artigos sobre a instituição, em homenagem aos 45 anos da Ong. Cf. D’Angelo, Raquel;
D’Angelo, Fernanda. (orgs.) CINEOP – 10a. Mostra de Cinema de Ouro Preto. Belo Horizonte: Universo
Produção, 2015.
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humana. (FREIRE, 2005, 2015)
O Cineduc foi amplamente influenciado não só por Vallet/ Gutierrez, mas igualmente
por Paulo Freire (que também influenciou os primeiros), no que se refere à importância das
novas linguagens estarem presentes na educação, e, sobretudo, à visão de leitura crítica do
mundo.
O Cineduc continua atuante, mas já passou por várias fases. Até 1980, “o trabalho se
desenvolveu basicamente dentro das escolas particulares. Os cursos duravam três anos e
terminavam com a produção de um filme Super-8. Mais de 1500 alunos eram atendidos a
cada ano e foram realizados 110 filmes”9. De 1980-1990:
A experiência do Cineduc foi levada a outros estados brasileiros e a vários
países da América Latina através do OCIC-AL (Organização Católica de
Cinema da América Latina), com cursos de Formação de professores para o
Plan Deni (Plan de Niños) em Lima, Peru; La Paz, Bolívia; Assunção,
Paraguai; Montevideo, Uruguai. Nesse período, também realizamos a
primeira edição de Cinema: Uma Janela Mágica, de Bete Bullara e Marialva
Monteiro (1980), primeiro livro sobre cinema escrito no Brasil para crianças
e jovens; a criação do programa Olho Mágico, veiculado durante 2 anos pela
TVE (1981 – 1982); a criação do Troféu Cineduc premiando filmes de
qualidade para jovens no 1° FestRio (1986); e a fundação do Cinema
Criança - Festival Internacional de Filmes para a Infância e Juventude, em
10
1989.

O Cinema Criança foi o primeiro festival de cinema para crianças da América Latina.
Atualmente, o Cineduc coordena uma Mostra infanto-juvenil dentro do Festival do Rio. A
partir de 1990, filiou-se ao CIFEJ, sendo seu representante no Brasil e ganhando
reconhecimento internacional.
Surgiram outras instituições e redes pela América Latina durante este período, mas foi
com a virada do século XXI, que houve uma explosão de ações, projetos, festivais e
instituições trabalhando com as possibilidades do cinema atuar juntamente com a educação.
Pouco a pouco, assim, construiu-se um campo dedicado ao “romance” entre o cinema e a
educação, a fim de chegar a literacia fílmica.

1.2 Mas afinal, o que é Literacia fílmica?
Na verdade, apesar do fortalecimento da relação entre o cinema e a educação, como
campo de conhecimento legítimo, deve-se esclarecer que não há uma unidade ou consenso
nessa área, nem mesmo para definir o nome, pode-se ler educação audiovisual, pedagogia
9
10

Retirado do sítio da instituição: www.cineduc.org.br
Idem.
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fílmica ou pedagogia da imagem como equivalentes à literacia fílmica, ou ainda alfabetização
audiovisual, mídia-educação, dentre outras possibilidades.
Antes de mais nada, pedagogias da imagem e/ou educação audiovisual é um processo
e literacia fílmica é o resultado deste processo.
Em relação à alfabetização vs. literacia, mesmo no campo da educação, o termo
alfabetização gera muitas controvérsias, pois a aprendizagem real de uma linguagem implica
em algo muito mais amplo que apenas codificar e decodificar, e o vocábulo “alfabetizar” se
desgastou no limite de ler e escrever. Primeiramente, buscou-se a adjetivação para ampliar o
conceito, como “alfabetização funcional”, mas desde os anos 1980, que a palavra letramento
ganhou destaque, no Brasil, a fim de dar ênfase a “comportamentos e práticas de uso do
sistema de escrita, em situações sociais em que a leitura e/ ou a escrita estejam envolvidas.”
(SOARES, 2004, p. 97)
A expressão literacia vem se destacando (mais amplamente em Portugal) em vez de
letramento, porque é mais genérica, remetendo a capacidade de cada indivíduo compreender
e usar uma informação, de modo a desenvolver seus próprios conhecimentos e práticas. Não
se restringe ao universo das letras, pode-se falar em literacia científica, literacia digital,
literacia mediática etc.
Optamos por intitular o capítulo com literacia fílmica, e não pedagogia fílmica, porque
nossa ênfase não está na produção, mas nas práticas de leitura, na potência do espectador
enquanto ser apto a transitar com destreza no universo desta linguagem - ler, compreender e
criar. Também não intitulamos literacia audiovisual porque o nosso recorte da tese está,
especificamente, na leitura de filmes, mediada pelos materiais pedagógicos. Deste modo, a
partir do eixo norteador da literacia fílmica, pesquisamos metodologias de análises fílmicas,
dentre as muitas possibilidades de práticas da educação audiovisual. Nas palavras de Duarte e
Gonçalves:
Algumas das ações nessa área recuperam a perspectiva instrucional,
buscando assegurar a inserção de filmes no currículo escolar; outras
privilegiam a formação estética, no intuito de qualificar o olhar do
espectador para o potencial artístico da linguagem audiovisual. Algumas
ações têm como foco a formação política, configurando-se como estratégia
de empoderamento de comunidades e de grupos sociais em luta por direitos
e/ou em situação de risco. Ampliam-se também os cursos de formação
profissional para o cinema e o audiovisual, assim como o ensino do
audiovisual em contexto escolar. Embora não haja fronteiras rígidas entre
essas perspectivas de trabalho, há diferentes pontos de vista em jogo e estes
influenciam a formulação e a implementação de políticas públicas para o
setor. (2014, p. 38)
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Portanto, seja pela preservação dos aspectos estéticos e políticos da experiência
cinematográfica, seja por questões de ordem da filosofia da educação, seja para conseguirmos
implementar políticas públicas para o setor, é preciso que os agentes do campo discutam os
pressupostos de suas práticas e delimitem o menor denominador comum. Por mais que não se
busque a rigidez de uma definição do que entendem por literacia fílmica (ou como queiram
nomear).
Pensemos, primeiro, no objeto desta literacia. O cinema é um campo com nome e
sobrenome – Cinema e Audiovisual. A ambiguidade, a flexibilidade e a transdisciplinaridade
são traços fortes deste fenômeno, que se renova e se transforma, com a rapidez das inovações
tecnológicas, com a força das mudanças socioculturais. Atualmente, não podemos mais falar
de cinema, sem abordar toda uma rede de possibilidades de realização com imagem e som, o
Audiovisual, que dribla as cercas dos campos e se espalha pelas práticas mais cotidianas.
Segundo as palavras de Migliorin (2015, p. 34):
Mais de um século de cinema nos dá a certeza de sua impureza. Os filmes
estão sempre misturados a diversas outras formas de expressão e de diálogo
com os espectadores. Da publicidade ao Youtube, da TV ao elevador, somos
exploradores de naturezas eletrônicas, coloridas, ruidosas. Não existe cinema
fora desse universo, ele está absolutamente imbricado ao audiovisual.

Falar de cinema é falar de cultura, estética, política, economia, midiatização,
divertimento, ética, o social, o real; é invenção de mundos, é provocar rupturas e
continuidades, é construção de subjetividades, é conhecer mais de si.
Deste amplo contexto de disseminação e apropriações do cinema e do audiovisual,
temos o enquadramento no conjunto das possibilidades e fragilidades do cinema em processos
formativos, majoritariamente, no contexto escolar, onde os paratextos fílmicos pedagógicos
incidem. Ocorre que na escola, geralmente, apenas uma das três dimensões do cinema ganha
ênfase – tecnologia, comunicação e arte –, fazendo com que não se experimente a
complexidade do dispositivo. Quando acreditamos que a potência do cinema é, precisamente,
estar no entre-lugar dessas três dimensões.
A primeira ênfase recai sobre as metodologias das técnicas audiovisuais e
informacionais – as “tecnologias da informação e da comunicação” (TICs), que ganham
cada vez mais importância, visibilidade e reconhecimento no campo da educação e nas
políticas públicas. Aqui é enfatizado o acesso e a formação para o uso das tecnologias, e se
promove a inovação na educação, com o argumento da inclusão social e cultural.
Apenas como exemplificação, na década de 1990, no Brasil, dois programas do
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governo federal foram implantados, dentro da lógica de “modernização” da educação – a TV
Escola (1996) e o ProInfo (1997). A TV Escola levou tecnologia para a sala de aula (TV,
videocassete, antena parabólica, receptor de satélite, fitas etc), para disponibilizar conteúdos
em um novo formato, a fim de melhorar a qualidade do trabalho didático-pedagógico. Não era
a TV, como simbolicamente é entendida e consumida pelos estudantes, que estava sendo
levada para a sala de aula, mas um equipamento para exibição de programas e informações
“qualificados” que, normalmente, não circulam nas televisões comerciais.

O ProInfo -

Programa Nacional de Tecnologia Educacional é um programa do MEC para promover o uso
pedagógico de TICs na rede pública de ensino. Também produz seu próprio conteúdo, e conta
com o e-ProInfo – um ambiente colaborativo de aprendizagem, que promove cursos à
distância, recursos para o uso das bibliotecas, fórum de debates etc.
No entanto, esta ênfase é a que mais se distancia do propósito da literacia fílmica,
atendendo a outros objetivos. As tecnologias entram na educação, não como objeto de estudo
em si, ou uma nova linguagem para leitura e expressão, mas como ferramentas, um uso
instrumental, em geral, em função de outras disciplinas.
A segunda ênfase é a base do trabalho da educomunicação, ou a mídia-educação, isto
é, o cinema é visto como um meio de comunicação (junto da TV, por exemplo), um método
que valoriza a expressão através da linguagem, com ênfase nos estudos semióticos. A já
citada pedagogia da linguagem total é um exemplo desta abordagem, que, dentre outras ações,
convoca a importância da dúvida e aponta que a principal tarefa da educação deveria ser a
aprendizagem de viver a ambiguidade (GUTIERREZ, 1978, p. 57) - os signos devem ser
vistos como significantes e não somente como portadores estáveis de significados. O texto
impresso nos leva a códigos e a regras gramaticais inalteráveis, mas isso não ocorre com as
linguagens dos meios de comunicação. “A leitura e a escrita de significantes são criatividade
em si porque implicam tanto no reconhecimento como na realização de relações sensíveis,
ricas e flexíveis.” (GUTIERREZ, 1978, p. 58)
A metodologia pedagógica de aprendizagem da linguagem total é um processo
dinâmico, que deve ser adaptado de acordo com cada situação. Gutierrez (1978, p. 60) ressalta
que: “Existem pessoas naturalmente mais intuitivas, outras mais reflexivas, haverá outras que
serão mais sentimentais.” Resguardada a observação dessas diferenças, de uma maneira geral,
deve-se passar pelas seguintes etapas:
1. Educação da percepção ou leitura denominativa do signo – importante etapa,
especialmente, para a “leitura” dos signos icônicos e sonoros, caracterizados pelo
imediatismo, que causam um impacto perceptivo. Além disso, tanto as artes quanto os
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meios de comunicação podem auxiliar uma educação pensada de maneira integrada:
“ajudando a criança a mover-se, tocar, cheirar, ver, ouvir, do modo mais completo e
com a maior liberdade possível.” (GUTIERREZ, 1978, p. 62)
2. Educação da intuição ou leitura conotativa – momento dedicado a interpretar a
primeira reação, de prazer ou repulsa, a visão pessoal do leitor/espectador.
3. Criticismo ou personalização – um processo de análise crítica, que observa as
implicações sociais, culturais, políticas, econômicas e possivelmente religiosas da obra
em questão. Trata-se de um momento de contextualização histórica e de reflexão sobre
a visão do criador, seu ponto de vista e suas intenções na comunicação (informar,
educar, entreter etc).
4. A criatividade – fase que valoriza a prática da expressão pessoal, não estereotipada,
lembrando que “obrigar um jovem a expressar-se unicamente por meio da linguagem
verbal é enclausurá-lo em um estereótipo insuportável.” (GUTIERREZ, 1978, p. 69)
É importante frisar que não se trata de uma metodologia das técnicas audiovisuais (as
TICs supracitadas). A proposta da linguagem total está voltada para uma educação por e para
os meios de comunicação social. As atividades, dentro da metodologia proposta, dividiriam-se
em:
a) Leitura e escrita de imagens fixas – dependendo da idade do educando, pode ser uma
escrita com o pincel, ou com uma câmera fotográfica, por exemplo.
b) Leitura e escrita de imagens móveis – que dependerá muito das condições de tempo e
de economia, porém, fundamental para que as crianças, diante da necessidade de
expressar-se por imagens, cheguem também a pensar em imagens.
c) Leitura e escrita de sons – destaca-se a importância dos ruídos e do silêncio, como
meio de expressão, e o desenvolvimento da percepção sonora e a memória auditiva.
d) Leitura e escrita dos signos linguísticos – não perde em importância, apenas é
complementada pelas atividades anteriores, de forma que se evita a dicotomia entre a
razão

e

“as

pulsações

intuitivas”

ou

“inteligência

não

conceitualizada”.

(GUTIERREZ, 1978, p. 92)
Quase meio século depois, no projeto da Oi Kabum de Salvador11, Coletânea Festas
11

“Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia oferece a jovens de comunidades populares urbanas, estudantes ou
egressos da rede pública, formação em cursos de design gráfico, computação gráfica, vídeo, fotografia e
webdesign. Os jovens ampliam sua habilidade de expressão e seu repertório cultural numa formação
completa, técnica e humana. Com unidades em Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Salvador, o
programa dura 18 meses e tem como proposta fazer com que os jovens se apropriem das tecnologias da
comunicação e da informação em processos criativos, podendo assim atuar nos campos de trabalho artístico e
cultural.” http://www.oifuturo.org.br/educacao/oi-kabum/ (acessado em 15/05/2012). A unidade de Salvador
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Populares de Salvador, há um Guia do Educador, em que se pode observar os mesmos
parâmetros:
Cada imagem, seja publicitária, institucional, educativa, é concebida para
transmitir aos sujeitos ideias, concepções e valores, buscando alcançar os
seus objetivos. Às vezes, procuram também convencer. Por isso, se torna tão
importante perceber porque uma imagem é veiculada de determinada forma.
Entender a mensagem por trás da mensagem para fazermos nossas escolhas
de forma crítica. (s/data)

Do mesmo modo, o Guia do Educador aponta dois níveis fundamentais para leitura de
imagens – denotação e conotação. E apontam um roteiro didático de ações, que
compreendem: observar e descrever; analisar; interpretar; fundamentar; produzir e revelar.
Na mesma linha de pensamento se encontra a mídia-educação. Fantin (2014, p. 60)
resume a mediação educativa deste ponto de vista da seguinte maneira: “fazendo educação
com os meios (usando os filmes em contextos de fruição), sobre os meios (realizando leitura
crítica através da análise fílmica) e através dos meios (produzindo audiovisuais).” Desde
2011, o Departamento de Comunicações e Artes (CCA), da ECA/USP, oferece a licenciatura
em Educomunicação, formando um novo profissional, o educomunicador, a quem caberá a
docência e a consultoria em projetos, buscando sempre o cruzamento entre comunicação,
tecnologias de informação, artes e educação.
Finalmente, em relação à última ênfase, cinema como arte, podemos destacar como
exemplo A Hipótese-Cinema (2008), relato do cineasta e professor Alain Bergala, sobre a
experiência de integrar o pequeno grupo de conselheiros que desenvolveu o projeto “A
Missão”. Trata-se de uma política definida por um plano de cinco anos para o
desenvolvimento das artes e da cultura na escola, uma criação dos Ministérios da Cultura e da
Educação, na França, representados respectivamente por Catherine Tasca e Jack Lang. Em
junho de 2000, Bergala ficou responsável por pensar um projeto especificamente para o
cinema.
A grande “hipótese” defendida por Jack Lang é que a arte na escola promove o
encontro com a alteridade. O compromisso é com uma pedagogia da criação, tanto nos
exercícios de realização, quanto no ato de assistir a filmes. Neste sentido, as funções do(a)
educador(a) são:
1. Organizar a possibilidade do encontro com filmes - uma responsabilidade pesada.
Segundo Bergala (2008, p. 63): “O pior, no encontro com a obra de arte, é a
indiferença [...] todo o resto - rejeição violenta, dificuldade de acesso, irritação - ainda
funciona em parceria com a Cipó Comunicação Interativa. http://oikabumsalvador.blogspot.com.br/
(acessado em 15/05/2012).
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representa um caminho entreaberto.”
2. Designar, iniciar, tornar-se “passador” - ser professor é diferente de ser um
“passador”, como vimos no primeiro capítulo, à respeito do professor-mediador.
3. Aprender a frequentar os filmes - depois do encontro (se houver), a escola deve
facilitar o acesso permanente e individualizado ao filme, iniciando os alunos numa
leitura e análise criativas (não apenas crítica).
4. Tecer laços entre os filmes - a escola deve levar o aluno à compreensão de que toda
obra de arte dialoga com obras do passado e do presente, com outras artes, e, como
Bergala chama atenção: “inclusive quando seu autor não o percebe ou o contesta.”
(2008, p. 68)
A proposta de Bergala é que a criação já deve estar presente desde o ato espectatorial,
ao se falar dos filmes, ao analisá-lo, ou seja, antes de chegar ao ato de criação cinematográfica
per se. Bergala contrapõe a análise acadêmica - com sua tradição “científica” e a única
finalidade de compreender, decodificar, “ler o filme” -, à análise de criação, que tem um
caráter transitivo, onde a análise não é a finalidade, mas uma “passagem para outra coisa”
(2008, p.129).
À respeito do ato de criação, deve-se extrair dele alguns pontos decisivos:
a) Componentes fundamentais do gesto de criação cinematográfico: eleição, disposição e
ataque.
b) Fragmento e totalidade (Bergala alerta para o perigo de se valorizar o storyboard em
situação escolar, deve-se pensar sempre as relações do fragmento com a totalidade).
c) Tomada de decisão (a situação escolar, para a realização de um filme, não está tão
distante das condições do cinema, visto que o tempo também é o produto mais raro).
d) O encontro do “programa” com a realidade da filmagem.
e) A negatividade (reflexão sobre “o que não foi expresso, mas foi projetado” e “o que
foi expresso intencionalmente”). (2008, p. 163)
Bergala foi inspiração e consultor do projeto de pesquisa e programa de extensão
Cinema para Aprender e Desaprender (CINEAD), que nasceu na Faculdade de Educação da
UFRJ, em 2006, e continua se reinventando ao longo dos anos. Nas palavras da coordenadora,
Adriana Fresquet, sobre a pedagogia da criação que fundamenta seu trabalho:
A possibilidade de identificar essa relação entre mim e o outro, mediada pela
câmera, constitui uma mola para ativar a tensão entre dois estados cuja
potência pedagógica o cinema movimenta com especial competência: crer e
duvidar. Transitar entre esses dois polos que paralelamente nos aproximam
de certa materialidade do real para o infinito do imaginário exercita a
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inventividade de ensinantes e aprendentes em dois gestos fundadores da
educação: descobrir e inventar o mundo. (2013, p. 123)

E seguindo a mesma “visão de mundo”, Migliorin desenvolveu a fundamentação
teórica do projeto Inventar com a diferença - cinema e direitos humanos12:
A troca subjetiva radical que o cinema nos permite é uma questão-chave na
relação com a educação: levamos aos estudantes múltiplas visões de mundo,
múltiplas possibilidades de estar no mundo. E não somente porque a
'diversidade é linda', mas porque o mundo é feito de dissensos, de embates,
de lutas, de diferentes formas de organizar o desejo e a vida. (2014, p. 101)

Vistas as três ênfases e compreendidas as duas últimas, resta-nos refletir: quais as
proximidades e distanciamentos entre as duas propostas descritas?
As duas propostas são exemplos de duas tradições de abordagens do cinema na
educação, mas, claro, não são totalizantes, como “tradições”, tem suas variações (culturais),
atualizações (a pedagogia da linguagem total foi elaborada nos anos 1960) e nuances
(hibridismos com outras propostas em alguns aspectos). Trazemos aqui duas metodologias
para melhor examinarmos os pontos de encontro e desencontro entre as duas visões.
Por um lado, a pedagogia da linguagem total valoriza a expressão através da
linguagem, sua base prevê as linguagens próprias de cada um dos meios técnicos de
comunicação, segundo Gutierrez, “para que os homens não sejam massa de manobra, mas
consumidores inteligentes” (1978, p. 37). Ou seja, com o peso de uma abordagem inoculativa,
característica dos anos 1970. Por outro lado, a pedagogia da criação, da hipótese-cinema,
critica a tradição pedagógica do cinema como linguagem, um enfoque que é uma reação a
outra abordagem equivocada, segundo Bergala, a “conteudística”, que utiliza o cinema em
sala de aula apenas como uma ferramenta, para explorar os temas de suas disciplinas. Neste
sentido, Bergala é contra a visão de que precisamos aprender a linguagem cinematográfica
para nos defender contra os filmes, pois dessa maneira, o cinema seria perigoso. Ademais, o
autor alerta para o fato de que o perigo está sempre restrito ao ideológico, nunca à
“mediocridade ou nulidade artísticas” (BERGALA, 2008, p. 45).
Bergala reprova esta postura com veemência: se o objetivo é a “defesa” do espectador,
12

Uma realização da Universidade Federal Fluminense e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, Ministério da Cultura, cujo objetivo foi oferecer formação e acompanhamento a educadores para
trabalharem com cinema em torno da temática dos Direitos Humanos, no primeiro semestre de 2014.
Atingindo um total de 5400 alunos e 500 professores da rede pública do Ensino Fundamental e Médio, de 29
cidades espalhadas por todo o território nacional. “Entendemos que existe, com o cinema, uma possibilidade
ímpar de pensar e se aproximar de questões relacionadas a direitos humanos, de promover o reconhecimento
do território e trazer à tona toda uma dimensão ética que atravessa o universo das crianças e dos adolescentes.
Trata-se de provocar a percepção de si e do outro, a singularidade do olhar para as diferenças e de voltar-se
para aqueles que, pelas mais diferentes formas, vivem algum tipo de fragilidade na comunidade”. Cf.:
http://www.inventarcomadiferenca.org/rede#sthash.8kByq2mB.dpuf
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a melhor maneira deveria ser a “formação paciente e permanente de um gosto, fundado em
coisas belas, para ter alguma chance, ainda que mínima, de agir como antídoto à burrice
assoladora e à feiúra agressiva da maior parte dos programas de televisão que não dizem
respeito a um imaginário do cinema”. (2008, p. 55) Para o autor, a televisão é claramente um
mau objeto, portanto, o cinema só sai perdendo ao ter sua imagem associada a ela. Bergala
(2008, p. 56) chega ao ponto de questionar: “É realmente preciso reservar um lugar, na escola,
para toda essa miséria?”
Como resolvemos este nó num campo que se autodefine Cinema e Audiovisual? Que
vive uma expansão enorme de suas fronteiras? Além do fato de que, no Brasil, o espectador
comum ainda tem preconceito em relação ao cinema nacional, enquanto a teledramaturgia
possui uma importância fundamental, cujo alcance se estende às práticas mais cotidianas? Em
outras palavras, os pressupostos de Bergala não podem valer para a realidade brasileira sem
uma boa dosagem de adaptação cultural.
Em relação à abordagem pedagógica dos filmes, as duas perspectivas também
divergem. A pedagogia da linguagem total indica o trabalho progressivo - das imagens fixas à
imagem em movimento - e com curtas-metragens.
A situação se torna sumamente complexa e, por isso, convém iniciar-se o
estudo com filmes de curta duração a fim de poder aprofundá-los com uma
leitura denotativa detalhada, único passo para poder chegar a encontrar seus
significados peculiares. A experiência demonstra que somente uma visão do
filme é insuficiente. (GUTIERREZ, 1978, p. 88)

O curta, assim, permite ver e rever várias vezes o filme, para uma análise minuciosa,
como a proposta baseada na semiologia pressupõe, priorizando sempre o visionamento
integral da obra: “Um extrato, sem a visão completa do filme, perde o interesse e até mesmo o
seu significado, ainda mais quando uma ‘peça escolhida’ do autor. Mas um trabalho
completo, mesmo curto, é extraordinariamente rico.” (VALLET, 1968, p. 88)13
Já a proposta de Bergala não indica o trabalho com curtas na escola, porque estes,
historicamente, estão relacionados à aprendizagem e à experimentação, contudo, com um
caráter a cada dia mais exibicionista, sendo:
[...] praticado por espertinhos cujo desejo principal é ter um cartão de visita
[...] Os roteiros têm que ser brilhantes, os finais surpreendentes, os
storyboards sofisticados, os ângulos estranhos, a luz visível, os movimentos
de câmera virtuosísticos: cada plano parece estar lá para dizer: “Vejam o que
13

Tradução nossa: “Un extrait, sans la vision totale du film, perd de son intérêt et même de sa signification, plus
encore qu'un ‘morceau choisi’ d'auteur. Mais une oeuvre complète, même courte, est extraordinairement
riche.”
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sei fazer”. (BERGALA, 2008, p. 183)

Além disso, segundo o autor, o curta-metragem ainda traz outros problemas, como a
ambiguidade entre avaliar o objeto ou o processo, o empobrecimento dos personagens; e a
perda do sentimento do tempo, em detrimento de uma vontade exclusiva de enunciação.
Assim, Bergala prefere o uso de trechos de filmes, não apenas para o visionamento, como
também para a produção (propõe a realização de uma cena do meio de um longa, por
exemplo, como exercício).
Bergala (2008, p. 96) também declara que: “Nunca acreditei na teoria ‘de-Pokemon-aDreyer’, segundo a qual seria preciso partir daquilo de que as crianças gostam
espontaneamente para levá-las pouco a pouco a filmes mais difíceis.” E acrescenta que
aqueles que inserem produtos de consumo no âmbito da arte são traidores.
Quando se quer edulcorar a cultura para torná-la mais apetitosa ou digerível,
é porque se está profundamente convencido de que ela é uma pílula amarga
cujo gosto precisa ser dissimulado. O verdadeiro acesso à arte não pode ser
confortável ou passivo. [...] Não é a arte que deve ser exposta sem riscos aos
jovens espectadores, eles é que devem ser expostos à arte e podem ser
abalados por ela. (BERGALA, 2008, p. 98)

Com esta colocação, Bergala não somente nega diferentes teóricos da educação com
os quais dialogamos, como Freire e Vygotsky, cujos pressupostos partem do conhecimento do
estudante ou de sua zona de desenvolvimento real (ZDR), para a construção de novos
conhecimentos ou sua zona de desenvolvimento potencial (ZDP)14; como também nega
grande parte da sociologia e dos estudos culturais, que apontam como o campo da arte é
indissociável da lógica de mercado de bens simbólicos, e que complexificam o jogo dialógico
do consumo cultural. Além disso, verifica-se certa ambivalência em seu discurso, pois ao
mesmo tempo que defende que não julguemos o gosto das crianças, alega que só se deve
exibir filme “bom”. E quanto ao arbitrário da definição do que é bom ou não?15
Em suma, do lado da ênfase na comunicação, a suposta necessidade de inoculação
ofusca a potencialidade da estética fílmica; do lado da ênfase na arte, a superestimada crença
na experiência estética recusa uma face comunicacional do cinema ligada à retórica e à
relação com as megacorporações da informação e do entretenimento. Na verdade, ambas
visões sofrem forte influência da teoria crítica frankfurtiana, sendo que a primeira busca uma
pedagogia para impulsionar uma apreciação crítica do cinema, enquanto a segunda concentra14
15

Para uma boa síntese destes conceitos-chaves de Vygotsky, ver artigo de ALVAREZ e DEL RÍO (1996).
No vídeo “Bom filme” do AbCedário com Alain Bergala, uma realização do CINEAD, o autor não consegue
definir o que seria isto. Trata-se de uma colocação subsumida em uma discussão infinita sobre “o que é arte”,
prolongada, historicamente, pela filosofia da arte. Em Qu’est-ce qu’un bon film?, Laurent Jullier (2012) faz
um protesto à intolerância cultural, e afirma que depende do que o espectador demanda do filme.
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se no “bom cinema”, rejeitando qualquer aproximação com a “indústria cultural”.
Um importante ponto de encontro se dá no momento em que Vallet/ Gutierrez e
Bergala chamam a atenção para a importância da voluntariedade dos agentes envolvidos no
processo pedagógico (Bergala reforça ao defender a necessidade da voluntariedade também
do professor), enquanto, no Brasil, recentemente aprovou-se uma lei que cria a
obrigatoriedade tanto para os professores quanto para os alunos: a Lei 13.006/2014, a partir
do Projeto de Lei do senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que obriga os alunos do ciclo
básico da rede pública de ensino a assistir filmes nacionais por, no mínimo, duas horas
mensais.16
As três ênfases, especialmente as duas últimas descritas, são valiosas porque trazem
muitas questões para refletirmos sobre que metodologia queremos adaptar para a literacia
fílmica na realidade brasileira atual, e, principalmente, problematizam o que queremos
alcançar com seja qual for a metodologia utilizada. Em outros termos: que literacia queremos?
Veremos como esta questão tem sido debatida no campo.

1.3 O campo da literacia fílmica

Enquanto não havia centralidade na prescrição do currículo escolar nos países, a
educação cinematográfica era empregada livremente, por aqueles que estavam interessados e
que poderiam ter acesso ao equipamento 16mm e películas. Entusiastas com a apreciação de
filmes compartilhavam suas ideias e desenvolviam suas práticas desde as primeiras décadas
do século XX.
No mesmo período que no Brasil ocorria o movimento da Educação Nova e da criação
do INCE, na Inglaterra, segundo relata Bazalgette (2010), em 1933, o British Film Institute
(BFI) foi criado após a publicação de um relatório, The Film in National Life (Commission on
Educational and Cultural Films, 1932), elaborado por um grupo de educadores do Instituto
Britânico de Educação de Adultos, que estavam preocupados tanto com o uso instrumental do
cinema na educação, quanto com o desenvolvimento do gosto do público. O BFI criou
diversas frentes de ação, como a criação da revista Sight and Sound, por exemplo, mas o
investimento em Educação foi subestimado.
Em 1950, o desenvolvimento da educação cinematográfica no Reino Unido ganhou
um fôlego importante com a criação da Society of Film Teachers (SFT). O BFI e SFT (que
mais tarde se tornou a Society for Education in Film and Television – SEFT) trabalharam
16

Discutiremos as implicações desta Lei na próxima seção.
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juntos em eventos, publicações e revistas, como a Screen Education (1971-1982), fazendo um
trabalho de base para o desenvolvimento e valorização do ensino de cinema.
Contudo, no início de 1980, nas palavras irônicas de Bazalgette (2010, p. 19): “o
Governo do Reino Unido passou por um dos seus paroxismos periódicos de ansiedade sobre
as influências da mídia sobre os jovens, e encomendou um relatório de Her Majesty’s
Inspectorate of Schools (HMI), sobre a relação entre televisão popular e as crianças em idade
escolar.”17 Foi observado que os cursos especializados em mídia não eram suficientes, e que
todos os professores devem se envolver na análise e discussão de programas de televisão com
os jovens. Assim, os termos “educação para os media” e “estudos de mídia” passaram a ser
mais frequentes do que “estudos de cinema”.
O termo media literacy foi, inicialmente, utilizado por pesquisadores como Margaret
Spencer, que introduziu o conceito de “literacias emergentes” para descrever a relação das
crianças e jovens com as novas formas de ler e escrever com as mídias, no meado da década
de 1980. (BUCKINGHAM, 2007, p.43) A Declaração de Grunwald de 1982 legitimou a
criação do campo da media education, e desde então, busca-se uma definição mais precisa da
educação para as mídias18, que engloba a literacia midiática, cujas competências podem ser
resumidas em quatro áreas de habilidades: de acessar, analisar, avaliar e produzir
criativamente. Estas, por sua vez, impulsionam aspectos do desenvolvimento pessoal, que
deveriam estar presentes em qualquer cidadão, como ampliação da consciência e pensamento
crítico.
Segundo Bazalgette (2010), o estudo de filmes associou-se à alta cultura e a tentativas
de tirar os alunos do domínio de Hollywood, apresentando-os ao cinema de arte europeu.
Porém, o BFI, em geral, voltou-se ao cinema popular contemporâneo e a cultura televisiva.
Em 1986, o BFI criou um “Grupo de Trabalho primário” consistindo de 20 professores e
acadêmicos, cuja tarefa era tentar definir e descrever a educação para a mídia direcionada às
crianças. O fruto deste trabalho, em 1989, foi o documento intitulado Curriculum Statements,
um conjunto de seis áreas-chaves de conhecimento e compreensão – instituições, categorias,
17

18

Tradução nossa: “the UK Government went through one of its periodic paroxysms of anxiety about media
influences on the young, and commissioned a report from Her Majesty’s Inspectorate of Schools (HMI)
about the relationship between popular television and schoolchildren.”
Literacia midiática “é o resultado de um processo de aprendizagem (e ensino) em qualquer contexto, mas
particularmente na educação formal, informal, configurações sociais, familiares e de mídia. Este processo
multi-contextual leva à aquisição de habilidades e competências específicas, além de atitudes e valores. Este
processo é conhecido como educação para os media”. (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA,
2008, p. 14) A literacia midiática diz respeito ao poder das imagens, sons e mensagens de todos as mídias,
incluindo televisão e cinema, rádio e música gravada, mídia impressa, internet e outras novas tecnologias de
comunicação digital. Na Europa, é mais comum a grafia “media”/ “educação mediática”. Optamos por grafar
“mídia”/ “educação midiática”, conforme os textos, normalmente, são escritos e/ou traduzidos no Brasil.
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tecnologias, linguagens, representações e audiência – que funcionaram como um modelo de
literacia midiática19 que foi integrado aos planos curriculares em diversos países
(BAZALGETTE, 2010).
Ainda em 1986, surge a Ontario Association for Media Literacy, no Canadá, com
outro plano para o desenvolvimento curricular, que propõe “uma reflexão em torno da
natureza comercial dos media, dos valores e ideologias que transmite, das suas linguagens,
estilos, técnicas, códigos, convenções e recursos estéticos, entre outros.” (PINTO, 2011, p.33)
Nos EUA, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que promove a
premiação do Oscar, em 2009, lançou um amplo programa de literacia midiática, fazendo uma
introdução sobre vários meios antes de focar no cinema20.
No novo século, o conceito de literacia midiática ganhou força na agenda política
europeia e na América do Norte. O BFI prosseguiu este percurso com a adoção da Carta pela
Literacia Midiática em 2005, uma versão européia em 2006, e um programa de três anos do
UK Film Council. O discurso consensual é que, embora as novas tecnologias permitam que
todos os indivíduos possam aprender sozinhos, em qualquer lugar, a qualquer momento,
através de qualquer dispositivo, há um risco de uma nova exclusão digital, entre aqueles que
têm acesso à inovação, através de uma educação de qualidade, com suporte tecnológico
adequado, e aqueles que não têm (BFI, 2014, p.6).
Embora o velho continente tenha uma longa tradição de educação para imagem, com
forte motivação de fortalecer as cinematografias européias e torná-las patrimônio acessível às
crianças e jovens, bem como acontece com outras formas de arte, em geral, a aproximação da
literacia fílmica através da educação midiática é dominante, na Europa e na América21. A
pressão do mercado é um fator a se considerar, de onde vem o maior investimento na área.
Por exemplo, o relatório sobre o impacto da educação cinematográfica feito pelo BFI, em
2014, apontou que os estudos de mídia estão em segunda posição como carreira mais
empregável no Reino Unido, seguindo de perto a medicina. As emissoras de rádio e TV, junto
das empresas de jornalismo são grandes responsáveis por esses dados.
No entanto, desde 2010, vê-se um movimento de articulação do subcampo da literacia
fílmica para ganhar maior autonomia, pois como disse Mark Reid (2014), a literacia midiática
19

20

21

Apesar do termo se referir a habilidades específicas que permitem a leitura e a expressão através de diferentes
linguagens, o termo tem se estendido (e provocado confusão) às ações pedagógicas necessárias para
potencializar essas competências da audiência ativa.
A literacia mediática envolve outras três habilidades e formas de literacias: leitura e escrita; audiovisual (onde
se insere a literacia fílmica); e digital.
A participação da autora no European Media & Information Literacy Forum 2014, realizado pela Comissão
Européia e a UNESCO, em Paris, evidenciou esta situação. O enquadramento era: Global Alliance for
Partnerships on Media and Information Literacy.
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tem uma agenda diferente, com atitudes, mentalidades e abordagens distintas das utilizadas
pela literacia fílmica. Reid diz que a literacia midiática não é sobre celebração, ou
compreensão fílmica, tende a ser crítica de um modo desconfiado, com uma postura
protecionista. Busca-se, então, uma aproximação com a prática francesa, que sempre se
destacou na área, como já vimos no primeiro capítulo, abordando o surgimento do
cineclubismo, e veremos ainda no Capítulo 4, com o estudo de caso.
A França, além de implementar há mais de duas décadas um programa de política
pública nacional, também desenvolve o programa transnacional Le Cinéma, Cent Ans de
Jeunesse, que se iniciou em 1995, na celebração do centenário do cinema, com a coordenação
do departamento educacional da Cinemateca Francesa. O programa de educação
cinematográfica promove ateliers com jovens de seis a 18 anos de idade, durante um ano
letivo, e no vai-e-vem entre teoria e prática, desenvolve a sensibilidade e o olhar das crianças
e jovens. A cada ano um elemento fílmico é escolhido como “ângulo de ataque” para a
descoberta do cinema (a cor, o ponto de vista, mostrar e esconder, por que mover a câmera?
etc.), dentro da proposta metodológica de Bergala, conselheiro artístico do programa. Como
este se espalhou por diversas regiões da França, e também em Portugal, Itália, Espanha,
Brasil, Grã-Bretanha e Alemanha, uma rede de instituições e pessoas se encontram no início
do ano para decidirem as rigorosas “regras do jogo” (para os exercícios e para o vídeo-ensaio)
e para a preparação de material pedagógico sobre a questão, com trechos de filmes da
cinematografia mundial. Há ainda um encontro no meio do ano para reflexão sobre o
andamento do processo, e outro último para exibição dos vídeos finais, com a participação
dos estudantes. Mark Reid (2014a) destaca a relevância deste último encontro não assumir um
caráter de evento com “tapete vermelho”, ao contrário, sem competições, os jovens veem e
debatem seus filmes com muita seriedade, e um indicador dessa postura é o fato do cineasta
Costa-Gravas (e então presidente da Cinemateca Francesa) exibir alguns de seus próprios
trabalhos, depois assistir aos vídeos dos jovens e juntos debaterem como pares.
Durante entrevista, Nathalie Bourgeois (2014), coordenadora geral do programa, não
respondeu sobre sua experiência com análise fílmica em contexto escolar, ao longo dos anos
de trabalho com o serviço educativo da Cinemateca, e sobre a escrita de material pedagógico
do projeto que iremos analisar no Capítulo 4, preferiu direcionar a conversa para o programa
Cent Ans de Jeunesse, que não possui material pedagógico impresso com análise fílmica, mas
possui outros tipos de materiais que auxiliam na compreensão da linguagem e na realização
de análises orais, informais. Sua principal contribuição foi chamar a atenção para a questão da
comparação como uma forma de “ensinar a ver”, de analisar um filme, afinal a base da
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metodologia do programa é a comparação entre trechos de filmes sobre o mesmo elemento
fílmico como motor da investigação e da criatividade.
No Brasil, onde há dois pólos do programa – Imagens em Movimento22 (Rio de
Janeiro) e Escola Carlitos23 (São Paulo) – as ações de educação para o cinema cresceram,
exponencialmente, a partir do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. Sem
dúvidas, dentre uma série de mudanças, os programas de expansão e interiorização das
universidades públicas representaram uma contribuição significativa através de projetos de
pesquisa e extensão24, em escolas, ou em comunidades as mais diversas (rurais, indígenas,
quilombolas, marginalizadas nos centros urbanos etc.), promovendo o cinema como expressão
artística e cultural. Rosália Duarte e Beatriz Gonçalves também ressaltam as políticas
culturais que fomentaram o setor:
Ainda que não tenha sido formulada com este propósito, a política
implementada pela Sav influenciou algumas das principais ações em Cinema
e Educação na esfera pública, no país. A ampliação do circuito alternativo de
exibição – Pontos de Difusão Digital, Programa Cultura Viva (Pontos de
Cultura) e Programa Mais Cultura (Cines Mais Cultura); e o lançamento da
Programadora Brasil (2007) […] Com essas ações, o MinC desempenhou
papel decisivo na mudança do foco da relação entre cinema e educação:
ampliam-se as atividades que visam a qualificação da experiência estéticopolítica – ver, fruir, analisar, compreender, realizar – em detrimento da
perspectiva instrucional. (2014, p. 42)

Tais mudanças políticas, bem como a mobilização social de pequenos e grandes
grupos do terceiro setor, ampliaram o alcance da educação audiovisual para jovens de
comunidades de baixa renda com o propósito de empoderamento social e de elevação de
autoestima. O Movimento Cineclubista se rearticulou e o trabalho com cinema se fortaleceu
em uma chave educativa direcionada ao exercício da cidadania. Portanto, o ensino de cinema
e audiovisual se expandiu, como concluíram Duarte e Gonçalves (2014, p. 41): “em diferentes
níveis e modalidades, tanto na iniciativa privada e no terceiro setor quanto no âmbito das
administrações públicas, formando público, profissionais, comunicadores e educadores.”
22
23
24

Associação Electra com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM-Rio).
Com a Cinemateca Brasileira de São Paulo.
Além de exemplos baianos já citados, como o Quadro a Quadro, da UFRB e Janela Indiscreta, da UESB,
contamos, dentre outros, com: Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual e CINEAD – Cinema para
Aprender e Desaprender, ambos da UFRJ; Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte – NICA, da UFSC;
Kumã: Laboratório de Pesquisa e Experimentação em Imagem e Som, da UFF; GRUPEM – Grupo de
Pesquisa em Educação e Mídia, da PUC-Rio; Aruandalab.doc – Pesquisa e análise sobre métodos de
produção de audiovisual de não-ficção, da USP; Pontão de Cultura Digital, da ECO/ UFRJ; Grupo de
Pesquisa em Semiótica e Culturas da Comunicação, da UFRGS; GEIN – Grupo de Estudos em Educação
Infantil, da UFRGS; LINCE – Linguagens, Infância e Educação, da UNISC; etc. Muitos desses apoiados pelo
Programa de Extensão Universitária (ProExt Cultura), um edital com suporte dos Ministérios da Cultura e da
Educação.

132

Junto com as práticas, as instâncias de legitimação também se ampliaram, atualmente
há diversos festivais para filmes de escola, ou realizados por jovens estudantes, como o
Festival Visões Periféricas (comemorando 10 anos em 2016, possui uma mostra exclusiva
para filmes produzidos por alunos de oficinas, escolas livres e projetos de formação em
audiovisual) e o Festival Imagens EMdiálogo25 (feito em parceria por uma rede de
universidades, realizado online, através do Portal EMdiálogo); aumentaram o número de
pesquisas acadêmicas e publicações sobre o tema, como nossa bibliografia pode comprovar;
eventos para debate sobre as questões do campo, como o Seminário Nacional de Cinema e
Educação, que ocorreu em outubro de 2012, originando o livro Escritos de Alfabetização
Audiovisual, e os Encontros Internacionais de Cinema e Educação da UFRJ (na sua oitava
edição, em 2015); dentre diversos outros. O campo conseguiu se estabelecer, inclusive, no
Encontro da Socine – Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, que sempre
teve resistência ao tema educação e, em 2016, contará com um seminário temático Cinema e
Educação pela primeira vez.
Como evidenciado até aqui, são muitas frentes de ações, políticas e produção de
conhecimento neste nem tão novo campo, não pretendemos esgotá-los nesta pesquisa,
concentraremo-nos nas discussões de duas redes importantes de trabalho na área, uma
européia e outra latino-americana. Acreditamos que, curiosamente, as redes se dividam
também entre as duas tradições de trabalho com cinema e educação - educomunicação
(cultura anglo-saxã) e a arte-educação (cultura francesa) - embora a França esteja
influenciando outros países europeus, sobretudo, com o programa Cent Ans de Jeunesse. Isto
é, cada rede dá ênfase a uma tradição, em seus discursos oficiais, mas não significa que
representa a totalidade dos trabalhos desenvolvidos nos países, ao contrário, no Brasil, como
já vimos, as duas tradições são fortes.

3.3.1 F.L.A.G. - Film Literacy Advisory Group
Em março de 2012, foi realizado, em Londres, um seminário de apresentação dos
resultados da primeira fase de uma ampla pesquisa sobre a situação atual, especificamente da
Film Literacy (FL)26, com representantes de 30 países. Os agentes participantes da pesquisa
25

26

O Festival era exclusivamente para filmes realizados por estudantes nas escolas, mas teve suas atividades
interrompidas em 2014.
Também chamada de Screening literacy. Cf. BRITISH FILM INSTITUTE. Screening literacy, 2012. A
pesquisa, patrocinada pela Comissão Européia, foi realizada em uma parceria do BFI, Universidade de
Londres, Instituto de Educação e o Film Education, com a participação de representantes de cada país
participante. O estudo cobre as iniciativas da educação formal, informal, na família e dos setores da indústria
audiovisual atuantes na literacia fílmica, mas não inclui educação superior.
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revisaram os termos da Comissão Européia, chegando à seguinte definição para literacia
fílmica:
O nível de compreensão de um filme, a capacidade de ser consciente e
curioso na escolha dos filmes; a competência para ver criticamente um filme
e analisar seu conteúdo, cinematografia e aspectos técnicos; e a habilidade
para manipular sua linguagem e recursos técnicos na produção criativa de
imagens em movimento27. (2013, p.3)

O objetivo do relatório publicado era, após o mapeamento das práticas atuais para a
FL, chegar a uma proposta de recomendações para formulação de políticas e ações para a
área, que pudessem ser atribuídas à Comissão Europeia.
Em relação à questão “Por que educação cinematográfica?”, a maioria dos países
participantes apontaram, no currículo formal: em primeiro lugar, o desenvolvimento da
linguagem cinematográfica e das habilidades para a realização; em segundo lugar, a
compreensão do filme como uma forma de arte; ficando por último as categorias relacionadas
à educação social e cívica, ampliação do repertório, divertimento, compreensão da herança
cinematográfica nacional e européia, e acesso ao cinema mundial. Já nos setores informais, o
resultado foi similar, com a diferença de que a formação de plateia e divertimento ficou em
primeiro lugar. Entretanto, o que mais surpreendeu no setor informal foi que a participação
social e cívica também ficou em último lugar.
No que tange a esta tese, as questões envolvendo a análise fílmica (análise textual,
compreensão e visão crítica), no currículo formal, ficaram em posições medianas, sem muita
importância, e, como era esperado, em último lugar nos setores informais. No geral, o
resultado que mais causou admiração, foi a prioridade alcançada pela compreensão e
apreciação do filme como uma forma de arte, se comparada aos outros propósitos da literacia
fílmica.
A tensão entre a educação cinematográfica e a educação midiática não é omitida no
relatório, apesar de reconhecerem os obstáculos que precisam ser superados – a divergência
das perspectivas (filme como forma de arte vs. os meios de comunicação como
entretenimento e informação); as versões protecionistas de ambos (enquanto a educação
midiática é entendida, às vezes, como uma inoculação contra uma série de conteúdos
perniciosos; a educação cinematográfica tem sido vista, por vezes, como uma defesa contra
Hollywood) em oposição aos engajamentos mais positivos com a experiência cultural dos
27

Tradução nossa: “The level of understanding of a film, the ability to be conscious and curious in the choice of
films; the competence to critically watch a film and to analyse its content, cinematography and technical
aspects; and the ability to manipulate its language and technical resources in creative moving image
production.”
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jovens, em uma “cultura das convergências”; a relação entre a apreciação crítica e a produção
criativa, com a mudança, nos últimos anos, de maior acessibilidade a filmagens e
equipamentos de edição – compreendem a educação cinematográfica (Film Studies) como um
subconjunto da educação midiática (Media Studies), e acreditam que os dois trabalham
melhor lado-a-lado. Ademais, reafirmam que os objetivos da educação midiática e da
educação cinematográfica são praticamente idênticos – promover uma literacia mais ampla,
que incorpore ampla experiência cultural, apreciação estética, compreensão crítica e produção
criativa.
Tal posicionamento se reflete no currículo escolar. Geralmente, a educação
cinematográfica ainda é integrada em outras disciplinas. Contudo, o segundo modelo mais
comum é ser parte da educação midiática ou uma disciplina opcional, principalmente no
ensino fundamental e médio. O mais difícil é Film Studies aparecer como uma disciplina
descrita no currículo.
Como já dissemos, a integração às disciplinas era feita, normalmente, pela associação
da educação cinematográfica com a alfabetização e a educação da língua materna (por
exemplo, no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Noruega, Suécia). Mas o relatório evidenciou
uma mudança - é cada vez mais usual os países especificarem um programa geral de educação
midiática, no qual a educação cinematográfica é integrada, e este é o caso, por exemplo, da
Holanda, Hungria, Chipre, Finlândia, França, Malta, Croácia, Eslováquia e Suíça (embora em
alguns desses casos, seja um componente opcional). Curiosamente, a combinação com a
disciplina Artes (apenas na Itália e Países Baixos), aparece com uma das mais incomuns,
seguida da associação com a disciplina História (Letónia).
As atividades extra-curriculares, basicamente, resumem-se a cineclubes. Países que se
destacam neste quesito são: a Inglaterra, onde o Filmclub está por trás de uma rede de cerca
de 7.500 cineclubes, com um site disponibilizando materiais e acesso a DVDs gratuitos;
Luxemburgo, Malta e Eslováquia, com programas nacionais de cineclube; a França, o Reino
Unido e a República Checa possuem redes de cineclubes, proporcionando acesso ao
patrimônio cinematográfico mundial; e a Holanda tem a Moviezone, uma rede online para os
jovens acessarem filmes (disponíveis para uso na escola e fora da escola) e compartilharem
experiências.
Quanto aos resultados mais estatísticos, o relatório aponta que não é privilégio dos
países abaixo da Linha do Equador não ter estatísticas fiáveis disponíveis nesta área, na
maioria dos países europeus também não há, porém, através dos representantes, chegaram aos
seguintes valores: os índices mais elevados de educação cinematográfica são na Dinamarca
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(81%), na Irlanda (80%) e na Suécia (75%); enquanto a educação para o cinema alcança
apenas uma parcela da população, como indicado pela Inglaterra (25%), França, Alemanha,
Hungria, Irlanda do Norte e Escócia, Luxemburgo e Eslovénia (todos 10%). Ressalvando-se
que os números não levam em conta a profundidade ou a qualidade do trabalho.
As experiências mais fortes relatadas são aquelas cujas estratégias nacionais são
elaboradas/ endossadas pelos Ministérios da Cultura e da Educação, conjuntamente, com forte
apoio da indústria, mas, na verdade, há poucos exemplos. Somente a Irlanda do Norte aparece
com uma estratégia totalmente integrada para a educação cinematográfica nacional. Outros
destaques são: a Dinamarca, Suécia e Noruega, onde os respectivos Film Institute têm suas
próprias “estratégias nacionais”, e a França, como veremos no próximo capítulo.
Além da parte descritiva no mapeamento, o relatório assumiu como princípio fundante
o caráter de tradutibilidade da FL - de plataformas (Youtube, cinemas, galerias, TV,
celulares); de fins sociais (competências de recepção, cidadania, criatividade, literacia ampla);
de expressões artísticas (música, drama, arte e design); de disciplinas (história, linguagem,
geografia, ciência). A prática da tradução foi apresentada como uma característica da cultura
européia e o objetivo no relatório é transformar esta característica numa força central para a
educação cinematográfica europeia, em vez de um obstáculo potencial. No relatório ou nas
publicações subsequentes, o princípio da tradutibilidade não foi desenvolvido, mas nós
retornaremos a ele adiante, a fim de refletir sobre o nosso contexto e a nossa análise.
Outras questões apontadas foram:
1. O relatório propõe que a literacia fílmica seja um direito para todos os cidadãos, um
bem social semelhante ao direito universal à alfabetização, tendo como consequência,
dentre muitas outras, o desenvolvimento de um público aventureiro, desafiador e
informado. Mas, como a alfabetização universal, esse direito é um fim social e cultural
importante em si mesmo, a promoção do consumo cinematográfico não pode estar em
primeiro lugar.
2. Afinados com os estudos culturais britânicos, o relatório problematiza a tradição
européia de ter a motivação de fortalecer as cinematografias nacionais como um dos
principais motores da educação para imagem, uma forma de preservação da memória
cultural e de torná-la um patrimônio acessível às crianças e jovens. Ocorre que o
conceito de patrimônio nacional é complexo e contestável, como qualquer trabalho
com reivindicações canônicas. Filmes turcos na Alemanha, filmes anglo-hindi no
Reino Unido, e filmes da Bósnia, Sérvia e Croácia, que exploram as guerras nos
Balcãs, são exemplos apresentados de culturas filmicas, cujas representações de etnia,
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língua, cultura e nação resistem a qualquer tentativa de fácil homogeneização de
patrimônios cinematográficos nacionais. Ademais, em uma era de mercados globais, é
cada dia mais difícil traçar fronteiras nacionais em torno de filmes.
3. No mesmo sentido, destacam a dificuldade em se manter a distinção entre cinema
independente e comercial, tanto estética quanto economicamente. Os educadores
também precisam lidar com o fato de que as experiências cinematográficas e gostos
dos jovens são, muitas vezes, orientados para o cinema popular. Portanto, questionam
aos educadores sobre os méritos de inclusão do cinema mundial e do cinema popular
ao lado das tradições nacionais.
Por fim, apresentaram 14 recomendações, dentre elas: elaborar um modelo de
educação cinematográfica para a Europa; criar um "fundo de tradução" para apoiar a
circulação e adaptação das experiências, das estratégicas de abordagem etc.; assegurar
educação cinematográfica em ambos os níveis primário e secundário do currículo escolar;
promover parcerias entre a indústria cinematográfica, instituições de ensino e governos;
fornecer orientações sobre uso de material, em nível nacional e regional, de filmes de
arquivos, incluindo orientações sobre licenciamento e direitos autorais; e garantir a formação
de educadores para a ampliação da FL.
Após o seminário, formalizou-se, então, a criação do F.L.A.G. - Film Literacy
Advisory Group. Os membros parceiros da pesquisa se constituíram como um grupo
consultivo de FL, cujo diálogo é constante e ampliado a outros parceiros (que aderiram ao
longo da continuidade das pesquisas), através de um blogue28.
Com o objetivo de delimitar um “enquadramento” para a educação cinematográfica
para a Europa, o grupo - composto por 25 profissionais do campo da educação
cinematográfica, integrantes de agências nacionais, cinematecas, universidades, ONGs,
escolas e organismos financiados pela indústria, de 20 países - reuniu-se durante 2014-2015,
culminando no documento lançado em Paris (junho de 2015).
A Framework for Filme Education foi elaborado em resposta à primeira das 12
recomendações feitas no relatório publicado em 2012: “elaborar um modelo de educação
cinematográfica para a Europa, incluindo a apreciação do cinema como uma forma de arte, a
compreensão crítica, o acesso ao patrimônio nacional, ao cinema mundial e ao filme popular,
e a capacidade de produzir filmes criativos.”29 (BFI, 2015, p. 3)
28
29

Cf.: https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com/
Tradução nossa: “draft a model of film education for Europe, including appreciation of film as an art form,
critical understanding, access to national heritage, world cinema and popular film, and creative film-making
skills.”
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Após o exame de 150 estudos de caso de projetos e programas exemplares de
educação cinematográfica, o grupo chegou a conclusão que: “Há riqueza e impacto em muitos
destes projetos exemplares; mas o que está faltando é uma coerência, um sentido de propósito
comum, uma simplicidade de apresentação, que permita a educação cinematográfica falar
como ‘mais do que a soma de suas partes’.”30 (BFI, 2015, p. 5)
O enquadramento pretende ser uma contribuição para o desenvolvimento,
compreensão e prática da educação cinematográfica em toda a Europa, mas destaca que não é
prescritivo. Delimitaram, assim, o enquadramento dentro da lógica dos "três Cs" como
dimensões fundamentais da educação cinematográfica: criativa - fazer e participar da cultura
cinematográfica, em diferentes plataformas; crítica - compreender, analisar, e desfrutar de
filmes; e cultural - o desenvolvimento intelectual, estético e emocional exemplificado na
escolha; descobrir e explorar filmes em todas as suas formas.
Para apoiar e expandir os "três Cs", os grupos distinguiram as seguintes áreas-chave: a
especificidade do filme; a natureza social e colaborativa, pessoal e expressiva do filme; a
importância da resposta crítica pessoal; o valor de um amplo repertório de filmes; a relevância
de saber algo do desenvolvimento institucional, histórico e tecnológico do filme; e o mérito
global de uma contínua reflexão e revisão de seu engajamento com a cultura cinematográfica.
Ainda, descreveram ligações entre cada dimensão e os principais processos e práticas que,
juntos, sustentam a maior participação social e cultural. No entanto, ressaltam que as
habilidades e os resultados mais sociais devem ser vistos como um plus da FL, e não como
pontos de partida ou justificações reais da educação cinematográfica.
Além de todos os aspectos resultantes deste aprendizado envolvidos com o cinema em
si, em 2014, o BFI já havia publicado que: “Muitos estudos têm demonstrado que a educação
cinematográfica pode melhorar o engajamento e realização na alfabetização, especialmente na
escrita, fala e escuta, trabalho em grupo, criatividade e colaboração.”31 (2014, p.6)
Pode-se estabelecer, então, uma série de resultados, realisticamente, alcançáveis, mas
não se espera que qualquer projeto possa integrar todos os resultados apresentados, e sim, que
colocando as dimensões críticas, criativas e culturais, conjuntamente, seria possível que os
educadores explorassem questões e resultados para além da sua própria prática atual.

30

31

Tradução nossa: “There is richness and impact to be found in many of these exemplar projects; but what is
currently lacking is a coherence, a sense of common purpose, a simplicity of presentation, that would enable
film education to speak as ‘more than the sum of its parts’.”
Tradução nossa: “Many studies have demonstrated that film education can improve engagement and
attainment in literacy, particularly in writing, speaking and listening, group work, creativity and
collaboration.”
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Fig. 17 - O “enquadramento” com base nos resultados das pesquisas

Fonte: BFI (2015)

O documento apontou como um próximo passo a identificação de pedagogias e
metodologias, que podem ser associadas às áreas de aprendizagem, experiência e resultados
conforme os apresentados.
Em síntese, algumas questões são muito próprias da realidade européia, e outras
precisamos fazer a “tradutibilidade” para a realidade latina, como defendida por eles, mas
muitas questões são similares aos nossos enfrentamentos do lado de cá do oceano, como
veremos a seguir.

3.3.2 Rede Kino – Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual
No II Encontro Internacional de Cinema e Educação da UFRJ, em 2008, as
professoras Inês Teixeira (Faculdade de Educação/UFMG), Rosália Duarte (PPGE/PUC-Rio),
Milene Gusmão (Curso de Cinema da Uesb), Adriana Fresquet (PPGE/UFRJ), Bete Bullara e
Marialva Monteiro (Cineduc-RJ), idealizaram uma iniciativa de rede interpessoal e
interinstitucional, para compartilhar experiências e somar esforços a fim de fortalecer o
campo cinema e educação.
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Oficializaram, assim, em 8 de agosto de 2009, em uma reunião ampliada na Faculdade
de Educação da UFMG, a criação da Rede Kino – Rede Latino-Americana de Educação,
Cinema e Audiovisual. Na Carta de Criação da Rede destacou-se nove desafios, quais sejam:
1) superar a distância entre produção artística e formação humana; 2)
articular cinema e educação na formação intra e extra escolar de crianças e
jovens; 3) articular cinema e educação na formação de professores e
exercício da docência; 4) contribuir para a formação de público para o
cinema brasileiro; 5) colaborar com a educação estética audiovisual;
6) articular projetos em cinema e educação no âmbito latino-americano;
7) oferecer subsídios para que a produção audiovisual latino-americana
incorpore a preocupação com a educação; 8) oferecer subsídios para a
formulação de políticas públicas no que diz respeito ao acesso da população
brasileira à produção cinematográfica; 9) estimular produções audiovisuais
32
em espaços educativos. (2009)

Na verdade, a rede nasce brasileira, mas desde o princípio com as portas abertas para
os vizinhos latino-americanos e o desejo de diálogo com os pares. O I Fórum da Rede Kino,
ocorreu ainda em 2009, durante o III Encontro Internacional de Cinema e Educação da UFRJ.
Desde 2010, que a Rede realiza um fórum anual na Mostra de Cinema de Ouro Preto, evento
que se destaca no cenário cinematográfico nacional, como espaço de valorização do cinema
como patrimônio cultural, e estrutura sua programação em torno das temáticas: preservação,
memória, história e educação.
A Rede Kino, atualmente, é formada por professores, pesquisadores, produtores,
estudantes e representantes de organizações do âmbito do cinema e do audiovisual. Todo ano
a Rede apresenta resultados das discussões do fórum e recomendações no formato de “Carta
de Ouro Preto”.
A Carta de 2010 condensou os desafios apresentados no ano anterior, unindo-os no
apontamento de quatro necessidades. A Rede afirmou o compromisso em desenvolver
projetos dentro dos propósitos defendidos e recomendaram apoio ao Projeto de Lei nº 185/
2008, de responsabilidade do Senador Cristovam Buarque, que consiste na incorporação e
acréscimo à Lei nº 9.394/ 1996 (das diretrizes e bases da educação nacional), a
obrigatoriedade de exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica,
visando a formação de público para o cinema nacional. Mas, ao mesmo tempo, desde então a
Rede recomenda também a criação de fóruns, comissões e grupos de trabalho qualificados
que pudessem contribuir para uma adequada implantação do referido Projeto de Lei.
A Carta de 2011 reafirmou todos os pontos citados nas Cartas anteriores e se
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Disponível no sítio: http://www.redekino.com.br
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comprometeu em desenvolver “por meio da reunião de associados em grupos de trabalho, a
realização de mapeamentos de programas e projetos no país que desenvolvam ações em
cinema-educação”; apontou a necessidade de construção de “um banco de dados com
informações sobre pesquisas, produções bibliográficas, levantamentos estatísticos, biografias
e práticas que relacionem cinema e educação no país e na América Latina”; recomendou a
“flexibilização dos direitos autorais e patrimoniais de obras cinematográficas para que estas
sejam acessíveis aos processos educativos, compondo acervos de instituições educacionais
das redes públicas e organizações comunitárias do país”; bem como “formas de adesão
específicas aos programas fílmicos da Programadora Brasil para instituições de ensino”; e o
“reconhecimento, pelo Ministério da Educação, do profissional licenciado em Cinema e
Audiovisual”33. Por fim, reconheceu “a urgência do estabelecimento de diálogos entre o
Ministério da Cultura e o Ministério da Educação para promoção de ações colaborativas em
educação, cinema e audiovisual no país.”
A Carta de 2012, em relação ao já citado Projeto de Lei, acrescentou as
recomendações sobre as necessidades de: uma ampla consulta pública para a regulamentação
da lei; criação urgente de uma plataforma on line de acesso aos filmes distribuídos pela
Programadora Brasil para instituições de ensino; condição adequada para a exibição dos
filmes nas escolas; auxílio para os professores articularem o cinema nacional nas escolas; e
ampliação, mesmo que aos poucos, do repertório de filmes para a cinematografia latinoamericana.
Com um novo formato, incorporando um caráter de relato do que ocorreu nos dias
intensos do Fórum, a Carta de 2013 descreveu as escolhas das temáticas de discussão, dando
visibilidade a experiências audiovisuais com populações em situações de risco, aldeias e
diversos projetos sociais na América Latina. O V Fórum conseguiu vislumbrar a efetiva
construção de rede entre parceiros da América Latina e reafirmou antigas reivindicações,
acrescentando novas, como: “políticas públicas de audiovisual orientadas para os realizadores
interessados em produzir especificamente para crianças e adolescentes”; a necessidade de
“integrar tecnologias assistivas, como audiodescrição e legendagem em português e
LIBRAS”; “produzir e apoiar projetos de cineclubes escolares”; “promover mostras e festivais
de curtas escolares”; “criação de um selo, a exemplo do Prêmio de Qualidade da ANCINE,
para as iniciativas de produção e de difusão de conteúdo de qualidade para infância e
juventude do país”, dentre outras.
Questionamentos iniciaram a Carta de 2014, que evidenciou a dimensão política do
33

Apenas a Universidade Federal Fluminense oferece esta opção no país, a partir de 2012.

141

encontro entre o cinema e a educação. As recomendações foram, objetiva e especificamente,
direcionadas às respectivas instituições competentes, a saber: Ministérios da Educação
(formação continuada de professores), da Cultura (democratização de acervo para
programação de cineclubes e projetos nas escolas) e das Comunicações (banda larga de
qualidade nas escolas), Mais Cultura (intercâmbio entre professores e sociedade civil), Ancine
(produção cinematográfica brasileira financiada com dinheiro público precisam chegar às
escolas gratuitamente), CAPES e CNPQ (financiamento de “projetos de pesquisa, ensino e
extensão que envolvam cinema, educação e preservação do patrimônio fílmico brasileiro”).
As reinvindicações foram dirigidas às instituições responsáveis para que pudessem reverberar
em algumas iniciativas, entretanto, o referido Projeto de Lei foi sancionado pela presidenta
Dilma Rousseff, o que exigiu uma imediata articulação da Rede.
Em 2015, na 10a. Mostra de Cinema de Ouro Preto, foi lançado, gratuitamente, o livro
Cinema e Educação: a Lei 13.006 – reflexões, perspectivas e propostas, com diversos artigos
discutindo as potencialidades e fragilidades da Lei. As maiores preocupações são que a Lei
não se esvazie completamente, sem conexão com a realidade; e que o poder hegemônico não
se aproprie deste dispositivo, impondo a lógica de mercado na produção de meros
consumidores. Pois, se a nova Lei obriga a exibição de 2h mensais de cinema brasileiro em
todas as escolas da educação básica do Brasil, pressupõe-se que haja um planejamento de
como implementá-la, mas não há. De acordo com a Carta de 2015, “todas” as escolas
significa:
segundo censo escolar de 2013 (Ideb), um contingente que ultrapassa
190.000 escolas nas cinco regiões. Destas, cerca de 33% não possuem sequer
televisão e embora a internet atinja quase 60% das escolas, apenas 48%
dispõem de banda larga, infra-estrutura básica para a exibição de filmes. Um
número bastante expressivo de escolas, portanto, está imediatamente à
margem do que propõe a Lei 13.006.

Ora, quando o próprio senador Cristovam Buarque diz que não pensou ainda na
logística, recursos e procedimentos necessários para atender a obrigatoriedade da Lei - “Agora
o modus operandi eu confesso que não sei direito. Sabendo que tem que fazer isso, e havendo
uma certa simpatia de parte dos professores, a escola encontrará o caminho.” (BUARQUE
apud. FRESQUET; MIGLIORIN, 2015, p. 7) - faz-se mais urgente que nunca a contribuição
de uma rede de pesquisadores, educadores e produtores, que já possui décadas de experiência
na aproximação entre o cinema e a educação. Deste modo, pode-se evitar que a nova Lei
acabe sendo apenas “mais uma forma hegemônica de dizer ao professor e à escola o que
devem fazer, além de forçar o Estado a gastar com um cinema que já é financiado por ele.”
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(FRESQUET; MIGLIORIN, 2015, p. 7)
Neste sentido, Adriana Fresquet e Cezar Migliorin (2015) fazem dez considerações,
para uma reflexão sobre a Lei 13.006/14, a saber:
1. Democratizar o acesso: é o ponto mais forte e positivo da proposição da Lei, porque,
“em tese”, garantiria que o direito básico à cultura cinematográfica alcançasse a todos.
Mas para que isso seja viável e efetivo, é necessário o atendimento dos próximos
pontos, e incluir as condições de acessibilidade aos portadores de deficiência visual ou
auditiva.
2. Acesso, diversidade e capilaridade de decisões: a partir do momento que a imposição
do cinema foi feita, deve-se buscar formas de tornar a prática o mais horizontal
possível, descentralizando o processo de curadoria dos filmes, mas garantindo
diversidade na oferta de imagens de produções independentes, amadoras, coletivas,
financiadas ou não pelo Estado. Propõe-se “uma pré-seleção de 100 filmes a cada ano,
por exemplo, com o devido material que ajude a comunidade escolar a usufruir de
cada obra.” (FRESQUET; MIGLIORIN, 2015, p. 11)
3. Valorizar as ações existentes e locais: estimulando e qualificando uma rede de
políticas e práticas já desenvolvidas, através de secretarias, universidades, escolas
livres e pontos de cultura.
4. O cinema deve ser arriscado: “O cinema não é o lugar de coisas belas, apenas, mas
também do feio, do insuportável, do estranhamento, do perturbador. Se essa
equivalência entre o cinema e as ‘coisas belas’ se mantém estamos fossilizando e
destruindo a potência disruptiva e inventiva dessa arte.” (FRESQUET; MIGLIORIN,
2015, p. 12)
5. Cinema é conhecimento e invenção de mundo: está para além de um instrumento para
enriquecer as práticas pedagógicas já existentes, possibilita alargar o conhecimento de
si e do mundo, através de processos criativos que vão da análise à produção.
6. A escola não forma consumidores: o argumento da indústria cinematográfica não pode
ser o fim de um projeto educativo, por isso deve haver mecanismos para que a Lei não
seja desvirtuada para financiar a iniciativa privada do setores de produção, distribuição
e exibição de filmes e audiovisuais.
7. Tensão na estrutura das escolas: uma oportunidade de fazer uma revolução no
ambiente escolar, equipando-o com as condições adequadas de exibição de filmes com
qualidade de som e imagem, além do conforto para a apreciação dos espectadores,
aprendentes e ensinantes.
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8. Por que cinema brasileiro? “a abertura do conhecimento para a diferença, potência
fundamental do cinema, é tanto mais forte quando há essa relação de identificação, de
percepção da proximidade e da distância para o que conhecemos”. (FRESQUET;
MIGLIORIN, 2015, p. 15)
9. Promover a criação com imagens: o gesto criador (da produção às práticas de leitura)
pode resgatar a autonomia, a emancipação intelectual, tanto dos estudantes quanto dos
professores, tão presos à rigidez da repetição da grade curricular.
10. A experiência com o cinema: pode ser o contraponto da dúvida, da ambiguidade e do
afeto no terreno das certezas, das regras e da razão, como tradicionalmente a escola é
entendida.
A Carta de 2015 também exige que representantes da Rede Kino constituam as mesas
e grupos de trabalho para a regulamentação da Lei, e, reverberando as considerações
supracitadas, propõe: 1) Acervo Audiovisual Escolar Livre; 2) Chamada Pública para
Disponibilização Gratuita de Acervos Públicos e Privados por Realizadores, Artistas Visuais,
Produtoras, Acervos Públicos e Privados, Cinematecas e demais órgãos; 3) Plataforma digital
de exibição; 4) Catálogo de filmes em DVD; 5) Acessibilidade e recursos assistivos; 6) InfraEstrutura; 7) Comunicação e Divulgação; 8) Formação de professores; 9) Sistematização de
metodologias; 10) Fortalecimento de uma política latinoamericana de cinema e educação.
Um dos desdobramentos das reivindicações, foi a conquista da participação no Grupo
de Trabalho34 montado para pensar a regulamentação da Lei 13.006/2014. O GT redigiu um
documento (em anexo), que servirá de base para a deliberação das ações envolvidas na
implementação da Lei, o qual foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação em quatro
de maio de 2016, com o acordo de cooperação MinC/MEC.
Dentre as propostas no documento, algumas tangenciam, diretamente, nossa pesquisa,
a saber: “inclusão das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem
relacionados à linguagem cinematográfica e à prática cineclubista nos cursos de licenciatura e
nos demais cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pósgraduação”; uma curadoria de 100 filmes (entre longas, médias e curtas) por ano, dentro das
possibilidades do acervo audiovisual escolar livre (também parte da proposta, deve ser
representativo da diversidade brasileira), que seria “objeto de produção de dispositivos
34

O GT CINEMA NA ESCOLA foi criado durante o Encontro Nacional do Cinema Infantil, dentro da 14a.
Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, reunindo o MinC – representado pelo Secretário do Audiovisual
Paulo Roberto (Pola) Vieira Ribeiro e a Secretária de Formação Artística e Cultural, Juana Nunes Pereira –; o
Diretor de Currículos e Educação Integral do MEC, Ítalo Dutra; Roberto Lima, Diretor da ANCINE;
representantes da sociedade civil (Cláudia Mogadouro, Beth Carmona, Maria Angélica Santos) e a diretora
da Mostra, Luiza Lins.
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pedagógicos de formação, no que diz respeito à linguagem, história e conteúdos curriculares”;
“criar editais para a produção de games e aplicativos que relacionem filme, diretores, temas,
elementos de linguagem, conteúdos curriculares de modo interativo visando atividades para
todos os níveis de educação básica.” A proposta geral foi pensada em curto, médio e longo
prazo, com ações previstas dentro do acordo vigente até 2020.
Os pontos destacados acima evidenciam a urgência de refletirmos sobre nossa própria
prática de ensino, metodologias e pesquisa, adequando-os ao contexto escolar. O campo da
educação não pode assumir sozinho a responsabilidade de trabalhar a especificidade do
conhecimento e experiência audiovisual.
Neste ínterim, o país passa por um momento extremamente conturbado, com a posse
do presidente provisório Michel Temer, e não se sabe ao certo sobre o futuro desta proposta e
da regulamentação da Lei 13.006/2014.
A 11a. Mostra de Cinema de Ouro Preto ocorre nesse clima sócio-político-econômico
de incertezas, consequentemente, a Carta de 2016 da Rede Kino se posiciona politicamente de
forma mais incisiva. O Fórum fez um balanço sobre a Lei - um ano depois, e, na Carta,
reafirmou seu compromisso com o documento produzido pelo GT Cinema na Escola
(publicado no catálogo da Mostra), reforçou as reivindicações da Carta de 2015 e acrescentou:
“o encontro com o cinema na escola, ampliado pela lei 13006/2014, deve mobilizar toda a
comunidade escolar, professores, coordenadores, funcionários e estudantes, bairros e
comunidades, através do planejamento pedagógico da escola”; as atividades referentes a Lei
devem ser realizadas pelo professor, dignamente remunerado para tal, dentro de sua jornada
de trabalho; “Faz-se necessário que o cinema e o audiovisual se configurem junto com os
demais campos das artes como componente curricular obrigatório e disciplinar, exigindo,
assim, a ampliação das horas semanais de artes na escola.” Esta última reivindicação se refere
à consulta pública para construção da Base Nacional Comum Curricular, do MEC35.
A Carta de 2016 ainda se posiciona em “defesa da Empresa Brasileira de
Comunicação – EBC e do projeto Brasil 4D na TV pública interativa voltada para as famílias
de baixa renda, contra a política intervencionista de um governo federal provisório e
ilegítimo”; manifesta repúdio à proposta de “Escola Sem Partido”, um movimento
reacionário, contra a liberdade de expressão e a autonomia dos professores; e manifesta apoio
ao “movimento ético, estético e político das ocupações das escolas públicas realizadas pelos
estudantes de todo país, nos diferentes níveis de ensino, por considerarmos essas ações
coletivas justas, democráticas e pedagógicas”.
35

Para maiores informações: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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Tais posicionamentos já foram expressos na programação do Seminário, cuja temática
foi “Cinema, TV e Educação em Tempos de Compartilhamento”. Uma das mesas de debate
foi intitulada: “Os jovens e as escolas de luta: educação, estética e política”, evidenciando o
protagonismo juvenil ao utilizar as imagens compartilhadas como instrumento de luta. A
abordagem, portanto, não foi sobre a produção televisiva comercial, mas nas palavras da
curadora Adriana Fresquet (2016):
Embora ainda predomine uma pauta clássica histórica em relação aos
monopólios de comunicação e à centralidade dos meios, hoje discutimos o
conceito de democracia participativa, que se manifesta na maneira como
novos agrupamentos – nas escolas, nos bairros, nas ruas – se criam, resistem
às injustiças, produzem conhecimento e cultura e as compartilham.36

O Fórum também deu espaço a apresentação de projetos cineclubistas, porém, o relevo
se deu na ponta da produção, dessa vez voltada para o trabalho de TVs comunitárias, TVs
educativas e conteúdos audiovisuais educativos para plataformas digitais. O Seminário contou
com uma Mostra Educação, com a exibição de mais de 40 filmes produzidos por ensinantes e
aprendentes brasileiros, dentro do contexto escolar ou em outros processos de aprendizagem.
Nota-se, então, que, durante os oito anos de atuação, a Rede Kino amadureceu suas
considerações e recomendações, fortalecendo-se como instância que visa a legitimação e
consolidação do campo. Delinearam suas bases através de três crenças sobre a importância do
cinema na escola: a primeira crença é no cinema e no seu potencial de contribuir com as
produções de narrativas de si, do mundo e do outro, unindo o que há de comum nas
diferenças; a segunda crença é na escola, como espaço de ordem e desordem, onde se pode
aprender, inclusive, a desaprender o imposto, a se emancipar e a se emocionar; e a terceira
crença é na própria criança e nos jovens, “uma crença na inteligência intelectual e sensível
dos que frequentam a escola.” (FRESQUET; MIGLIORIN, 2015, p. 8) Três princípios que
parecem óbvios, mas, ao contrário, sustentam a ideia de que o cinema na escola traz riscos pode desarrumar o arrumado, trocar o certo pelo incerto, fazer política com arte.
Em termos de ações políticas, a Rede conseguiu efetivar o diálogo, por um lado, com
os Ministérios da Educação e da Cultura, no Brasil, ao se impôr como um interlocutor
qualificado e legítimo para discutir a implementação da Lei 13.006/2014; e por outro lado,
entre parceiros da América Latina, consolidando a rede “latino-americana” de trocas de
experiências, visto que já participaram ao longo dos oito fóruns: argentinos, chilenos,
uruguaios e mexicanos.
36
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3.3.3 Conexões e desconexões nas/ das Redes
Não há um mapeamento ou um banco de dados na dimensão do que foi realizado na
Europa, formal e oficialmente, de programas e projetos, nem no nosso país continental, muito
menos entre os parceiros latinos. A Rede Kino concentrou esforços e avançou nas
reivindicações em torno da Lei 13.006/2014, o que poderá ser um dispositivo para
democratizar o acesso a todos e todas, uma maneira de trabalhar o cinema na escola, mas fora
do currículo, como uma tradução da antiga tradição do cineclubismo. A Rede Kino também
demandou o respeito à acessibilidade e aos recursos assistivos, algo que não foi citado nos
relatórios do FLAG.
A

intervenção

da

indústria

cinematográfica

em

iniciativas

de

educação

cinematográfica é muito mais presente na Europa, do que nos países da América Latina, onde
se restringe mais ao apoio em programas de Festivais ou promoções e projetos de exibidores;
no entanto, as redes estão convergindo na decisão de recusar a imposição da perspectiva
mercadológica na relação do cinema com a educação, porque no plano simbólico sofrem do
mesmo mal – o poder hegemônico do consumo. As escolas e projetos formativos fora da
escola não têm o objetivo de produzir consumidores de audiovisual, isso eles já são, mas sim
cidadãos conscientes e emancipados.
O caráter de tradutibilidade da literacia fílmica não é privilégio da cultura européia,
lidamos com os mesmos pontos para tradução de plataformas, de fins sociais, de expressões
artísticas, de disciplinas etc. Ademais, nossa cultura é mestra na arte da “antropofagia”, como
diriam os educadores Paulo Freire e Rubem Alves, ou Robert Stam (1992, p. 55), para quem a
prática da “antropofagia artística” é reconhecida como a “contribuição especificamente
brasileira à discussão internacional de ‘intertextualidade’”. Stam destaca que os modernistas
brasileiros forjaram o canibalismo artístico como uma estratégia de resistência ao
colonialismo cultural, já que não podiam ignorar a presença estrangeira, então, era preciso
reciclá-los como matéria-prima, “traduzi-los” para uma nova criação, transformada.
Concepção próxima da “tradutibilidade” de Gramsci (2000), que implica em recriação, e do
“dialogismo” de Bakhtin (1997, 2004), que pressupõe a relação entre o texto (enunciado) e
seus outros – ambos, Gramsci e Bakhtin, fizeram “traduções” próprias do marxismo e da
linguística sócio-histórica. Veremos uma perspectiva de análise dialógica no próximo
capítulo, onde exemplificaremos com os materiais analisados. Por ora, registramos que nosso
trabalho aqui é conseguir encontrar um denominador comum, em meio a tanta
“tradutibilidade” (ou “adaptabilidade”) de educações audiovisuais e literacias fílmicas, em
diferentes práticas, distintas concepções e variados fins sociais.
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As duas redes colocaram em relevo uma tensão entre duas concepções de educação
cinematográfica: como um direito para todos e como um instrumento para o desenvolvimento
de consumidores de cinema. Rogério de Almeida (2014) apontou duas outras possibilidades
formativas do cinema, a partir de duas “visões de mundo” distintas, tanto no entendimento do
cinema, quanto na compreensão da educação:
[...] um voltado para a exposição do mundo, com a finalidade pedagógica do
reconhecimento e validação de sua representação, e um outro uso
direcionado para a problematização do mundo, tanto o que se desenha na
tela do cinema quanto o que se apresenta como real. (2014, s/p)

Dito de outro modo, uma aproximação com o cinema que não ofereça riscos, e outra
que tenha na sua base a provocação. Como diria o saudoso Antonio Abujamra, no seu
programa Provocações, “provocação é o início da educação”, ou ainda Paulo Freire (2015):
“ensinar exige risco”. O mesmo tantos disseram, dizem e continuarão a dizer da arte: “arte
não é ilustração: é desafio, provocação.” (XAVIER, 2014, s/p) Portanto, o encontro “ideal” do
cinema com a educação é aquele que mexe com a zona de conforto dos ensinantes e
aprendentes, por isso mesmo, algo complexo de se delimitar, porque trabalha com a dúvida.
Na verdade, as duas perspectivas – consumo cinematográfico/ cidadania; exposição/
problematização – não são excludentes; uma pragmática e outra filosófica, complementam-se
na compreensão deste processo de fruição e aprendizagem. A Rede Kino caminhou,
precisamente, de uma concepção mais objetiva de formação de plateia, para uma maior
complexificação do potencial de alcance da implementação da Lei 13.006/2014, enquanto o
FLAG navega tentando negociar os interesses de uma educação democrática com o aporte
econômico dos interessados por mais consumidores.
O grupo europeu especifica a questão do audiovisual, observando que usam a palavra
"filme" para se referir a todas as formas de imagens com som em movimento (e sem!),
independentemente do meio. Já a Rede Kino passou ao largo deste enquadramento, abrindo-se
para a amplitude do audiovisual apenas recentemente, ainda assim, com uma abordagem
voltada para a comunicação compartilhada e coletiva. Em outros termos, quando a Rede Kino
escolhe debater o audiovisual, tardiamente, e opta por focar na mídia alternativa, está se
posicionando e sua ótica não é a da educomunicação ou mídia-educação. Segundo Adilson
Citelli, ao se optar por não dialogar sobre os discursos das mídias, amplia-se a defasagem
entre a escola e seus “concorrentes informais”, e impede-se “que sejam discutidos, no
privilegiado território da sala de aula, os procedimentos constitutivos, as implicações sociais,
os impactos públicos gerados pelas formas contemporâneas de produzir e fazer circular a
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comunicação.” (2004, p. 158) Sobretudo, “professores e alunos estão vivendo, em muitos
momentos, num campo comum de experiências simbólicas” (CITELLI, 2004, p. 183), ou seja,
compartilhando um repertório comum que poderia ser trabalhado como um pertencimento
mútuo e, ao mesmo tempo, particular, pois as apropriações são distintas.
O FLAG, cuja voz predominante é a do BFI, apesar de buscar a valorização da
cinematografia do continente como um patrimônio cultural, aparece mais aberto para o
cinema popular/ mainstream, provavelmente porque o berço do grupo é o mesmo dos estudos
culturais e de mídia, enquanto a nossa realidade de hegemonia da Globofilmes, além do
domínio hollywoodiano, traduz-se como outro perfil de filmes a serem priorizados,
permanecendo uma desvalorização muito grande da TV e seus produtos nas abordagens
pedagógicas brasileiras. Até mesmo os professores da educação básica parecem ter
preconceito, como mostra a pesquisa apresentada por Citelli (2004, p.175), em que apenas
13% dos professores afirmaram assistir telenovelas, quando um grande sucesso nacional, O
rei do gado (Benedito Ruy Barbosa, 1996-1997), havia recolocado os índices de audiência em
seus níveis mais elevados. Segundo o autor, uma das hipóteses, para este resultado, seria a
opção dos professores por não revelar a apreciação das telenovelas por temor de
“comprometimento de imagem”. Nas palavras de Citelli (2004, p.175): “a telenovela pode até
ser vista ou aceita no campo descompromissado da diversão, mas o reconhecimento formal
dela é negado em momentos de ‘seriedade’, como aqueles envolvendo uma pesquisa
acadêmica”.
De nossa parte, concordamos com Rosa Maria B. Fischer (2006), que busca uma saída
que concilie as duas visões, escapando da oposição entre mídia convencional e mídia
alternativa. Por um lado, concordamos com as proposições da Rede Kino, em priorizar filmes
não comerciais, porque esses já têm seus caminhos livres, não precisam de ajuda para chegar
ao público; por outro lado, nos interessamos tanto pelas criações das mídias alternativas,
quanto pelo que os espectadores “traduzem” (no sentido de recriar) da mídia hegemônica.
Neste sentido, o curta-metragem é uma opção que pode conciliar as duas visões, à medida que
sua produção, no Brasil, é extremamente diversificada, compreendendo desde as mais
variadas experimentações de linguagem, até reproduções da estética televisiva e dos vídeosfenômenos dos youtubers. De mais a mais, o tempo do curta-metragem é mais adequado não
apenas ao trabalho em sala de aula, como também para a introdução às novas linguagens, às
novas formas de ver, sentir e narrar.
A questão do fomento à educação cinematográfica é vivenciada de forma similar:
através do Ministério da Educação; Cinematecas (às vezes, junto com outras redes), por meio
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dos Ministérios da Cultura; Associações e Festivais de Cinema. Na Inglaterra, o
financiamento tem sido proveniente da loteria. Mas, no geral, o financiamento é sempre um
problema nos dois continentes: a educação cinematográfica é vista como a “prima pobre”
tanto pela Educação quanto pela Cultura, logo, o “dinheiro é apenas o suficiente para não
fazer o suficiente." (BFI, 2012)
Outro ponto comum é o problema de acessibilidade a acervos de filmes, para facilitar
a visualização por escolas e outros grupos (ou ainda para outros tipos de trabalhos, como a reedição, citada no relatório do FLAG), que sempre levanta questões de direitos autorais e de
propriedade intelectual. Segundo o relatório do BFI (2014), poucos países europeus possuem
redes de filmes on-line, como a Moviezone na Holanda, e dois websites de responsabilidade
do Instituto Norueguês de Cinema (NFI - Norsk Filminstitut). Uma das recomendações do
relatório do BFI (2014) é o lançamento de um programa de recursos educacionais para
download, disponível através do BFI Player, próximo à já referida proposta brasileira de
edital para games e aplicativos.
No Brasil, já há um novo projeto, em substituição à Programadora Brasil, em que a
distribuição era física, em formato DVD. Em maio deste ano, o secretário do Audiovisual do
Ministério da Cultura (SAv), Pola Ribeiro, anunciou o VOD Brasil:
que pretende unir várias ações em benefício do cinema brasileiro em um
único sistema, um canal de VOD, um tipo de Netflix brasileiro. A
plataforma, que usará soluções híbridas na difusão dos conteúdos, poderá ser
acessada tanto pela internet como por sinais UHF, P2P e CDN, e pretende
unir a difusão do audiovisual brasileiro, como filmes séries e programas, à
formação de público e preservação da memória. (FIGUEIRÓ, 2016)

A previsão de estréia da plataforma é o final de 2016, inicialmente, com o acervo que
já está em domínio público. Também serão novamente licenciados os mil filmes do catálogo
da Programadora Brasil, bem como os filmes que foram produzidos pelos editais da SAv,
como os de Baixo Orçamento, DOCTV, Edital Carmen Santos Cinema de Mulheres, Curta
Afirmativo, dentre outros. Deste modo, uma das demandas da Rede Kino seria atendida.
O FLAG destacou os benefícios de projetos transnacionais e seu potencial em
desenvolver práticas criativas em nível regional e nacional. A Rede Kino ainda tem um longo
percurso para avançar neste quesito. Primeiramente, os países estão conhecendo e discutindo
as próprias experiências, aprendendo com outras práticas e saberes, para, posteriormente,
fortalecerem a rede em termos de parcerias, para além das trocas de conhecimentos. Em 2014,
aconteceu o Primeiro Seminário Internacional sobre cinema e educação, no Chile, O Cinema
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É Escola37. O Brasil é tido como um modelo de desenvolvimento em literacia audiovisual,
para os países vizinhos: “somente seguindo as ideias da experiência de Bergala e da
experiência brasileira é que será possível encontrar uma maneira de concretizar essa ideia no
Chile.” (COMITÊ CINEMA E EDUCAÇÃO, 2015, p. 170) De toda forma, a parceria entre
os países vizinhos está sempre no horizonte de expectativas, um dos pontos do documento
produzido pelo GT Cinema na Escola prevê, a longo prazo, a abertura do programa, de filmes
apenas brasileiros, para também latino-americanos.
Em relação à formação de professores/ educadores, o problema comum é da falta de
oferta de educação audiovisual na formação inicial de professores, e a falta de treinamento
sistemático para educadores no setor informal. No Brasil, segundo o sítio do Ministério da
Educação, atualmente, há cinco licenciaturas presenciais e uma à distância em Arte-educação;
uma licenciatura em Cinema; seis pós-graduações em educomunicação ou midialogia (duas
outras foram desativadas); além de linhas de pesquisas dentro de outras pós-graduações, em
sua grande maioria, dentro da área de Educação e, em seguida, de Comunicação.
Na educação básica é onde se encontram as maiores diferenças entre os dois contextos
– Brasil e Europa. No primeiro, cinema e audiovisual fazem parte de Arte, subsumidos nas
artes visuais, uma das quatro linguagens da disciplina (artes visuais, dança, teatro e música).
Segundo os parâmetros curriculares nacionais de arte, para o ensino fundamental, a escola
“deve colaborar para que os alunos passem por um conjunto amplo de experiências de
aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção
artística pessoal e grupal” (1998, p. 63); e o estudante deve ser capaz de “interagir com
variedade de materiais naturais e fabricados, multimeios (computador, vídeo, holografia,
cinema, fotografia), percebendo, analisando e produzindo trabalhos de arte” (1998, p. 65). A
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em sua 2a. versão (abril de 2016), mantém a
mesma posição, apesar das reivindicações da Forcine – Fórum Brasileiro de Ensino de
Cinema e Audiovisual e de membros da sociedade civil, durante consulta pública, para que
cinema e audiovisual fossem reconhecidos como uma quinta linguagem. Ocorre que na
prática, Arte é a mais desvalorizada disciplina da já inchada grade curricular, em termos de
horas/aula e de capital simbólico, além de comportar quatro linguagens complexas: as artes
visuais, música, dança e teatro, resultando na não efetivação dos parâmetros curriculares.
Na Europa, o lado mais positivo da associação do cinema com a disciplina de língua
37

Organizado pelo Instituto de Comunicação e Imagem e pelo Departamento de Estudos Pedagógicos da
Universidade do Chile, pelo Conselho Nacional da Cultura e das Artes, e pelo Ministério da Educação. Para
mais informações sobre o evento, confira o artigo O cinema é escola, escrito pelo Comitê de Cinema e
Educação, Universidade do Chile, em HALLAK, R.; HALLAK, F. (2015)
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materna, é esta ser entendida de uma forma ampla, como comunicação humana, atingindo a
todos, desde o nível básico. No entanto, esta integração ocorre no Reino Unido desde os anos
1960, e ainda há divergências e instabilidade nos currículos das quatro nações, por exemplo:
na Inglaterra, a revisão do currículo nacional continua focando em temas individuais,
enquanto que nas outras nações, há uma maior ênfase nos temas transversais, nas habilidades
e na criatividade (BFI, 2014, p. 12). Talvez nosso maior aprendizado com a experiência
europeia seja, justamente, não seguir este caminho disciplinar e continuar investindo no
formato cineclubista, como proposto pelo GT Cinema na Escola.
Ambas as redes estão à mercê das mudanças políticas, como a saída do Reino Unido,
em 2016, da União Européia durante o Brexit, que pode dificultar os compartilhamentos do
grupo FLAG; ou as que fazem o Brasil, também em 2016, sofrer violento golpe na
democracia, reverberando fortemente na Cultura e nos Direitos Humanos.
Em termos conceituais, poderíamos dizer que “os três Cs” delimitados pelo FLAG
estão equidistantes de “as três crenças” afirmadas por dois ex-coordenadores da Rede Kino.
As duas perspectivas podem ser complementares à medida que, segundo o FLAG, a dimensão
crítica implica em uma crença na criança: “'Ser crítico' é a capacidade de compreender e
explorar filmes em toda a sua variedade, e de desenvolver uma disposição para o contínuo
questionamento das formas com que o filme pode nos afetar, mover-nos, desafiar-nos e
confrontar-nos.”38 (BFI, 2015, p. 9) Da mesma forma, a dimensão cultural é uma crença no
cinema:
Um filme pode nos ajudar a entender a nós mesmos e nossas identidades
culturais e nacionais, bem como a nossa história. Mas um filme também
pode nos ajudar a entender as outras pessoas, outras culturas, épocas, ideias e
valores. Quanto maior o nosso acesso ao filme, mais profundo e mais amplo
será o nosso engajamento com o mundo.39 (BFI, 2015, p. 10)

Por fim, resta-nos unir a dimensão criativa com a crença na escola, porque se a criação
é parte fundamental da compreensão da experiência fílmica, o mesmo pode-se dizer de
qualquer outro objeto de conhecimento, ou melhor, produzir conhecimento já é criar, e a
escola deveria ser o lugar mais propício para isso.
Em síntese, as produções de ambas as Redes mesclam questões de ordem filosófica,
dos princípios fundamentais, de (falta de) estruturas e logística, mas muito pouco podemos
38

39

Tradução nossa: “‘Being critical’ is the ability to understand and explore films in all their variety, and to
develop a disposition by which we can continually question the ways in which film can affect us, move us,
challenge and confront us.”
Tradução nossa: “Film can help us understand ourselves, and our cultural and national identities, as well as
our history. But film can also help us understand other people, other cultures, times, ideas and values. The
wider our access to film, the deeper and broader will be our engagement with the world.”
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extrair sobre metodologias e, principalmente, sobre as atividades de análise fílmica, de
mediação dos modos de leitura. Tanto o FLAG como a Rede Kino apontam como próximo
passo a identificação e sistematização de pedagogias e metodologias.
Com efeito, é a parte mais difícil de se desenvolver, porque o perigo de qualquer
proposta de abordagem se transformar, perversamente, em um método positivista é grande,
quando as políticas públicas, regidas pelas leis do mercado, convertem ideias que se
pretendem emancipadoras, em um “box da cultura”, com metas e testes verticalmente
determinados. Temos muito a aprender, por exemplo, com o relato de Cary Bazalgette (2010),
sobre como o documento Curriculum Statements para a educação midiática se transfigurou
em uma política centralizadora, que tirou a criatividade dos professores e insistiu na educação
mecânica e bancária, como diria Freire.

1.4 Literacia e análise fílmicas

Para seguirmos nossa trajetória pensando a relação entre análise e literacia fílmicas, é
importante relembrar nosso ponto de partida, acrescido dos ganhos que fizemos pelo percurso:
como os materiais pedagógicos sobre filmes se caracterizam, experimentam a prática da
análise e se fundamentam?
Vimos em um breve panorama de materiais, que a maioria deles busca integrar a
apreciação, com a contextualização e uma posterior produção a partir do filme visto, nas
sugestões de atividades. Caracterizam-se, assim, por uma estrutura que se adequa à proposta
triangular para o ensino das artes, de Ana Mae Barbosa (1994), e que diz que o ensino
artístico deve compor o tripé: apreciar – contextualizar – produzir. A proposta de Barbosa,
que foi uma referência nos parâmetros curriculares nacionais de arte (1998), também foi mal
“traduzida” na prática (como o que ocorreu com Bazalgette, citada na seção anterior), porque
compartimentada, quando deveria ser integrada: ver, fazer e analizar, atuando conjuntamente,
e em zig-zag, segundo revisão da proposta pela própria autora (BARBOSA, 2008).
No texto da BNCC (2016), a proposta aparece ampliada, face à complexidade dos
processos criativos em arte, em especial, relacionados à aprendizagem na Educação Básica. O
texto propõe a articulação de “seis dimensões de conhecimento que, de forma indissociável e
simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística” (2016, p.113), quais sejam:
criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Em outras palavras, desmembraram
as áreas anteriores: apreciar (estesia e fruição), analisar (crítica e reflexão), produzir (criação e
expressão). E, segundo Fantin (2014, p. 50), são as mesmas dimensões utilizadas pela mídia-
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educação, pelo menos, no tocante ao cinema: “a mediação educativa de educar para, com e
através do cinema pode ser entendida como fruição/apreciação, análise/interpretação e
expressão/produção.” Assim, arte-educação e educomunicação se encontram.
Também já vimos, como Jesus Martín-Barbero destacou, que vivemos, atualmente, a
“institucionalidade” da tecnicidade, o que concebe novas ritualidades, identidades e
cognitividades. O cerne da comunicação, para o autor, não está nos meios, mas nas formas
mestiças da mídia, na “intermedialidade”, um conceito para pensar a hibridação das
linguagens e dos meios – o celular que funciona como vídeo, televisão, computador, jogo,
mapa e telefone, dentre outras coisas.
Assim como ocorreu com a atividade de leitura, que foi muito praticada de forma oral
e coletiva nas apropriações criativas da cultura letrada, antes de se constituir de forma
individualizada e silenciosa, a recepção cinematográfica passa a ser cada vez mais individual
(os filmes são vistos em home theatre, computadores, tablets, celulares), e se assiste a mais
filmes do que em qualquer época anterior. Contudo, não foi só a dimensão coletiva que se
transformou em individual, a “intermedialidade”, referida por Martín-Barbero, gerou uma
nova forma de se relacionar com as imagens: assistir a um filme inteiro sem interrupção, não é
mais a prática "normal" das gerações mais jovens. Para Bergala (2015), a transformação
digital causou uma verdadeira “mutação antropológica” - nem mais a sala de cinema
condiciona o visionamento contínuo do filme, porque segundo o autor, mesmo nas sessões do
Festival de Cannes, os espectadores intercalam o olhar entre a grande tela do filme e a
pequena tela de mensagens pessoais.
Como diz Braga (2012, p. 44): “O uso de processos tecnologicamente acionados para
a interação já não é mais um “fato da mídia” (campo social) – assim como a cultura escrita
não é um fato das editoras, dos autores e das escolas, exclusivamente.” Isto é, as mediações
comunicativas da cultura, ou os processos de midiatização, fazem parte das práticas mais
cotidianas, não há como a escola ficar à parte de tal fenômeno. Segundo Paula Sibilia (2012),
nestes tempos de dispersão, as novas subjetividades, forjadas em consonância com os
múltiplos aparatos tecnológicos da contemporaneidade, não se habituam mais ao
confinamento disciplinar do modelo de escola moderna. E o que poderia produzir uma tensão
produtiva de resistência, configura-se, em vez disso, com a estima da sobrevivência em rede.
A autora conclui que é preciso "inventar novas armas", que as tecnologias não são garantia de
sucesso escolar, mas sim, "espaços de encontro e diálogo".
Os autores estão em consonância ao compreender que esta tecnicidade audiovisual das
novas subjetividades - a acelerada montagem aleatória, prática generalizada de comutação e
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simultaneidade de várias telas - irá desenvolver novas formas de inteligência sobre a imagem,
mas ainda não sabemos como.
Por ora, como forma de responder a uma sociabilidade perdida, vivencia-se,
atualmente, um resgate das práticas coletivas de leitura (como em programas educativos de
museus ou projetos de rodas de leitura) e de visionamento de filmes (sobretudo, através da
reativação

do

cineclubismo).

Na

contramão

da

individualização

da

experiência

cinematográfica, amplia-se a consciência da importância da relação do cinema com a
educação, uma mediação socio-cultural para as crianças e jovens (e para todas as idades!).
Segundo Canclini:
Só através da reconquista criativa dos espaços públicos, do interesse pelo
público, o consumo poderá ser um lugar de valor cognitivo, útil para pensar
e agir significativa e renovadoramente na vida social. Vincular o consumo
com a cidadania requer ensaiar um reposicionamento do mercado na
sociedade, tentar a reconquista imaginativa dos espaços públicos, do
interesse pelo público. (2006, p. 72)

Vimos aparecer, nos discursos de ambas as redes examinadas, de alguma forma, a luta
por esta reconquista imaginativa do interesse pelo público, esforço do campo da literacia
audiovisual e fílmica, como um todo.
Contudo, Laurent Jullier (2012) aponta uma contradição na cultura francesa de
cinefilia ortodoxa (o grande referencial de saberes e práticas em prol da literacia fílmica,
aquele que defende, declaradamente, a alteridade), transferindo para o ensino cinematográfico
a exigência de originalidade e criatividade, além de privilegiar cânones como uma nova
aristocracia de artistas. Para o autor, a intolerância é particularmente forte no que diz respeito
ao cinema - onde se cultiva a distinção, cultiva-se a exclusão (JULLIER, 2012, p. 2). Jullier
reafirma, então, a defesa de um encontro com a diferença, quando designa que educar
significa, por um lado, desenvolver a capacidade de viver com pessoas que não têm a mesma
cor, as mesmas opiniões políticas ou religiosas, ou o mesmo ponto de vista artístico; por outro
lado, oportunizar a escrita de si (em uma perspectiva foucaultiana), através da experiência
cinematográfica, que nos permite vivenciar várias formas de empatia com relação a
personagens e mundos muito diferentes de nós, narrando tanto como nós somos, quanto o que
podemos ser (JULLIER, 2012, p. 3). Os dois lados dessa educação cinematográfica
convergem para o mesmo ponto: “A emoção humana, que permite a partilha, é a base da
sociabilidade artística produzida pelo cinema e pela paixão que ele desperta.”40
(LEVERATTO, 2010, p.15 apud. JULLIER, 2012, p. 3)
40

Tradução nossa: “L’émotion humaine qu’il permet de partager est le fondement de la sociabilité artistique
produite par le cinéma et de la passion qu’il suscite.”
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Atendendo às duas facetas de sua definição de ensino de cinema, Jullier propõe que se
faça uma abordagem multi ou interdisciplinar, que contextualize o filme e atente para a
recepção, porque sem espectador, não há cinema. Ou seja, o uso de um instrumental teóricometodológico - cultural studies, gender studies, queer studies, filosofia, semiopragmática,
narratologia, poética histórica, estudos de recepção etc. - que possa ajudar a descrever e
compreender a importância prática que os filmes (e as séries de TV) possuem em nossas
vidas. Entre as ferramentas de análise, Jullier (2012) chama atenção daquelas usadas para
pensar sobre como os filmes produzem efeito sobre nós. “Por que eu choro? O que me deixa
desconfortável nesta cena?” Exemplifica, então, com a “poética histórica” de Bordwell, para
descobrir como os ganchos de narrativa, de som e de imagem, são construídos para arrebatar e
direcionar a emoção dos espectadores.
Portanto, a proposta de Jullier (2012) representa um exemplo de fusão das tradições da
arte-educação e da educomunicação, à medida que atenta para o filme tanto quanto para a
recepção, especialmente, interessado em compreender as relações do filme com as práticas
cotidianas, com o que o espectador “faz com o filme”, sem preocupação com hierarquias no
campo artístico ou acadêmico, e sim voltado para o diálogo, o compartilhamento, a
transdisciplinaridade.
As discussões sobre as redes - FLAG e Kino - forneceram poucos elementos para
pensarmos, especificamente, a análise fílmica e, em especial, a análise dos paratextos fílmicos
pedagógicos, em termos de metodologias. No entanto, ao seguirmos o caminho apontado por
Jullier (2012) e Odin (2005; 2011), de fusão das tradições, as redes nos municiaram de alguns
pressupostos, princípios e dimensões, que colhemos ao longo de nosso percurso, e que são a
base para a nossa própria concepção de literacia fílmica, servindo, igualmente, como pistas
para construirmos a metodologia de análise do nosso corpus de paratextos. A reunião de todo
esse diálogo nos leva ao seguinte quadro-síntese.
Fig. 18 - Quadro-síntese
Mediações

Poética da Recepção

Rede Kino

Estética da criação
fílmica
Cinema

Escola

Criança

FLAG

Cultural

Criativa

Crítica

Dimensões
cinematográficas
Arte-educação

Arte

Tecnologia

Comunicação

Apreciar
(estesia, fruição)

Produzir
(expressão, criação)

Contextualizar
(crítica, reflexão)
Fonte: construção própria
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Deste quadro, sintetizamos uma tradução própria dos princípios da literacia fílmica,
compreendendo o processo de recepção, em uma perspectiva holística, como um ciclo
dialógico de percepção, construção e aprendizagem.
Convocamos Bakhtin para conectar os elos enumerados no quadro-síntese, de maneira
a fundamentar, teoricamente, uma unidade nos fragmentos, que surgiram a partir do diálogo
com os diversos autores e autoras. Principalmente, porque o “lugar de fala” de Bakhtin é o do
“entre-lugar”, da transdisciplinaridade, como pode-se constatar quando ele elege o “texto”41
como seu objeto de estudo:
[...] não se trata de uma análise lingüística, nem filológica, nem literária, ou
de alguma outra especialização. No tocante às razões positivas, são as
seguintes: nossa investigação se situa nas zonas limítrofes, nas fronteiras de
todas as disciplinas mencionadas, em sua junção, em seu cruzamento. (1997,
p.329)

Portanto, uma investigação dialógica, pois para Bakhtin: “Uma palavra, discurso,
linguagem ou cultura experimenta o ‘dialogismo’ quando se torna relativizada, desprivilegiada, consciente da competição de definições para as mesmas coisas. Uma linguagem
a-dialógica é autoritária ou absoluta.”42 (1981, p. 427)
Voltando a nossa recepção compreendida de maneira holística, a primeira etapa é a da
apreciação e fruição do cinema, do ponto de vista da estética bakhtiniana, isto é, como um
processo de construção estético e cultural. A estética da criação fílmica43 corresponde a um
conjunto complexo de elementos sensíveis que são percebidos na experimentação fílmica espaço-tempo (cronotopo), os sons, a imagem, o ritmo, a encenação e assim por diante. Além
disso, a fruição cinematográfica envolve “o prazer, o estranhamento, a abertura para ser
afetado” (BNCC, 2016, p. 114), e cresce, quanto maior a disponibilidade para frequentar, de
forma relacional, outras produções artísticas e culturais, das mais diversas. Contudo, por se
tratar de uma fase que privilegia o sensível, é mais centrada na relação filme-espectador, mais
individual.
A segunda etapa é a da apropriação da mediação cinematográfica (uma mediação
comunicativa da cultura) como dispositivo de emancipação contra o pensamento único e as
41

42

43

“Se tomarmos o texto no sentido amplo de conjunto coerente de signos, então também as ciências da arte (a
musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) se relacionam com textos (produtos da arte).
Pensamentos sobre pensamentos, uma emoção sobre a emoção, palavras sobre as palavras, textos sobre os
textos.” (BAKHTIN, 1997, p.329)
Tradução nossa: “A word, discourse, language or culture undergoes ‘dialogization’ when it becomes
relativized, de-privileged, aware of competing definitions for the same things. Undialogized language is
authoritative or absolute.”
Referência ao livro A estética da criação verbal, de Bakhtin (1997).
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certezas da razão lógico-instrumental. O momento em que a tecnicidade fílmica abre portas e
janelas para a expressão, o diálogo e a criação. Esta fase de mediações é o ponto diferencial
de uma recepção comum (sem a mediação pedagógica, mas não significa que não possa
ocorrer sem ela, como acontece com aqueles que já possuem o habitus de discutir sobre o
filme em debates entre cinéfilos, nas redes sociais, no diálogo com leituras de críticas
cinematográficas, nos bares com amigos etc.), pois nem sempre o visionamento de um filme
leva o espectador a se expressar sobre o que viu, ou a um diálogo, ao contrário, funciona
como uma pedagogia da imagem afirmativa, reforçando o status quo, sem produzir reflexão,
apenas reprodução. Por tudo que foi dito, é uma fase em que a ênfase está na troca coletiva.
No terceiro momento, as imagens são comunicativas, no sentido original do
communicare, compartilham mais do que transmitem (BARROS, 2012, p. 82). As imagens,
em suas relações internas e com o contexto de produção, de recepção, histórico, estilístico,
provocam interpretações, (re)conhecimentos, reflexões - exercício do pensamento. Portanto, o
exercício da análise fílmica, mesmo que privada (Jullier), pressupõe também criação, no
sentido de produção cognitiva e de leitura de mundo (Freire). Ou seja, uma fase em que o
indivíduo ganha destaque novamente, na relação espectador-filme.
Por entender que a recepção é, de certa forma, também uma produção, que pegamos
emprestado a expressão poética da recepção, de Maria Teresa Cruz (1986), para encerrar o
ciclo. A autora portuguesa, do campo dos estudos literários, em A estética da recepção e a
crítica da razão impura (1986), critica o deslocamento do discurso da poiesis para o da
aisthesis, pois, assim, opõe-se a criação à fruição, como um indício de uma compreensão da
recepção como atividade passiva. Em outros termos, contribui para ampliar as dicotomias que
tanto buscamos evitar nesta pesquisa. As três etapas reafirmam nossa ruptura com as velhas e
improdutivas dicotomias, pois os processos são híbridos, operando com o sensível e a
cognição, ao mesmo tempo.
A delineação dos nossos princípios de literacia fílmica guiará a segunda etapa desta
jornada, a análise dos materiais, como explicitaremos melhor no próximo capítulo. Ademais,
permite-nos questionar: como os instrumentos da pedagogia do cinema, e da educação em
geral, podem contribuir com a análise fílmica, enquanto instrumento de mediação do
conhecimento? E, no sentido inverso, o que as teorias sobre análise fílmica podem nos ajudar
a pensar uma proposta que auxilie os professores a exercitarem a análise fílmica com crianças
e jovens?
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1.5 Síntese

Neste capítulo, compreendemos como a admiração e a desconfiança estiveram juntas
desde as primeiras aproximações do cinema com práticas formativas. Porém, as preocupações
surgiram, precisamente, face ao reconhecimento da potência do cinema na formação humana,
na construção das identidades e patrimônios culturais de um povo. Defendemos que tal força
se deve, justamente, por reunir três dimensões indissociáveis: uma tecnicidade ligada aos
formatos sociais e transnacionais da comunicação (das rádios e tvs comunitárias às
megacorporações) e, ao mesmo tempo, às expressões estéticas locais e universais –
tecnologia, comunicação e arte.
Descrevemos o debate atual sobre literacia fílmica no grupo latino-americano da Rede
Kino e no grupo europeu, FLAG, evidenciando que o Brasil atua em prol da literacia fílmica
desde muito cedo, e sempre em diálogo com o que estava acontecendo na América Latina e
em outros países.
Analisamos as dificuldades e ambiguidades apresentadas, porém, como dizem Duarte
e Gonçalves, a despeito de todas elas, além do momento político desfavorável para nossa
cultura, a área vive uma fase promissora:
Amplia-se o debate em torno dos pressupostos e das concepções que devem
orientar as ações dos agentes públicos, mais pessoas têm acesso a
equipamentos de produção (o que possibilita uma significativa redução da
dicotomia produtor/espectador), consolidam-se as práticas formativas e vão
sendo desfeitas as fronteiras políticas e epistemológicas que dificultam a
aproximação entre os diferentes atores desse campo. (2014, p. 43-44)

Afirmamos, com Rosa Maria B. Fischer (2006), Jullier (2012), Odin (2005; 2011) e
Bakhtin (1981; 1997), que buscamos uma saída conciliadora, e não excludente; um ponto de
encontro entre as diferentes concepções do ensino cinematográfico. Assim, delineamos nossos
princípios de literacia fílmica, que irão guiar a investigação da segunda parte desta tese, como
categorias de análise.
Sigamos, então, em busca de resposta(s) para a pergunta: que tipo de abordagem
metodológica vai nos ajudar a alcançar nossos pressupostos de literacia fílmica?

PARTE II
O prazer de remontar
o brinquedo

4. Práticas de literacia fílmica

Seguindo o modelo de análise textual de Casetti e Di Chio (2007), chegou o momento
de começar a remontar o brinquedo, de enumerar/ ordenar, ou seja, uma recomposição dos
segmentos e estratos, não mais vistos de forma isolada, mas postos em relação.
Portanto, nesta seção, apresentaremos o corpus de paratextos pedagógicos sobre
filmes, e, a partir dos nossos pressupostos em relação à análise e à literacia fílmicas,
examinaremos os materiais a fim de saber como estes experimentam as possibilidades de
mediação entre a prática analítica e o resultado na aprendizagem.

4.1 O corpus

Selecionamos três projetos dentro de uma ampla gama de produções desses materiais,
de acordo com os seguintes critérios: 1) que privilegiassem a perspectiva cinematográfica, ou
seja, que fossem escritos por atores do campo do cinema e do audiovisual, ou que tivessem
amplo conhecimento da área; 2) que apontassem modos de leitura e/ou análise do filme
referente, isto é, roteiros de discussão de filmes, como as antigas fichas filmográficas (e não
materiais mais genéricos, que versam sobre a linguagem cinematográfica ou o campo
cinematográfico, de uma forma ampla); 3) que fossem direcionados aos professores e/ou
mediadores; 4) que representassem uma diversidade em termos culturais (um francês, um
inglês e um brasileiro). Assim, teremos um escopo consistente para podermos pensar melhor a
produção desses materiais no contexto brasileiro.
Eis o corpus selecionado: um Cahier de notes sur... (Les Aventuriers, 2014), com um
conjunto de cinco curtas metragens, do dispositivo École et Cinéma (Centre national du
cinéma et de l’image animée); Story Shorts (2001, reeditado em 2007), um guia para
professores, com uma compilação de cinco curtas infantis (British Film Institute); o terceiro
volume do Caderno Cine-Educação (2013), com o material de apoio pedagógico referente a
seis programas de curtas infantis (Programadora Brasil).
O programa francês, “Os aventureiros” conta com os filmes: Le moine et le poisson
(Michaël Dudok De Wit, 1994); Rentrée des classes (Jacques Rozier, 1955); Ouriço no
nevoeiro (Youri Norstein, 1975); La première nuit (Georges Franju, 1958); e Le jardin (Marie
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Paccou, 2002). Todos são franceses, de diferentes épocas, com exceção de Ouriço no
nevoeiro, um clássico russo, que teve seu título traduzido no Brasil, resultado de uma
premiada carreira internacional.
Story Shorts se refere aos seguintes curtas-metragens britânicos: Le Caminante (Debra
Smith, 1997); Second Helpings (Joel Simon, 1999); Growing (Alison Hempstock, 1994);
Mavis and the Mermaid (Juliet McKoen, 2000); e Train of Thought (Jonathan Hodgson,
1985).
O Caderno Cine-Educação – volume III aborda seis programas num total de 44 curtasmetragens brasileiros, distribuídos em seis programas, quais sejam: Animações para crianças
(que todos adoram) 2; Curtas Infantis 6; Curtas Infantis 7: Diversidade; Curtas Infantis 8;
Curtas para a Primeira Infância 2; e Visões da Infância.
Os projetos não serão examinados como um todo, trata-se da análise dos produtos
supracitados, porém, pela própria valorização da recepção neste trabalho, é necessário
levarmos em consideração outras informações e documentos que auxiliem na composição de
suas especificidades, como a preparação deste “leitor-modelo”, uma comunidade de
interpretação escolar.

4.2 Os contextos

Em relação ao estudo de caso da França, Bergala (2015) diz que não é por acaso que o
projeto francês se transformou em referência para a educação cinematográfica desenvolvida
na educação básica, visto que o país se beneficiou de circunstâncias históricas e políticas
singulares.
A França é uma referência para o desenvolvimento do cinema desde seu nascimento,
mas, segundo Bergala (2015), a base sólida, sustentável e coletiva para a educação
cinematográfica se construiu após a Segunda Guerra Mundial.
No final da guerra, redes de resistência de trabalhadores, intelectuais, comunistas e
católicos compartilharam a convicção de que a educação popular era a melhor arma contra os
horrores que tinham acabado de sofrer e garantiria que não acontecessem “plus jamais ça!”.
Grandes movimentos culturais nasceram dessa convicção ideológica e política, como Peuple
et Culture e Travail et Culture. Já vimos esta história, em parte, com Antoine De Baecque
(2010), ao narrarmos a trajetória cineclubista de André Bazin, no primeiro capítulo, mas
Bergala complementa:
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Estes movimentos de educação popular, tão logo, levaram em consideração
o filme como arte, como estética, não apenas como conteúdo ou um veículo
ideológico para a comunicação, o que é bastante exemplar e inesperado,
dada a sua natureza política e social. Pragmaticamente, eles estabeleceram
uma verdadeira pedagogia do cinema, que incide em um livro publicado pela
Peuple et Culture, em 1953: Regards neufs sur les cinéma, uma introdução à
análise de filmes e uma metodologia para animação de cineclubes.
Encontramos neste livro textos de André Bazin, Chris Marker, e muitos
outros. (BERGALA, 2015, s/p)1

O acesso às obras e a análise eram valorizados como os primeiros passos na
aprendizagem sobre cinema, que se inciava em ambiente cineclubista. Contudo, também na
França, o surgimento da televisão afetou a continuidade dos cineclubes nos anos 1970 e 1980,
de acordo com a afirmação de Bergala (2015).
O diferencial dos outros países é que já nas décadas de 1980 e 1990, deu-se início a
entrada do cinema no sistema de ensino, como uma política cultural conduzida pelo Ministro
da Cultura, Jack Lang, por mais de dez anos (de 1981 a 1993). E como já dissemos em
diálogo com Bourdieu (2007), a inserção no sistema educacional é um dos principais
indicadores de legitimação de um campo, da “naturalização” de sua autoridade simbólica.
Este processo se reflete também na produção do cinema francês, que se manteve constante,
enquanto os países vizinhos sofreram drástica queda nas realizações.
Assim, em 1983, pela primeira vez o ensino de cinema aparece como uma “disciplina
optativa”. Em 1989, um Baccalauréat em Cinema (uma espécie de qualificação acadêmica
realizada ao final do ensino médio, para entrada no ensino superior, vulgarmente conhecido
como le bac) passou a ser disponibilizado em algumas escolas.
Ao mesmo tempo, foi criado um sistema que estabeleceu uma parceria duradoura e
regular entre o cinema e a educação: Collège au cinema (entre os 11 e 15 anos do ensino
fundamental) em 1989, Lycéens au cinéma (ensino médio) e École et cinéma (da pré-escola
aos 10 anos) em 1993-1994.
O princípio desses dispositivos é simples: as classes que participam vão,
várias vezes por ano, a uma sala de cinema próxima, assistir a filmes na tela
grande; que, em seguida, eles são trabalhados em sala de aula com seus
professores. Estas projeções são realizadas durante o horário escolar. École
et cinéma, que concerne às classes de educação primária, é agora o
dispositivo mais bem estabelecido: está ativo em 11.000 escolas, 1.200 salas
de cinemas, e tem 750.000 estudantes beneficiados. Todos os países
estrangeiros interessados na questão do cinema e da escola nos invejam tal
dispositivo. (BERGALA, 2015, s/p)2
1

2

Tradução nossa: “Ces mouvements d’éducation populaire ont pris tout de suite en compte le cinéma comme
art, comme esthétique, et pas seulement comme contenu, comme vecteur de communication idéologique. Ce
Tradução
qui est assez
nossa:
exemplaire
“Le principe
et inattendu,
de ces dispositifs
étant donnée
est simple:
leur nature
les classes
politique
quiety sociale.
participent
Ils vont
ont constitué
plusieursde
fois
façon
par
pragmatique une véritable pédagogie du cinéma, que reflète un livre publié par Peuple et culture en 1953,
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Portanto, muitas escolas francesas (mas nem todas) vivenciam esta experiência
extracurricular, em que crianças, jovens e professores têm se relacionado com filmes do
patrimônio cinematográfico mundial, em salas de cinema. Nós trabalharemos aqui com o
“Cahier de notes sur...” direcionado para o nível École et cinéma, de responsabilidade da
associação Les enfants de cinéma3.
Em geral, os cahiers, uma espécie de dossiês, são escritos por nomes expoentes dos
estudos cinematográficos franceses, como Alain Bergala, Jacques Aumont, Michel Marie,
dentre outros. O padrão do Cahier de notes sur... segue a estrutura entorno de 30 páginas,
ilustração de cerca de 50 fotogramas, e se divide em oito partes: 1) Créditos e resumo, com
ficha técnica e descrição, inclusive, de custos de produção e informações de distribuição; 2)
Em torno do filme, com a contextualização histórica e/ou estilística; 3) Ponto de vista, com
o texto analítico per se, de autoria de quem assina pelo “caderno”, podendo contar com outras
visões sobre o filme4; 4) Déroulant, uma decupagem de todo o filme em sequências; 5)
Análise de sequência; 6) Image-ricochet5, buscando intertextualidades com outras obras; 7)
Caminhos pedagógicos, em que se destaca o potencial para construir sentidos e emoções por
meio de detalhes técnicos (como o figurino na representação da mocinha e da vilã em
Cantando na Chuva, por exemplo), além de mencionar pesquisas e análises feitas em
monografias sobre o filme, e dar sugestões de abordagens do gênero cinematográfico, sempre
ressaltando a importância do prazer, do lúdico; e, por fim 8) Bibliografia, dividida em obras
relacionadas ao filme, ao gênero, ou a temas abordados etc.
O mais comum neste dispositivo é trabalhar com longas metragens, contudo há alguns
programas de curtas ao longo dos anos, como “Os pioneiros do cinema” (com filmes dos

3

4

5

an dans une salle de cinéma voisine voir des films sur grand écran, qu’ils travaillent ensuite en classe avec
leurs enseignants. Ces projections ont lieu pendant le temps scolaire. École et cinéma, qui concerne les
classes d’écoles primaires, est aujourd’hui le dispositif le mieux implanté: il est actif dans 11 000 écoles,
1200 salles de cinéma, et 750.000 élèves en bénéficient. Tous les pays étrangers qui s’intéressent à la
question du cinéma et de l’école nous envient un tel dispositif.”
Cada nível escolar possui uma estrutura de organização diferente. École et cinéma é coordenado e avaliado,
nacionalmente, pela associação Les enfants de cinéma, com o apoio do Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC). Collège au cinema é gerido pelo próprio CNC, que também se responsabiliza pela
produção do material e da avaliação nacional do dispositivo. Já o Lycéens au cinéma é dirigido por conselhos
regionais - desde a escolha dos filmes até a avaliação são regionalizados - com apoio do CNC. Todos com
suporte do Ministério da Cultura e da Comunicação, e o Ministério da Educação.
Por exemplo, no dossiê sobre Cantando na Chuva, há os textos: a) “O ponto de vista de Carole Desbarats: a
cena e o mundo”, abordando vários aspectos da mise-en-scène de forma positiva; b) “O ponto de vista de
Daniel Larrieu”, uma crítica negativa do coreógrafo sobre a questão de gênero; e c) “Cantando (em pé) na
chuva”, abordagem positiva na visão humanista de Marc Voinchet.
Optamos por utilizar ambas as expressões no original - Déroulant (Análise sequencial) e Image-ricochet
(Imagem-ricochete) - porque a primeira poderia se confundir com o tópico seguinte, a análise de uma
sequência, e a segunda, porque não possui a mesma força na tradução em português.
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irmãos Lumière, Georges Méliès, Edwin Porter etc.), “Os burlescos”, “Contos chineses”,
“Jogo de imagem” (com curtas de Norman McLaren), “Olhares livres” (com documentários),
dentre outros. Selecionamos analisar um dossiê sobre curtas, porque os outros casos (britânico
e brasileiro) são dedicados a curtas-metragens. No caso britânico, os curtas fazem parte de
uma defesa, inclusive, em relação ao trabalho com a escola, adequando-se melhor ao tempo
escolar e das crianças. Assim, temos mais regularidades no ponto de partida.
O caderno Les Aventuriers (2014) é escrito por Bartlomiej Woznica, que já foi
responsável pela ação pedagógica da Agência de curta-metragem e, atualmente, é o
responsável pelas ações de iniciação do serviço pedagógico da Cinemateca Francesa. Ele
também é editor da revista Bref, le magazine du court métrage. Estas informações fazem parte
de uma nota sobre o autor, um pequeno quadro que só passou a ser inserido nos materiais
franceses a partir de 2014.
A segmentação segue o padrão dos longas. As partes “Créditos e Resumo”, “Em torno
do filme”, “Déroulant”, “Image-ricochet” e “Bibliografia” abordam todos os curtasmetragens. Para a “Análise de sequência”, foi escolhida uma sequência de 5min55 e 34 planos
de La première nuit.

Somente esta parte é ilustrada com 45 fotogramas, uma análise

detalhada e acadêmica, como veremos adiante. As seções “Ponto de vista” e “Caminhos
pedagógicos” buscam alinhavar todos os filmes em chaves de leitura, e a principal chave dá
título ao caderno – Os aventureiros.

*
Silveira (1965) já dizia que a tradição do cineclubismo, no Reino Unido, vem dos anos
1920, com curta interrupção devido à guerra. O autor complementou:
Duas federações, uma inglesa, outra escocesa, agrupavam clubes com mais
de cinquenta mil sócios. E o Instituto Britânico do Filme, possuindo na sua
National Film Library milhões de metros de películas de todas as origens e
categorias, podiam alimentar suas exibições com grandes resultados
culturais. (SILVEIRA, 1965, p. 109)

Como já vimos, e Silveira apenas reforçou, o BFI (ou aportuguesado, o Instituto
Britânico do Filme) assumiu um papel protagonista em tudo que se relacionava ao cinema e
ao audiovisual, no Reino Unido, desde seu surgimento na década de 1930. No início, a
tendência predominante era o desenvolvimento do gosto estético, em uma postura defensiva
contra os prazeres superficiais da “baixa cultura”, segundo David Buckingham (2016), uma
abordagem da discriminação. Tal preocupação com o capital simbólico do cinema fez com
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que o cinema e a educação se aproximassem, na busca de “discrimar” os bons filmes para
resistir à massificação. Nos anos 1950, a Society of Film Teachers (SFT), junto com o
Departamento de Educação do BFI, começou a publicar um boletim, logo ampliado para uma
publicação de 16 páginas, intitulada de The Film Teacher. Em 1959, essa publicação se
transformou no jornal Screen Education, e, em 1969, passou a se chamar Screen, como o
influente jornal acadêmico ficou conhecido.
Nas décadas de 1950 e 1960 também surgiram os Estudos Culturais, com a crítica à
perspectiva elitista da cultura, voltando-se para questões de linguagem, ideologia e
representação, em uma abordagem que Buckingham (2016) chama de desmistificação.
Contudo, em 1971, três números do jornal foram publicados com uma parte separada
intitulada, Screen Education Notes, indicando um status subalterno e os conflitos internos
pelos quais passava o corpo editorial, como narra ALVARADO e colaboradores (1993, p.5),
na Introdução da ontologia do Screen Education. No inverno de 1971 a publicação se dividiu,
originando a revista Screen Education, e, apesar do grande contributo, inclusive para os
Estudos Culturais, encerrou as atividades em 1982, devido à crise econômica, não permitindo
manter as duas publicações. Como vimos, era o período da ascenção da educação midiática,
que mudou o rumo da educação cinematográfica mais uma vez.
Em seu artigo, Cary Bazalgette (2010) - que trabalhou no BFI entre 1979-2007,
incluindo oito anos como coordenadora do Departamento de Educação (1999-2006) - traça as
principais estratégias de ensino de cinema do BFI nas escolas britânicas nesses 25 anos, e
deixa clara a constante necessidade de negociação e re-negociação do papel também dessa
instituição. Até 1980, a experiência do cinema na escola dependia do uso de película em
16mm, projetor 16mm, tela, uma sala escura etc. O BFI começou a fazer uso de fotogramas
na forma de slides, que eram vendidos a professores, juntamente com conjuntos extensos e
detalhados de notas, sugerindo questões e abordagens pedagógicas para o filme todo, com
base na semiótica. Neste momento, perceberam o potencial do investimento em materiais para
as escolas (BAZALGETTE, 2010). Vimos que algo semelhante ocorria no Brasil, com os
diapositivos usados pelo INCE, e divulgados na sua revista Filme & Cultura. O Cineduc
também trabalhava com diapositivos e, inclusive, produzia materiais com as crianças.
No entanto, Cary Bazalgette (2010) relata que a grande repercussão do Film
Education, a partir do final dos anos 1980, provocou tensões no Departamento de Educação
do BFI. O sucesso do Film Education resultou em uma pressão política sobre os cineeducadores do BFI, os quais não disputavam (e não queriam disputar) o mesmo espaço da
indústria, preocupavam-se com outras questões envolvendo a educação do cinema, como: a
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diferença entre o uso instrumental do filme como suporte para as disciplinas e o aprendizado
sobre as qualidades intrínsecas e distintivas como um medium; a necessidade de uma
educação audiovisual, não apenas fílmica; e ainda, sobre sua função ideológica na sociedade.
O BFI, então, passou a também desenvolver uma série de cursos e materiais
pedagógicos, como as coleções Starting Stories, Story Shorts, Real Shorts e Screening Shorts
- DVDs com coletâneas de curtas-metragens, para crianças e jovens, com um livro-guia (ou
CD-Rom) para os professores trabalharem em sala de aula. Nós analisaremos aqui a coleção
Story Shorts e seu material de apoio de cinco curtas metragens.
O material impresso de Story Shorts é dividido em cinco capítulos: 1) Introdução
explicita os objetivos, a justificativa e a metodologia do material. 2) Sobre os filmes (os cinco
curtas) tem o resumo e uma explicação sobre a técnica utilizada em cada filme. 3) Pensando
sobre filme, em que fornece alguns conceitos centrais da linguagem cinematográfica e alguns
apontamentos sobre as ligações entre livros e filmes. 4) Ensinando com Story Shorts, parte
na qual se encontra a metodologia de trabalho com cada filme, em diferentes etapas – de uma
primeira apreensão do filme até sugestões de planos de aulas detalhados em atividades
grupais, individuais, materiais necessários, dentre outros pontos. 5) Making media, parte
dedicada ao incentivo para se produzir um filme, a partir do estudo do processo criativo de um
dos curtas, com exemplificação de fotos na fase de pesquisa, roteiro, desenhos, esboços de
personagens, storyboard e boletim de som. O material ainda conta com dois apêndices: I –
Exemplos de atividades extras desenvolvidas por professores (durante uma fase piloto do
projeto) e o resultado do trabalho dos alunos; II – Uma reflexão mais aprofundada sobre a
proposta de integrar o aprendizado de cinema com o aprendizado da língua materna, bem
como a importância do aprendizado sobre cinema em si.
O projeto contou com uma fase piloto de experimentação e testes, com a colaboração
dos professores. Tem um perfil misto, com informações gerais sobre cinema e linguagem,
além das específicas sobre os filmes em questão. E, ao contrário dos outros projetos, é
comercializado. Ainda assim faz parte de nosso corpus, porque representa uma situação
singular, o movimento de reenquadramento da literacia fílmica, reafirmando sua importância
nos estudos da Língua Inglesa, porque apesar do crescimento da educação midiática nos anos
1990 e 2000 (fazendo parte de algumas disciplinas, além de um curso optativo para alunos do
do ensino secundário), sua efetividade foi superestimada, segundo Buckingham (2016), que
afirma que “a educação midiática permaneceu relativamente marginal dentro do currículo
comum, e os números de estudantes que seguiram cursos eletivos nunca foram mais de 10%
da faixa etária” (2016, p. 79). Ou seja, a educação midiática (incluindo a educação
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cinematográfica), na prática, nunca foi um direito para todos os jovens.
Ademais, o material selecionado para análise, doado pelo entrevistado Mark Reid,
reflete o ponto de vista da maior instituição da área no Reino Unido, a responsável,
atualmente, por gerir toda a política pública em torno da temática.

*
Também vimos que o Brasil tem uma longa história na relação do cinema com a
educação, desde as primeiras décadas do século XX, passando pelo INCE, a pedagogia da
imagem de Glauber Rocha e a tradição do Movimento Cineclubista.
A influência das duas tradições – francesa e anglo-saxã – nos trabalhos atualmente
desenvolvidos, não significa que não tínhamos uma bagagem consolidada sobre a interface
cinema e educação, ao contrário, a influência foi mútua (centro-periferia-centro): de Glauber
Rocha ao ensino das artes das vanguardas, presente no movimento cineclubista, e próximo ao
Dr. Walter da Silveira, com sua pedagogia militante; de Paulo Freire à educação midiática,
com forte influência dos Estudos Culturais.
Contudo, com os revezes políticos e históricos, após mais de uma década de completa
estagnação em tudo que se referia à cultura – no caso do cinema, “em 1990, todos os órgãos
federais responsáveis pelas políticas audiovisuais foram extintos: a Embrafilme, a Concine, a
Fundação do Cinema Brasileiro e o próprio Ministério da Cultura.” (MINISTÉRIO DA
CULTURA, 2010, p. 72) – a partir de 2003, a cultura passou a ser reconhecida como um
projeto de nação, de forma mais democrática, priorizando a interiorização de suas ações e a
valorização da diversidade cultural brasileira.
Desde então, as ações políticas para o cinema e audiovisual tiveram destaque, dentre
elas, a criação da já citada Programadora Brasil, em 2007. Tratava-se de um misto de
cinemateca e distribuidora do cinema nacional (em DVD), cujas bases eram: “Diversidade na
programação, acesso ao cinema brasileiro e a busca permanente por qualidade nos processos
são os três pilares da Programadora Brasil. Tudo para aproximar cada vez mais o cinema
brasileiro do seu público.” (PROGRAMADORA BRASIL, 2011, p.2)
Em 2011, o catálogo de filmes nacionais tinha 825 filmes, organizados em 255
programas (DVDs), que incluía encartes com informações sobre os filmes e críticas
cinematográficas. A PB divulgou que havia chegado a marca de 1540 instituições associadas,
atuando em 830 municípios, dos 27 estados brasileiros. Com efeito, a PB superou o
percentual de ocupação das salas comerciais de cinema (aproximadamente 8,5%), atingindo
15% dos municípios do país e 426 mil espectadores. (PROGRAMADORA BRASIL, 2011,
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p.3). Em suma, um projeto nacional, que, a princípio, era indiretamente pedagógico, abrindo
portas para a riqueza da experiência cinematográfica.
A PB foi criada para apresentar um conteúdo diverso, direcionado a todas as faixas
etárias e perfis de público, contudo, houve uma grande demanda, da parte dos projetos que
adquiriam o acervo, por filmes destinados ao público infanto-juvenil. Segundo dados da
Programadora Brasil, “mais de 35% das sessões informadas têm o público infantil como
predominante. Com isso, [a PB] percebeu que era preciso um olhar especial da curadoria de
filmes para esse público.” (2011, p.6)
Com o intuito de atender a essa demanda, ampliou-se ainda mais a gama de curtas
infantis e desenvolveu-se uma parceria com o projeto Cine-Educação, da Via Gutenberg e a
Cinemateca Brasileira, originando, assim, o Caderno Cine-Educação que analisaremos, como
forma de apoio pedagógico para os professores e mediadores inscritos na Programadora
Brasil.
O Caderno Cine-Educação, na verdade, possui um formato de revista. A primeira
seção é Carta ao Leitor, que abre o diálogo com o professor. Após o expediente e sumário,
há uma apresentação intitulada Teias e Conexões, com as diretrizes, metodologia e
orientações para os professores. Na parte Mapa de Atividades, em formato de tabela, cada
programa é distribuído entre disciplinas e temas transversais da educação. Chega-se, então, a
seção Cinema na Sala de Aula, em que cada curta-metragem é abordado a partir de três
divisões: um pequeno quadro com ficha técnica; por que esse curta?; atividades. Em seguida,
na parte Cine-Educação, explica-se o ponto de vista do projeto. Por fim, Cinema para a
Comunidade, com dicas para organização de sessões na escola, com a Programadora Brasil.
Apesar do encerramento deste projeto, como dito, até o ano corrente tínhamos
perspectiva promissora de futuro com a implementação do canal VOD Brasil (relançando a
Programadora Brasil de forma mais ampla e adequada às novas tecnologias) e as proposições
do GT Cinema na Escola, referentes à Lei 13.006.

4.3 As categorias de análise

Como vimos no capítulo anterior, delineamos uma poética da literacia fílmica, como
um ciclo de recepção e aprendizagem, fruição e produção. Tal poética conta com três
princípios que valem tanto como etapas necessárias nos processos vivenciados de
aprendizagem cinematográfica, quanto como categorias de análise na representação desses
processos no corpus a ser examinado.

169

Portanto, as análises não serão divididas pelos materiais, mas pelas três categorias.
Estas, por sua vez, foram separadas para facilitar a análise, mas reafirmamos que elas ocorrem
em um continuum.
Em relação à categoria estética da criação fílmica, buscaremos, nos materiais
analisados, tudo que diz respeito aos elementos constitutivos do filme, organizados como
estratégias de efeitos, menções aos modos de leitura convocados pela própria materialidade
fílmica e as intertextualidades. Ao fim, saberemos se os materiais exploram (ou não) como se
dá a construção fílmica, elaborada para produzir sentidos e afetos.
No tocante às mediações, investigaremos as indicações de uso dos materiais, as
subjacentes designações do contexto pedagógico, o caráter auto-reflexivo sobre a própria
mediação pedagógica, e como a expressão e criação são convocadas. Em outros termos,
visamos saber se o conceito de educação refletido no material condiz com uma educação
emancipadora, que pondera sobre sua prática, e compreende a mediação comunicativa do
cinema como expressão da cultura contemporânea, que deve ser problematizada e
potencializada.
Na categoria poética da recepção, que fecha o ciclo de fruição e aprendizagem,
constará tudo que promova a curiosidade para a investigação e a análise, relacionando os
filmes com o mundo ao redor. As palavras-chaves serão: análise, contextualização,
comunicação, crítica, interpretação, reflexão. Aqui, buscamos desvelar se a interface cinema e
educação provoca o pensamento reflexivo sobre o filme e o mundo ao redor, o filme e suas
indagações.

4.4 As análises

4.4.1 Estética da criação fílmica
O material francês concede bastante ênfase à esta categoria. Antes de mais nada, é o
material mais rico em reprodução de fotogramas - entre 14 e 64 fotogramas por filme
(reprodução em cor), a depender da quantidade de sequências e se foi o filme escolhido para
ter uma sequência analisada, mas não deixa de vivenciar a dificuldade de dar a mesma
atenção ao som, como quase todas as análises escritas, com exceção daquelas direcionadas,
especificamente, à construção sonora. O material inglês só reproduz dois still por filme, em
preto e branco, enquanto o brasileiro reproduz entre uma e três fotografias de cena por filme,
em cores.
Primeiro sobre o Cahier de note sur..., em “Créditos e resumo”, dos três materiais,
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também é o que oferece mais informações sobre a equipe técnica, não apenas dos diretores de
áreas, mas também assistentes, mixadores, pesquisadores de cor etc. Este tipo de dado aponta
para a importância conferida à feitura do filme como uma cuidadosa e complexa criação
artística.
Na parte “Em torno do filme”, há duas entrevistas de diretores. Michaël Dudok de
Wit, do curta Le Moine et le Poisson, disserta sobre a influência da arte japonesa; explicita as
diferenças entre a filmagem de live action e seu estilo de animação, com traços simplificados
e um rosto sem boca, por exemplo, refletindo em uma linguagem que explora mais os planos
gerais, em vez dos close ups; aborda a tensão entre o personagem e o ambiente; conta sobre a
relação com a música; e sintetiza o núcleo temático do filme – separação e união. Todos estes
elementos se organizam indicando os modos de leitura artístico e estético – um espaço
plástico, construído a partir de formas e cores desligadas de seus valores figurativos.
No mesmo sentido, os modos de leitura artístico e estético são ativados para a
recepção de Le Jardin, através da evidência do suporte e a consequente visão do filme como
sendo a produção de uma autora, contudo, neste caso, há também em jogo a simplicidade de
uma artesã, que gosta de trabalhar nas margens do cinema, na fronteira com o amadorismo.
Marie Paccou explica a técnica que desenvolveu para o filme, usando placas de vidro e uma
animação direta, que consiste em apagar partes que devem “se mover” (com cotonetes) e
refazer na própria pintura da placa, para conseguir o efeito de movimento; comenta sobre a
relação das técnicas mais artesanais com as digitais, e suas implicações econômicas; revela
suas influências; e conta como foi o trabalho com as áreas de som. Le Jardin convoca, assim,
uma leitura de espectadores-produtores, de iguais, que projeta a possibilidade de surgirem
novos artesãos. Não surpreende o fato de que a diretora, há quatro anos investe na
organização de um festival intitulado Les Journées du Film Bricolé, em uma pequena cidade
onde não há cinema, além de dar cursos para estudantes.
Em relação ao filme Ouriço no Nevoeiro, em vez de entrevista, há uma
contextualização estilística. Nesta, Woznica evidencia como conteúdo e forma são dois lados
de uma mesma moeda – no filme russo, a jornada de um personagem, que será brutalmente
confrontado com a descoberta do mundo, também está impressa na beleza e na poesia de Yuri
Norstein, com seus desenhos misturados com imagens reais nos reflexos da água escura do
rio. Nas palavras de Woznica (2014, p.8):
Esta mistura de técnicas se baseia, principalmente, no desejo de um tipo de
cinema de transcender os limites do mundo, de reencantar com um toque de
loucura uma realidade sujeita às leis da gravidade, colocando o cinema de
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animação em contraponto, como o lugar em que tudo é possível.6

Em outros termos, é uma leitura que valoriza a sensibilidade e a percepção, o
estranhamento e reencantamento com o mundo.
Na seção “Ponto de vista”, o autor se utiliza da estrutura narrativa mítica, para colocar
os filmes em diálogo e intitula “Caminhos atravessados”: o começo - onde e como o herói
habita, sua vida comum (retomaremos nas mediações); desvios - onde se inicia a aventura de
experimentação do mundo, um perder-se para se encontrar em seguida; o inquietante
estranhamento - a mudança de hábitos que traz junto consigo uma outra maneira de ver as
coisas, e também riscos; um novo mundo - um território simbólico, que segundo Woznica,
coloca-nos em um relacionamento com o outro e o ambiente antes da linguagem, da criação
dos sentidos, como o território das crianças, onde cada presença é sentida em sua própria
singularidade; “ao mesmo tempo o amor e a separação” - o retorno, ou o fim da aventura, que
remete à alegria junto de uma estranha melancolia, ao perceber que as coisas já não são como
antes. Os heróis dessas jornadas que levam a designação Les Aventuriers ao programa.
Em resumo, o autor desenvolveu sua análise da curadoria dos filmes privilegiando a
experiência poética e sensível, valorizando um programa artístico, em que a sensação de
estranheza é a condição necessária para ver o mundo sob uma nova luz, como demonstra sua
citação de Marcel Proust: “Os belos livros são escritos numa espécie de língua estrangeira”.
Por fim, Woznica compara o frescor desse olhar livre, para o novo - próprio da
apreensão imediata do sensível, às vezes, só encontrado quando se parte para a aventura - com
o olhar dos realizadores dos filmes deste programa, mas ressalta que nem mesmo a produção
de curtas-metragens é garantia de liberdade criativa. Em outras palavras, uma pincelada de
estima pela autoria.
Também na parte “Image-ricochet”, dedicada à intertextualidade, destaca-se a estética
da criação fílmica, na construção de relações com outras produções artísticas ou possíveis
influências. Foram atribuídas relações imagéticas para cada um dos filmes, com outras obras,
cinematográficas ou pictóricas, como podemos ver na Fig. 19. Observa-se que, em todas as
relações dialógicas, temos a completude da “enunciação” (forma e conteúdo), para usar os
termos de Bakhtin, e não apenas uma intertextualidade com um elemento de linguagem.
Fig. 19 – Images-ricochets de Les Aventuriers

6

Tradução nossa: “Ce mélange des techniques repose essentiellement sur le désir d’un certain cinéma de
transcender les limites du monde, de réenchanter avec un brin de folie une réalité soumise aux lois de la
pesanteur en posant le cinéma d’animation en contrepoint, comme le lieu de tous les possibles.”
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Fonte: digitalização privada

173

No segundo material, Story Shorts, muitos pontos na abordagem desta categoria são
opostos ao material francês. O primeiro ponto divergente é em relação aos créditos, pois aqui,
na maioria dos filmes (as quatro animações), só aparece o nome do diretor, com exceção de
Mavis and the Mermaid, live action, que apresenta ficha técnica. Nem mesmo a animação
Growing, cujo trabalho de construção sonora (sem diálogos e música) é destacado,
enfaticamente, no resumo e na parte técnica, apresenta outro crédito senão o diretor.
Entretanto, as premiações são mencionadas.
A maior diferença é a parte dedicada à apresentação de elementos-chaves para uma
aproximação analítica dos filmes, na introdução de “Ensinando com Story Shorts”: uma
atividade chamada de Cs e Ss – Camera, Colour e Character; Setting, Story e Sound – para
auxiliar na primeira percepção do filme. A ficha de cada filme é construída apenas com
perguntas divididas entre os Cs e Ss, com questões como: “Qual é a sequência de planos no
início do filme? O que ela nos diz sobre a cidade?”; “Há algum silêncio no filme? O que ele
nos diz sobre o que está acontecendo?”; “Quando a história começa? Como nós sabemos
disso?” As questões devem ser lançadas antes do segundo visionamento do filme.
O objetivo do exercício é que a prática, progressivamente, transforme-se em um olhar
mais crítico. Em geral, apenas depois do encontro com o filme como fim em si, é que o guia
orienta como explorar os curtas como ferramentas para o desenvolvimento da Literacia.
No terceiro material, o caderno Cine-Educação, cada curta-metragem é abordado na
parte “Cinema na Sala de Aula”. Há um quadro com ficha técnica resumida; uma parte
destinada a destacar a importância do filme, chamada de “Por que esse curta?”; e outra
intitulada “Atividades”. Ambas as partes apresentam valorização da estética da criação
fílmica, além de pistas de leitura, propostas de expressão e criação de forma difusa nos textos.
Quanto ao destaque dos elementos fílmicos, pode-se perceber trechos dispersos, como
neste da parte “Por que esse curta?”: “a história é contada por uma narradora externa; nenhum
personagem fala. Se falassem, o que diriam?” sobre o filme Os anjos do meio da praça (Alê
Camargo e Camila Carrossine, 2010). Ademais, ao fim de cada programa de curtas metragens,
há um texto sobre algum aspecto da linguagem cinematográfica que se destaca na seleção do
conjunto.
O programa Animações para Crianças (que todos adoram) 2, contém o texto “Curtas
apresentam diversidade de técnicas”, em que se aborda as diferenças de técnicas de animação
apresentadas, algumas mais complexas, outras com possiblidades de prática com celular. Nas
sugestões de atividades, explica-se sobre alguns brinquedos óticos e disponibiliza-se links de
sítios com mais informações para auxiliar nas experimentações.
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Em “Herói não precisa ter capa e poderes mágicos”, apresenta-se em uma linguagem
simples a estrutura narrativa da jornada do herói, mostrando que há uma unidade na seleção
de curtas do programa Curtas infantis 6, em que todos os protagonistas precisam aprender a
serem heróis: “Ser bom é também um aprendizado; precisamos aprender com os nossos erros
e nos tornarmos melhores.” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 26) Com citação de todos os
curtas, chega-se às atividades, propondo cotejar os heróis de histórias em quadrinhos, filmes e
livros, com a construção dos personagens desses curtas, e então os alunos podem chegar a
suas próprias conclusões: “O que levou esses personagens a entrarem nas aventuras? Que
cenas representam isso? Foi uma escolha ou eles foram levados a isso? Eles seriam heróis?
Por quê?” (2013, p. 26)
No texto “Documentário? Ou ficção?”, os filmes do programa Curtas infantis 7:
Diversidade, são aproximados pela diversidade também nas formas. Os filmes variam e
misturam o documentário e a ficção, cenas “reais” com cenas animadas. Após uma breve
“introdução ao documentário” e indicação do livro homônimo de Bill Nichols, para se
aprofundar neste universo, conclui-se que a tendência a misturar ficção e documentário tem
sido impulsionada pelas novas tecnologias e poderíamos dizer que “a fantasia é uma extensão
da realidade e que o cinema consegue materializar esses dois lados”. (VIA GUTENBERG,
2013, p. 34) Além de questões para mobilizar o debate sobre o programa, a parte “Atividades”
incentiva a experimentação dos formatos pelas crianças: através de recortes de notícias,
imagens de jornais, canções e histórias de família, pode-se construir a base para um
documentário, ou ainda transformá-lo em ficção. Como seria?
Em “Enquadramentos fazem recorte do mundo”, é explicitado como o que vemos
através do dispositivo cinematográfico é apenas um recorte do mundo. Dentre as diversas
formas de se compor uma imagem na tela de uma câmera, experimentadas ao longo da
história das imagens em movimento, o texto apresenta os enquadramentos mais comuns
(plano geral, plano de conjunto, plano médio, plano próximo, close-up e o plano detalhe),
utilizando-se um dos curtas do programa Curtas infantis 8 como exemplo. Na parte
“Atividades”, há sugestões de exercícios para experimentação com esses planos.
No texto que une o programa Curtas para a primeira infância 2, com o título “Direção
de arte transforma imaginação em realidade”, destaca-se que uma equipe de cinema ou de
televisão comporta muitas funções nas diversas etapas da realização. Dentre elas, nos filmes
de animação, como os deste programa, a direção de arte exerce um papel fundamental: “criar
a ambientação e a caracterização necessárias para que o que foi imaginado pelo roteirista e
pelo diretor se torne realidade.” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 48) Como atividade, o texto
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estimula que os alunos pensem em termos de concepção visual, o que pode ser instrutivo e
divertido, de acordo com os exercícios praticados para desenvolver a percepção de cores,
texturas, formas e volumes.
“Roteiro dá unidade e coerência a uma história” une os curtas do programa Visões da
infância, dedicado aos educadores. O texto aborda a importância do roteiro “para conferir
unidade, consistência e coerência a uma história, proporcionando que uma situação específica
ganhe força e universalidade.” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 56) Após se referir aos roteiros
de todos os curtas do programa, oferece uma série de dicas de como se pode aprofundar mais
sobre o assunto e experimentar a produção de roteiros, através de links de alguns sítios
específicos sobre roteiro.
Em relação à sensibilização, que vai além de destacar os elementos formais da
linguagem, muitas vezes (do universo de 44 fichas de filmes), na parte “Por que esse curta?”,
por exemplo, é indicado não antecipar nada antes da sessão, permitindo que os alunos
percebam o filme por si, como na ficha do filme Cores e Botas (Juliana Vicente, 2010),
Purgamentum (Yannet Briggiler, 2011), ou na ficha de A viagem de um barquinho (Marcio
Zago, 2010), do qual se diz: “É interessante exibir esse curta mais de uma vez. Como ele
desperta mais sensações do que ideias, ao invés de conversar a respeito, logo depois, peça que
os alunos fechem os olhos e imaginem o que está acontecendo a partir dos sons que ouvirem.”
(VIA GUTENBERG, 2013, p. 12)
Neste sentido, o material brasileiro se aproxima mais do material francês, ao dar
ênfase à experimentação estética, à vivência sensível do espaço-tempo, do som, da imagem,
das emoções, antes da elaboração lógica da linguagem.
Em síntese, os três materiais exploram como se dá o processo de criação fílmica, para
produzir sentidos e afetos, mas o material britânico se utiliza de uma abordagem mais
formalista, apresentando uma metodologia padrão dos Cs e Ss, que estruturaria qualquer
análise. Fecha-se, assim, em uma leitura a partir de uma série de questões, mais ou menos, já
pré-definidas. Enquanto que a abordagem do material francês (mais claramente) e do material
brasileiro se abre para as questões da fruição e da estranheza, que também fazem parte do
processo de sensibilização artística, ou melhor, da apresentação da estética da criação fílmica,
presente nesses materiais.

4.4.2 Mediações
Antes de abrirmos os cadernos, já podemos apreender diferentes perspectivas somente
pelo design das capas (Fig. 20). O caderno Les Aventuriers é o mais formal, acadêmico, que
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transmite equilíbrio e sobriedade, na discrição de seu verde escuro e composição com a
imagem, como um livro distinto. O Story Shorts mescla confiança e força de seu azul vivo,
com um toque de criatividade do laranja, e a composição harmoniosa com as imagens e letras,
passando, assim, a impressão de eficiência. A sensação de auto-controle vai se diluindo
progressivamente da esquerda para a direita, da composição mais geométrica para a explosão
de formas e cores do caderno Cine-Educação brasileiro. O predomínio do laranja, com seu
caráter amigável, juntamente com a composição e tipologia, leva-nos a um modo de leitura
mais rápida, possui um perfil de revista.
Fig. 20 – Corpus para análise

Fonte: digitalização privada

Abrindo os cadernos, novamente na seção “Ponto de vista” do material francês, logo
no início do texto “Caminhos atravessados”, Woznica (2014, p. 13) se questiona sobre o seu
próprio fazer, sobre o ofício de curadoria:
O que há para aprender com a co-presença desses mundos e das ressonâncias
que, necessariamente, aparecem nestas comparações? O que há para
descobrir sobre os caminhos atravessados que, circulam de um trabalho a
outro, fazem-nos a cada vez transbordar as suas especificidades e levam-nos
em uma aventura longe do mundo fechado que desenham?7

O autor, então, explicita que o texto se propõe menos a percorrer cada um dos filmes
propostos e mais a explorar os caminhos possíveis de ligação entre eles. Tal busca, por si só,
define um caminho singular, o percurso percorrido pelo autor é o de “aventureiros”, como
7

Tradução nossa: “Qu’y aurait-il à apprendre de la coprésence de ces mondes et des résonances qui
nécessairement apparaissent dans ces rapprochements? Qu’y aurait-il à découvrir sur les chemins de traverse
qui, circulant d’une œuvre à l’autre, nous font à chaque fois déborder leurs spécificités et nous entraînent à
l’aventure, loin du monde clos qu’elles dessinent?”
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dito anteriormente, mas o texto deixa claro que cada um pode construir seu próprio caminho.
Na primeira paragem, Woznica chama atenção para o ponto de partida das jornadas
dos aventureiros: três dos cinco filmes do programa se iniciam em lugares que conhecemos
como espaços de estudos, aprendizagem - uma escola para jovens estudantes de La Première
Nuit e de Rentrée des classes, e um monastério para o monge do filme Le Moine et le Poisson.
Rentrée des classes provoca um questionamento sobre o que realmente se aprende
naquele modelo de escola (ainda em vigor), em que o conhecimento pré-estabelecido é o mais
importante, sobretudo, é o saber da repetição. Woznica também mobiliza uma
problematização da supremacia do conhecimento letrado, através dos créditos de abertura do
filme escritos sobre as folhas dos cadernos escolares. Curiosamente (e de nossa parte,
admiravelmente), a maioria dos filmes foram premiados, mas não há nenhuma menção dessas
informações no caderno, uma forma comum, “naturalizada”, de buscar legitimar, ou mesmo
justificar, a seleção e sugestão de trabalho com os filmes. Opção que comunga com a posição
de visar a emancipação do jovem estudante para que este seja capaz de construir sua própria
leitura de mundo, antes de conhecer a distinção no campo cinematográfico.
Já os protagonistas de Le Jardin e Ouriço no Nevoeiro, no início, estão apartados do
mundo, cada um a seu modo, esperando, esperando... Assim como nos outros filmes, o ponto
de partida é um lugar à parte do mundo, mas em uma forma mais íntima.
Da mesma maneira que inicia a seção “Ponto de vista” refletindo sobre a questão da
curadoria, o autor encerra o texto, como num ciclo auto-reflexivo, falando sobre o programa
École et cinéma. Woznica destaca a importância de se trilhar esse percurso, como feito,
brevemente, por ele, pois evidencia como os personagens superaram o desconhecido,
emanciparam-se do contexto inicial para encontrar, em contato com a materialidade do
mundo, um novo olhar, um equilíbrio próprio. Por fim, ressalta que esta também é a base da
experiência cinematográfica.
Ir ao cinema, não é de fato fazer a mesma viagem que as diferentes
personagens? Não é descer em um lugar escuro e perturbador para descobrir
um mundo novo, onde experimentamos as coisas mais intensamente do que
em outros lugares, sob um dia ou uma luz nova, onde vemos o mais próximo
que o normal neste movimento de aproximação que é também aquele do
Ouriço no Nevoeiro? Não é este o lugar onde a experiência sensível do
mundo é, ao mesmo tempo, distante, irreal, mas terrivelmente próxima, e
que você precisa no final da sessão - porque o filme sempre tem um fim voltar para o mundo, mas talvez com um olhar novo, uma atenção renovada,
e agora rica por poder ver as pessoas e as coisas de outra forma que a
habitual, tendo deslizado, por um momento ao menos, no olhar de um outro?
O Cinema é para muitos o lugar de uma aprendizagem para a vida que a
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escola não oferece.8 (WOZNICA, 2014, p. 21)

Na parte “Caminhos pedagógicos”, o autor coloca em relevo três pontos: 1) a
composição de um programa de curtas-metragens; 2) a defesa de se exibir a versão com o som
original para crianças; 3) a apresentação da lanterna mágica.
Quanto ao primeiro ponto, Woznica (2014) relembra que o cinema nasceu com um
programa de curtas, mas ainda possuía um perfil de colcha de retalhos, apenas a partir dos
anos 1920, com a criação dos primeiros clubes de cinema, que começou a surgir um gesto de
escritura próximo à montagem: a emergência do significado do encontro entre obras que não
foram pensadas para serem vistas juntas. Projetar um programa de curtas-metragens é apostar
que “a fraqueza inicial do curta-metragem - o fato de não ser capaz de viajar sozinho - pode se
tornar um gesto criativo, uma escritura enquanto tal. Acredita-se que os filmes, por causa da
sua simples co-presença, podem encontrar ressonâncias inesperadas e criar significados.”9
(WOZNICA, 2014, p. 43)
O autor sugere, então, que a partir do programa, o professor possa procurar com os
alunos, unidades, ressonâncias, ecos, entre os diferentes filmes. O que pode ser feito a partir
de pequenos detalhes, por exemplo: notaram que o programa abre e fecha com um peixinho
vermelho? E como atividade, o autor propõe a criação de um mural iconográfico: a primeira
imagem (quadro, fotografia, pintura, desenho etc.) é colada no mural, então, pede-se às
crianças para trazer a sua imagem que pareça ecoar aquela (seja no assunto, seja em cores,
seja em algo completamente subjetivo). Em outros termos, o autor sugere que os estudantes
exercitem a criação de suas próprias images-ricochets, contudo, a imagem-fonte, ou imagemgeradora, não seria do filme em questão. Além disso, Woznica retira a especificidade das
relações intertextuais se darem pela totalidade da “enunciação”, podendo se referir apenas a
elementos fílmicos.
O segundo ponto, a versão com o som original para crianças, é sublinhado com o foco
no filme Ouriço no Nevoeiro, cuja versão original em russo, com legendas em francês, é
8

9

Tradução nossa: “Aller au cinéma, n’est-ce pas en effet faire le même voyage que les différents personnages?
N’est-ce pas descendre dans un lieu obscur et inquiétant pour y découvrir un nouveau monde, où l’on
éprouve les choses bien plus intensément qu’ailleurs, sous un jour ou une lumière nouvelle, où on les voit
plus proches qu’à l’ordinaire dans ce mouvement d’approche qu’est aussi celui du Hérisson dans le
brouillard? N’est-ce pas ce lieu où l’expérience sensible du monde est tout à la fois lointaine, irréelle mais
terriblement proche, et où il faut à la fin de la séance – car le film a toujours une fin – revenir au monde mais
avec parfois un regard neuf, une attention renouvelée, et désormais riche d’avoir pu envisager les êtres et les
choses autrement qu’à l’accoutumée en ayant pu se glisser, pour un moment du moins, dans le regard d’un
autre? Le cinéma est pour beaucoup le lieu d’un apprentissage de la vie que l’école ne propose pas.”
Tradução nossa: “la faiblesse initiale du film court – le fait de ne pas pouvoir voyager seul – peut devenir un
geste créateur, une écriture en tant que telle. C’est croire que les films, du fait de leur simple coprésence,
peuvent trouver des résonances inattendues et créer du sens.”
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valorizada mesmo para as crianças que ainda não sabem ler, pois assim podem ouvir o som da
voz do narrador e da música com o charme da língua eslava. A despeito de parecer um pouco
assustador para alguns professores, o autor afirma que a prática demonstra que, com um
pouco de preparação (contextualizar o filme antes, apresentar uma sinopse, pedir que atentem
para a força da imagem e dos sons, que por si só já contam a história, depois, promover um
debate sobre a compreensão do filme etc.), a experiência pode, facilmente, ser bem sucedida.
Como atividade complementar, Woznica sugere o visionamento da sequência do filme
Tempos Modernos (Charlie Chaplin, 1936), em que Chaplin fala pela primeira vez, mas de
uma forma bastante peculiar - Charlot canta numa língua imaginária -, assim, o importante na
voz não é o que diz, mas sua entonação. Além do filme, indica exercícios para brincar com a
questão da voz e construção de cenas.
No terceiro e último ponto desta seção, Woznica apresenta a lanterna mágica, como
uma matriz cultural da técnica de animação de Le Jardin, e inscreve o cinema na história das
técnicas de projeção de imagens, remontando ao século XVII. Ainda hoje, através do cinema,
as pessoas assombram-se reconhecendo o já conhecido e conhecendo o novo, sobretudo,
fazem um pouco de l’école buissonnière10. O autor recomenda a navegação no sítio Laterna
Mágica11 e a realização de um trabalho em torno de diapositivos. Em segundo lugar, convida
o professor a envolver-se com a questão da descoberta do desconhecido, e pedir um lugar, um
objeto, uma pessoa, que os alunos gostariam de apresentar aos seus colegas de classe. Aqui, a
sugestão de atividade, mais uma vez, não faz relação com o(s) film(es), pede-se que os
aprendentes voltem seus olhares para seus arredores, suas comunidades, suas realidades, mas,
perde-se a oportunidade de buscar relações entre o que se vê na tela e o que se vê no mundo.
Como última seção que podemos relacionar com mediações, temos a “Bibliografia”,
que é dividida pelos diretores e sobre curta-metragem. Enquanto o projeto britânico não
apresenta nenhuma indicação bibliográfica ou webgráfica, ou seja, reduz-se a autonomia do
estudante.
Passando, então, para o caderno britânico, a “Introdução” já nos revela bastante de sua
perspectiva pedagógica, que confirma a impressão com a capa – um projeto que prima pela
produtividade e eficiência, como um empreendimento. Nos objetivos, destacam o papel
central do cinema e da televisão na vida das crianças e apontam como esse conhecimento
cultural pode enriquecer o desenvolvimento da literacia, inclusive as habilidades de ler,

10

11

Expressão francesa com destaque neste programa, que simboliza o aprendizado adquirido de forma livre, fora
da escola, talvez em uma aventura.
Cf. www.laternamagica.fr
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escrever, opinar e ampliar o vocabulário. Como já dito, o material foi projetado para o uso no
processo de aprendizagem da Língua Inglesa, é um guia adequado à Estratégia Nacional de
Literacia (como os Parâmetros Curriculares Nacionais ou a Base Nacional Comum Curricular,
no Brasil) do 3o. ano ao 6o. ano, que oferece sugestões de como usar filmes “efetivamente”
como um recurso de ensino para a sala de aula.
Além de reproduzir comentários positivos de professores participantes do projeto
piloto, a introdução ainda conta com a descrição da metodologia intitulada os Cs e Ss, como
já visto, e todos os capítulos do material. Na verdade, em cada parte, o guia informa os
objetivos dos exercícios, de todas as propostas, de forma transparante. Contudo, o guia se
apresenta na matriz cultural do livro didático, sem uma autoria, um ponto de vista declarado,
mas uma autoridade de saber (a experiência do BFI), neste caso, suavizada com o teor de
coletividade12 e experimentação em projeto piloto, com a contribuição de várias escolas e
professores que participaram.
O conjunto dos filmes não é pensado como uma curadoria, mesmo porque são
pensados para trabalho separado, como estudos dirigidos de cada curta. A seleção teve em
vista o objetivo de representar diversidade - de filmes, de estilos de animação e de alcance de
temáticas - de modo que fosse a base para muitas atividades relacionadas à palavra, à sentença
e ao texto, em diferentes níveis de aprendizagem.
Na parte “Pensando sobre filme”, delineia-se dois tipos de conceitos-chave
relacionados ao trabalho com o guia. O primeiro é um conjunto de termos compartilhados
entre filmes e livros. O segundo é um glossário, que ajuda a compreensão de detalhes dos
processos e técnicas envolvidos na produção de filmes. No primeiro terreno, encontram-se:
personagens, eventos, cenários, diretor/escritor, narrativa, modalidade. As explicações são
feitas com base em exemplos dos filmes e problematiza as proximidades e distanciamentos
entre cinema e literatura. Como exemplos: em geral, a “aparência” de um personagem é prédefinida nos filmes (o espectador pode instantaneamente ver como ele/ela parece), enquanto
nos livros não; como as personagens, o cenário, frequentemente, é apreendido de imediato
pelo espectador, mas não precisa ser assim, como em Growing, cujo uso de close-ups é tão
intenso, que se aproxima da abstração em alguns momentos; El Caminante, Second Helpings
e Mavis and the Mermaid são exemplos óbvios de filmes narrativos, ponto do qual partem
12

“This resource is the result of many contributions from people in bfi Education Projects. David Parker
(Research Officer), Corinna Downing and Hilary Pearce (Education Officers), did the main piloting of the
material, and wrote the final guide. They have been helped by Cary Bazalgette (Head of Education
Projects), Jane McCarthy (Head of Education Projects Development Unit) who helped pilot some of the
early material, and Wendy Earle and Caren Willig who edited this guide.” (BFI, 2001)
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para questionar as estratégias utilizadas para engajar os espectadores e para provocar a
reflexão – “como poderíamos ativar um efeito similar através da escrita?”; os filmes em live
action, geralmente, parecem mais “reais” que os filmes de animação, porém, a comparação
entre Mavis and the Mermaid e Growing complexifica esta relação. Apesar de só informarem
o nome do diretor nas animações, na parte diretor/escritor, destaca-se o mérito de revelar às
crianças sobre as várias etapas envolvidas na produção deste tipo de produto midiático.
No segundo tipo de conceitos, encontram-se os Cs e Ss, além da explicação sobre os
formatos de filmes, a equipe técnica e termos especificamente relacionados ao cinema de
animação.
Na parte “Ensinando com Story Shorts”, explica-se que as crianças, geralmente,
associam a exibição de filmes nas escolas com documentários ou programas educativos, bem
como já possuem algumas expectativas, como a de um longa-metragem, por exemplo. Por
isso, é importante esclarecer que se tratam de curtas, antes da exibição, e pode ser interessante
informar as diferenças entre filmes live action e animação, os tipos de animação etc. Esta
seção é desenvolvida de forma bastante objetiva: primeiro, a proposta dos Cs e Ss. Em
seguida, apresenta-se uma tabela relacionando especificidades de cada filme com objetivos de
aprendizagem da Estratégia Nacional de Literacia, divididos por nível de escolaridade (ex.:
expressar seu ponto de vista sobre uma história ou poema, ampliação de vocabulário,
compreensão de sequência narrativa etc.) e sugestões de planos de aulas descritos,
minuciosamente, e divididos em: resultados de aprendizagem; introdução com a turma inteira,
em atividades grupais; desenvolvimento de atividades em pares, com posterior discussão em
grupo; avaliação; atividade de extensão interdisciplinar; recursos necessários etc.
A expressão e a criação são muito valorizados no guia britânico. No primeiro
visionamento, as crianças têm a oportunidade de assistirem aos filmes como indivíduos, e,
pela segunda vez, assistem em grupo (um visionamento mais focado/ direcionado a certos
aspectos), cujo objetivo é articular como e por que o filme invoca certos modos de leitura das
audiências. Somente após este processo, uma alternativa dos Cs e Ss é reelaborada: solicitar
uma atividade por escrito de reescrita da narrativa, do ponto de vista narrativo de um novo
personagem, por exemplo, repropondo cores, texturas, expressões, música, ações etc. E além
das diversas atividades propostas nos planos de aula, a parte “Making media” é dedicada ao
processo de realização de um curta, baseado no estudo de caso do filme Second Helpings,
cujas notas, storyboards, rascunhos, pesquisa de imagens, boletim de sincronização de
diálogos, roteiro etc., de propriedade do diretor, Joel Simon, foram cedidas para orientar o
trabalho de processo criativo.
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Fig. 21 – Estudo de caso do filme Second Helpings

Fonte: digitalização privada

Ademais, o Apêndice I apresentou cartas redigidas por estudantes, do ponto de vista
de personagens, bem como interpretações e continuações das histórias, como exemplos de
trabalhos desenvolvidos em continuidade ao projeto com os professores participantes do
piloto. O Apêndice II é um texto à guisa de conclusão, refletindo anos de experiência do BFI.
Primeiramente, aponta as aproximações entre Literacia e Literacia fílmica, e as
especificidades da última. Depois, desenvolve um modelo simples de aprendizagem
progressiva da literacia fílmica em dois estágios, divididos em três áreas conceituais: a
linguagem das imagens em movimento; produtores e audiências; mensagens e valores.
Em relação ao caderno brasileiro, a primeira seção é a “Carta ao Leitor”, em diálogo
aberto com o professor, criando uma aproximação informal e afetuosa. Para crianças de 6 a 12
anos, a seleção dos 44 curtas-metragens primou pela diversidade da produção brasileira,
misturando filmes muito premiados em festivais, filmes 3D produzidos por estúdios
profissionais, com animação em stop-motion feita por crianças de escolas públicas. A carta
solicita retorno no diálogo, contando as atividades com o cinema nas escolas, deseja bom
divertimento e é assinada por Moema Müller, coordenadora de Programação e Produção da
Programadora Brasil, e Sergio Serapião, coordenador geral do Cine-Educação.
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A apresentação “Teias e Conexões” já é formal, com as diretrizes, metodologia, as
etapas de preparação do professor e dicas de alguns cuidados antes da sessão de cinema, mas,
sobretudo, inicia o texto afirmando que, como o cinema propicia “diversidade de olhares e
reflexões, é possível que o professor opte por realizar um trabalho distinto do que foi reunido
neste caderno, desenvolvendo proposta que lhe pareça mais condizente com o grupo de alunos
e o plano em curso.” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 5) O texto também concede destaque a
um cuidado: “Não se deve escolarizar o cinema, ou seja, transformar o filme em instrumento
pedagógico, com o intuito de trabalhar um conteúdo específico, desconsiderando a riqueza da
linguagem cinematográfica.” (2013, p.5)
A despeito da ênfase em despertar o interesse pelo cinema, a parte “Mapa de
Atividades” distribui cada programa entre disciplinas e temas transversais da educação. Tratase de uma demanda constante por parte do professorado, atendida no caderno Cine-Educação
e no material britânico.
Fig. 22 – Mapa de atividades do caderno brasileiro e quadro com objetivos de aprendizagem da Estratégia
Nacional de Literacia, no caderno britânico.
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Fonte: digitalização privada

Em “Cinema na Sala de Aula”, o segmento “Atividades” propõe ações de acordo com
grandes eixos temáticos que unem temas transversais e disciplinas, como “cidadania, ética,
língua portuguesa, artes”. Mas, na verdade, as duas partes - “Por que esse curta?” e
“Atividades” -, frequentemente, confundem-se, pois teoria e prática aparecem juntas todo o
tempo, apesar da divisão de seções. Por exemplo, na parte “Por que esse curta?” aparece: “a
partir desse mote, é possível criar dramatizações, textos ou HQs com trechos da animação
narrada pelos personagens e contada de diferentes pontos de vista.” (VIA GUTENBERG,
2013, p. 9)
Além de buscar relações com a vida cotidiana dos estudantes, os exercícios propostos
favorecem a ampliação do conhecimento de si, do Outro e das relações em sociedade. Por
exemplo, sobre o filme Bailarino e o bonde (Rogério Nunes, 2009), sublinha-se que um dos
temas é a gentileza com a qual o personagem motorista se destacava. Pede-se, então: “crie
uma caderno de gentilezas, cada aluno deve desenhar e escrever uma gentileza para ser
colocada ali. Se preferir, faça um mural.” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 30) Outro exemplo é
sobre a relação intergeracional, presente em A grande viagem (Caroline Fioratti, 2011), em

185

que uma das atividades sugeridas é “proponha que alguns deles convidem seus avós para uma
roda de conversa. O grupo deve preparar algumas perguntas que gostariam de fazer para
alguém mais velho.” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 35)
As atividades propostas são bastante diversificadas, e, embora não haja um texto
específico sobre a construção sonora no filme, há muitas sugestões de exercícios com a
música tema dos filmes - ex. Doido Lelé (Ceci Alves, 2009) - e/ou efeitos sonoros, como nas
atividades sugeridas a partir do filme Musicacaixa (Jackson Abacatu, 2010), dentre outras:
exercícios de composição sonora com objetos e sons com o corpo, ao estilo dos Barbatuques;
“peça aos alunos que deitem, fechem os olhos e prestem atenção aos sons que escutam. Uns
parecem que estão caindo, outros parecem algo muito pesado ou muito levinho. Vá
envolvendo e estimulando-os a, ainda deitados e de olhos fechados, comentar o que
imaginam.” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 45)
Com frequência, as fichas dizem que se as crianças estiverem engajadas, pode-se
aprofundar o trabalho, com pesquisas, outras dinâmicas em grupo etc. Ou seja, adaptar-se de
acordo com o desejo de cada grupo, pois não é um programa fechado.
Não há um espaço separado para bibliografia, ou outras referências, mas há muitas
dicas de links espalhadas pelos textos, e sugestões de trabalhos com alguns livros - Flicts, de
Ziraldo, nas atividades de Menina da Chuva (Rosaria, 2010) -, música - Lenda do Pégaso, de
Moraes Moreira, nas atividades de A folha de Samaúma (Ariane Porto, 2010) -, poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, e O Porquinho-da-Índia, de Manuel Bandeira
etc. Em outros termos, as relações intertextuais são diversas.
Na seção “Cine-Educação”, explica-se as premissas do projeto:
Apenas o fato de possibilitar que a criança assista a um filme sem uma tarefa
a executar, e depois pedir que emita a sua opinião livremente, já constitui um
excelente exercício de reflexão, de elaboração do pensamento, e de
desenvolvimento da linguagem oral e da capacidade de argumentação –
alicerces para uma aprendizagem de qualidade. (VIA GUTENBERG, 2013,
p. 57)

Ademais, o projeto, que na altura possuía oito anos de experiência, informa sobre
suas outras atividades, como o Cine-Educação Direitos Humanos.
Em “Cinema para a Comunidade”, o leitor passa a conhecer alguns procedimentos que
“contribuem para promover, de maneira organizada e prazerosa, sessões de cinema na sua
escola” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 58), com a Programadora Brasil.
Quando as tecnologias entram na escola como mediações comunicativas da cultura
(Martín-Barbero) e pedagógicas (Vygotsky), favorecem a emancipação humana, a autonomia,
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e a produção individual, coletiva e em múltiplas linguagens, desde o tempo da Lanterna
Mágica, como evidencia o material francês. Todos os três materiais oferecem diversas
possibilidades de exercícios para expressão e criação, mas o caderno francês é o que menos
investe nesta parte, pois sua ênfase está na análise fílmica propriamente dita.
Também, todos os três materiais apresentam suas metodologias, ou fazem uma
reflexão sobre seu próprio método em construção, algo fundamental na prática da mediação
docente, como diria Paulo Freire. Apenas o caderno Cine-Educação dá ênfase à
transdisciplinaridade, enquanto o caderno francês faz uma abordagem do ponto de vista
cinematográfico, e o caderno britânico, da perspectiva audiovisual e linguística.

4.4.3 Poética da recepção
No caso francês, esta categoria está distribuída por todas as partes, de diferentes
formas. Em termos de contextualização, a parte “Em torno do filme” é diferente para cada
curta. Le Moine et le Poisson e Le Jardin contam apenas com entrevistas de seus respectivos
diretores, atendendo à conhecida expectativa do público sobre o que “o autor quis dizer”.
Michaël Dudok de Wit destaca a importância da atenção, não apenas na produção,
com o rigor do trabalho de animador, mas, especialmente, na recepção:
Na minha experiência, o mistério melhor e maior é a observação pura, a
observação livre do desejo de definir o que é observado. Quando
simplesmente observamos o que está acontecendo, suspendendo
temporariamente o desejo de definir, e, portanto, o desejo de comparar,
interpretar e julgar, tudo se torna um mistério extraordinário. Eu sei que isso
pode parecer superficial. Eu acredito que muitos vivem este mistério, esta
observação pura. Entre outros, quando eles estão criando.13 (DE WIT apud
WOZNICA, 2014, p. 6)

Com este comentário, o diretor corrobora as dicotomias entender/ razão vs. emoção,
que negamos ao longo de todo nosso percurso. Já Marie Paccou narra a dificuldade de ser mãe
e cineasta ao mesmo tempo e defende que sua veia autobiográfica é muito mais um ponto de
partida para desenvolver questões que a inquietam.
O curta Rentrée des classes, por sua vez, conta com uma contextualização histórica. O
autor apresenta uma história do curta-metragem, com algumas semelhanças com a que
vivemos no Brasil. Na França, o autoritário regime de Vichy instituiu a obrigatoriedade de um
13

Tradução nossa: “Selon mon expérience, le mystère le plus n et le plus grand est l’observation pure,
l’observation libérée du désir de dé nir ce qui est observé. Quand nous témoignons simplement de ce qui se
passe, en suspendant temporairement le désir de dé nir, et donc aussi le désir de comparer, d’interpréter et de
juger, tout devient un mystère extraordinaire. Je sais que cela peut paraître léger. Je crois que beaucoup
vivent ce mystère, cette observation pure. Entre autres quand ils sont en train de créer.”
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curta-metragem antecedendo todas as sessões de cinema, nos anos 1940. Da mesma forma
que ocorreu no Brasil, muitos exibidores e produtores viram nos 3% do investimento
destinado ao curta, uma forma de ganhar dinheiro fácil, sem se preocupar com a qualidade na
produção, já que os espectadores pagantes iam, afinal, assistir aos longas. Porém, quando os
cineastas obtiveram sucesso com o CNC (Centre National du Cinéma), através da campanha
para o estabelecimento de um sistema de financiamento baseado na qualidade das obras, em
agosto de 1953, um decreto retirou a exigência de projetar um curta-metragem em cada
sessão.
Tal decreto provocou a articulação dos cineastas que constituíram um grupo de
resistência, o “Grupo dos Trinta”, referindo-se aos primeiros trinta signatários. Logo o grupo
contava com uma centena de profissionais, que reivindicavam a revogação do decreto, o qual
julgavam assinar a sentença de morte do curta-metragem. O manifesto pode não ter
conseguido fazer o governo recuar na decisão, mas representou, segundo Woznica, o primeiro
encontro de profissionais de cinema a reivindicar a abertura das salas de cinema para sua
diversidade.
Se Woznica faz esta contextualização histórica, é porque ele aponta traços do “Grupo
dos Trinta” presentes em diversos signos no filme, a começar pela primeira cartela de créditos
onde aparece Peter Neurisse, destacando sua condição de membro do Grupo, como pode ser
visto em um fotograma reproduzido no material. Em outras palavras, o autor destaca o
dialogismo histórico presente no curta, para usar os termos de Bakhtin (1997, 2004), como
discursos inseridos, ou que dialogam com, (n)o discurso do filme.
O filme Ouriço no nevoeiro é contextualizado a partir da história da animação e seu
hibridismo com os filmes de live action, evidenciando como desde o início o cinema gosta de
brincar misturando o “real” com as criações da animação. Ou seja, hoje nos habituamos a não
saber mais o que é falso e o que é “real” em uma imagem de síntese, mas esta mistura não
começa com as tecnologias numéricas. Tais referências estão presentes nos filmes da Disney
desde os anos 1920, em que o criador aparece junto de suas criações, como em Animando
(Marcos Magalhães, 1983), para exemplificar com um clássico brasileiro do cinema de
animação. O autor ainda cita os musicais estadunidenses, em que essas misturas eram uma
constante, e o desenvolvimento do documentário de animação.
Em La Première Nuit, novamente, aborda-se o contexto a partir da história do curtametragem, criticando a perda de sua especificidade diante das mudanças ao longo do tempo.
O cinema, que nasceu curta-metragem, nos anos 1940, segundo Woznica, limitou duas linhas,
claramente, para o curta: entreter as crianças (filmes de animação) ou instruir
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(documentários).
Na verdade, a partir do regime de Vichy, o curta não é exclusivamente documental.
Dentre os filmes de arte, filmes científicos, filme de turismo, há aquele que o público vai
chamar docucu, expressão francesa que desperta entre os espectadores mais velhos a memória
de técnicas de evasão para evitar ter que se submeter ao curta e chegar apenas no horário do
longa. Estes curtas divulgavam uma ideologia nacionalista e propagandas de empresas sob o
pretexto de ensino.
Os anos 1950 vem para modificar este cenário. Primeiro, com o surgimento da
televisão, que modifica a relação com os espaços de exibição e de financiamento, com o
crescimento da publicidade, e, em segundo lugar, com as mudanças provocadas pela primeira
geração cinéfila, em que suas referências não são mais a pintura ou a literatura, mas o próprio
cinema, a Nouvelle Vague. Esta geração está interessada nas novas câmeras, nos sistemas de
gravação de som e nas películas para experimentar em uma área até então praticamente
restrita aos curtas-metragens - a ficção. Essas mudanças atingem, primeiramente, o curta,
antes de revolucionarem o longa. La Première Nuit e Rentrée des classes fazem parte desse
movimento. Woznica chama a atenção que La Première Nuit incorpora na sua dramaturgia a
mudança gradual do documentário à ficção.
Pouco a pouco, o curta se transformou em um cartão de visitas para os produtores e
cineastas, um trampolim para o longa, perdendo assim sua especificidade estética, mas ainda é
o espaço mais livre para a experimentação e a invenção.
A parte mais próxima do caráter metatextual, um ensaio analítico com o ponto de vista
do autor, como já vimos, iniciou-se com um texto auto-reflexivo, sobre a mediação de uma
“curadoria educativa” (NOVA; GUERREIRO, 2014), descobrindo pontos de encontro entre
os filmes e colocando-os para dialogar. Depois, o texto segue por uma análise que privilegia a
experiência fílmica, destacando nos filmes a importância da experimentação estética do
mundo, uma visão poética da jornada dos “aventureiros”. E finaliza voltando ao
questionamento sobre a própria prática. Juntando com a parte “Caminhos pedagógicos”, faz
não só um manifesto ao curta, mas à curadoria educativa, como forma de produção de
conhecimento, a colisão entre filmes que gera pensamento.
Depois do ensaio analítico, cuja ênfase está na experiência estética, o material tem as
seções “Déroulant” e “Análise de sequência”, duas ferramentas metodológicas bastante
acadêmicas e que promovem o oposto do que o ponto de vista do autor defende – a
prevalência da estesia em detrimento da articulação conceitual da nossa relação com o mundo,
da linguagem. Com isso, o material francês se mostra contraditório por ora reforçar a
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dicotomia entender vs. sentir, ora se mostrar bastante rígido na metodologia estruturalista de
análise. É o ponto de vista do autor contrastando com o da instituição, do dispositivo e seu
formato padrão.
Já no material britânico, não há contextualização dos filmes. Na parte “Sobre o filme”,
o resumo não é uma sinopse, na verdade, é uma descrição detalhada já com interpretações de
toda a narrativa, seguida de uma parte técnica, explicando, também de forma cuidadosa, os
tipos de animação, de filmagens, de sincronização com o som etc.
Em “Ensinando com Story Shorts”, no trabalho com os Cs e Ss, as perguntas induzem
a um pensamento, a uma reflexão e análise sobre os filmes, após o primeiro visionamento. Por
exemplo, em relação à “Câmera”, na maioria dos filmes, pergunta-se qual é a sequência de
planos que abre o filme e o que eles dizem sobre o personagem principal, ou a cidade (no caso
de El Caminante); assim como solicita ao leitor encontrar alguns tipos de planos e explicar o
porquê eles são usados neste ponto da história, com exceção de Growing e Train of Thought.
Quanto ao último, só se pergunta se a câmera se move ou é fixa, pois o filme é uma animação
abstrata. Já em relação a Growing, questiona-se como o filme faz para que o espectador
adivinhe sobre o que está vendo, como e por que o filme usa os close-ups e se o uso de planos
gerais mudariam a forma como entendemos a história.
No mesmo sentido, seguem todos os conceitos-chave usados, como último exemplo, o
“Som”, em que as questões, sobre a maioria dos filmes, giram em torno de: “Quais sons você
ouve no filme?”; “Que tipos de instrumentos são tocados na música? Por que usaram estes
instrumentos?”; “A música ajuda a contar a história?”; “Quais são as diferentes formas com as
quais as pessoas falam entre si?” Train of Thought é o único filme em que nomeiam o
compositor da música, porque é também diretor do filme. Indaga-se, por exemplo, se a música
traz alguma outra lembrança e como faz o espectador se sentir.
Segundo o Apêndice II (“a conclusão”), o programa é, ao mesmo tempo, inspirador e
desafiador, porque parte de uma familiaridade construída com base no conhecimento já
existente. Na linguagem de Vygotsky, da zona de desenvolvimento real (ZDR) para a zona de
desenvolvimento proximal (ZDP).
Já no material brasileiro, como já vimos, as pistas de leitura se encontram difusas entre
as partes “Por que esse curta?” e “Atividades”. Não há uma análise sistemática, mas se antes
da sessão é comum sugerir não antecipar nada, depois da sessão, o mais frequente nos textos é
buscar mais aproximação com o cotidiano dos estudantes, como no filme Enciclopédia
(Bruno Gularte Barreto, 2009), em que se propõe perguntar: “como fazem para sanar uma
dúvida: recorrem à alguém, à internet ou aos livros?” (VIA GUTENBERG, 2013, p. 18) No
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filme Tamanduabandeira (Ricardo de Podestá, 2011): “Depois, lance a questão: o que o
tamanduá da animação tem em comum com os tamanduás de verdade e o que foi uma criação
dos realizadores.” (2013, p. 10)
O caderno brasileiro se mostrou muito rico, porque somente o fato de preservar a
fruição e a estesia no primeiro encontro com o filme, sem antecipar uma sugestão de modo de
leitura, ao mesmo tempo, buscando sempre relações entre o filme com a realidade dos
estudantes, já produz reflexão, pensamento e leitura de mundo.
Já ressaltamos que teoria e prática são trabalhadas juntas, apesar da divisão de seções,
o que nos remete a um aprendizado com base em diversão, leveza e experimentação. As
fichas curtas não fazem contextualização histórica ou estilística dos filmes, preocupa-se mais
com a contextualização da recepção. Portanto, a atividade espectatorial é resguardada,
inclusive, pelo material manter a atribuição de intencionalidade como ato distintivo do
espectador, como defendida por Esquenazi (2005). Como exemplo representativo da
concepção presente em todo o caderno, na parte “Por que esse curta?” do filme Verde Maduro
(Simone Caetano, 2010), afirma-se: “Converse com os alunos e deixe que eles levantem suas
hipóteses do porquê do título ‘Verde Maduro’. Mais importante que buscar a justificativa da
diretora é deixar que eles levantem suas hipóteses e façam suas associações.” (VIA
GUTENBERG, 2013, p. 38)
Além do caderno Cine-Educação, esses programas também são acompanhados de uma
crítica cinematográfica, nos moldes dos antigos cineclubes. As críticas não possuem um
padrão de redação, mas representam um exemplo de escrita que, por um lado, é direcionada
ao espectador comum (e não a cinéfilos), mas, por outro lado, concede o direito ao
pensamento, apenas fornece ferramentas para que o espectador se aproprie da obra, de forma
mais bem preparada (fora da lógica de estrelinhas da crítica jornalística).
Nesta categoria, o caderno francês se destaca na análise fílmica, ressaltando o filme e
suas indagações, enquanto o caderno Cine-Educação se sobressai com sua ênfase em trabalhar
a interface cinema e educação para o pensamento reflexivo sobre o filme e o mundo ao redor.
Desta maneira, potencializa-se a mediação dos paratextos fílmicos, visto que as crianças e
jovens, ou aprendentes de todas as idades, pensam por meio de relações (Jacotot/Rancière,
Vygotsky), construindo laços entre as experiências vividas e as experiências estéticas, ligando
o cotidiano às manifestações artísticas e culturais, inventando pontes entre seu quintal e o
mundo. O caderno Story Shorts também se dedica à reflexão, mas o percurso é mais
escolarizado, menos contextual e dialógico, como explicitaremos melhor na próxima seção.
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4.5 Primeiras considerações

Podemos agora traçar algumas considerações sobre os três paratextos fílmicos
pedagógicos selecionados para formar nosso corpus. Segundo nossos critérios prédeterminados, temos que:
1) Todos, de fato, privilegiam a perspectiva cinematográfica, são fruto de projetos que
nasceram de instituições do campo cinematográfico (CNC, BFI e Programadora Brasil, em
parceria com o projeto Cine-Educação e o Forcine), mas sem perder de vista que se destinam
a um público do campo da educação. Neste sentido, o material do BFI foi o que se mostrou
mais atravessado por determinações do contexto educacional – direcionado ao uso na
disciplina de Língua Inglesa, apresentando, inclusive, quadro separado por nível de
escolaridade, relacionando cada filme com objetivos de aprendizagem da Estratégia Nacional
de Literacia; com sugestões de planos de aula, minuciosamente, descritos etc.
2) Os três materiais apontam modos de leitura, apresentam roteiros de discussão de
filmes, ora mais próximos à matriz cultural das antigas fichas filmográficas (como o material
francês), ora mais próximos à matriz dos livros didáticos (como o material britânico). O
caderno brasileiro se encontra numa posição intermediária: por um lado, não possui uma
análise fílmica mais sistematizada (mas oferece uma crítica cinematográfica independente do
material, voltada para o espectador comum); por outro lado, também não é muito didático, e
sim, mais sugestivo. Novamente, o material do BFI é o único com um caráter misto, é
específico para os cinco filmes da coleção, porém, ao mesmo tempo, funciona como um
modelo a ser trabalhado com qualquer filme, com uma parte mais genérica, que versa sobre a
linguagem cinematográfica.
3) Todos são direcionados aos professores e/ou mediadores, como um material de
apoio para trabalharem com as crianças, contudo o caderno Cine-Educação é o único que tem
um programa de filmes direcionado apenas aos educadores, com indicação de faixa etária
imprópria para crianças e jovens, mas importante para o enriquecimento cultural dos
professores, para que estes possam atuar, efetivamente, como mediadores, no sentido
freireano.
4) O corpus escolhido representa a diversidade não apenas em termos culturais (um
francês, um inglês e um brasileiro), mas também em formatos, metodologias e princípios que
orientam suas finalidades, com alguns pontos de encontro e outros de desencontro, como
refletiremos a seguir sobre cada uma das nossas categorias de análise.
Em relação à categoria estética da criação fílmica, o material mais rico é o francês,
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pois se dedica a apresentar os elementos constitutivos do filme, organizados como estratégias
de efeitos, apontar os modos de leitura convocados pela própria materialidade fílmica e
destacar as intertextualidades, com uma seção, exclusivamente, direcionada a isso - Imagericochet - por meio do encontro com o filme em termos estéticos.

Fig. 23 – Quadro síntese das categorias de análise

Estética da
criação
fílmica

Les Aventuriers
Reprodução de
fotogramas

Story Shorts
Ensinando com Story
Shorts
(ficha com perguntas)

Créditos e resumo

Cinema na Sala de
Aula (ficha técnica)

Em torno do filme
Ponto de vista

Mediações

Image-ricochet
Ponto de vista
Caminhos
pedagógicos

Introdução
Pensando sobre filme
Ensinando com Story
Shorts
(planos de aula)
Making media

Poética da
recepção

Formato

Déroulant

Sobre os filmes

Análise de sequência

Ensinando com Story
Shorts

Em torno do filme
Bibliografia
Acadêmico

Cine-Educação

Material didático

Cinema na Sala de
Aula
(texto final de cada
programa)
(Difusa)
Carta ao Leitor
Teias e Conexões
Mapa de Atividades

Cinema na Sala de
Aula (Atividades)
Cine-Educação
Cinema na Sala de
Aula

(Difusa)
Revista
Fonte: Construção própria

Na categoria mediações, o material francês já é o mais modesto, porque apesar do
texto auto-reflexivo sobre a curadoria educativa, da seção “Ponto de vista”, há pouca abertura
para o diálogo com o leitor-educador. Trata-se de um material com um perfil mais acadêmico,
com uma interlocução muito maior com o campo cinematográfico. Segundo entrevista com
Anne Charvin e Delphine Lizot (2014), da associação Les enfant du cinéma, esta conclusão se
confirma, quando elas reconhecem que os professores criticam e demandam algo mais
objetivo, direcionado para o uso em sala de aula. É exatamente esta demanda que o material
do BFI visa atender com eficiência - a produção de uma coleção de uso “prático” e
“amigável”. O caderno Cine-Educação também tem impresso em suas páginas esta
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negociação entre as determinações do contexto pedagógico e as do contexto de produção
cinematográfica, mas aparece de forma mais sutil, como um diálogo afetivo com seu leitor,
sem perder de vista o princípio norteador da não escolarização do cinema.
No mesmo sentido, o material francês deu ênfase à defesa do curta-metragem do ponto
de vista cinematográfico, colocando o “Grupo dos Trinta” em relevo, junto com seu manifesto
de 1953, cuja declaração se tornou um dos pilares do pensamento do curta-metragem:
Ao lado do romance ou das maiores obras, existe o poema, a novela ou o
ensaio, que, geralmente, desempenham o papel de fermento, cumprem uma
função de renovação, trazem um sangue novo. Este é o papel que o curtametragem não cessa de interpretar. Sua morte seria, finalmente, a do cinema,
porque uma arte que não se move, é uma arte que morre.14 (WOZNICA,
2014, p. 7)

Os materiais que mais deram ênfase ao cinema como mediação do conhecimento para
emancipação humana - o conhecimento de si, do Outro e do mundo ao redor - foram o francês
e o brasileiro. Dito de outra forma, a parte que outrora era dedicada a ressaltar a “importância
do filme”, e que Aumont e Marie (2009) julgam a parte mais datada (como dito no Capítulo
1), continua em vigor, apenas “traduziu-se” em uma preocupação com uma educação
humanista e artística, não moralista. O material britânico é o que faz maior concessão para
relacionar a “importância do filme” com a Estratégia Nacional de Literacia, porém não chega
a ser a determinação de um modo de leitura documentarizante, pois como a associação é com
a disciplina de língua, a preocupação maior é com aspectos da linguagem e expressão.
Portanto, os materiais não confirmam a hipótese de que os paratextos fílmicos pedagógicos
implicariam, necessariamente, em uma determinação do modo de leitura documentarizante,
ou seja, ver um filme para buscar informações, como suposto no Capítulo 2. As
determinações contextuais que predominaram nos materiais foram de outra ordem – do campo
acadêmico cinematográfico no material francês e do campo da didática da linguagem no
material britânico.
Todos três materiais mostram seus pontos de vista, em apresentações metatextuais ou
introduções de metodologias e diretrizes. Porém, a mediação cinematográfica, entendida
como um processo de midiatização, como diz Braga (2012), não é abordada, por nenhum
deles. Vimos no Capítulo 1, com Martín-Barbero (2006, 2009), Braga (2012) e Barros (2012),
e no Capítulo 3, também como Sibília (2012) e Bergala (2015), que os processos
14

Tradução nossa: “À côté du roman ou des œuvres les plus vastes existent le poème, la nouvelle ou l’essai, qui
jouent le plus souvent le rôle de ferment, remplissent une fonction de renouvellement, apportent un sang
nouveau. C’est le rôle que le court métrage n’a cessé de jouer. Sa mort serait finalement celle du cinéma, car
un art qui ne bouge pas est un art qui meurt.”
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desencadeados pela interações com o cinema e o audiovisual transbordam o campo do
cinema, fazem parte das práticas cotidianas das crianças e jovens. O paratexto que chega mais
próximo disso é o brasileiro, devido a seu grande número de sugestões de atividades criativas,
apropriando-se do uso social das tecnologias.
No que concerne à poética da recepção, o material francês é o que trabalha mais
densamente em uma perspectiva de crítica cinematográfica, em estilo e retórica de ensaio
acadêmico, juntamente com análises minuciosas de uma sequência e em desconstrução
sequencial (narrando todas as sequências do filme). Com isso, o material constrói uma
hermenêutica do conjunto de filmes, sem impor um ponto de vista. Les Aventuriers assume a
função pedagógica da crítica e ensina a ver, informa sobre o que se vê, contextualiza histórica
e/ou estilisticamente os filmes, e orienta, sobretudo, o leitor a saber interrogar os filmes. Story
Shorts também se dedica em instruir o leitor a fazer questões pertinentes ao filme, no entanto,
o faz através de um modelo a ser reproduzido, não se utiliza de uma estrutura analítica, nem
da crítica cinematográfica. Já a proposta que nos pareceu mais interessante é a do caderno
Cine-Educação, que não possui o peso do academicismo cinematográfico, com as análises
minuciosas sequenciais do material francês, nem a carga do didatismo britânico. A leveza de
uma abordagem que mistura reflexão e prática, indiscriminadamente, termina por incentivar a
curiosidade pela pesquisa, o pensamento reflexivo e, sobretudo, o fechamento de um ciclo de
fruição e aprendizagem.
Em termos da prática analítica, o Cahier de notes sur... é o que mais assume os dois
lados: disciplina e criatividade. Como já dito, possui as seções mais rígidas de análise e o
texto “Caminhos atravessados”, com um caráter de crítica ensaística, mas livre e
interpretativa. O analista, Woznica, posiciona-se, revelando seu ponto de vista, ao construir
uma curadoria educativa a partir de uma hipótese explorativa dos curtas, e, sobretudo,
apresenta essa construção com uma escritura metatextual. Também, é o material que mais se
utiliza de instrumentos descritivos e citacionais, enquanto o britânico é o que mais usa
instrumentos documentais (stoyboards, boletins de sincronismo, fotografias de pesquisa,
roteiro etc.), contudo, com fins de experimentação do processo criativo, e não em prática
analítica.
Em relação ao uso social dos materiais, o projeto francês só ocorre em salas de
cinema, com o uso posterior do material em sala de aula. O material britânico já é destinado
ao uso em sala de aula, desde a exibição, como um material didático de fato, os curtas
possuem vida independente um do outro. Já o projeto brasileiro é destinado ao público da
Programadora Brasil, ou seja, contextos pedagógicos, escolares ou informais. Deve-se pensar
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na tradutibilidade de cada projeto, cada cultura. No caso brasileiro, a PB é mais apropriada
para a nossa realidade do que o dispositivo École et cinéma seria, como o relato seguinte pode
confirmar:
Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, é uma cidade peculiar. Até
há pouco tempo era conhecida como “Entroncamento”, por sua localização
estratégica entre duas grandes estradas federais. O local é um ponto de
convergência entre países do Mercosul, a região Sul e Norte do país, o
Pantanal e a capital e o interior do Estado. Lá acontece o projeto Cine
Popular, com exibições semanais ou quinzenais no Centro de Múltiplo Uso
Santhiago Faria de Oliveira. Os filmes são exibidos para estudantes da zona
urbana e rural, frequentadores de espaços culturais e moradores de
assentamentos e acampamentos. (CATÁLOGO, 2011, p. 6)

Ou seja, um projeto que só pode ocorrer em salas de cinema, só reforçaria a exclusão,
que as milhares de cidades do país sem cinema já vivem. E este tipo de problema não é típico
apenas de países da América Latina, ou periféricos, mas Scott Donaldson15 (Creative
Scotland) relata que o mesmo acontece na Escócia.
Por fim, a fim de avançarmos para além da compreensão do funcionamento do corpus
selecionado, e chegarmos a uma possibilidade de análise alinhada à literacia fílmica como
poética da recepção, conforme construída aqui, traremos à baila os autores com os quais
dialogamos ao longo do percurso, para uma última consideração sobre os paratextos fílmicos
pedagógicos no próximo capítulo.

15

Cf. Film in cinema – or audiovisual anywhere?, post no blog do FLAG, November 20, 2014. Disponível em:
https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com Acessado em: 17/05/2015.

5. Por uma análise dialógica

Na remontagem do brinquedo, a última etapa é modelizar, ou seja, executar uma
síntese, entre co-presenças, que permite a criação de um modelo de compreensão do
fenômeno, uma chave de leitura (CASETTI; Di CHIO, 2007).
Neste capítulo, a partir do diálogo que travamos com os autores ao longo de nossa
jornada, e da relação entre fragmentos de conceitos e práticas, apresentaremos uma
possibilidade de análise voltada para o trabalho em sala de aula, mas com a audiência como
protagonista desta poética da recepção.

5.1 Ecos e reverberações

No primeiro capítulo, dissemos que os materiais que nos interessavam eram aqueles
que os filmes se tornam Imagens Geradoras (visuais e sonoras), capazes de (re)criar
compreensão do mundo e de si, fazendo referência aos temas geradores de Freire (1970,
1989). Esta afirmação surgiu, primeiramente, devido à observação de que a grande maioria
dos materiais citados, no panorama inicial, continham apontamentos intertextuais, gerados
pelo filme analisado. Assim ocorreu:
• na ficha filmográfica de Jean Patrick Lebel (IDHEC), por meio do paralelo entre Jean
Vigo e Arthur Rimbaud (cinema e literatura), com outros filmes sobre a infância, com a
estilística da Nouvelle Vague etc.;
• no folheto do filme O circo, escrito por Walter da Silveira, através da relação com
outros filmes do próprio Charles Chaplin e com o virtuosismo cênico de Orson Welles, em A
dama de Shangai (1947), e de Joseph L. Mankewicz, em A malvada (1951);
• nos materiais do Cineduc que, frequentemente, fazem relações entre o filme em
questão e outros filmes, com obras de arte em geral, com outros tipos de textos, discursos,
temas, espaços e tempos;
• nos folhetos do Quadro a Quadro, que seguiram a tradição aprendida no Cineduc;
• no material pedagógico de Pacific, que inclui um DVD com três curtas-metragens que
dialogam com o universo estético do longa, como um exercício de curadoria educativa; e em
tantos outros.
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Fig. 24 – Álbum Cinema em Postais, criado pelo
Cineduc para o projeto Sessão Criança, do Centro
Cultural Banco do Brasil - RJ

O álbum-livro passeia pela história do
cinema mundial através de pequenos textos e
lacunas a serem preenchidas pelos postais
com imagens de filmes. O Postal do filme
E.T. – O extraterrestre (Steven Spielberg,
1982) é a “figurinha” colada nesta página do
álbum.

Fonte: Gentilmente cedido pelo Cineduc

Depois, vimos que, na perspectiva da mediação pedagógica, Jacotot/Rancière
explicitaram que o primeiro princípio do Ensino Universal se resume a: “é preciso aprender
qualquer coisa e a isso relacionar todo o resto”. (RANCIÈRE, 2005, p. 41) Isto é, a base para
a obtenção de conhecimento está nas relações que o aprendente faz. Assim, Jacotot/Rancière
continuam: “O serralheiro que denomina o O de redonda e o L de esquadro já pensa por meio
de relações. E inventar é da mesma ordem que recordar”. (RANCIÈRE, 2005, p. 46)
Vygotsky defendia que os processos de mediação instrumental e social - as relações
entre as coisas, as ideias, as pessoas e as culturas - modificam nosso próprio pensamento,
capacidade de organização das ideias, a inteligência prática, memorização etc., em última
instância, a forma como o indivíduo se constitui. Ainda, a relação da zona de
desenvolvimento potencial com a zona de desenvolvimento real (o repertório particular de
cada um).
Freire, que dialogava com Vygotsky, também tinha as relações (novamente, entre as
coisas, as ideias etc), entre o processo de educação e a vida, inclusive nas suas contradições
internas, como um dos pilares de sua metodologia de educação popular. Para Freire, uma
educação dialógica começa na busca do conteúdo programático, que deve ser “a devolução
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de
forma desestruturada.” (1970, p. 97)
Tal criação de unidade analítica entre os temas geradores também está presente em
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Bakhtin, para quem: “A relação com o sentido é sempre dialógica. O ato de compreensão já é
dialógico.” (1997, p. 350) E como Machado resume:
Bakhtin vê a possibilidade de construir uma ciência das relações, em que a
mente teria uma função construtiva fundamental. Esta ciência Bakhtin
concebeu como dialogismo. Por ser um modo de sistematização do
conhecimento, de ordenação das partes num todo e de construção da
percepção, o dialogismo se fundamenta não só como categoria estética, mas
também como um princípio filosófico que orienta um método de
investigação. (MACHADO, 1995, p.36)

Como já vimos, dialogismo é a relação necessária entre um enunciado e outros
enunciados - considerando enunciado como qualquer “complexo de signos”, como uma frase,
uma canção, um filme, um discurso - porque os enunciados não são auto-suficientes, são
repletos de ecos e reverberações de outros enunciados. Para Bakhtin:
Tudo o que é dito, expresso, situa-se fora da “alma”, fora do locutor, não lhe
pertence com exclusividade. Não se pode deixar a palavra para o locutor
apenas. O autor (o locutor) tem seus direitos imprescritíveis sobre a palavra,
mas também o ouvinte tem seus direitos, e todos aqueles cujas vozes soam
na palavra têm seus direitos (não existe palavra que não seja de alguém). A
palavra é um drama com três personagens (não é um dueto, mas um trio).
(1997, p. 350)

Deste modo, o “autor” do enunciado produz significados posicionando-se no interior
das práticas discursivas de sua cultura. A língua é um sistema social. E, assim, o olhar
construtivista sobre o mundo ricocheteava entre a teoria dialógica de Mikhail Bakhtin, nos
estudos de linguagem e na literatura, os estudos de Vygotsky sobre a psicologia da educação,
e as experimentações na montagem cinematográfica de outros russos contemporâneos.

5.2 Dialogismo e Cinema

Não é de se espantar que a primeira escola de cinema do mundo tenha surgido,
justamente, onde acontecia a efervescência do pensamento construtivista. Os teóricos
soviéticos da montagem apontavam a potencialidade das associações (ou seja, relações entre
imagens) como a especificidade do cinema. Quando Lev Kulechov sistematizou seu
experimento – o mesmo plano de um ator, justaposto a diferentes imagens em sequência –
conhecido como “efeito Kulechov”, a partir das diferentes percepções do público a cada
associação de imagens, funcionou como: “Uma prova de que o sentido de cada elemento era
dado por sua posição na montagem do filme.” (SARAIVA, 2006, p. 116) Mais uma vez, a
construção do sentido se dá através de associações.
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Eisenstein era amigo pessoal de Vygotsky, o trabalho de um ecoa no do outro. Tanto a
“montagem de atrações”, como a “montagem intelectual”, do cineasta russo, pode ser vista
como a criação de um instrumental simbólico para levar o espectador a construir outra
informação diferente daquela figurada. Mas ao contrário de Kulechov e a montagem de
associações (continuidade), Eisenstein seguiu uma montagem de choques. Segundo Stam
(2013, p. 57): “o cinema eisensteiniano pensa através de imagens, utilizando o choque entre
planos para provocar, na mente do espectador, chispas de pensamento resultantes da dialética
de preceito e conceito, idéia e emoção.” Nos termos de Bakhtin (1997) - “diálogo e dialética.”
De acordo com Bakhtin, existem relações dialógicas de concordância e relações
dialógicas de confrontação de sentido:
Dois enunciados, separados um do outro no espaço e no tempo e que nada
sabem um do outro, revelam-se em relação dialógica mediante uma
confrontação do sentido, desde que haja alguma convergência do sentido
(ainda que seja algo insignificante em comum no tema, no ponto de vista,
etc.). (BAKHTIN, 1997, p.354)

Ou ainda, mais especificamente, existem “relações dialógicas intertextuais e
intratextuais” (BAKHTIN, 1997, p. 331). Bakhtin não chegou a desenvolver suas notas sobre
as relações intratextuais, isto é, por trás do texto (compreendido como enunciação), relações
no interior do sistema da língua, porque o autor priorizava a compreensão do “corpo vivo do
enunciado” (STAM, 2013, P. 32), resistindo ao sistema abstrato da língua.
Décadas depois, no agitado cenário teórico francês, da década de 1960, Julia Kristeva
introduziu o termo intertextualidade, influenciada por Bakhtin e Saussure. Daí em diante
houve uma proliferação de estudos e interpretações sobre intertextualidade, banalizando o
termo e distanciando-o consideravelmente da formulação original de Bakhtin, que foi
reduzido a prática de incorporação de um texto em outro, seja na forma de citação, paródia ou
alusão. Segundo Stam:
O dialogismo se refere à relação entre o texto e seus outros , não só em
formas bastante cruas e óbvias como o debate, a polêmica e a paródia, mas
também em formas muito mais sutis e difusas, relacionadas com os
overtones e as ressonâncias: as pausas, a atitude implícita, o que se deixou de
dizer, o que deve ser deduzido. (2013, p. 74)

Gérard Genette, em mais um movimento dialógico de produção e transformação de
discursos, partindo das obras de Bakhtin e Kristeva, propôs o termo mais abrangente,
transtextualidade, referindo-se a qualquer manifestação que coloque um texto em relação
com outros textos. Nesse sentido, intertextualidade seria apenas uma das possíveis relações
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transtextuais, as quais podem partir de um movimento interno ou externo ao texto, como a
paratextualidade, que usamos aqui.
Os contornos de cada termo são muito tênues, mas, metaforicamente, o dialogismo
bakhtiniano pode ser visto como um plano geral da enunciação, enquanto que a
transtextualidade seria um plano de conjunto do texto e a intertextualidade um plano médio do
signo. Interessa-nos aqui o plano geral, sem delimitações e classificações rígidas, apenas
destacar a potencialidade de “educar o olhar” para ver as coisas em relação, através da
mediação do cinema.
Odin reforça nosso ponto de vista, pois para o autor: “se há, sem dúvida, em toda
leitura uma procura efetiva de coerência, é certo igualmente que ver um filme é sempre
“associar” (no sentido psicanalítico de “livre associação”), “atribuir”, dispersar (em busca de
intertextos), derivar etc.” (1988, p. 58) Odin ainda complementa que, geralmente, cremos que
em uma situação pedagógica, este tipo de leitura não seja adequada, mas não há razão de
proibir este tipo de abordagem, é até aconselhável.

5.3 Dialogismo e literacia fílmica

Vimos nas metodologias da Pedagogia da Linguagem Total e da Hipótese-Cinema,
reivindicações por uma educação dialógica, de diferentes pontos de vista.
Na pedagogia da linguagem total: “O diálogo, requisito de toda auto-expressão
criadora” (GUTIERREZ, 1978, p. 70), é a forma mais genuína de educação. Neste processo,
não há espaço para categorias hierárquicas, segundo Gutierrez: “A aula professoral
proporciona dados à inteligência. A dialogicidade integra as experiências concernentes ao
perceber, sentir e pensar.” (1978, p. 71)
Já à respeito da Hipótese-Cinema, Bergala explica sua estratégia de trabalho:
“estabelecer e propor, graças às possibilidades do DVD, uma pedagogia do cinema mais leve,
do ponto de vista didático, fundada essencialmente nas relações entre os filmes, as sequências,
os planos, as imagens provenientes de outras artes”. (2008, p. 91) Em outros termos, uma
análise dialógica, com base nas relações produzidas entre diferentes enunciados.
Em acordo com Bergala (2015), acreditamos que o processo de ensino-aprendizagem
de cinema deve ser, mais do que nunca, a criação de pontes entre as idéias e a memória, entre
os fragmentos e os filmes. Educar é tecer uma rede entre o passado e o presente. E a
experiência com o cinema pode contribuir muito neste processo de mediação cultural:
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Se queremos introduzir o cinema como arte na escola, é principalmente para
que haja esse ir-e-vir entre cultura e vida, um ir-e-vir do qual as escolas são
extremamente carentes em suas disciplinas clássicas. É para que os jovens
façam desta arte uma experiência de vida, de beleza, de uma visão de mundo
1
que é a deles, na sua idade, no país e na época em que vivem. (BERGALA,
2015, s/p)

Como vimos no Capítulo 3, para Bergala (2008, p. 68), dentre as funções do educador
está tecer laços entre os filmes - a escola deve levar o aluno à compreensão de que toda obra
de arte dialoga com obras do passado e do presente, além de outras obras.
No mesmo sentido, Menis Theodoridis, integrante do grupo FLAG, postou no sítio da
rede, “O poder educativo das comparações”2, como um exemplo para propiciar e organizar
experiências de cinema em um contexto educacional. Para Theodoridis (2014):
Comparar filmes que compartilham uma característica comum relevante (por
exemplo, o tema), feitos por diretores diferentes e representando uma
variedade da estética cinematográfica (não apenas européia), pode revelar
questões de estética para além das observações comuns "Sobre o que era a
história do filme?", em que os alunos costumam se concentrar. Eles contam
histórias semelhantes? Como eles diferem? Podemos descrever a nossa
impressão diferente para cada um deles? Através de comparações, as
crianças vão desenvolver o seu próprio ponto de vista sobre a história do
cinema.3

Mais uma vez, relações dialógicas intertextuais que favorecem a criação de uma
unidade textual, que conecte os diferentes filmes em torno de um pensamento - uma
construção de conhecimento através de uma curadoria educativa. Esta curadoria pode ser de
vários níveis de dificuldade, como as apresentadas na Fig. 25.
Com nível de maior complexidade, há o exemplo das curadorias educativas
desenvolvidas no curso “Curadoria e Planejamento de Mostras Cinematográficas”, oferecido
para a licenciatura em cinema, da UFF, em que os alunos tinham, precisamente, a tarefa de
refletir sobre a construção de curadorias produtivas para o trabalho em escolas municipais
(NOVA; GUERREIRO, 2014). Por exemplo, a curadoria da Mostra “O Explícito e o
Implícito: a violência no cinema de animação contemporâneo”4.
1

2
3

4

Tradução nossa: “Si l’on veut introduire le cinéma comme art à l’école, c’est d’abord pour qu’il y ait cet allerretour entre la culture et la vie, aller-retour dont l’école manque cruellement dans les disciplines classiques.
C’es pour les jeunes fassent à travers cet art une expérience de la vie, de la beauté, de la vision du monde qui
est la leur à leur âge, du pays et de l’époque où ils vivent.”
Postagem de 10 de novembro, 2014. Cf.: https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com
Tradução nossa: “Comparing films that share one major common characteristic (e.g. theme) made by different
directors and representing a variety of film aesthetics (not only European), can reveal issues of film aesthetics
beyond the common remarks of “what the story was about” to which the pupils usually focus. Do they tell
similar stories? How do they differ? Can we describe our different impression for each one of them? Through
comparisons children will develop their own perspective of film history.”
Cf. o sítio do curso com todas as Mostras construídas pelos estudantes. Este exemplo foi criado pelo professor
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Fig. 25 – Slides com intertextualidades em filmes, de Theodoridis

Fonte: https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com

Nas considerações da Rede Kino não há menção direta a métodos de processos
formativos com relações dialógicas, mas esta perspectiva está implícita na defesa de que o
cinema é conhecimento e invenção de mundo, possibilita ampliar o conhecimento de si e do
mundo, a partir de processos criativos desde a análise até a produção. Também defende, bem
como a pedagogia da linguagem total, a experiência com o cinema como o lugar da dúvida,
ambiguidade e afeto, em meio às certezas e à predominância da razão, na educação
tradicional.
As entrevistas com agentes do campo da literacia fílmica, durante o doutorado
sanduíche, também “educaram o olhar” da autora para o aprendizado através da comparação,
das relações dialógicas entre o já sabido e o porvir, porque como diz Carmona (1996, p. 21):
“A permanente dialética entre o velho e o novo é precisamente o que autoriza o ser humano a
fazer novas perguntas e a encontrar respostas satisfatórias.”5

5

Alexandre Guerreiro: https://curadoriaeplanejamento.wordpress.com/2013/11/11/o-explicito-e-o-implicito-aviolencia-no-cinema-de-animacao-contemporaneo/
Tradução nossa: “La permanente dialéctica entre lo viejo y lo nuevo es precisamente lo que autoriza al ser
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Quando questionada, especificamente, sobre sua experiência com análise fílmica para
contexto escolar - nos anos de trabalho como coordenadora do serviço educativo da
Cinemateca Francesa, bem como autora de Cahier de notes sur..., junto com Bergala, no
programa École et Cinéma - Nathalie Bourgeois (2014) direcionou a entrevista para o
programa transnacional Le Cinéma, cent ans de jeunesse (abordado no Capítulo 3), do qual
faz a coordenação geral. Bourgeois ressaltou que, embora este programa não atue com
materiais analíticos impressos, faz uso de outros tipos de materiais que auxiliam na
compreensão da linguagem e na realização de análises orais e informais. Ela destaca a
comparação como uma forma de “ensinar a ver”, de analisar um filme. Por exemplo, se a
temática anual for “ponto de vista”, todos os participantes do programa, em todos os países,
trabalham com trechos de filmes, pinturas e outros tipos de imagens, que remetam a tipos de
ponto de vista, que serão pesquisados, analisados, comparados e produzidos.
Anne Charvin e Delphine Lizot (2014), que trabalham na associação Les enfants de
cinéma, responsável pelo dispositivo École et Cinéma, também se esquivaram de uma
reflexão sobre a produção de análise fílmica direcionada ao contexto escolar, quando
questionadas sobre o academicismo presente no Cahier de notes sur..., e sem saber da
resposta de Nathalie Bourgeois, também apontaram o caminho da análise comparativa como
uma possível solução na aproximação do contexto escolar. Charvin e Lizot exemplificaram
com a parte Image-ricochet do material e relataram que estavam preparando oficinas
experimentais para os professores, justamente, com essa ideia de “dar a ver” outras imagens
semelhantes, com o objetivo de desenvolver uma práxis de análise comparativa, para que os
professores pudessem, assim, replicar com seus alunos.
Fig. 26 – Image-ricochet do caderno sobre Cantando na
Chuva

Fonte: digitalização privada

humano a hacerse nuevas preguntas y a encontrar respuestas satisfactorias.”
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Fig. 27 - Image-ricochet do caderno com sete curtas-metragens de Norman McLaren
Image ricochet — 35

Jacques Tati,
Mon oncle,
1958
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Jacques Tati,
Les Vacances de
Monsieur Hulot,
1953

Norman McLaren,
Il était une fois
une chaise,
1957.

UNE IMAGE-RICOCHET
Norman McLaren a
fréquemment dit son admiration
pour l’œuvre de Jacques Tati,
dont le travail rejoignait sa
conception chorégraphique
du mouvement, dont les films
étaient fondamentalement
visuels et sonores et qui évitait
de recourir au dialogue. Rien
d’étonnant à ce que Claude
Jutra, dans Il était une chaise,
adopte la posture caractéristique
de Monsieur Hulot.

976, pages 71-72.

Fonte: digitalização privada
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Em Portugal, a Cinemateca Júnior é uma instituição autônoma (não um departamento
educativo, como ocorre no BFI ou na Cinemateca Francesa), inteiramente dedicada aos
“miúdos”, no entanto, não trabalha com paratextos fílmicos pedagógicos como os
investigados nesta tese. Apesar disso, Neva Cerantola (2014), a coordenadora pedagógica,
concedeu vários materiais didáticos, que utilizam nos ateliês de cinema, e sugeriu a pesquisa
sobre a mediação cultural nos serviços pedagógicos dos museus.
Este processo na prática, é chamado por Bernard Darras, no campo das artes visuais,
por mediação dialógica da cultura, uma mediação construtivista, que: “Por diversos meios
interrogativos, problemáticos, práticos, interativos, ela contribui para o surgimento da
construção de um ou de vários processos interpretativos pelo ‘destinatário’ da mediação.”
(2009, p. 38) Darras complementa: “As mediações dialéticas e dialógicas contribuem para o
desenvolvimento da capacidade de pensar o fenômeno cultural na sua complexidade,
explorando as contradições das representações e crenças da instituição cultural, mas também
as contradições de seus públicos.” (2009, p.45) O autor cita o exemplo do Museu de Louvainla-Neuve, na Bélgica. Sob a responsabilidade do professor Ignace Vandevivere, o dispositivo
museológico confronta objetos culturais de diversas naturezas, em uma composição que não é
cronológica nem linear, mas desencadeadora de “surpreendentes correspondências”. Neste
espaço:
Cada agrupamento de obras e objetos culturais tem a função de excitar os
processos interpretativos do visitante e de solicitar o seu gosto para a
comparação, a investigação e a improvisação. Aqui não é tanto o espaço ou o
tempo que é dado a percorrer, senão o sentido e a sua construção pelos
percursos interpretativos variados. [...] As correspondências desenvolvem-se
primeiro de perto e depois de longe, estimulando o visitante ativo a tecer
vínculos, depois conjecturas e articulações cada vez mais complexas e
gerais. (DARRAS, 2009, p. 48)

Assim, a construção de sentido durante a visita ao museu se dá através de uma rede de
associações e interrogações. Podemos, pois, aprender muito com a experiência da organização
interpretativa dos museus, incorporando elementos para uma análise dialógica.
O Museu Imaginário, de André Malraux (1947) é um desses aprendizados. Dentro do
pensamento estético de Malraux, o conceito de museu imaginário possui mais de um sentido
em sua obra. Ao fim, representa um “lugar mental”, que comporta a totalidade do que o
indivíduo conhece, uma galeria pessoal e sem fronteiras, que descentraliza e desierarquiza a
cultura, e está sempre aberto para o preenchimento de suas lacunas (SILVA, 2002).
Sobre os materiais distribuídos nas exposições, Ana Mae Barbosa chama a atenção
para o fato de que alguns trazem um menu de perguntas sobre as obras, muitas vezes,
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exagerando no questionamento, ou fazendo perguntas “ingênuas, desnecessárias, evidentes e
infantilizantes”. Barbosa destaca que: “A função da pergunta é levar a pensar, estimular
associações e interpretações.” (2009, p. 20) Por isso, todas as entrevistadas têm muito receio
de prescrição de modelos, então, optam por trabalhar com oficinas gerais e exemplos de
análise oral, para que os próprios professores criem suas metodologias de análise. Ainda
assim, os professores permanecem requisitando modelos de fácil aplicação para o trabalho
com os alunos.

5.4 Dialogismo e análise – rede de sentidos

Traçamos nosso percurso com o desejo de conhecer como os instrumentos da
pedagogia do cinema, e da educação em geral, poderiam contribuir com a análise fílmica, ao
mesmo tempo, o que as teorias sobre análise fílmica poderiam nos ajudar a pensar uma
proposta que auxiliasse os educadores a exercitarem a análise fílmica com crianças e jovens.
Eis que a análise dialógica surgiu como uma possibilidade na via de mão dupla - tanto das
mediações culturais e pedagógicas, quanto do instrumental teórico da intertextualidade na
análise fílmica.
Conforme já vimos no Capítulo 2, a análise fílmica pode significar duas coisas: a
própria atividade de analisar e também o resultado dessa atividade - um novo texto, uma nova
enunciação, que estabelece uma unidade entre os elementos apreendidos isoladamente, ou
seja, uma criação do analista sobre sua compreensão do filme.
Portanto, propomos aqui uma análise dialógica, em que ação/ reflexão, nos moldes de
Paulo Freire, explicitam que o sentido não é achado, mas sim construído pelo espectadoraprendente, com seu próprio repertório, sua bagagem, formando um grande “museu
imaginário”. Neste sentido, Nathalie Heinich (2008, p. 95) afirma que: “Cada encontro com
uma obra é, a partir de agora, alimentado por todas as imagens de outras obras com as quais
estabelecemos comparações, mesmo sem saber.”
O que buscamos é uma sistematização do que vimos presente na maioria dos
materiais, nas entrevistas e conversas com agentes do campo da literacia fílmica - um
patchwork com conceitos que trabalhamos ao longo da tese: dialogismo, intertextualidade,
tradutibilidade, antropofagia etc. Em alguns materiais, é uma presença simples, em outros,
mais complexa. No material francês, além de ter muito destaque ao longo de todo o texto, há a
seção inteiramente dedicada às relações intertextuais entre as obras, enquanto no caderno
Cine-Educação essas relações estão diluídas por todas as fichas.
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Não se trata do espectador se transformar em um decifrador de intertextualidades.
Seria um jogo sem muitos ganhos para o espectador e a literacia fílmica. Por isso, seguiremos
os mesmos procedimentos de análise – decomposição e recomposição – protocolos de
validação etc., para apresentar a concepção que construímos na nossa pesquisa.
Também como já dissemos antes, a construção de uma metodologia de análise é
sempre uma negociação entre a experiência da singularidade e a generalização teórica. Deste
modo, não pretendemos aqui delimitar uma metodologia de análise dialógica, pois de acordo
com Barbosa (1998, p.33): “metodologia é a construção de cada professor em sua sala de
aula”. Ao mesmo tempo, a proposição que sintetizamos a partir da análise dos paratextos
fílmicos pedagógicos e de seus contextos de produção de literacia fílmica, não deixa de ser
um esboço de modelo geral, como problematizam Aumont e Marie (2009, p. 15), acerca dos
três princípios da análise fílmica.
Dito isto, seguem alguns apontamentos para os docentes-mediadores, em termos de
etapas no nosso já visto ciclo de fruição e aprendizagem – a poética da recepção:
1) É importante iniciar construindo um ambiente que favoreça a experiência estética, a
princípio, sem funcionalidade (Bergala), evitando a tendência ao modo de leitura
documentarizante (Odin), ou seja, ver o filme para se informar sobre algo. Nos termos
de Bakhtin, favorecendo o “tato discursivo” da simples curiosidade e do prazer no
encontro com o filme. Para Gutierrez (1978), este é o momento do impacto perceptivo,
com a maior liberdade possível para o aprendente. Nós denominamos de estágio para
apreciar e usufruir da estética da criação fílmica.
2) O desenvolvimento de uma mediação dialógica cultural (Darras, Bakhtin), ou, em
outros termos, de uma pedagogia questionadora (Freire, Ana Mae Barbosa), com
questões e exercícios que gerem associações, análises comparativas e interpretações,
no coletivo. De preferência, com uma reflexão sobre a própria prática, desde a
mediação cinematográfica até a mediação pedagógica. É a função do professormediador, ou “passador” (Bergala).
3) A emancipação do aprendente (Freire, Rancière), que deve ter liberdade para
selecionar as imagens, sons, cenas, gestos, luz etc., com as quais trabalhará para
apontar suas próprias relações pessoais. A criação já começa pela seleção (Vygotsky).
Dentro da estratégia de trabalho de Bergala, seria o momento da “eleição”. Também
podemos chamar de etapa de “desmontar o brinquedo”. Para tal, é relevante favorecer
o acesso permanente e individualizado ao filme. No processo de análise dialógica
deve-se reservar momentos para a criação individual e para a invenção em grupo.
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4) Fase do processo destinada à “remontagem do brinquedo”, ou seja, a etapa mais densa,
em que se deve organizar uma unidade nas relações dialógicas, construir uma chave de
leitura, um texto curatorial, uma análise crítica. Equivaleria às etapas de “disposição”
e “ataque” na metodologia de Bergala. Para Gutierrez, “criticismo ou personalização”.
5) Por fim, o estabelecimento de um ambiente de compartilhamento do conhecimento
produzido – a poética da recepção. É o momento da criatividade (Gutierrez), em que
teoria e prática devem ser vivenciadas juntas. Qual é a forma de apresentação desta
análise crítica, texto curatorial, remontagem do objeto? O importante é que mobilize a
participação do grupo e, que deste retorno ao coletivo, motive os aprendentes a
escolherem a próxima atividade que reiniciará o ciclo novamente.
Como se trata de uma análise dialógica, não temos a limitação da materialidade do
filme. Ao contrário, é interessante que se problematize o cinema na lógica da midiatização e
que este debate gere novas formas de expressar as relações dialógicas. Para Maria Teresa
Cruz, estamos lidando com uma nova sensibilidade artificial:
Para estas novas tarefas e novas performances da percepção, que resultam de novas
sínteses artificiais, a cultura digital propõe já novos conceitos: o conceito de
“ciberpercepção”, como “antítese do pensamento linear”, como percepção “all-atonce”, isto é, percepção imediata e completa de “uma multiplicidade de pontos de
vista, que activa em toda a extensão as dimensões do pensamento associativo”.
(1999, s/p)

Deste universo da cultura digital, para ficarmos apenas nas imagens de filmes, os
GIFs6 são, atualmente, moda em diversos aplicativos (telegram, skype, tinder etc.). Este ano,
foi divulgado, em diversos jornais7 e telejornais, que quem utiliza a funcionalidade (os GIFs)
tem 30% a mais de chance de ser bem sucedido no aplicativo de relacionamentos Tinder. Por
meio dessas associações com cenas engraçadas, o usuário ou usuária, demonstra
espontaneidade e bom humor, ganhando “pontos” com um possível parceiro ou parceira.
Também há aplicativos para qualquer usuário produzir seus próprios GIFs, com muita rapidez
e praticidade.
Note-se que os protocolos de validação da análise permanecem. Em consonância com
nossos interlocutores ao longo deste percurso, temos: coerência, exaustividade e
produtividade. Em relação à coerência, temos que:
Um inventário e uma definição puramente lingüística (e também puramente
6

7

GIF - Graphics Interchange Format ou "formato para intercâmbio de gráficos" - é um formato de imagem
muito usado na internet, desde 1987, principalmente como GIFs animados, muitas vezes, com cenas
compactadas de filmes.
Cf.: http://www.techenet.com/2016/05/os-10-gifs-mais-populares-no-tinder/
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descritiva) das variedades dos estilos no interior de uma única e mesma obra
não permitem revelar sua inter-relação do sentido (inclusive do sentido
artístico). Importa é compreender o sentido global desse diálogo dos estilos a
partir do ponto de vista do autor (em sua função e não em sua imagem).
(BAKHTIN, 1997, p. 339)

Dito de outro modo, o filme ainda é nossa fonte dialética de liberdade e limite para
toda e qualquer associação. Na perspectiva bakhtiniana, semelhante à semiopragmática de
Odin, filme é entendido aqui como texto, o todo da enunciação, em que se inscreve o próprio
modo como se pretende comunicar, o “tato” nas interações discursivas, do qual se infere o
ponto de vista do autor.
Odin (1988) diz que, algo que todo espectador experimenta profundamente dentro de
si, é o desejo de compreender as intenções do autor. Mas como já vimos, descobrir as
intenções do autor através da análise fílmica é uma missão impossível. Talvez nem mesmo o
autor do filme saiba, exatamente, o que quis dizer; ou ainda, talvez o filme não diga o que o
autor quis dizer.
No espaço da recepção, o autor não será outra coisa senão uma “construção”, ou uma
“fábula” do leitor (uma imagem, uma pressuposição, uma projeção), nos termos de Eco
(2004), um autor-modelo. Este será configurado a partir de traços textuais, e Odin (1988) nos
lembra, que não será indiferente para a leitura considerar se o autor, por exemplo, funciona
como produtor de ficção, ou como testemunha real dos fatos narrados. Isto é, uma análise
fílmica deve especificar as modalidades de construção de autor que ela pressupõe.
Por outro lado, mesmo um teórico imanentista como Eco, coloca em jogo, para além
do autor-modelo, o universo que está atrás do texto, atrás do espectador, e, provavelmente,
diante do texto e do processo de produção de sentido, do qual depende a pergunta: “O que
quero fazer com este texto?” (2004, p. 49)
Decorre então o critério da produtividade. Como já vimos no segundo capítulo, para
Odin (1988), há duas formas de produzir conhecimento através da análise fílmica: aquela que
permite descobrir novas significações, que enriquecem as significações produzidas no
primeiro visionamento; e aquela que nos faz compreender melhor certos aspectos do
funcionamento da estética da criação fílmica. Deste modo, a produtividade seria mensurada
em termos do seu “poder explicativo”. Contudo, Bakhtin contrapõe a explicação à
compreensão, pois esta já pressupõe uma relação dialógica, enquanto a primeira não:
Ver e compreender o autor de uma obra significa ver e compreender outra
consciência: a consciência do outro e seu universo, isto é, outro sujeito (um
tu). A explicação implica uma única consciência, um único sujeito; a
compreensão implica duas consciências, dois sujeitos. O objeto não suscita
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relação dialógica, por isso a explicação carece de modalidades dialógicas
(outras que não puramente retóricas). A compreensão sempre é, em certa
medida, dialógica. (BAKHTIN, 1997, p. 338)

Também já destacamos que a procura da exaustividade deve ser acompanhada de uma
reflexão sobre os elementos fílmicos pertinentes para se destacar, em função da chave de
leitura escolhida para a análise. Eis porque é tão importante a relação dialógica com um
professor-mediador, pois, sem o critério de pertinência, a procura da exaustividade perde seu
sentido.
Como critérios externos, igualmente, podemos manter os mesmos apresentados por
Aumont e Marie (2009), na execução da análise dialógica: situar a análise na descendência do
formalismo e do marxismo, precisamente, o entre-lugar ocupado por Bakhtin – ao mesmo
tempo a estética da criação fílmica e a contextualização sócio-histórica.
Desta forma, estamos também afirmando a importância da análise fílmica dialógica,
como um exercício pedagógico para crianças e jovens, porque trabalha, por um lado, com a
experiência sensível, a fruição e a criação; por outro lado, com as relações dialógicas
intertextuais entre o filme e o mundo ao redor, a vida cotidiana, o passado e o presente.
Não se educa ninguém para o diverso com argumentos, uma educação para a
diversidade é uma educação para o sensível, uma educação para o afeto, entendido como
categoria social. Isto é o que diz Muniz Sodré, em Reinventando a educação: diversidade,
descolonização e redes (2012). Neste sentido, o que vimos dizendo ao longo de nosso
percurso reflexivo é que o cinema e o audiovisual, ou qualquer outra mídia, não irão
solucionar a tensão presente no campo educacional (e também fora dele), levando
“entretenimento” para a escola, mas empregando a lógica do sensível, em oposição à velha
lógica da razão-instrumental, para ficarmos nos termos de Sodré.
Em um mundo cada vez mais xenófobo, monológico e repressor, é fundamental
potencializar os instrumentos que as crianças e os jovens já têm nas mãos para se
emanciparem, para aprenderem a compreender, ou ainda, para enfrentarem as incertezas do
real, nas linhas de Os sete saberes necessários à educação do futuro, de Edgar Morin (2000).
Ademais, o exercício da análise dialógica de filmes, como aprendizagem, permite
colocar em prática discussões do plano teórico, como o próprio dialogismo - na educação, no
cinema, como prática democrática etc. (MORIN, 2000); como já foi dito, as relações
dialógicas estilísticas e poéticas entre filmes e outras linguagens; e nas relações dialógicas
sociais, históricas e culturais, colocando em relevo questões de ordem política e ideológica;
sem perder de vista o prazer de desmontar e remontar o brinquedo.
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Ressaltamos que a relação com o filme sempre se renova, produz novas associações,
porque como já disse Jullier (2012, p. 408), da mesma forma “que não podemos nos banhar
duas vezes no mesmo rio, também não vemos duas vezes o mesmo filme. Não somente nós
mudamos, mas a cada novo visionamento, nossas expectativas se modificam.”8 Este já é um
belo aprendizado.
Esta proposição de análise dialógica de filmes não se encerra nesta tese, tem abertura
para ser experimentada não apenas com filmes, mas também com outras produções
audiovisuais e textuais. A experiência com documentários seria interessante, inclusive, para
desmistificar o caráter de reprodução do real, equívoco ainda constante em contexto escolar,
demonstrando pela própria prática associativa que também é uma construção, o ponto de vista
de um autor.
O posicionamento axiológico do autor-criador (construído a partir da mediação
estético-formal) chama, particularmente, a atenção para a continuidade da investigação com o
viéis na questão da ética, como pensada por Bakhtin, e não explorada nesta tese. Para o autor
russo, é através do autor-criador que o social, o histórico e o cultural se inscrevem no objeto
estético.
Por fim, um breve relato de uma experiência com análise dialógica em contexto
formativo cinematográfico, para ser coerente com nossa defesa da constante reflexão sobre a
própria prática docente.
5.2 Uma experiência de análise dialógica9
Desde 2010, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, coordeno10 o projeto
“Quadro a Quadro – projetando ideias, refletindo imagens”, que conjuga ensino, pesquisa e
extensão, através de atividades como: Sessão Escola e Oficinas para crianças, jovens e
professores. O projeto é fomentado pelo Grupo de Estudos e Práticas em Cinema e Educação
(GEPCE), que busca refletir sobre os processos de aprendizagem do cinema no ensino básico,
como uma construção artística, comunicativa e cultural.
Também desde 2010, a professora Cyntia Nogueira coordena o projeto de pesquisa e
extensão “Cineclube Mário Gusmão”, com exibições regulares de filmes brasileiros para
8

Tradução nossa: “qu’on ne se baigne deux fois dans le même fleuve on ne voit deux fois le même film. Non
seulement nous changeons, mais à chaque nouvelle vision nos attentes se modifient.”
9
Com base em texto publicado na Revista Teias – Cinema e Educação em Debate. Cf. ABREU, Ana Paula
Nunes. “Projetando ideias a partir de materiais pedagógicos sobre filmes.” (2016)
10
As atividades do grupo foram interrompidas a partir de 2014, devido à licença da autora para conclusão do
doutorado.
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comunidade em geral. A Caixa Anjo Negro é um produto idealizado por ela e desenvolvido
por estudantes dos cursos de Cinema e Audiovisual e de Artes Visuais da UFRB,
salvaguardando a memória de mostras do cinema baiano realizadas pelo Cineclube.
A iniciativa promove o acesso físico e simbólico ao cinema baiano e brasileiro, através
de um box que contém quatro DVDs com 43 curtas-metragens baianos, alguns extras, como
um documentário sobre o ator cachoeirano Mário Gusmão, e um catálogo com 27 críticas de
todas as mostras exibidas no cineclube. Os curtas-metragens se dividem em oito programas
que apresentam um panorama dos curtas baianos (1953-2010): Especial Marcondes Dourado,
Manifesto ao Curta!, A Cidade da Bahia, Visões do Sertão, Cinema de Sensações, Cinema e
Fábula, Cinema de Artista e Geração Super 8 - Especial Edgar Navarro.
O projeto Quadro a Quadro foi convidado a colaborar com a produção do encarte para
educadores, visto que o grupo trabalha produzindo folhetos sobre os filmes exibidos nas
Sessões Escola. O convite motivou os integrantes a pesquisar materiais didáticos, como forma
de refletir sobre a própria prática.
Fig. 28 – Projeto gráfico da Caixa Anjo Negro - Cineclube Mário Gusmão – Reprodução

Fonte: Imagens cedidas pela design Carolina Fialho

A primeira tarefa foi pensar o nome, pois o grupo não queria seguir a ideia de cartilha,
mas trabalhar de maneira que privilegiasse o “diálogo” com o educador. Desta forma, o nome
“Projetando ideias” atua como um dispositivo que lança luz aos curtas-metragens e amplia
alguns aspectos das obras para potencializar a experiência, com pistas para que os educadores
construam sua própria aventura exploratória nos “caminhos pedagógicos”, como no programa
Manifesto ao Curta!, escrito por Glenda Nicácio:
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As lembranças aparecem tão presentes quanto a seca enfrentada, tão intensas
quanto a sede de Inácio. O espectador pode perceber que os fatos da
memória se diferenciam dos fatos presentes a partir de sutis movimentos de
câmera laterais, que conseguem deslocar e separar esses dois tempos:
presente e passado. Como essa relação com o tempo acontece nas outras
artes, como a literatura, o teatro e as artes plásticas? (ENCARTE PARA
EDUCADORES11, 2014, p.7)

Havia a limitação de espaço, determinada também pelas questões gráficas, logo, não
era possível desenvolver uma análise fílmica de cada curta-metragem. E como a Caixa Anjo
Negro já contava com as críticas dos filmes (que era o recurso utilizado nos folhetos da
Sessão Escola), o grupo se dedicou a desenvolver a parte mais claramente direcionada à
educação – as sugestões de trabalho com o filme. Optou-se por dividir o texto em duas partes:
1) notas sobre o conjunto dos curtas, desenvolvendo o eixo norteador da curadoria de cada
programa - as aproximações e distanciamentos, as visões e linguagens diferentes sobre a
mesma temática, as intertextualidades com outras obras e expressões, e as sutilezas técnicas
que criam e potencializam os sentidos construídos. Por exemplo, o programa Visões do
Sertão, escrito por Danielle Rodrigues:
é importante ressaltar como os movimentos de aproximação (zoom in) e
afastamento (zoom out) da câmera constroem a relação de afeto e
desprendimento do lugar onde diversas pessoas passaram toda uma vida;
isso pode ser observado no depoimento da mulher que deseja ser a última a
sair da cidade e do homem que idealiza a saudade. (EPE, 2014, p. 14)

2) caminhos pedagógicos, com sugestão de uma atividade para ser desenvolvida tendo em
vista o programa como um todo. Portanto, adotou-se o mesmo nome utilizado no projeto
francês12 para o âmbito da produção por parte dos alunos, que igualmente ficou menor que os
apontamentos sobre os filmes, pois o objetivo maior é privilegiar a apreciação e
contextualização (histórica, estilística, social e cultural) dos filmes, enquanto a parte prática
(que não deve ser esquecida) pode ser mais bem desenvolvida pelo educador, após sua melhor
compreensão das obras e seus contextos, como no programa Cinema de Sensações, escrito por
Nicácio:
Propomos que seja organizado um sarau envolvendo toda a comunidade
escolar tendo como tema o Modernismo e suas vertentes. Para isso, os
alunos poderão criar diálogos com a poesia, o cinema, as artes plásticas, o
teatro e a dança, seja através da apresentação de obras importantes para esse
11 O Encarte teve a coordenação editorial de André Araújo e Cyntia Nogueira; coordenação de conteúdo da
autora deste artigo, Ana Paula Nunes; e textos de Glenda Nicácio e Danielle Rodrigues. Aparecerá nas
próximas citações abreviado como EPE.
12 Contudo, a reprodução do nome não é indicativo de adesão ao projeto francês, que, como vimos, também
tem fragilidades. Ao contrário, o grupo defende que se deva pensar na construção de um material mais
adequado à realidade brasileira e regional, com muitas diferenças culturais e sociais da realidade francesa.
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movimento artístico ou através da elaboração e criação de suas próprias
expressões. O importante é que se consiga reunir através das diferentes
linguagens artísticas, elementos que nortearam os ideais modernistas. (EPE,
2014, p. 18)

O grupo decidiu não incluir direcionamento para as disciplinas. A partir da visão do
cinema como uma criação artística, cultural e comunicativa, o profissional da educação saberá
tecer a trama entre as grandes temáticas e o particular de suas disciplinas. Quando possível,
destacou-se os eixos temáticos dos temas transversais da educação, como no programa
Cinema de Artista, escrito por Nicácio:
O filme “Ogodô 2000” nos apresenta uma estética experimental do vídeo,
propondo distorções (na imagem e no som) que dialogam com a subversão
causada pela pluralidade de gênero e de sexualidades. Dizemos “subversão”,
pois, numa sociedade que tende a restringir e a padronizar as vivências, gays,
lésbicas e travestis, rompem com as normas do Estado. Assim podemos
refletir sobre a importância de instâncias e espaços sociais que contemplem a
liberdade de gênero e de sexualidade. (EPE, 2014, p.23)

A coordenação foi feita por mim, porém, os textos foram escritos pelas alunas
integrantes do Quadro a Quadro, Glenda Nicácio (bolsista) e Danielle Rodrigues, como
redatoras. A experiência foi positiva tanto para o exercício da autonomia das estudantes, como
para a minha prática de orientação, buscando sempre o diálogo horizontal com ambas, assim
como o grupo quer que o texto dialogue com os professores. O grupo crê que a melhor forma
de conseguir esta dinâmica é através do diálogo, garantindo-se que o Outro também participe,
preenchendo as lacunas, como no Programa A Cidade da Bahia:
Durante o filme “Capeta Carybé” é dito “para entender Carybé é necessário
aceitar uma antiga função do artista, contar e registrar o cotidiano”.
Pensando não somente na arte, mas nos meios de comunicação que nos
cercam, será possível registrar a realidade sem alterá-la? Afinal, quem conta
um fato, não conta segundo o seu ponto de vista? (Nicácio em EPE, 2014, p.
10)

Este breve relato de experimentação na produção de um material com uma análise
dialógica tem como objetivo revelar que, conforme dito por Casetti e Di Chio (2007, p. 57),
na base de um modelo construído pelo analista, sempre há uma ação ao mesmo tempo
“prospectiva” (tendo em mente o modelo enquanto examina) e “retrospectiva” (colocando o
modelo à prova a partir dos componentes).
Reafirmamos, então, a importância da habilidade de acessar a bens culturais e
artísticos, habilidade intrínseca a de apreciar, bem como a capacidade de analisar. A ênfase no
acesso simbólico se deve ao fato de ser uma ação preliminar à apreciação e o nó do ensino

215

artístico, porque uma das coisas mais difíceis é explicar como “despertar o olhar” do Outro,
ou como já dito à respeito da literacia fílmica, a capacidade de ser consciente e curioso na
escolha dos filmes.
Ademais, a experiência de coordenar a escrita de duas alunas para mobilizarem os
professores para os filmes da Caixa Anjo Negro (que, em última instância, devem “aprender”
como mobilizar seus alunos), foi um prazeroso exercício metalinguístico sobre a profissão do
magistério: uma experiência dos nossos princípios de literacia fílmica, à medida que a
mediação da produção do material potencializou o domínio da estética da criação fílmica
por parte dos estudantes de cinema, que encerraram o ciclo da fruição-aprendizagem com a
pesquisa para contextualizar as obras, uma verdadeira poética da recepção. Sobretudo, os
estudantes aprenderam através do exercício de despertar o olhar do Outro.
As escolhas pelo formato do encarte seguiram a base freireana do grupo, defendendo o
diálogo, a curiosidade e a autonomia, em busca de uma metodologia crítica, produtiva e
criativa. Evitou-se cair no equívoco do material apenas substituir as determinações
pedagógicas por determinações da instituição cinematográfica (ou qual seja a que atravessa o
filme), apostando na contextualização estética, cultural e social.
Após a conclusão desta tese, o grupo retomará as atividades e o diálogo com as
experiências que estão sendo realizadas em diferentes projetos e países, e seguirá, assim,
projetando ideias e refletindo imagens.

Considerações finais

Vivemos uma época de revalorização da experiência, das sensações, da percepção, de
produção de novas sensibilidades, de “falas” hibridizadas nas “novas tecnicidades”,
acarretando em grande impacto na autoridade da cultura letrada. O lado positivo é o potencial
de produção e de circulação de uma pluralidade de saberes, ou seja, um período propício ao
desmantelamento das fronteiras entre os campos e à transdisciplinaridade/ transculturalidade.
Porém, existe o lado do exagero, da banalização - da imagem, do som, do corpo, das relações
com o outro etc. - as potencialidades expressivas que tanto podem dizer, também podem não
dizer nada, na lógica do excesso. Ou melhor, a opção de não dizer nada, na verdade, significa
aceitar e confirmar o que já está dito.
A maioria dos autores convocados para este amplo diálogo, materializado neste texto,
são uníssonos em apostar na potência da interface cinema e educação, e seus instrumentos de
mediações culturais e pedagógicas, como dispositivos de emancipação.
Neste percurso, nossa pesquisa (que não se encerra nesta tese) visou compreender
como as análises fílmicas estão sendo construídas nos contextos escolares e, por conseguinte,
como os filmes estão sendo acessados, através do estudo de seus respectivos materiais
pedagógicos, recurso cada vez mais utilizado, seja nas disciplinas curriculares, seja em
projetos de educação audiovisual, ora produzido por pedagogos, ora por agentes do campo
cinematográfico.
A maneira com a qual os materiais se constituem e seu uso social, por um lado, é
rentável para o mercado cinematográfico e, por outro, atende a uma grande demanda dos
professores. Há diferentes vetores de força atravessando nosso objeto: as origens nos folhetos
de cineclube ganham novos formatos “industriais”, entrando nas novas lógicas de distribuição
cinematográfica, que retomam a ritualidade dos antigos comentadores de filmes, para
estimular as competências de recepção, imersas na tecnicidade contemporânea.
Então, primeiro, fizemos uma coleta de materiais para começar definindo e
apresentando o nosso objeto – os paratextos fílmicos pedagógicos, suas origens históricas nas
fichas cinematográficas dos primeiros cineclubes, suas características, suas relações com a
crítica cinematográfica, e as mediações que lhes transpassam.
Ressaltamos como, durante anos, reproduziu-se a mesma estrutura das primeiras fichas
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cinematográficas, ou seguiu-se a lógica dos materiais didáticos, e que, atualmente, alguns
projetos estão experimentando novas formas, novas metodologias. O objetivo, em geral, é ir
além da instrumentalização das disciplinas ou, no outro extremo, da formação do gosto
estético, e sim, provocar os estudantes para questionar como ocorre a produção, a formação e
a transmissão de juízos de gosto, de valores e de sensações veiculados pelas narrativas e pelas
instituições que atuam no contrato de leitura fílmica.
Em seguida, empreendemos uma revisão bibliográfica sobre análise fílmica com o
olhar direcionado à aprendizagem, dialogando com autores contemporâneos. Discutimos
sobre análise como binômios: disciplina/ criatividade, ação/ resultado, compreender/
interpretar. Defendemos a interpretação e duas estimadas ações que a tangenciam - prazer e
política. Apontamos a necessidade de um certo distanciamento – uma “distância amorosa” –
em nome da coerência, exaustividade e produtividade, como parâmetros de validação nos
termos de Odin. E vimos as cinco dimensões em que a análise fílmica intervém: plano teórico;
estilística e poética; política e ideologia; o prazer de desmontar o brinquedo; e análise como
aprendizagem. Esta última, a que mais nos interessa aqui, deveria ser uma junção de todas as
anteriores, sobretudo, é um tipo de análise que concede mais peso à recepção. Como dizem
Aumont e Marie (2009, p. 79): “se as estratégias de exposição são tão variáveis, é que elas
não só dependem da natureza da análise (logo, da natureza do filme analisado), como também
do leitor pretendido (o alicerce da publicação).” Cabe a nós pensarmos em critérios de
validação, por exemplo, voltados para a recepção.
Voltamo-nos, pois, para a análise em relação ao seu leitor-espectador. Após
percorrermos o percurso do público sendo construído pelo filme (abordagem imanentista), e
da produção do sentido sendo construída pelo público (abordagem pragmática), chegamos a
semiopragmática, cuja visão de público é uma comunidade de fazer, e um “fazer” complexo,
porque ver um filme, em geral, pode mobilizar vários modos de leitura ao mesmo tempo,
podendo variar a hierarquização entre eles, de acordo com o filme e o contexto.
Assim, a semiopragmática nos auxiliou a compreender o fenômeno – a mediação
exercida pelos materiais pedagógicos sobre filmes – e reconhecer que não é determinante que
haja o modo de leitura documentarizante (ver um filme para obter informações) neste tipo de
paratexto fílmico. Eles podem operar com outras indicações de modos de leitura - por
exemplo, artístico e estético, no material francês, ou da didática no ensino da linguagem, no
material britânico -, como demonstrado pelo nosso corpus.
Dando prosseguimento ao nosso cubismo teórico à moda de Robert Stam, além da
contribuição dos autores já previstos em nossa fundamentação teórica e visão de mundo,
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temos contribuições extras ao diálogo: de David Bordwell, guardamos a crítica ao uso cada
vez mais conceitual nas análises fílmicas, em vez de focarem mais em análises formais que
suscitam os efeitos cognitivos das películas; complementamos com Laurent Jullier, para quem
as análises deveriam se interessar mais com o que “fazemos” com os filmes; e, assim,
direcionamos nossa “propedêutica do olhar” para uma comunidade de recepção específica.
Portanto, ao contrário de Bordwell, aqui o filme e a poética da recepção da dodiscência têm o
mesmo peso. Stuart Hall contribuiu, justamente, com a noção de leitura negociada, ou “espaço
negociado”, que permite este tipo de mistura com elementos de adaptação e de oposição.
Seguimos um itinerário, ao mesmo tempo, transversal e transdisciplinar, não só por
estabelecer atalhos entre as diversas concepções teóricas, mas por encontrar entre elas
perspectivas, às vezes, comuns, a despeito das divergências de ordem metodológica.
Adentramos na investigação sobre a literacia fílmica (o resultado de um processo de
aprendizagem), que pode se dar por meio das próprias pedagogias da imagem (afirmativa,
interrogativa ou herege) ou pela educação cinematográfica, problematizando as conexões e
desconexões entre educomunicação/ arte-educação e as Redes FLAG/ KINO. Refletimos
sobre algo que nos afeta diretamente – o Grupo de Trabalho montado para pensar a
regulamentação da Lei 13.006/2014 – entretanto, das produções escritas de ambas as Redes,
pudemos extrair muito pouco sobre metodologias. Foram realizadas coletas de materiais,
entrevistas, participações em eventos e revisão bibliográfica. Afinal, como já disse Roger
Odin sobre a semiopragmática, e nós traduzimos para nosso caso:
De modo geral, o analista é autorizado a usar tudo que se encontra à sua
disposição. Pode se valer das declarações dos participantes, da observação
participante, ler trabalhos escritos por historiadores, sociólogos, estudar as
publicações da imprensa, os diversos textos produzidos no contexto
considerado; em resumo, utilizar todas as fontes e todas as competências
possíveis. Essa diversidade não incomoda porque ele dispõe de um eixo de
pertinência e de questões precisas a formular: quais modos, quais processos,
quais operações esse contexto convida a mobilizar? (ODIN, 2005, p.40)

Construímos uma grande rede – de conceitos, de abordagens teórico-metodológicas,
de pessoas, de relações – para chegar aos nossos princípios de literacia fílmica (e operadores
de análise) e à proposta de uma análise dialógica.
Em se tratando da análise de nosso corpus, vimos que, embora os três materiais
tenham uma perspectiva cinematográfica, o material britânico é o mais atravessado por
determinações do mercado editorial de materiais didáticos e pela literacia midiática. Marcado
por uma “aura” de eficiência e autoridade do conhecimento - conferida pelo próprio British
Film Institute, instituição com cerca de 70 anos de experiência na interface cinema e educação
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- o material é mais voltado para a prática do que para a análise, que se manifesta por meio de
modos de leitura indicados nas fichas cinematográficas, apenas com perguntas divididas pela
metodologias dos três Cs e Ss.
O material francês é o mais próximo da matriz cultural das antigas fichas
cinematográficas dos cineclubes. Herdou uma “aura” cinefílica, traduzida em um caráter
acadêmico, que pouco dialoga com o cotidiano escolar, seja aqui, seja na França.
O caderno brasileiro é o mais caracterizado por um “espaço de negociação”, nem
tantas determinações do contexto de produção cinematográfico, nem do contexto de recepção
escolar, mesmo porque, é o único material que não tem o recorte de público tão fechado,
podendo atingir projetos de educação informal, popular, que não são tão rígidos em regras
disciplinares.
Nossas categorias de análise foram importantes para manifestar as diferenças nas
determinações contextuais e nas mediações. Na média, o caderno Cine-Educação é o que mais
se destaca em termos de negociação entre as demandas da experiência estética e fílmica, ao
mesmo tempo, da racionalização de uma análise que faz relações com o cotidiano, reflexões
sobre o mundo ao redor, sem esquecer da importância de uma mediação cultural e pedagógica
na produção de sentidos e afetos, unindo teoria e prática, reflexão e ação.
Em todos os paratextos analisados, na maioria dos textos trabalhados, e nas entrevistas
realizadas, surgiu a questão do conhecimento em relação, da análise comparativa, da
tradutibilidade, do dialogismo intertextual. Eis, então, que manifestamos o desejo “por uma
análise dialógica”, que implica em compreender os filmes como Imagens Geradoras,
mobilizadoras do “museu imaginário” de cada espectador. Dizemos “desejo”, porque somos
cientes do perigo de propostas metodológicas se transformarem em determinismos, no campo
do desejo construímos nosso experimento para desenvolver a capacidade de ver, de se
emocionar, de pensar e de compartilhar. Uma experiência, conforme relatada, é pouco. Mas
na lógica do “cinema de rede”, chegamos longe.
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