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Resumo
O presente artigo discorre sobre o projeto de ensino, intitulado: “O cinema como propositor de devires
com alunos do Ensino Médio”, que foi desenvolvido junto a estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria/RS (CTISM), no decorrer dos anos de 2016/17.
Ao estabelecer conversações entre as vivências dos estudantes com os filmes, buscamos propor espaços
e diálogos sobre os imaginários que a cinematografia de maior circulação direcionam e constroem a
partir do que apresentam. Os filmes para cada sessão trabalhada, foram selecionados coletivamente
com os participantes do projeto, com o objetivo de propor experiências compartilhadas de produção de
conhecimento Respaldando-se pela perspectiva de Estudos da Cultura Visual (HERNANDEZ, 2007, 2013), os
Modos de Endereçamento (ELLSWORTH, 2001) e no que tange imaginários criados por grandes empresas,
como Disney (GIROUX, 2003), neste contexto, o cinema insere-se como potencia viva, dispositivo de
aprendizagem, buscando estabelecer relações entre imagem e subjetividade no que tange às construções
sociais, históricas, culturais e ideológicas que circulam no contexto juvenil de sala de aula. Considerando
os espaços que estruturam as vivências e conhecimentos dos estudantes, através dos registros realizados
pelos participantes bem como os relatos dos encontros, nos servimos de subsídios para pensar e propor
os encontros com as narrativas audiovisuais e análises durante o desenvolvimento do projeto. Portanto,
a partir desta proposição, nos acercamos de algumas pistas para pensar e propor práticas educativas em
arte e visualidade que favorecem o protagonismo juvenil e posições ativas diante dos artefatos visuais
produzidos pelas culturas – sobretudo àquelas de maior circulação e difusão em nossos contextos.
Palavras chave: cinema; educação; arte.
Abstract
This article discusses the teaching project entitled: “Cinema as a proposer of devires with high school
students”, which was developed together with students of the Technical Courses Integrated to High School
of the Industrial Technical College of Santa Maria / RS (CTISM), during the years 2016/17. In establishing
conversations between students’ experiences with films, we seek to propose spaces and dialogues about the
imaginaries that the most circulating cinematography directs and builds from what they present. The films
for each session were selected collectively with the participants of the project, aiming to propose shared
experiences of knowledge production. Supporting the perspective of Visual Culture Studies (HERNANDEZ,
2007, 2013), the Addressing Modes (ELLSWORTH, 2001) and Disney’s films (GIROUX, 2003). In this context,
cinema inserts itself as a living power, a learning device, seeking to establish relations between image and
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subjectivity in terms of constructions. Social, historical, cultural and ideological issues that circulate in the
youthful context of the classroom. Considering the spaces that structure the experiences and knowledge
of the students, through the registrations made by the participants as well as the reports of the meetings,
we serve as subsidies to think and propose the meetings with the audiovisual narratives and analyzes
during the development of the project. Therefore, from this proposition, we approach some clues to think
about and propose educational practices in art and visuality that favor the youthful protagonism and active
positions before the visual artifacts produced by the cultures - especially those of greater circulation and
diffusion in our contexts.
Keywords: cinema; education; art.

Introduzindo as sessões
O projeto teve início no ano de 2016, junto aos estudantes do Ensino Médio do Colégio
Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em
horários alternativos aos das aulas, objetivando agregar e oportunizar a participação a todos os
estudantes1 dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.
Neste recorte, serão focadas as intervenções propostas junto aos estudantes,
desenvolvidas e estruturadas por um projeto de ensino, fomentado pela instituição, o qual contou
com a participação efetiva de um grupo de alunos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio,
em sua maioria do gênero masculino.
Intitulado “O cinema como propositor de devires com alunos do Ensino Médio”
buscou propor mediações, diálogos e espaços de convivência a partir de filmes. Além disso, foi
pensado como propositor de devires, no que concerne ao aprendizado e à reflexão do cotidiano na
contemporaneidade, entre docente e estudantes a partir da perspectiva educativa da Cultura Visual.
Ao estabelecer diálogos entre as vivências dos estudantes a partir dos filmes,
colocamo-nos à disposição para a escuta de sugestões dos participantes na seleção das
narrativas audiovisuais. Assim, nossa proposta contemplou observar o interesse, o que cada
filme apresentado nos indicava , bem como o que evocava a cada um, com suas particularidades
e cargas de saberes e interesses, o que direcionava a diferentes olhares e interpretações. Uma
vez que os espaços educativos, como a universidade e a escola, constituem-se como espaços/
tempo de produção de conhecimento, esses, articulados pela mediação, por meio das narrativas
fílmicas, pelos interesses temáticos levados para os encontros pelos estudantes, provocam o
olhar instaurado, pelo “posto”, olhar passivo, que, muitas vezes, não permite outros movimentos
no referente a análises reflexivas acerca da obra projetada. Nesse contexto, cada participante
buscou levar, para as sessões, percepções a partir dos encontros provocados pela cinematografia,
suas opiniões e pequenas nuances que observaram nos filmes, os quais, em outros momentos,
haviam passado desapercebidos.
1

A disciplina de artes nesta instituição é ofertada somente para as turmas de primeiros anos do Ensino Médio.
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O campo da Cultura Visual, nesse ínterim, possibilitou-nos averiguar proposições
entre o cinema de Hollywood, as relações de poder, o olhar dos adolescentes e sua incorporação
para o que lhes é proposto/imposto a partir dos filmes norte-americanos desenvolvidos2, criados
e direcionados à juventude. Como aborda Elizabeth Ellsworth, é importante “considerar que as
narrativas fílmicas são realizadas a partir de pressupostos que direcionam a um público alvo, que
considera o que eles querem ver, o que veem, que filmes pagam para ver” (2001, p. 14).
Com base em alguns filmes produzidos nesse contexto, nos propomos a pensar e
dialogar sobre como essas construções/imagens se constituem e como elas podem ser articuladas
entre as sessões fílmicas, a arte e as demais disciplinas. Considerando as vivências e as experiências
dos participantes das sessões e mesmo dos colaboradores/participantes do projeto, a um processo
crítico. Esse olhar instigaria não mais um olhar passivo, por um sujeito em (trans)formação, mas
seria constituído em reflexões para si e a partir de si, com base na perspectiva educativa da Cultura
Visual. Nesse sentido, Dias (2012) pontua que cabe ao professor ser sensível ao olhar e observar
o que movimenta os estudantes, seu entorno, a fim de propor mobilidades, questionamentos
e inquietudes ao que lhes é ofertado no cotidiano. Igualmente, a partir dessas práticas, sugerir
métodos criativos, que possam ir além da mera crítica do que é reproduzido.
Com base nessas proposições, definimos, como aportes metodológicos para o projeto,
a perspectiva da Cultura Visual e os modos de endereçamento no cinema a partir de Ellsworth
(2001). Sugerindo-nos considerar as particularidades dos estudantes e, igualmente, aquilo que
emergiu das reflexões compartilhadas, pois, “o indivíduo é produto de uma história” (Bolívar,
Domingues e Fernández, 2001, p. 124), que neste contexto (de aprendizagens colaborativas),
ganha potência e se inscreve no âmbito das pedagogias culturais.

Uma sessão em educação: diálogos com o(s) outro(s)
Discorrer sobre questões que envolvem as produções cinematográficas, como é
apontado por Henry Giroux, nos provoca a dizer que “las películas producen imágenes, ideas,
ideologías que conforman tanto las identidades individuales como las nacionales” (2001, p. 19);
pressupondo abordar, da mesma forma, os direcionamentos que dizem respeito a nós, antes de
tratar do/com o(s) outro(s). A partir de filmes produzidos sobretudo por Hollywood que em nosso
contexto adquire (ou tem adquirido ao longo dos anos) maior circulação, a ideia é adotar o olhar
como prática cultural da visão, refletindo sobre as formas de ver e ser visto, que, sob a ótica
da cinematografia, pode contribuir a criar e difundir papéis, na maioria das vezes dicotômicos,
dualistas e binários, apenas. Ao ativar modos de existir, este cria desejos, modelos a serem
seguidos, produz e difunde imaginários entorno aos mais variados âmbitos da vida cotidiana, que
Quando abordamos sobre os filmes desenvolvidos, nos referimos aos produzidos pelas empresas cinematográficas
de Hollywood.
2
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podem ir além de ideais de corporeidade e satisfação existencial – configurando estereótipos,
definindo papéis e formas de articulação da própria vida.
Neste contexto, o projeto teve como proposta inicial, estabelecer espaços de
interação entre o grupo e os participantes das sessões fílmicas, por meio da interpretação a
partir dos filmes selecionados e as possíveis explanações que eles podem/instigaram nos grupos,
de cada sessão, contextualizações e análises acerca das narrativas fílmicas e de como eles as
observavam e as interpretavam, muitas vezes, produzindo relações consigo ou com o cotidiano,
seja pessoal ou coletivo.
Ao propor análises de filmes nas aulas de artes, deparamo-nos com a inexistência do
exercício: talvez, uma certa fragilidade na prática de estabelecer relações ou de contextualizações
sobre o que os filmes abordam como argumentação e imaginários acerca do mundo e de seus
protagonistas. Assim, tendo o cinema como um dispositivo cultural, potência em devir, mobilizamos
os grupos de estudantes a estabelecer diálogos com questões que se relacionavam com seus
interesses. Isso foi realizado, sobretudo, para que fosse possível instigar contextualizações de
como os jovens são representados nessa cinematografia. Ao mesmo tempo, também buscamos
considerar seus contextos e as visualidades presentes na contemporaneidade, seja nas relações de
poder, seja nas conexões sociais, articuladas à escola e ao cotidiano. Sem a pretensão de generalizar,
ainda que em quantidade muito reduzida, nos deparamos com filmes que evidenciavam pistas
sobre as diversidades, as múltiplas culturas que coexistem e que funcionavam como resistência à
supremacia hollywoodiana. Embora tenhamos produções nacionais de êxito comercial e difusão,
ainda assim, grande parte delas corresponde à mesma lógica narrativa – o que torna muitas
películas nacionais sob a estética norte-americana. Logo, a estética que predomina nas narrativas
selecionadas pelos jovens, em idade escolar, é aquela produzida por Hollywood.
Para o desenvolvimento do projeto na educação, consideramos importante a
constituição que se deu nos encontros com o outro a partir de leituras, na busca por alternativas
e embasamento, motivando a investigação, ou mesmo a interação com autores e sujeitos, que
nos possibilitassem vincular alternativas para a constituição de aprendizados na escola. A partir
disso, buscamos embasamento em autores que abordassem a respeito das imagens fílmicas, o
estudo de imagens e do cinema com relação ao contexto social e como elas podem/pudessem ser
pensadas/abordadas através da Cultura Visual. Também, selecionamos autores que tratassem das
relações entre a escola, a sociedade e entre professores e estudantes na constituição do sujeito em
(trans)formação. Entre esses autores, trouxemos, para discussão, Dias (2012), que, ao tratar sobre
as imagens a partir da Cultura Visual, pondera sobre os cuidados que se deve ter ao trabalhar
com as imagens na contemporaneidade, uma vez que elas são parte das interações sociais, seja
pelo contexto em que foram desenvolvidas, seja pela/na sociedade contemporânea, que estão
entrelaçadas ao contexto geral, social e histórico vivenciado pelos sujeitos históricos. Oliveira
(2013) direciona sua análise sobre o produzir-se educador. Esse, segundo ela, forma-se pelo
conhecimento, pelas trocas entre professores, estudantes e pesquisas, os quais, ao se articularem,
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podem reverberar em fazeres imprevistos, que possibilitam a construção de novos olhares e de
novas perceptivas nos campos educacional e artístico.
Nesse contexto, consideramos relevante os estudos de Hernández (2007, 2011, 2013),
que aborda o processo educativo e da pesquisa mediados pela perspectiva da Cultura Visual,
ponderando como os modos de ver e ser vistos são instituídos a partir do que está organizado tanto
coletiva quanto individualmente. Esses processos, todavia, não se fecham em sua organização,
mas estão em contínuo vir a ser, em “transformação, na medida em que novas situações políticas,
dilemas étnicos e mídias, assim como ambientes da Cultura Visual e perguntas colocadas pela
Cultura Visual, afetam nossos modos de visão (visualidades)” (Idem, 2013, p. 78). No campo da
educação, a perspectiva da Cultura Visual nos permite adentrar no campo da experiência, dos
fenômenos que a cercam, articulando vivências, devires, percepções que se integram ao visual e
que são parte de nosso foco de abordagem para entender os modos de ver e a partir deles articular
estratégias de trabalho coletivo e compartilhado.
A visualidade do cinema, junto aos estudantes do Ensino Médio, propôs, mais que uma
simples análise do que vemos, uma vez que está entre o visível e o invisível, tanto na produção
cinematográfica, quanto nas nossas relações diárias, na forma como nos constituímos, vemos
e agimos e, principalmente, nas interações que produzimos, como forma de desconstruirmos
preconceitos impostos e sobrepostos nos espaços escolares (HERNÁNDEZ; RIFÀ, 2011).
O cinema, como um artefato da cultural, traz, entrelaçado à sua criação e ao
desenvolvimento na contemporaneidade, endereçamentos, articulando-se a partir de normas e de
condicionamentos dados pelo sistema, movimentam as formas de ver e agir dos sujeitos, e isso,
frequentemente, é retratado na grande mídia. Em raras situações ocorrem algum distanciamento
à regra, o que provoca inquietudes ao ir contra o sistema pré-estabelecido. Alguns filmes propõem
olhares diferenciados ao incitar visões que suscitam temas ou possibilidades interpretativas
variadas a partir de desfechos incomuns.
Obviamente, que ao posicionarmos a partir da Cultura Visual, entendemos que toda
e qualquer narrativa audiovisual tem sua potência, está situada em uma comunidade discursiva
determinada e carrega consigo intencionalidades. Assim, o projeto propôs-se, desde o princípio,
constituir-se mediador das questões que dizem respeito aos modos de ver, buscando articular
debates e reflexões entorno aos artefatos produzidos por nossa cultura e seus possíveis impactos na
vida cotidiana - sobre tudo nas culturas juvenis. Da mesma forma, não impondo metodologias ou
caminhos prescritivos no âmbito escolar, mas provocar ao questionamento, instigar pensamentos,
mobilizar aprendizagens. Revisitar nosso “lugar comum” junto à sociedade, pode ser percebido
a partir da pergunta do estudante Julio durante um debate após o término de um filme: “o que
a sociedade busca hoje, o que nós jovens queremos para nós?”3. Dúvidas, questionamentos que
Fala do estudante do CTISM e participante do projeto, nos primeiros encontros do grupo, quando pensávamos quais
seriam os filmes que definiríamos para nossas sessões e qual o enfoque que iríamos abordar.
3
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estão presente no dia a dia com a escola, na vida, diante da mídia e suas “informações/recortes/
seleções”, do que deve ser informado, do modo que aquilo que escolhemos como certo/errado
direciona nossos modos de ver e sermos vistos.
Neste ponto, para Fernando Hernández (2007), ao partirmos da perspectiva educativa
da Cultura Visual, comungamos de uma educação em um sentido amplo, não somente sobre aquilo
que passa dentro de uma sala de aula a partir dos conteúdos disciplinares regidos pelos livrostexto, mas a partir das relações estabelecidas pelos corpos dos sujeitos, das suas inquietudes,
das imagens que habitam seus imaginários, suas perspectivas diante da cultura com a qual se
percebem. Nessa premissa, as aprendizagens sobre o mundo podem construir-se a partir das
relações entre as pessoas, mediadas pelas trocas de saberes, pelos diálogos, percepções que
promovem deslocamentos.

Uma sessão em várias sessões com e sem filme
O constituir-se docente, nas relações com o/s outro/s, configura-se no ser e se
compor nos espaços, sejam eles da escola, da vida, em família, no cotidiano, em um processo
de inacabamento, não um saber constituído pelo saber científico, porém aquele de que Larrosa
(2002) trata como “sabedoria”, que gera experiência, que nos toca, movimenta-nos. Ainda, resulta
da sensibilidade, do pensar na relação entre sujeitos que se formam e se transformam no conjunto,
em que ambos necessitam ser tocados e mobilizados pelas interações com o outro.
A narrativa fílmica foi articulada como propositora de devires, ou mesmo de
tangenciamentos dessas possíveis proposições, bem como foi mobilizada a partir de experiências
entre conhecimentos empíricos e científicos, tanto nas aulas de artes, quanto nos encontros de
pesquisa a partir de sessões fílmicas, fora do espaço tradicional da sala de aula. Essas articulações
puderam se constituir juntamente a questionamentos, seja pela relação direta na seleção desses
filmes, com/para o grupo participante do projeto, ou como parte da experiência e dos artefatos
que produzem ressonâncias em nossas relações, além de terem se constituído em possibilidades
que puderam promover sentido e propor novos significados ao grupo.
Os jovens/adolescentes são sujeitos em processo de formação inicial, curiosos e,
muitas vezes, vorazes pelo conhecimento. Tal conhecimento, muitas vezes, chega a eles de maneira
superficial, necessitando ser contextualizado. Desse modo, ao tencionar o desenvolvimento do
projeto no CTISM, no primeiro momento, anterior ao início das sessões “direto” com as projeções
das películas fílmicas, durante o primeiro semestre de 2016, nosso objetivo foi fomentar conversas
com os estudantes para entender e conhecer seus interesses, bem como a bagagem cultural que
tinham para, a partir daí, sugerir descobertas, investigações que “mobilizassem afecções” entre
os sujeitos pesquisadores/docentes com os estudantes e os conhecimentos. Gostaríamos de
perceber de que maneira elas poderiam se constituir a partir de um nós em trânsito, que sugerisse
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deslocamentos, desencontros com as normas postas, ultrapassando os pré-conceitos postos/
impostos nos contextos sociais e escolares, no processo de formação e na constituição do sujeito
por meio do cinema e das artes. Isso poderia ocorrer por um enlace entre educação e sujeito,
que se dá pela interação, pelo sentido, como discorre Kastrup “uma deriva, criada a partir dos
acoplamentos com as forças do mundo” (2005, p. 1275). Não seriam mais ideias formadas, porém
concepções transformadoras, que oportunizassem desconstruções, inquietudes, buscas, retornos,
que propusessem devires, “momentos de dessubjetivação” (Idem, p. 1276), como princípio para
a reflexão e interação entre sujeito, partindo para invenção de si e com o social, propondo outras
formas de conhecimento e de autoconhecimento.
Permitindo-nos sair do espaço de conforto, ao nos arriscar a partir da escuta, dando
ao outro espaço de confiança, de segurança para criar, propor, interpor pela autonomia, mantendonos como mediador-observadores, que intervêm “se” e quando necessário. Permitimos ao outro
ser o guia, vendando-nos os olhos, ao nos propor um não entender para conhecer, na escuta e na
observação. Desafios foram propostos pelo grupo que se configurou em meadas de 2016, para a
constituição do projeto e da organização das sessões, da composição das contextualizações.
Com o objetivo de sugerir atividades e pensar alternativas de trabalho que envolvessem
a todos e que cada um pudesse contribuir a seu modo, ao se pensar na totalidade do projeto,
buscou-se a partir da perspectiva hermenêutica, que segundo Manen,
consiste en la capacidade, o más bien en el difícil arte, de ser sensible, es decir,
sensible a las connotaciones sutiles del lengugaje, a la forma en que habla el
linguaje cuando deja que las cosas se expresen por sí mismas. Esto significa que
un verdadeiro hablante debe ser alguien que escuche de verdad; que sea capaz
de harmonizar con las totalidades profundas del lenguaje que normalmente
caen fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar; que sea capaz de
escuchar la forma en que las cosas del mundo nos hablan. El mundo no es una
aglomeración de meros objetos que deben ser descritos simplemente con el
linguaje de las ciencias físicas” (2003, p. 127-128).

O autor trata das experiências de vida e do olhar para si, pois somente a partir deste
movimento, dará conta de observar o outro e suas particularidades de forma significativa. Nesse
contexto, que entendemos que a hermenêutica auxiliou no projeto, na articulação das sessões,
no cuidado com os direcionamentos que foram dados a eles, pelo olhar atento e escuta recíproca.
Ao mesmo tempo, que esta abordagem contribuiu para pensar e propor os
encaminhamentos em sala de aula, avaliando o processo, construindo com eles os caminhos,
entrelaçando ideias, pontos de vistas, diferentes visões tanto na escolha e abordagem dos filmes,
quando dos encaminhamentos dados ao projeto e sua relação com o espaço educativo e com os
estudantes. Ideias foram sendo estruturadas através de relações com o(s) outro(s) estudantes.
Como aborda García,
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“[...] não refletir realidades independentes do mundo interior dos sujeitos, mas
construir as realidades mesmas dentro do sistema de relações; c) considerar
que o conhecimento não está dentro do interior das pessoas, mas se encontra
nas relações e apropriações dos indivíduos dependentes dos diversos contextos
(2013, p. 276-277)”.

Interagir, observar, transitar entre e pelos espaços, dialogando, na escuta e na
observação dos movimentos, silêncios, falas, este foi o papel da docencia no projeto, de escuta
atenta e da intermediação. Durante os dois anos do projeto, tivemos em média vinte sessões e
reuniões do grupo para análise dos encontros, conversas, proposições, organizações das projeções
e direcionamento das atividades, reorganização das abordagens, sempre pensando em propor
diferentes temas, a fim de abarcar diferentes públicos. Nessa diversidade demos início às projeções
com o filme “Poder do ritmo” de Sylvain White, de 2007, que aborda a realidade de jovens negros
norte-americanos e a diferença de classes. Proposto pela docente de artes, por ser o primeiro
filme, o que foi aceito pelo grupo, que, ao final da sessão gerou grande debate, pois para o grupo
que esteve naquela sessão, era um filme clichê, que mostrava de maneira direcionada as questões
de gênero, de poder, de classe, marcando o papel da mulher como submissa e objeto sexual,
e dos jovens rapazes com corpos idealizados e o preconceito com as diferenças. Ou como foi
tratado pelo Caio4 “um filme comercial, que induz os jovens ao que devem ou não aceitar, onde
só quem tem dinheiro, poder e corpo dentro de determinados padrões de beleza deve ser aceito
pela sociedade”. Relatos como este mobilizou o grupo a pensar que critérios seriam estes e de que
modo eles são incorporados pela sociedade nos espaços públicos e privados. Além disso, o grupo
discutiu sobre o que disso seria validado como norma, para pensar nossas relações com o outro/
outros, e até que ponto não estarímos reproduzindo todas essas questões que o filme aborda e
que criticamos. Neste sentido, estamos de acordo com a potência das aprendizagens mobilizadas
pelas práticas de ver filmes, confomre Julio Cabrera:
Diante de nossas experiências de aprendizagem, o cinema sugere alavancarmos
reflexões sobre a complexidade narrativa, visual e conceitual: nos instiga
a perceber valores estéticos e morais que em outros contextos jamais
perceberíamos tal potencialidade – devido ao seu alto poder de afecção. Tal
vínculo inscreve-se talvez pelo “impacto emocional em que a demonstratividade
não distrai, mas conscientiza, não desvia a atenção mas, pelo contrário, nos
afunda numa realidade penosa ou problemática, como as palavras escritas
talvez não consigam fazer”. (CABRERA, 2006, p. 47).

Com base nessas questões buscamos definir quais os filmes que poderíamos
compartilhar e qual seriam nossos interesses comuns, de que modo e quais filmes poderiam
movimentar-nos coletivamente. Não direcionamos um caminho, uma linha ou gênero fechado,
mas pensamos em filmes, que negociados, pudessem ganhar potencia no espaço educativo.

4
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O último filme projetado foi “Brilho Eterno de Uma mente Brilhante” de Michel
Gondry (2004), sugerido pelo Caio e acordado pela maioria do grupo. A sinopse, não dava conta
da abrangência que propunha o filme, nos deixando a imagem de uma aventura/comédia, pelos
filmes no qual o ator principal participara, “Jim Carrey”. O filme de modo geral surpreendeu pelo
modo como tratou questões atuais, como as relações entre as pessoas e dos descartes, que a
sociedade contemporânea tem feito – relação que imediatamente relacionamos com as ideias de
Bauman ( 2001) sobre a concepção de uma sociedade liquida, onde tudo é passageiro e transitório.
Julio foi o propositor de nossa conversa compartilhando suas reflexões: “gostei do filme, pois
ele não é um romance tradicional, mas todo o tempo nos faz pensar sobre as relações entre as
pessoas, seus lugares e espaços”. Complementado pelo Carlos5 “o respeito não existe, tu não
quer mais algo, simplesmente descarta, joga fora, o apagar a memória é como se fosse isso”. O
filme aborda questões bem complexas, que não estão presentes somente nas relações amorosas,
mas de modo geral em toda a sociedade, onde escolhemos com quem e quando queremos nos
relacionar, relações de interesse e de poder.
Os dois filmes aqui retomam, de modo geral, fragmentos da dinâmica empreendida
pelo grupo, onde nos dedicamos a pensar sobre os modos de endereçamento (como propõe
Ellsworth, 2001) articulados pelas grandes narrativas e seus impactos na vida cotidiana ao criar,
legitimar e difundir imaginários coletivos sobre ser e estar no mundo.

Uma sessão para refletir
O projeto junto aos estudantes do Ensino Médio teve como objetivo propor espaços
de convivência e formação do sujeito social através do estudo cinematográfico, seja por filmes
criados para os jovens/adolescentes, seja por filmes que nos possibilitassem abordar diferentes
conteúdos em conjunto com outras disciplinas. Concomitantemente, buscamos aproximar-se e
problematizar os interesses do grupo, inquietudes, proposições, sugestões a partir das narrativas
fílmicas trabalhadas nos encontros.
Enquanto disparador/potência, nosso posicionamento não pretendia restringir-se
apenas à visualização dos filmes, mas conjeturar-se nas potencialidades que eles podem ao serem
lançados no espaço educativo. O projeto, nesse contexto, constituiu-se espaço de problematizações
sobre cultura e vivências, modos de ver que agregam uma diversidade de endereçamentos e que
pode provocar movimentos de reflexão, observação, de escuta.
Refletir mediante estas observações instigou a conjeturar quão possíveis são as
potencialidades que estão invisíveis nas relações durante os encontros e desencontros com
o grupo. Pois, a cada novo encontro, sessão fílmica, novas/outras proposições e olhares se
constituíram, em um espaço que não teve um direcionamento delimitado, mas aberto ao olhar
5
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e à interpretação. A sensibilidade de cada um, a partir de suas singularidades, no grupo nos
instigaram a pensar, redirecionar nosso olhar a outras potencialidades, questionar nossos modos,
nossas certezas e verdades.
Desse modo, o projeto constantemente nos propôs revisão, inquietudes na maneira
como criamos estereótipos sobre os jovens e nem sempre concedemos espaço para que eles
possam desenvolver suas potencialidades, de como as experiências de aprender com/a partir
do cinema nos possibilitaram criar alternativas para aprender desde outros lugares. Nesse
contexto, o projeto foi se produzindo e reconfigurando, onde os estudantes/participantes foram os
protagonistas da narrativa e a partir deles foi possível configurar/reconfigurar as dinâmicas dos
encontros e sessões, sem conclusões fechadas, mas atentas a potencia do que pode um encontro
com o cinema.
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