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Este trabalho é dedicado àqueles que fomentam a dimensão de justeza da coisa pública, e
àqueles que sonham com os cinemas nacionais do chamado Terceiro Mundo.



“Por mi parte, yo nunca he sido partidário, cuando se trata de aproximarse al arte, de la
exhortación pedagógica de decirlo todo”

(Alain Bergala, 2007, p. 80)

“A mentalidade colonial dessa gente torna-a incapaz de imaginar sequer que uma situação
normal exigiria que pelo menos 50% dos filmes exibidos no Brasil fossem brasileiros”

(Paulo Emílio Sales Gomes, 1986, pp. 258-259)

“Mas há de chegar o dia em que deixaremos de ser mercadorias”

(Jogador de futebol Daniel, personagem de Rio, 40 graus, de Nelson Pereira dos Santos)
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INTRODUÇÃO

A história da inserção do cinema1 na educação formal tem início já naprimeira infância da chamada “sétima arte”. De acordo com Serrano e Filho (1930,p. 27-28), o chamado cinema educativo, ou cinema educador2, teve sua primeiraocorrência em 1898, ocasião em que um médico e professor chamado Doyen, emParis, teve uma de suas operações filmada a fim de ser usada em sala de aula comseus alunos. Sem entrar no mérito de afirmar se tal filmagem pode ser considerada(a rigor) cinema ou não, o episódio é ilustrativo, no sentido de afirmar que já havia,naquela época, a preocupação de sua utilização como recurso pedagógico.No III Congresso Internacional de Educação realizado em Bruxelas, em1910, o cinema foi destaque porque, segundo os organizadores, havia filmes queameaçavam os bons costumes com algumas cenas “inconvenientes”. Em 1916,Edouard Herriot, membro da comissão extraparlamentar, criada na Universidadede Bruxelas para pensar a utilização do cinema com fins educativos, emite parecerdenunciando a “sugestão criminosa de cenas cinematográficas. Roubos,assassinatos, reproduzidos na tela, ficam fortemente gravados na mente infantil ouadolescente. É uma perigosa instigação.” (SERRANO & FILHO, 1930, p. 27-28).Pelo argumento do autor, ainda que nos filmes os criminosos fossempresos e que ficasse evidente a vitória do bem sobre o mal, a simples figuração(representação) desses personagens e das situações de crime na tela, induziria aspessoas (crianças e adolescentes) a praticar os mesmos atos na vida cotidiana.A lógica desse pensamento, ainda muito comum hoje em dia3, além depressupor que a intermediação do professor seja pouco eficaz, concebe o
1Ainda que consideremos importantes os vários projetos desenvolvidos nas escolas do estado deSão Paulo com o audiovisual relacionados a games e novas tecnologias (celulares, ipod etc.),objetivamos aqui, conforme título de nosso trabalho, tratar do cinema como a arte de produção delongas e curtas-metragens a serem exibidos para uma coletividade (considerando que a escolautiliza o cinema em formato DVD) na escola, e não do audiovisual de modo geral. Quandomencionarmos “audiovisual”, estaremos enfatizando a dimensão orgânica, quase “fisiológica” docinema, que se utiliza da imagem e da palavra, em articulação, não apenas sobre ou justapostas.2Cinema educador, aqui como mera inserção do cinema no campo educacional, como ilustrador deconteúdo.3Basta que tomemos como exemplo a indicação de idade mínima trazida nos cartazes para osfilmes, que se utiliza frequentemente de parâmetros moralistas para tal indicação, sendo que um nufrontal, mesmo não sensualizado, pode elevar a idade mínima para 18 anos.
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espectador como inapto para a recepção crítica dos elementos apresentados pelosfilmes, parecendo desconsiderar que “o público estabelece o contrato entre a obrade arte e o mundo.” (DUCHAMP, apud FAVARETTO, 2014, p. 07). Os filmes, pois,seriam educativos apenas na medida em que confirmassem os valores oficiaisdefendidos pela escola, esta marcada fortemente por uma vertente moralista.No Brasil, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932, tambémmarcará a relação do cinema com a educação formal, uma vez que o documentodefende expressamente a entrada do cinema no ambiente escolar: “A escola deveutilizar, em seu proveito, com a maior amplitude possível, todos os recursosformidáveis, como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio” (AZEVEDO, 2010, p. 62).Consequência dessa efervecência e concepção será a criação do Instituto Nacional

de Cinema Educativo – INCE, em 1937.Anteriormente ao Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, já em 1927,antes do início da Segunda República, havia menção à participação do cinema naeducação por ocasião da I Conferência Nacional de Educação, realizada em Curitiba,cujo objetivo maior, expresso nas 111 teses publicadas em decorrência de talevento, parecia ser o de fazer convergir esforços para a implementação dosideários positivistas, que tinham o progresso como baluarte.É curioso que a concepção do uso de cinema na educação desses doisdocumentos citados acima encontre ainda hoje, mesmo que de maneira maissofisticada e mais desenvolvida (como veremos mais adiante), indícios de usoilustrativo do cinema e, portanto, auxiliar no bojo do que efetivamente movimentaa escola - a saber, o currículo, que é fundamentalmente disciplinar. A potência docinema como arte, pois, parece frequentemente arrefecida pelos documentos epropostas pedagógicas que formalizam a entrada desta arte no universo escolar.Ao longo deste trabalho, procuraremos analisar vários documentos,sobretudo, o projeto O cinema vai à escola – a linguagem cinematográfica na

educação, concebido e realizado pela SEE-SP/FDE4 a partir de 2008, que aponta
4Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – SEE-SP - e Fundação para o Desenvolvimento daEducação - FDE. A FDE é subordinada à SEE-SP, mas em determinados momentos fica claro o papelque cada uma desempenha, por vezes antagônicos, caso da suspensão (não renovação do programaCultura é Currículo) do projeto O cinema vai à escola, ocorrida em 2015 por meio de ofício expedidopela SEE-SP em 03 de agosto de 2015, segundo a própria FDE, em razão de corte no orçamento dogoverno do Estado. A suspensão do projeto se deu por deliberação da SEE-SP em contrariedade às
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diferentes concepções quanto ao uso do cinema no universo escolar, como épossível constatar em diversas propostas efetuadas em publicações de congressosimportantes que discutiram a questão, como aquele realizado pela SOCINE(Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual). É o caso de A Intuição

Democrática no Ensino Audiovisual de Jovens para Jovens, de Moira Toledo DiasGuerra Cirello (SOCINE, 2009), que aposta no ensino do cinema enquantoexpressão artística e como profissionalização dos alunos como se tratasse de umcurso específico de cinema e não situado no contexto escolar de ensino básico, comtodas as dificuldades que lhe são próprias. A autora fala no surgimento de “novostalentos”, que seriam absorvidos pelo mercado. O fazer cinema, nessa perspectivado mercado, serviria para aprimorar a convivência em grupo, uma vez que setrataria de uma arte produzida coletivamente.O trabalho Filme histórico: novas formas de circulação e ampliação de

público, de Bruno Hingst (SOCINE, 2010), busca investigar projetos no plano dogoverno paulista realizados entre 1995 e 2009, que apresentassem semelhançascom a “Programadora Brasil” (projeto da central de acessos para filmes brasileirosda Secretaria de Educação do Governo Federal) que disponibiliza filmes em DVDpara exibição não-comercial em circuitos alternativos, como escolas,universidades, cineclubes, pontos de cultura e centros culturais, “bem como osresultados obtidos com esta nova forma de se ampliar a circulação de filmes.”(SOCINE, 2010).O autor pretende comparar tais iniciativas contemporâneas com açõesdesenvolvidas durante o Estado Novo (1937-1945), que tinha à época apreocupação com “o desenvolvimento de políticas culturais que gerassem umconceito de nação, com fortalecimento natural de sua história.” (SOCINE, 2010,Bruno Hingst). Para tanto, naquele período, o Estado buscou em filmes como Pátria

e bandeira (1917), de Simões Coelho, Tiradentes (1917), de Perassi Felice, e
Caçador de diamantes (1932), de Vittorio Capellaro, evidências de um projetonacional. Em um momento de acentuado viés ufanista, a exibição de filmes nasescolas promoveria certa predisposição à formação de um espírito denacionalidade. Nos filmes exibidos atualmente através do projeto “Programadora
intenções da FDE, que ainda conta com sua reabilitação, conforme entrevista de Lizete Freire Onestie Devanil Tozzi ao autor (30 de setembro de 2015).
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Brasil”, do Governo Federal, os títulos transmitem visões muito diferentesdaquelas expostas nos títulos exibidos pelo Estado Novo. São os casos de Xica da

Silva (1976), de Cacá Diegues, e Carlota Joaquina (1995), de Carla Camurati, emmuito distintos principalmente no que concerne ao tratamento de termosnacionalistas. Tais filmes são, antes, deboche, sátira à idealização da aristocracia doBrasil imperial e também à idealização geral de Brasil, no tocante à sua formação.Os filmes de Simões Coelho e de Perassi Felice, citados anteriormente, ao contrário,são sérios e afirmam um projeto de nacionalidade.O trabalho A escola documentária - A dimensão visual do real, deAlexandre Buccini, analisa a produção de documentários em escolas a fim de tentarperceber como tal atividade interfere na “qualidade da educação e de libertação dopensamento” (BUCCINI, SOCINE, 2010), parecendo crer que a produção dedocumentários pelos próprios alunos mudaria o quadro comum nas escolasbrasileiras de “indisciplina” e de “desinteresse” dos alunos pelos estudos, uma vezque tal estratégia conferiria poder aos “oprimidos”. Trata-se, a nosso ver, de umavisão romântica do cinema como recurso pedagógico, que desconsidera as causasda indisciplina e do desinteresse, apresentando o cinema como “distração”,brinquedo para entretenimento, além de o diagnóstico do autor ser reducionista, jáque ele elege a “indisciplina” e o “desinteresse” dos alunos como os principaisproblemas da escola atual, tomando o efeito pela causa.Considerando os exemplos acima, identificamos duas vertentes de ummesmo problema. De um lado, a abordagem que não prioriza o cinema comogênero artístico, tomando-o como ilustração de assuntos mais “nobres” docurrículo. De outro, o ensino do cinema como instrumento de profissionalização(ou ainda, a proposta de fazer cinema na escola, “colocar a mão na massa”). Porconsequência, de acordo com tais abordagens, o cinema promoveria o gosto,inclusive, pelos estudos, contribuindo para a mudança no quadro de indisciplina,fenômeno comum nas escolas brasileiras e, ao que tudo indica, também no mundo.Entre um e outro, a noção de cinema como entretenimento é a tônica.Essas vertentes parecem contribuir para a despotencialização do uso docinema no Ensino Básico pela submissão da estrutura espectatorial do cinema aoconteúdo das disciplinas. No segundo caso, pelo excesso, em virtude de o professor
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transferir a condução da atividade fazer cinema para os alunos, supondo que essaparticipação se constitui em protagonismo juvenil, enfraquecendo sua mediação eapequenando o papel da constituição de uma espectatorialidade5.O projeto O cinema vai à escola, em princípio, aposta na produção daespectatorialidade, na medida em que fornece material impresso e audiovisual(filmes e vídeo didático) para a formação do público jovem em ambiente escolar.Investigaremos esse material a fim de procurar perceber se as concepções decinema que eles manifestam permitem (e em que medida) uma entrada naexperiência estética específica propiciada por esta forma de arte.
Se a presença do cinema na educação formal no Brasil apresenta umatrajetória que remonta já desde 1898, a consolidação dessa relação nas escolas érelativamente tardia. Assim, há uma lacuna no que diz respeito à inserçãoestrutural do trabalho com o cinema na escola através de uma regulamentaçãoformal como ocorreu com as demais disciplinas. Para se ter ideia do retardamentoda incorporação de um trabalho mais estrutural, apenas no ano de 2014 éaprovado e sancionado (Lei 13.006, de 26 de junho de 2014), pela presidentaDilma Rousseff, um parágrafo de autoria do senador Cristovam Buarque (PDT-DF),acrescido ao Art. 26 da LDB, Lei No. 9.394/96, que torna obrigatória a exibição defilmes brasileiros nas escolas de, no mínimo, duas horas mensais6. Mas, apesar detal medida, a exibição de filmes integrada à proposta pedagógica da escola ainda ébastante frouxa. Trata-se, todavia, de uma indicação de que há preocupação quantoà inclusão do cinema entre as necessidades escolares. É compreensível, pois, que aentrada do cinema na escola esteja se dando segundo critérios optativos, ficando acargo de cada unidade escolar o trabalho de incluí-lo em seu currículo, uma vezque se trata de um “componente curricular complementar” (§ 8º).

5Espectatorialidade é aqui usada quanto à relação do espectador com a obra, não apenas aosaspectos que envolvem a “personalidade psíquica” (SOURRIAU apud AUMONT, 2003, p. 107) doespectador, mas quanto às reações que duram depois da projeção e que têm a ver com a lembrançado filme ou com uma “espécie de impregnação produtora de comportamento”, conforme ÉtienneSouriau (ver verbete espectatorial em AUMONT, 2003, p. 107).6“§ 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementarintegrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2(duas) horas mensais.” (http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/125304834/lei-13006-14, acesso em 25 de Novembro de 2014).
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Sendo o filme, portanto, um “componente curricular complementar”aplicado ao livre arbítrio de cada unidade escolar, é de se perguntar por que aindicação do cinema nessa lei e não outra linguagem artística. Por que o cinema enão o teatro ou a música? Na tentativa de responder a esta questão, veremos comoisso ocorre no caso específico de O cinema vai à escola – a linguagem

cinematográfica na educação.Esta tese pretende investigar no projeto da SEE-SP as implicações douso de filmes como elementos que dariam suporte pedagógico ao professor, bemcomo averiguar o processo de eleição das obras e quais são os atores imbuídosneste processo.Nesse sentido, procuraremos pensar a espectatorialidade do cinema naescola e não onde essa arte se apresenta “originalmente” (salas de cinema,cineclubes ou mesmo em casa, seja por meio do DVD, celular ou do computador).Pretende ainda identificar os critérios de escolha dessa arte e a expectativa do quese pretende atingir com ela.Dentre vários outros aspectos a serem analisados, levaremos em contaas condições técnicas das unidades escolares para a projeção de filmes e quefinalidades específicas esperam-se atingir. Procuraremos verificar se o cinemaapresentado pelo projeto O Cinema vai à escola continua cinema (isto é, se emalguma medida ele continua arte, considerando as necessidades de transformaçãoda obra em recurso pedagógico). Pensamos que o modo como o cinema aparece nodiscurso do professor e de que modo este o convoca para compor sua aula sejadeterminante para a configuração do tipo de recepção que se pretende formar.Destas escolhas (com todas as limitações a que o professor é submetido) decorreráa avaliação que constará se o cinema será tomado em sua dimensão de arte (ou umesforço nesse sentido) ou se ele comporá o cenário apenas como um recursopedagógico auxiliar nas disciplinas. Não temos, contudo, a expectativa de que ocinema se transporte para a escola e permaneça exatamente aquele da salacomercial7 de cinema, com todo o ritual e aparelhamento que lhe é próprio, mas
7Entendemos aqui como sala comercial de exibição de filmes aquelas em que se almeja o lucro,sendo, portanto, pouco comum a exibição de um filme que não atenda ao objetivo de atrair ochamado grande público. Nesse sentido, centros culturais como o Centro Cultural São Paulo ou a
Galeria Olido (ambos administrados pela Prefeitura de São Paulo), não são salas comerciais. Há,contudo, salas comerciais em que são projetados filmes que, a princípio, não seriam elencados para
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procuraremos pensar se algo do imponderável próprio à arte resiste em suatransposição para a sala de aula.Não estamos salientando essas questões a fim de mensurar em quesituações, no caso do projeto da SEE-SP, o cinema seria ou não desrespeitado comoarte, como se fosse possível aplicar uma escala ou um padrão de respeitabilidadeao uso que se faz do Cinema, com “c” maiúsculo. Com a concepção de arte damodernidade8, sobretudo, a partir do aparecimento dos ready made de Duchamp,fica claro que não se pode mais se referir a uma Arte com “a” maiúsculo.Considerando as mudanças na concepção de arte contemporânea, procuraremosverificar se o cinema ainda mobiliza a sensibilidade e o pensamento no contextoescolar, requisitos básicos a serem efetivados nas disciplinas de arte.No intuito de aprofundar tal investigação, estabeleceremosaproximações entre o cinema e a educação, buscando atentarmos parasingularidades desses dois regimes de produção de signos. A dificuldade deestabelecimento de uma crítica do cinema (a educação voltada para o cinema nãopode prescindir da crítica de cinema) advém, como diz Deleuze (2004, p. 75), doduplo obstáculo: o de que a crítica não pode se restringir a uma descrição dosfilmes, mas também não pode tão simplesmente aplicar-lhe conceitos que não vêmdo cinema. Assim, de acordo com esse autor, o cinema está fadado a esse diálogocom outras expressões do pensamento:
A tarefa da crítica é formar conceitos, que evidentemente nãoestão ‘dados’ no filme, e que, no entanto, só convêm ao cinema [...].Conceitos próprios ao cinema, mas que só podem ser elaboradosfilosoficamente. Não são noções técnicas [...], mas a técnica não édada se não serve a fins que ela supõe e que ela não explica(DELEUZE, 2004, p. 75).

Em carta comentando o livro A Rampa, de Serge Daney (2007),publicada na Cahiers du Cinéma, em 1986, Deleuze afirma que “o cinema não temnenhuma necessidade da crítica para encher as salas nem para preencher sua
uma sala puramente comercial, caso do Espaço Itaú de Cinema, mantida pelo banco Itaú, e o Cine
Caixa Belas Artes, mantido por particular em parceria com a prefeitura de São Paulo e com a CaixaEconômica Federal, ambos situados também em São Paulo.8 Temos em vista a diferença entre modernidade e modernismo proposta por vários autores, dentreeles, Marilena Chaui (1992), para quem a modernidade surge no final do século XVI e se estende atéfins do século XIX, quando dá lugar ao modernismo, que se estende até os anos 1960.
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função social.” (DELEUZE, 2004, p. 94). Contudo, para a televisão, continua ele,antes de tudo, a função social supera a busca de uma função estética, “onde reina oplano médio, que recusa toda aventura da percepção em nome do olhoprofissional.” (DELEUZE, 2004, p. 94). A formação profissional do olho de que falaDeleuze supõe o mundo constituído de controladores e controlados, mediados pelaadmiração e vontade do contato com a técnica, o zoom-contact, como ele diz.Técnica e mais nada além da técnica, sobrepondo-se a pedagogia da percepção.Essa vontade de contato com a técnica de que fala o filósofo francêsparece jogar luz sobre a ilusão de autonomia conferida às atividades nas escolascom o fazer-cinema – “o colocar a mão na massa”, que atribuiria autonomia críticaaos estudantes.Escapando ao canto da técnica, a postura de Daney no referido livro,segundo Deleuze, é a da crítica a um só tempo estética e poética, o que o distanciadaqueles que acreditam na restrição a um “formalismo lingüístico, a fim de salvar ocaráter sério da crítica.” (DELEUZE, 2004, p. 91). Contudo, há ainda aqueles, comoPasolini (PASOLINI, 2006), que acreditam que a crítica e o cinema nada têm emcomum, exatamente porque cada um deles pertence a regimes tecnológicosdistintos (palavra e imagem) e que só muito pobremente um poderia se referir aooutro. Isso porque o texto do filme seria “não encontrável” (Raymond Bellour apudAUMONT, 2007, p. 209), não citável, pois
as combinações entre imagem e som produzem, muitas vezes,impressões que não são traduzíveis em palavras e em frases, cujassignificações são alcançadas com a utilização de outras regras deanálise e de exposição distintas das utilizadas no estudo dedocumentos escritos (NOMA, 2006, p. 260).

Assim, em última instância, um filme só teria legitimidade de referir-sea outro filme na medida em que o suporte-imagem é o mesmo, da mesma formaque um texto, também pelas mesmas razões técnicas, somente poderia referir-se aoutro texto, nunca um texto a um filme nem o contrário.A despeito da tensão entre as opiniões diversas acima, considerandoque nos encontremos licenciados para falar sobre o cinema, devemos lembrar aquida existência de, ao menos, dois tipos de cinemas. Aquele visto em salas de cinemaao qual nos referíamos acima, e o visto em casa ou em outro ambiente privado.
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Este, como a confirmar o cinema na forma de exibição individual inventada porThomas Edison, dentre outros aspectos, diferencia-se daquele visto em salas decinema em razão de que, sendo manipulado pelo espectador, pode ser parado ouadiantado a qualquer momento.Considerando as primeiras exibições públicas dos filmes dos irmãosLumière como o nascimento do cinema, observamos que aquela experiência deu-seno período áureo do naturalismo no teatro. Ao transformar o cinema emlinguagem, Méliès e Porter tomam emprestado desse naturalismo suas formasprivilegiadas de exibição: a plateia sentada sob a luz apagada, a tela como um palcoitaliano e quarta parede, o filme como espetáculo a ser contemplado. Não poracaso, Marshal McLuhan (2009) irá considerar o cinema como um meio quente,saturado de informações, e a televisão um meio frio, exigindo esta, assim como otelefone – também um meio frio – maior participação das pessoas para acompreensão do que é veiculado. O controle remoto da televisão exercerá sobre oespectador o fascínio da busca da satisfação que faz correrem as imagens quandoelas não lhe parecem importantes, quando lhe parecem descartáveis. Devido a essecontrole é possível que o espectador em casa não termine de ver o filme ou otermine saltando as partes que não têm diálogo, “os vazios semânticos” que não lhecomunicam nada (não o afetam).Nesse sentido, a seleção de filmes feita pela escola, que é focadaespecialmente nos temas recorrentes entre os alunos, não reforçaria a formação deseu mundo privado? Devido a essa ênfase, poderia a escola tomar comopressuposto que o acesso à dita “cultura de elite” (literatura, artes plásticas,música, teatro ou cinema) possa ser de uso comum, principalmente em escolaspúblicas? Para a investigação destas questões que relacionam o cinema e aeducação, além daquelas apotandas anteriormente, nos reportaremos àsproposições de Theodor Adorno e Max Horkheimer sobre indústria cultural9(ADORNO & HORKHEIMER, 2006), buscando identificar e analisar, nesteimportante texto, o funcionamento da escola no papel de formadora daespectatorialidade frente ao fenômeno da indústria cultural. Para tanto, serão
9 A noção de indústria cultural, cunhada por Adorno e Horkheimer, contrapõe-se à de cultura de
massa (Lazarsfeld), que frequentemente remetia a uma produção supostamente espontânea,autêntica (Pra ver mais: ADORNO, 2009).
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importantes dois textos de Adorno que tratam da relação entre ideologia etelevisão (1969a & 1969b), que reforçam não apenas o cinema, mas também atelevisão como instrumentos ideológicos. Assim, perguntamo-nos pelo papel daescola na formação do gosto e dos hábitos relacionados ao consumo cultural e seela pode provocar o salto do gosto à experiência estética. Pergunta, na verdade,feita por nós aos documentos e ao projeto O cinema vai à escola, na expectativa deverificar se tais documentos e o projeto em questão consideram essa hipótese.Ainda que trabalhe em outro registro crítico, nos valeremos de MichelFoucault (1979, 2007, 2009, 2011), de Gilles Deleuze (2007a, 2007b, 2004, 1990) etambém da psicanálise, por entendermos que nos ajudará a configurar lugares desaber no contexto escolar, importantes para compreendermos como se dá aentrada do cinema na escola. Com Sigmund Freud (1997) e Jacques Lacan (1992,1998, 2005, 2008), que nos ajudarão a identificar e analisar os lugares atribuídospelo Projeto ao cinema na escola. Além disso, interessam-nos autores comoRinaldo Voltolini (2009, 2011, 2012) e Leandro de Lajonquière (1998, 2010), queestabelecem diretamente a relação entre psicanálise e educação, bem como MariaRita Kehl (2002, 2009, 2015a, 2015b, 2015c), dentre outros, cujas abordagenscontribuirão para a análise da questão do sujeito e da escola como sistematizadorado trabalho pedagógico.Alguns textos nos interessaram pontualmente, caso de O Pensamento do

Exterior (1966), de Michel Foucault. Deste autor, tomaremos também algunsoutros como A Ordem do Discurso (2011), ainda que a obra se constitua, em grandemedida, num texto indicial, que antes aponta que sistematiza noções de lugares depoder, modos de subjetivação etc., que, sabemos, serão detidamente desenvolvidosem outras obras. Para melhor compreensão dessas questões, recorremos a outrosescritos anteriores em que as noções de sujeito foram mais largamente delineadas.Assim, tomamos As Palavras e as coisas (1966) e O que é um autor? (1969) parabuscarmos entender que discursos legitimam a entrada do cinema na escola e seuordenamento nessa instituição. Também tomaremos Foucault e a Crítica do Sujeito,de Inês Lacerda Araújo e O Discurso Filosófico da Modernidade, de JürgenHabermas. Neste, Habermas discute questões importantes para a filosofiacontemporânea e oportunas para repensarmos as do próprio Foucault, de Bataille,
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dentre outros. De Walter Benjamin tomaremos vários textos reunidos no volume
Magia e técnica, arte e política (1996) como suporte para pensarmos a questão daexperiência e da obra de arte.Quanto aos autores “do cinema”, e que lidam mais especificamente comesta arte, teremos como referência Jean-Luc Godard em suas obras fílmicas, alémde entrevistas e textos de sua autoria. Além destes, serviremo-nos também deautores importantes que pensaram a relação do cinema com a educação, tais comoAlain Bergala, principalmente o seu La Hipótesis del Cine (2007); Phillipe Dubois,com seu Cinema, Vídeo, Godard (2004); Serge Daney, com A Rampa (2007); AntoineBaecque, com Cinefilia (2010), dentre outros.Com referência a essas leituras, estaremos atentos ao conjunto dedocumentos oficiais, principalmente o projeto O cinema vai à escola, queengendram um modelo de escola, procurando analisar aí como se dá o pensamentoda SEE-SP/FDE sobre a entrada do cinema no ambiente escolar, oportunidade parapensarmos como o imponderável da arte é acolhido por essa instituição e em quecondições.
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1- PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

A presente pesquisa tem sido desenvolvida de acordo com o modelo deanálises qualitativas, sendo a base de nossa investigação a interpretativa. No quediz respeito ao aspecto teórico, este projeto guarda proximidades com aperspectiva pós-crítica, enunciada anteriormente nos autores e no modo dearticulação dos discursos.A análise dos materiais do projeto O cinema vai à escola se beneficiaráde referências internacionais como as representadas pelo British Film Institute(BFI): Using Films in Schools: a practical guide (2010) e as da Organização dasNações Unidas para a Educação (UNESCO): Alfabetização Midiática e Informacional(2013) para que possamos estabelecer parâmetros de análise com os de outrosórgãos com funções similares aos da SEE-SP/FDE.A partir do material da SEE-SP/FDE (Caderno de cinema do professor eos vídeos) enviado às escolas, junto com os filmes, foram preliminarmenteidentificadas e analisadas as concepções de cinema a fim de detectar que uso sepretende fazer desta forma de arte em contexto escolar e, por consequência, o tipode experiência estética que se pretende proporcionar a alunos e professores, nãodesconsiderando, é claro, o imprevisível que acompanha tal experiência.Classificamos o material a partir de uma pré-análise. Assim, são eles:matérias publicitárias sobre o desenvolvimento de projetos nas escolas da redeestadual de ensino; documentos oficiais do estado de São Paulo, como a Proposta

Curricular do Estado de São Paulo e o Currículo do Estado de São Paulo (e neste, oCurrículo de Arte); o projeto O cinema vai à escola e material usado para formaçãode professores (dentre eles, os Cadernos de Cinema do Professor e os vídeos). Alémda publicação Lições com cinema, também editada pela SEE-SP/FDE (série deartigos e entrevistas sobre cinema), que antecedeu o projeto O cinema vai à escola.A classificação e a análise do material tiveram como objetivo entender opropósito (e efeitos na prática) de seu uso na escola, a exemplo das matérias sobreos projetos em escolas que visam divulgar elogiosamente iniciativas que incluem ocinema no rol de interesses das instituições educativas. No horizonte da análise e
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da classificação consideramos, nesta pesquisa, que a ideia de empobrecimento da

experiência possibilita pensar a entrada do cinema no contexto escolar paraidentificar o que na escola, de acordo com os documentos de análise, possibilita aeficácia da experiência.O material em questão permite perceber que lidar com o cinema naescola é sempre transitar entre o uso do filme como arte e o uso “garantido” defilmes com boa probalidade de aprovação prévia dos alunos, como é o caso defilmes do cineasta Charles Chaplin, um dos contemplados na lista de filmesenviados às escolas pela FDE. As escolhas implicam uma intenção: que areceptividade seja fácil, agradável e instrutiva.Em grande medida, as escolhas pedagógicas em relação aos filmes nãoprocuram atender à exigência estética das obras, mas aos objetivos das disciplinas,promovendo assim, uma inadequação no modo de tratar os filmes na escola. Tantoa postura que superestima a possibilidade de o filme por ele próprio ser suficientepara realizar a atividade em sala de aula, provocando o que chamamos deexperiência estética, na relação pura e simples com a obra de arte. Assim,dispensaria a mediação do professor e, por consequência, da escola e, por outrolado, representaria a aposta no efeito messiânico da palavra do professor que, porsi só, seria capaz de reorganizar o pensamento e a sensibilidade para experimentá-la. Nesse sentido, dispensaria a preocupação com o tipo de filme a ser exibido e,por consequência, toda a rede de possibilidade de articulações que ele poderiasuscitar. Faz parte do projeto O cinema vai à escola a distribuição de filmes àsescolas de Ensino Médio da rede estadual de ensino de São Paulo. Dessa lista defilmes, alguns como Cinema, aspirinas e urubus (2005), de Marcelo Gomes, e Terra

de ninguém (No man’s land, 2001), de Danis Tanovic, em alguma medida, fogem atemáticas que seriam de aplicação fácil e direta em sala de aula como Crash (2004),de Paul Haggis, que trata claramente do uso de drogas, de violência e racismo, ou
Billy Elliot (2000), de Stephen Daldry, que trata de preconceito a homossexuais.Por isso, estes são facilmente adequados ao formato escolar. No Caderno de Cinema

do Professor (vol. 1), as atividades com Cinema, aspirinas e urubus, por exemplo,vão no sentido de pedir ao aluno que tente detectar o que há de mais significativo
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no filme e que pesquise o ano de 1942 (ocasião em que se dá o enredo da obra),além de verificar que imagens chamam a sua atenção, abrindo possibilidades de oaluno voltar ao filme, buscando novas relações com ele. Já no caso de Crash, asatividades indicadas são claras quanto à questão central: o preconceito racial10. Aoselecionar um filme por seu uso temático, a FDE acaba por especificar a inserção daarte no campo escolar.
***Com a sistematização dos diferentes materiais (documentos, vídeos,roteiros), passamos à detecção de elementos de duas naturezas: a) os quesubsidiam propostas de pensar o filme como objeto autônomo na escola, isto é, ocinema tomado como arte e não como auxiliar de disciplinas do Currículo, comoprática (des)educativa. Nesta vertente, os filmes podem ser apresentados na escolacomo eventos culturais, independente das disciplinas, visando à geração derepertório e para provocar a experiência do pensamento e da sensibilidade; b)elementos da abordagem oficial respaldada pelas orientações que constam noprojeto e nos Cadernos de Cinema do Professor. Seria possível uma conciliaçãoentre esses dois modos de uso do cinema na escola, entre a e b? A análise dostextos e vídeos do projeto O cinema vai à escola foi efetivada levando em conta aconcepção geral do projeto, os roteiros de atividades que constam nos Cadernos de

Cinema do Professor e a indicação do uso dos filmes na sala de aula, vinculados àsdisciplinas. Essa dissonância representada por a é percebida na fala de algunscineastas e críticos entrevistados pela FDE e que constam no materialdisponibilizado em site11.Para o desenvolvimento da pesquisa nos utilizamos dos textos quefazem parte do projeto da SEE-SP como as palestras (de críticos de cinemaconvidados) publicadas nos Cadernos de Cinema do Professor e que apontamcaminhos inclusive dissonantes em relação ao direcionamento oficial do projeto.Assim, lançamos atenção para entrevistas com alguns especialistas que
10 Assim, lê-se: “Explore trechos do filme [Crash] onde o preconceito se apresenta de forma
implícita. (...) pesquise a questão racial nos EUA. (...) Pergunte aos alunos o que eles sabem sobre aDeclaração Universal dos Direitos Humanos. (...)” (Caderno de Cinema do Professor, vol. 1).11 http://www.fde.sp.gov.br
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contribuíram com a formação do projeto: Devanil Tozzi (Organização do ProgramaCultura é currículo), Lizete Freire Onesti (Gerência de Educação e Cultura) eMarcos Napolitano (Consultoria do Projeto). Acreditamos que o material e essasentrevistas configuram um corpus coerente para análise, adequado para responderàs questões sobre o uso que se faz do cinema na escola. Interessa-nos saber se ocinema é ferramenta ilustrativa apenas em primeira instância ou se, pelaconcepção de cinema e de educação manifestos nos documentos investigados, oprojeto O cinema vai à escola possibilita ao aluno saltar do gosto ou da procura esatisfação narcísica para a experiência estética.Procuramos investigar se as orientações dos materiais pedagógicos doprojeto já mencionados anteriormente para o uso do cinema nas escolas nãoguardariam relação com a vontade de encontrar na arte uma simplesrepresentação da realidade. Investigamos, pois, se não seria essa a expectativagerada em torno da entrada do cinema na escola. Daí a importância da escolha dosfilmes. Averiguaremos se essa escolha se dá pela possibilidade de o filme espelhara chamada realidade, inclusive com intenções moralizantes.A primeira caixa de filmes distribuídos às escolas da rede estadual deEnsino de São Paulo pela FDE apresenta uma primeira resposta. O roteiro deatividades proposto no Caderno de Cinema do Professor (vol. 1) para o primeirofilme da lista (“A Cor do Paraíso”, 1999, Irã), de Majid Majidi, sugere que, depois deexibido o filme, o professor retorne a ele, por meio dos capítulos do DVD, buscandorelembrar com os alunos “os principais momentos do filme”. Sugere ainda que oprofessor explore alguns desses momentos, fazendo com que os alunos percebamsituações típicas de inclusão e de exclusão. Aqui, sente-se claramente asubordinação do filme ao tema abordado. Já o roteiro de atividades do segundofilme da lista, A Rosa Púrpura do Cairo (1985), de Woody Allen, sugere que aabordagem do professor em sala de aula considere a relação entre ficção erealidade a partir do filme. Como se sabe, nesta história a personagem Cecília (MiaFarrow) é apaixonada por filmes hollywoodianos12. Em especial, ela assiste
12O termo “hollywoodiano” é usado nesta tese principalmente em relação aos filmes cuja estruturaé em muito devedora do filme hollywoodiano clássico, que se estabeleceu até o final dos anos 1950(quanto a este termo, ver nota sobre o termo clássico). Vale destacar, no entanto, que Hollywoodvivenciou um movimento profícuo quando o cinema da transparência (“era de ouro de Hollywood”)conhecia sua decadência nas bilheterias. Trata-se do movimento chamado Nova Hollywood (início



34

seguidas vezes a um deles em que surprendentemente o galã (Jeff Daniels) sai datela e se dirige a ela para quem declara seu amor, tirando-a da dureza de seumundo cotidiano, que é acentuada pela recessão por que passam os EUA. O Roteirode atividades sugere ainda que essa relação da ficção com a chamada realidadeseja estabelecida pela compreensão da narrativa do filme dentro do filme. Paratanto, sugere o estudo de figuras de linguagem, que provocam “mudança desentido das palavras”. Dentre as figuras de linguagem apropriadas para a ocasião,sugere a “alegoria”, a “metáfora” e a “metonímia”. Voltaremos a essas análises nocapítulo sobre o projeto O cinema vai à escola. Por ora, retomaremos WalterBenjamin para procurarmos entender sua noção de empobrecimento da experiênciae em que medida ela nos pode ser útil.

no final dos anos 1960 e que tem seu término em fins de 1970), conhecido como um hiato naprodução consagrada à narrativa da transparência desse estúdio, que teve obras ousadas eimportantes como Bonnie e Clyde – uma rajada de balas (Bonnie and Clyde, 1967), de Arthur Penn,
Os Maridos (Husbands, 1970), de John Cassavetes, Corrida sem fim (Two-lane blacktop, 1971), deMonte Hellman, O Poderoso Chefão (The Godfather, 1972), de Francis Ford Coppola, Taxi Driver(Taxi Driver, 1976), de Martin Scorsese, dentre outras.
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2- EXPERIÊNCIA E POBREZA

Experiência e Pobreza (1996b), de Walter Benjamin, foi publicado noano de 1933 e sua apreciação sobre experiência será reconsiderada pelo autor emescritos mais tardios, como em Sobre o Conceito de História (1996c), de 1940.Contudo, a importância daquele texto está em considerar o fenômeno doalastramento do empobrecimento da experiência, que passa da esfera privada paraa pública como sinal do estabelecimento de uma crise. Estamos mais pobres doponto de vista da experiência, constata Benjamin. Em Experiência e Pobreza(1996b), o pensador parece não vislumbrar um reverso do empobrecimento,anunciando a instalação da barbárie. Podemos aí pensar numa postura nostálgicade Benjamin, como diz Jeanne Marie Gagnebin (1996).Já em Sobre o Conceito de História (1996c) o filósofo alemão apontapara uma renovação autêntica da história, avaliando a possibilidade doreconhecimento da imagem do passado em um aqui, agora, pela apropriação dasreminiscências desse passado. Essa relação se dá pela experiência com o passado,na elaboração do passado, mas não uma relação com um passado que se eternizaincólume (BENJAMIN, 1996c, p. 224).Aqui, vale o comentário de Zizek sobre Heidegger quanto à concepçãode repetição do passado. Esta noção é cara a Benjamin para quem o futuro estácontido no passado, no sentido de que este é impregne de potenciais “nãorealizados, e o futuro autêntico é a repetição/recuperação desse passado, não dopassado como foi, mas daqueles elementos do passado que o próprio passado (...)traiu, sufocou, deixou de realizar.” (ZIZEK, 2012, p. 153). Na esteira de Benjamin,Gagnebin afirma ser o passado
realmente passado (...), ele não volta enquanto tal, mas só poderessurgir, diferente de si mesmo, e, no entanto, semelhante,abrindo um caminho inesperado nas camadas do esquecimento.Se há uma retomada do passado, este nunca volta como era, narepetição de um passado idêntico: ao ressurgir no presente, elenão é o mesmo, ele se mostra como perdido e, ao mesmo tempo,como transformado por esse ressurgir; o passado é outro, mas, noentanto, semelhante a si mesmo (GAGNEBIN, 2005, p. 100).
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A impossibilidade da restauração de um passado tal qual que serepetiria indefinidamente no presente gera nos sujeitos uma sensação de perda dereferenciais. Para Benjamin, os trabalhos do belga James Ensor são os que melhorexpressam essa perda de referenciais, a decadência da experiência namodernidade. Seus trabalhos Entrada de Cristo em Bruxelas, de 1888 (Figura 1), e
Máscaras Confrontando a Morte, de 1888, para ficarmos com dois, representamuma cidade que aposta no carnaval uma alegria que não há mais. Verifica-se talaposta nas roupas espalhafatosas e nos rostos disformes, lambuzados de farinhabranca, enquanto nas máscaras de olhos grandes e vazios constata-se a ausência devida. De acordo com Benjamin, talvez por isso elas confrontem a morte, no caso dosegundo trabalho. Há antes a manifestação de desespero, uma fantasmagoriaassustadora que, não sendo mais da ordem do privado (visto ser generalizante epública), caracteriza o que o autor chamou de barbárie. Essa desvinculação dosujeito de suas referências produz sujeitos melancólicos (ou deprimidos).A configuração de melancolia, que passava despercebida na IdadeMédia, como diz Maria Rita Kehl (2009b), já que havia certa dignidade nosofrimento, dentre outros aspectos, em virtude dos discursos religiosos em voga,não passa mais despercebida na sociedade moderna (sociedade de consumo) apartir da segunda metade do século XX. Sociedade voltada para o prazer ecaracterizada pelo consumo desenfreado (ato que produziria o gozo intenso econstante), nossas formas contemporâneas de vida compreendem a melancolia,que aparece como sintoma individual, ao contrário do gozo (entendido aqui como
pulsão de morte, categoria psicanalítica), que é perseguido incessantemente; umproblema, pois, a ser eliminado. O que essa sociedade faz? Intensifica amedicalização desse sofrimento pela autorização do próprio sujeito que,atendendo aos apelos de autodiagnóstico, entende que está deprimido e procuraum médico. Empobrecimento da experiência aí implica também empobrecimentoda subjetividade.
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Figura 1- Entrada de Cristo em Bruxelas– 1888 (Museu J. Paul Getty, Califórnia, EUA), 258 cmx 430 cm, óleo sobre tela.
Ao contrário de James Ensor (que ironiza a alegria em seus quadros),tanto Paul Klee, quanto Adolf Loos, vai dizer Benjamin, referem-se a um novohomem13, moderno, e que, por isso, não carregaria em si manifesta anterioridade;não carregaria, numa palavra, o peso do tradicional. Eles se dirigem ao homemcontemporâneo, nu de todo um passado que o caracterizaria: “[...] contemporâneonu, deitado como um recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época” (BENJAMIN,1996b, p. 116). Isso impressiona Benjamin e é para ele a manifestação dacelebração do vazio. No capitalismo, para o pensador, a técnica intensifica aalienação dos sujeitos, fazendo com que eles não se reconheçam (BENJAMIN,1996e, p. 162).A passagem da nostalgia de Experiência e pobreza para pensar opresente de modo mais crítico já se deu em Benjamin antes mesmo de Sobre o

conceito de história.  Em 1936, em A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade

Técnica (1996a), ele apresenta o cinema como a arte moderna por excelência.Importante, dessa forma, para pensarmos que configuração o cinema assume nocontexto escolar. Também em 1936, em O Narrador (1996d), ele acentua o
13 O imaginário movimentado por essa ideia do homem novo é antigo e apresenta-se em váriaselaborações discursivas, desde o marxismo (novo tempo, um novo homem, que se daria com ainstalação da ditadura do proletariado), até a Bíblia (1985), que apostava num tempo vindouro emque não haveria mais dores: “Vi também descer do céu, de junto de Deus, a Cidade santa, umaJerusalém nova (...).”. O anjo descido do Céu teria falado para João, autor do texto: “Ele enxugarátoda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverámais. Sim! As coisas antigas se foram.” (Ap.: 21, 2-4).
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empobrecimento da experiência no mundo moderno e contemporâneo pela morteda narração, ainda que teça elogios a Nicolai Leskov14 como uma espécie deartesão da palavra, pois guardaria tradições no seu texto, diferente do romancista,cujo trabalho é fruto de empenho solitário, desvinculado das tradições.Benjamin nos lembra que, diferente da pintura ou do romance, para osquais a reprodução técnica é extrínseca, no cinema ela é intrínseca (BENJAMIN,2013, p. 07), estrutural. Para o autor, “o filme é uma forma cujo caráter artístico éem grande parte15 determinado por sua reprodutibilidade” (1996d, p. 175). Assim,fica clara a despedida de um tipo de experiência ligada à tradição. Com talconstatação, Benjamin, nesse caso, não é nostálgico, como se poderia pensar, poisele não localiza no passado um tempo feliz que não volta mais, o que imobilizariaseu pensamento. Compreende, sim, que aquela experiência da tradição deu lugar aoutras como a do romance, por exemplo, que é caracterizado por ser uma atividadesolitária (Cf. BENJAMIN, 1996a, p. 54) e desligada da oralidade, típica ao sujeitomoderno; e também à outra experiência, como a do cinema, cujo cinegrafista faz àsvezes de médico, que opera esteticamente ao se aproximar da realidade como ocirurgião se aproxima do paciente. Porém, permite “ver não tanto coisas novas,mas outra maneira de ver velhas coisas (...)” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 83).Essa nova representação oferecida pelo cinema é para o homem contemporâneo amais significativa, exatamente pela possibilidade de maior intervenção no mundocontemporâneo (BENJAMIN, 1996d, p. 187). Ao contrário do procedimentohistoricista, desse movimento que se despede da tradição por completo, trata-se dereconhecer em grandes acontecimentos e nos pequenos os restos, asreminiscências e apropriar-se desses vestígios como a "verdadeira imagem dopassado." (BENJAMIN, 1996c, p. 224).A tendência à eliminação das tradições16 é intensificada em tempos decapitalismo moderno. Nesse sentido, o lugar do ensino se torna desprovido do lodo
14 Vale lembrar, a exemplo de Georg Otte (2012, p. 61), que o texto “O narrador”, de Benjamin, não éuma análise literária da obra de Leskov. A referência a este é, antes, ilustrativa.15 Em grande parte, pois como se sabe, há filmes que são lançados com poucas cópias cujo públicoesperado é restrito a especialistas, a princípio, mas que, ao ganhar notoriedade na história docinema ou adquirindo sucesso de bilheteria, pode obter mais cópias.16 No capitalismo avançado, as tradições não são exatamente eliminadas, mas convertidas emmercadoria a ser consumida por um público ávido de participação histórica com um passado“nobre”. Ao se dar ao consumo, a mercadoria é assumida como identificação. O consumidor se
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do tempo e se converte em um “trabalho humano” previsível. Essa atividadeprevisível parece lançar também o cinema e os espectadores na esteira do plano daexperiência restrita à vivência individual (Erlebnis). Trata-se do “vazio dessaexperiência individual [que ] é engendrado por uma ação que se limita a si própria;a qual não faz outra coisa senão repetir a história e reificar a ordem.” (PIRES, 2014,p. 818). A contraposição que Benjamin tem em vista frente ao empobrecimento

da experiência é a figura do artesão da Idade Média (a quem corporações ofereciamdeterminadas vantagens, como a detenção sobre os meios de produção e certagarantia de liberdade de trabalho), que produzia objetos com finalidade social(JIMENEZ, 1999, p. 39). Essa é a referência de Benjamin para detectar mudançasestruturais na experiência. Na Renascença, o artesão configura-se como artista, quepassa a assinar suas obras e a ser contratado pelo grau de criação, digamos, e denotoriedade autoral, não mais apenas pelo dispêndio que poderia custardeterminado trabalho. Para Marc Jimenez, a primeira mudança nessa passagem deartesão a artista é que este deixa de produzir algo que seja útil socialmente,fazendo o valor de uso da obra passar a um valor de troca. Nesse momento, o artistatorna-se um assalariado, pago por cada trabalho realizado.Essa passagem, junto com a técnica de reprodução em massa da obra dearte, já característica dos tempos em que os artigos de Benjamin foram escritos, emais ainda atualmente, será, segundo ele, o entrave que impossibilitará aexperiência com o passado como elaboração. A técnica tira das pessoas o convívioe, com a tradição oral, a possibilidade de organizar expectativas coletivas de um“aqui-agora”. Com a técnica, que aparelhou guerras nunca antes tão destruidoras eque mudou substancialmente a configuração social, aumentando o nível depobreza e de exposição ao mundo do trabalho, encontra-se o “frágil e minúsculocorpo humano” (BENJAMIN, 1996b, p. 115). Frágil, principalmente pela perda dasreferências antigas, pela narração que já não contempla experiências, uma vez quese constitui em apreensão individual e solitária do ser no mundo, em detriment datradição.
identifica com ela, “espelho espetacular de sua vida empobrecida.” (BUCCI & KEHL, 2009, p. 44),não apenas como contemplação de algo que desperta os olhos.
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É como se estivéssemos privados de uma faculdade deintercambiar experiências. Uma das causas desse fenômeno éóbvia: as ações da experiência estão em baixa, e tudo indica quecontinuarão caindo até que seu valor desapareça de todo(BENJAMIN, 1996d, p. 198).
Tal processo é certamente acompanhado por um “indescritívelempobrecimento do repertório de imagens [...], o empobrecimento da linguagem etoda a expressão”. (ADORNO, 2006b, p. 146).Como dissemos, o apagamento do legado da tradição é a condição eixopara a identificação do que Benjamin chama de empobrecimento da experiência.Ele toma uma frase de Brecht para situar o sintoma de celebração do novo emdetrimento do antigo, do apagamento do passado. Ei-la: “Apaguem os rastros!”(BRECHT apud BENJAMIN, 1998b, p. 118). Esta celebração caracteriza a aspiraçãodos homens a um mundo em que ele possa ostentar sua experiência empobrecida.Benjamin vê essa aspiração refletida no movimento modernista da arquiteturaBauhaus e no romance de Scheerbart, que exaltam a cultura de vidro, ou do aço,materiais, por excelência, desprovidos de vestígios, de traços. Nesse sentido, oshomens não aspiram a novas experiências, “eles aspiram a libertar-se de todaexperiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tãoclaramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa resultardisso.” (BENJAMIN, 1996b, p. 118). A constatação de Benjamin: “(...) ficamospobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do patrimônio humano,tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor pararecebermos em troca a moeda miúda do ‘atual’” (BENJAMIN, 1996b, p. 119).Essa discussão empreendida pelo autor parte de sua observação dossoldados da I Guerra Mundial que voltavam mudos para suas casas17. Antes, aspessoas que iam lutar, se voltavam, podiam contar histórias que agregavam efaziam laço, pois o sujeito havia adquirido autoridade experiencial (diante damorte). Mas esses soldados da I Guerra Mundial não se sentiam à vontade para

17 Do mesmo modo, Paulo Emílio Sales Gomes lembra que “depois da batalha do Marne [na I GuerraMundial], houve uma brusca mudança de tom nos artigos de Almereyda [pai do cineasta Jean Vigo].Ele visitara os campos de batalha e, em seus artigos relatando suas impressões, já não tratava dosbárbaros, dos boches ou do heroísmo dos soldados franceses. Só falava dos cadáveres de homensjovens e dos horrores da guerra.” (GOMES, 2009, p. 25-26).
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contar uma história. Trata-se de uma experiência que não gera uma narrativa. Elaengendra o silêncio (DUNKER, 2012).Para Benjamin, essa pobreza de experiência é a nova barbárie(BENJAMIN, 1996c, p. 115). No mesmo sentido, Adorno e Horkheimer entendemque a “sociedade burguesa encontra-se subordinada de um modo universal à lei detroca” (ADORNO, 2006b, pp. 32-33), processo este engendrado pela produção emsérie que representa uma “imagem terrível de uma sociedade sem memória”(ADORNO, 2006b, p. 32), “uma nova espécie de barbárie” (ADORNO, 2006a, p. 11).Nos dois casos, trata-se de empobrecimento da subjetividade.Se Benjamin e Adorno/Horkheimer concordam em apontar oempobrecimento da experiência na modernidade, eles diferem quanto àspossibilidades de saída desse estágio de barbárie. Diferem ainda num pontoespecífico que nos interessa mais particularmente aqui, que é quanto à noção decinema. Enquanto para Adorno e Horkheimer a experiência cinematográfica estácompletamente enquadrada na lógica do capital, produzindo alienação, qualquerque seja o filme, para Benjamin, conforme podemos notar em seu texto de1935/1936, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1996a), épossível que determinados filmes, como os de Charles Chaplin, por exemplo, fujama essa lógica. Benjamin vê nos filmes de Chaplin a possibilidade de o espectadorsair de sua inércia, de seu ensimesmamento. As contribuições de Adorno eHorkheimer sobre o reinado absoluto da indústria cultural, por um lado, sãofundamentais para entender a desubjetivação a que a indústria cultural submete aspessoas, mas também, por outro, a abertura dessa relação, em Benjamin, para ouso criativo do cinema é, segundo Gagnebin, importante para
(...) entender as tentativas de práticas culturais e artísticascontemporâneas que se caracterizam muito mais pela‘experimentação’ do que pela criação de uma ‘obra’ acabada esingular. Penso notadamente em todas as práticas comoinstalações, performances, atividades teatrais ou circenses oucinematográficas lúdicas e efêmeras. A partir notadamente desuas reflexões sobre o teatro ‘épico’ de Brecht, mas também sobreo teatro de crianças proletárias (que ele conheceu a partir de suaamiga Asja Lacis), Benjamin tentou pensar mais em termos de‘ordenação experimental’ (Versuchanordnung) do que em termosmais clássicos de ‘obra de arte’ (Kunstwerk) (GAGNEBIN, 2015).



42

Essa abertura para pensar o experimental a que teria se voltadoBenjamin parece ser uma experiência estranha ao ambiente escolar, que seacostumou com o suposto conforto dos formatos bem acabados, com as obras, como uso sem remorsos da função-autor, citando e usando os autores como entidadescanônicas. Nesse sentido, a exibição de filmes (ainda que apenas trechos) cujosdiálogos desencontrados sem importância para personagens esvaziados de certorealismo, como em O ano passado em Marienbad (L’année dernière a Marienbad,1961), de Alain Resnais, parece impensável no ambiente escolar, tal a formataçãoque seguem os formatos bem acabados de um mostruário pedagógico.No entanto, não se trata de sugerir que um curso ou um projeto decinema na escola seja composto predominantemente de filmes como O ano passado

em Marienbad ou Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, por exemplo.Contudo, chama atenção que haja pouca viabilidade de exibição desses filmesmesmo entre os professores, o que parece indicar que a preferência de professorese de alunos esteja voltada para o cinema de tipo comercial. Aceitando talformatação, a escola reforça essa condição, eliminando, com isso, a pluralidade dasobras exibidas e trabalhadas.A esse propósito, o da pluralidade, Jimenez (1999), na esteira deAdorno, lembra que “a forma é também um conteúdo” (p. 357). Por isso, chamamosatenção da preocupação do projeto O cinema vai à escola de utilizar-se do critério“pedagógico”18 para seleção dos filmes. Nesse sentido, não seria importante que aescola expusesse alunos e professores a filmes distintos dos apenas comerciais?Pois a forma é um lugar privilegiado de resistência “à liquidação realizada pelaindústria cultural” (JIMENEZ, 1999, p. 356). Não se pode esquecer que “acomunicação e a cultura constituem hoje um campo primordial de batalhapolítica.” (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 15). O mercado domina esse campo. Com
18O termo pedagógico aqui resume uma série de critérios que busca ver no filme selecionado suautilidade em sala de aula. A ideia é que ele deva servir pedagogicamente ao professor que fará usodele em sala de aula. Assim, sobre o filme é considerada a indicação de faixa-etária, pois um filmeque tenha indicação para maiores de 16 anos de idade restringiria seu uso. Também se deveconsiderar o ritmo do filme, pois um filme lento poderia ser pouco atraente para os alunos. Quantoà possibilidade de chamar a atenção dos alunos o projeto O cinema vai à escola também considerase o filme é em preto e branco, documentário ou ficção, de difícil compreensão, tendo em vista ahabilidade do filme de proporcionar identificação e debate.
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larga entrada no social, o mercado, no entanto, não sedimenta as tradições, aocontrário, desmancha-as no ar (MARTÍN-BARBERO, idem).A atmosfera na escola é, a princípio, pouco favorável à exibição defilmes experimentais ou daqueles que fujam ao simples esquema comercial, sejalonga ou curta. Também é escassa a realização de curtas-metragens nas escolas emque se possa perceber um ensaio de composição mais singular, em que se resista ànecessidade de aplicação de uma gramática oficial do cinema que submete todo o
resto ao afã de contar uma história. Isso, em virtude de que a promoção de espaçoscomo festivais de cinema nas escolas, com o planejamento de cursos voltados parao manuseio e para a formação de repertório de filmes pouco mobiliza a produçãode subjetividades dos participantes, evitando lançá-los na experiência doestranhamento. Do mesmo modo, nas escolas, quanto à literatura, esseestranhamento é impossibilitado pela raridade nos estudos de autores cominvólucro menos “clássico”, a chamada literatura marginal (ou mesmo certaliteratura canonizada, mas que é considerada de difícil uso na escola em razão dapresença de palavrões e de personagens marginalizados como prostituta, ladrõesetc., caso de Dalton Trevisan, com Em busca de Curitiba perdida, Continhos galantes,Orígenes Lessa, com Beco da Fome ou Caio Fernando Abreu, com Os dragões não

conhecem o paraíso, Morangos mofados). São nomes como Ferréz (Capão pecado,
Literatura marginal), Carolina de Jesus (Quarto de despejo) ou Márcia Denser(Diana caçadora). A ausência desses autores “menores” nas escolas é sintoma decerto culto exclusivo aos autores “maiores”.No tocante à citação de Gagnebin (p. 40) sobre abertura de Benjaminpara pensar o experimental no cinema, vale lembrar que Adorno e Horkheimer nãopartilhavam dessa ideia, além do francês Georges Duhamel, em 1931, para quem ocinema deformava as referências literárias conforme a seguinte passagem: “Eninguém gritou assassinos! ... Todas as obras que desde a juventude sussurramosem nosso coração muito mais que com nossos lábios (...) viram-se desmanteladas,mutiladas, reduzidas a pedaços”. (DUHAMEL apud STAM, 2003, p. 83). Duhameltalvez fosse o crítico mais voraz do cinema, pois para ele essa modalidade não eraarte, apesar de emocionar e divertir (ou talvez exatamente por emocionar edivertir especialmente o grande público). É “um passatempo para escravos, um
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entretenimento para analfabetos, pobres criaturas estupificadas pelo trabalho epela ansiedade (...).” (DUHAMEL apud STAM, 2003, p. 84). Mas certamente não erauma voz dissonante. Ao contrário, encontrava receptividade no meio intelectual.Robert Stam também cita o alemão Herbert Jhering, que em 1926 prevenia que “ocinema norte-americano era mais perigoso que o militarismo prussiano: milhõesde pessoas estavam sendo ‘cooptadas pelo gosto norte-americano; elas tornam-seiguais, uniformes’” (STAM, 2003, p. 83).A partir desse panorama desfavorável ao cinema na formação doespírito crítico, pode-se ter noção da importância do posicionamento discordantede Benjamin. Para ele, o novo impacto causado pelo cinema não era negativo; aocontrário, tratava-se de um impacto de natureza epistemológica, de modo que ocinema e a fotografia “construíam novos paradigmas artísticos que refletiam asnovas forças históricas; não poderiam, portanto, ser julgadas pelos antigospadrões” (STAM, 2003, p. 84). Para Benjamin era por meio da montagem que
o cinema administrava efeitos de choque instauradores de umaruptura com as circunstâncias contemplativas do consumo da arteburguesa. Graças à reprodutibilidade técnica, também ainterpretação cinematográfica perdeu a presença literal do atorcaracterística do teatro, mitigando, assim, a aura do indivíduo(STAM, 2003, p. 85).

Benjamin fazia notar as mudanças acrescidas pelo cinema. Dentre elas,sem dúvida, era seu caráter de reprodutibilidade técnica. O filme podia ser vistopor uma multidão simultaneamente e em tempos diferentes (reproduzível), emlugares diferentes, sem prejuízo de haver desfalque na qualidade do produtoapresentado. A distração19 causada no espectador tão criticada no cinema portornar o espectador passivo, na verdade, “não implicava passividade; era, em lugardisso, uma manifestação liberatória da consciência coletiva, um sinal de que oespectador não estava ‘enfeitiçado na escuridão’” (STAM, 2003, p. 85). O cinemaera parte das condições criadas pelo capitalismo que gerariam sua destruição.
19 Em carta a Benjamin, Adorno (2012, p. 210-211) deixa clara sua discordância quanto à “teoria dadistração” de Benjamin e acusa-o de anarquismo romântico por “depositar fé cega no poderespontâneo do proletariado”, sem dar-se conta de que o proletariado é ele próprio um produto daburguesia.
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Benjamin faz das palavras de Franz Werfel as suas: “Seu sentido [docinema] está na sua faculdade característica de exprimir, por meios naturais e comuma incomparável força de persuasão, a dimensão do fantástico, do miraculoso edo sobrenatural” (WERFEL apud BENJAMIN, 1996a, p. 177), o que nos faz pensarque talvez a dureza do cotidiano escolar caracterizada por matizescientificizantes20 não tenha, de modo geral, até hoje, acentuado a contribuição dadimensão do fantástico possibilitado, tanto pelo cinema, quanto pela literatura. Aocontrário, não deixa de ser espantoso como a escola tem sido especular dessequadro a que se referem Adorno e Horkheimer ou Benjamin, quando expurga aexperiência estética ao procurar homogeneizar, generalizar o saber, ao modo daciência. Dessa maneira, procastina a experiência própria à arte: “O discurso daciência tem por ofício uma pretensão universalizante, quer dizer, pretende ter aboa resposta para todos [...].” (LEBRUN, 2004, p. 110).Tal generalização promovida pelos discursos cientificizantes apagariaos gostos distribuídos circunstancialmente no conjunto de alunos e professores de
20 Com sentido cientificizante, entendemos a tendência dos discursos que circulam no contextoescolar a converterem as disciplinas na escola em divulgadoras de pesquisas das várias ciências. Talprocesso se dá mais fortemente a partir da Escola Nova, sendo o professor de cada disciplinaresponsável por apresentar aos alunos durante o ano letivo os resultados compilados por livrosconsagrados e oficializados, valendo aí as definições de Geografia, História, e assim por diante, queesses livros trazem (já as atividades com os filmes usufruem de uma espécie de isenção deresponsabilização dos professores quanto aos resultados “pedagógicos” junto aos estudantes, comose a responsabilidade fosse, na verdade, da SSE-SP, por esta ter selecionado os filmes, entendendoque os filmes seriam unidades de sentido pronto, independentes de outras disciplinas cujo sentidonão se apreende senão por determinado esforço de cada professor e que é expresso nos planos deaula). Dessa forma, mesmo a disciplina “Arte” é apresentada em termos lógico-racionais, efrequentemente voltada para trabalhos manuais para feitura de objetos artesanais, divididos emetapas. Esse espírito cientificizante, como um movimento “natural”, organiza as vidas não apenasno espaço escolar, mas naqueles em que sua ocupação, em tese, se daria de modo espontâneo.Assim, em São Paulo, pode-se perceber que, em espaços que as pessoas frequentam para a práticade atividades físicas, como o amplo e arborizado interior da Universidade de São Paulo, no Butantã,por volta das imediações da praça do Relógio. Detendo um pouco o olhar sobre essas pessoas,notamos que elas se juntam em grupos distintos. Para cada grupo, há, por vezes, mesas com frutasmontadas próximas dos carros em volta dos quais os grupos se aglutinam, geralmente vinculados auma empresa ou a um personal trainner. As pessoas não andam a esmo para cá, correndo para lá oufazendo os antigos “apoios” e flexões ao gosto aleatório. O que observamos é que essas atividadespassaram, a partir de certo tempo, a serem organizadas por esses profissionais. São fisioterapeutas,nutricionistas, professores de educação física, engenheiros de corpos, enfim. Olhando de fora,parecem tribos pelo modo padronizado que se vestem, malhas coladas ao corpo, e pela forma emque se distribuem conforme as atividades. Em seus pulsos, com frequência, se vêem cronômetrosou medidores de pressão. Ainda em relação a essa questão da pedagogização do dia a dia, apresentoa seguir, uma passagem que elucida o uso pedagógico do esporte: “(...) quanto ao esporte, percebe-se não só que perde a dimensão de lazer e de manifestação relativamente autônoma paraconverter-se em parte da pedagogia, à maneira fascista ou à ascese protestante, que faz do esporteum purificador e uma obrigação moral.” (CHAUI, 1985, p. 90).
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determinado tempo e lugar. Distante dessa prática generalizante, a ideia deacontecimento destacada por Deleuze em Lógica do Sentido nos ajudará a pensar odiscurso cientificizante de muitas práticas pedagógicas do universo escolar. ParaDeleuze, acontecimento tem pouco a ver com substância. O acontecimento estáfora do reino da causalidade. Portanto, podemos, em alguma medida, dizer que oacontecimento está fora da relação de causalidade ensino-aprendizagem, o que nãosignifica que a escola deva descuidar do ensino, abandoná-lo.Consciente das limitações de controle dos efeitos educativos naformação dos estudantes, a fim de promover a entrada na experiência estética, noentanto, é forçoso admitir que tal experiência passa pela questão do gosto.Contudo, ao contrário do que comumente se pratica na escola, a partir de obrasconsideradas clássicas, como na literatura, o gosto não se forma necessariamente apartir das obras-primas, mas através de uma experiência com as obras (inclusas aías obras-primas), eventos, acontecimentos, que não pertencem necessariamenteao cânone. A questão é conseguir o salto disso que é banalizado na indústriacultural, usando o cinema como intervenção nesse gosto produzido massivamente.Forma-se ou se faz ressonância ao gosto para explodi-lo em tensão com referênciasheterogêneas. O salto do gosto homogeneizado, disseminado pela indústriacultural, para a produção da marca do singular, a nosso ver, necessita de “efeitos dechoque instauradores de uma ruptura com as circunstâncias contemplativas doconsumo da arte burguesa” (FAVARETTO, 2013, p. 72). Tal ruptura não éproduzida com fórmulas prontas de antemão, previstas pelo receituáriocomumente encontrado em práticas pedagógicas no ambiente escolar.Nesse sentido sugerido por Favaretto, cabe uma menção à rupturaprovocada pela concepção de história de Benjamin em relação à da tradição. ParaBenjamin, a história “é tratada como processo aberto, descontínuo e não-teológicodos sistemas artísticos e culturais” (FAVARETTO, 2013, p. 72), não como formação.Segundo Kracauer, “o próprio Benjamin denomina o seu procedimento demonadológico. Ele é a antítese do sistema filosófico que quer garantir o seu alcanceno mundo por meio de conceitos universais e, sobretudo, a antítese dageneralização abstrata.” (KRACAUER, 2009b, p. 280). Postura intelectualfundamental para pensar as condições da experiência no ambiente escolar, pois
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essa é exatamente a contramão dos sistemas pedagógicos predominantes,situando-se na via daquilo que nesta tese estamos chamando de deseducação.Ao contrário da ideia de ruptura mencionada anteriormente, no dia adia da escola brasileira, flagra-se quase em sua totalidade o uso convencional defilmes que respondem ao propósito de uma prática de pretensão cientificizante.Não devemos nos admirar, como diz Lajonquière, que a matriz pedagógica seguidaamplamente por essa escola e, caracterizada pelo discurso pedagógicohegemônico, “é a mesma matriz da catequese conquistadora e/ou colonial.”(LAJONQUIÈRE, 2010, p. 83).Noutra perspectiva, para educar, parece imprescindível partir dopressuposto de que os alunos se constituem como sujeitos pela confrontação epossibilidades da (re)elaboração de seus desejos, o que nos faz lembrar que em
Antígona (SÓFOCLES, 1999), Hémon, insatisfeito com o modo com que seu paiCreonte estava tratando o caso em que Antígona reivindicava as honras fúnebresde seu irmão morto, lembra-o de que o governante não governa um deserto. Damesma forma, o professor não fala sozinho, não fala para um deserto de almas,nem para almas desertas.Assim, a constatação do empobrecimento da experiência, mas tambémo da experiência autêntica (Erfahrung), conforme Benjamin, são duas dimensõesem tensão, não estanques, que nos mobilizam quanto à entrada do cinema naescola. Não estanques, porque o que se ventila aqui de experiência pode se dardurante a projeção de um filme, num instante de segundos e, em seguida, nada dofilme dizer ao espectador. Tal experiência ainda pode depender da geração de umacerta nuvem de predisposição para que determinada fruição aconteça. Dessamaneira, o espectador pode estranhar determinado filme ou determinada cenadeste, contudo, pela repetição da exibição de obras “similares”, pode desenvolveruma predisposição para tal obra ou cena, chegando até mesmo a conceber nuancese elementos distintos dos filmes comumente assistidos. Não se trata deacumulação departamentalizada. Estaria mais próximo do que se passa com oestudo de línguas estrangeiras, em que num determinado momento as informaçõesàs quais o estudante foi exposto seguidamente de repente passam a fazer sentido.
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Diante disso, perguntamo-nos se em que medida o cinema promove oenriquecimento ou o empobrecimento da experiência nos alunos e professores.Nesta tese, procuramos indicar possíveis respostas a essa questão. É necessário, noentanto, que atentemos para as sutilezas na relação que se estabelece entreobjetivos pedagógicos, “conteúdo” do filme e a experiência de ver um filme naescola. Sutilezas ainda quanto à recepção estética de alunos e professores, mastambém quanto à concepção do projeto O cinema vai à escola, orientando o uso domaterial constante das caixas dos DVDs. O que se pode dizer estritamente sobre oque chega a uns e a outros? Isto é, o que se ensina e o que se transmite? Como éestabelecida para cada espectador sua relação com a obra fílmica? Nesse sentido,depois das vanguardas históricas, depois de Duchamp, é relevante a pergunta:
Que tipo de experiência se procura na arte, desde que a artedeixou de oferecer conhecimento e beleza para apresentar-secomo um contínuo exercício de desorientação, que repercutesobre uma estetização orientada para as maneiras de viver, dehabitar espaços, de viajar. A tal ponto, que também já faz bastantetempo que é na vida mesma, não nas suas representações, que sesitua o trabalho de arte (FAVARETTO, 2015, p. 24).

Na esteira dessa passagem acima, perguntamo-nos de que modo aescola opera nessa relação com uma arte deslocada e que já não apresenta o belo,nem o conhecimento. Nesse contexto, como decidir sobre o repertório de filmes aser projetado na escola? Um filme predominantemente comercial poderia tambémefetivar uma experiência estética? Ou deveria ser abolido em razão de apenassupostamente evocar referências que repetiriam o mesmo sem propor umaparticipação mais ativa do espectador, como diz Tomaz Gutierrez Aléa (1984)?Dizer que a escola parece vocacionada ao ensino, a princípio soaestranho, porque parece tautológico (escola e ensino). De que modo uma escolanão estaria voltada para o ensino? No entanto, pelo menos no tocante à artecontemporânea, que, como vimos, deixa de ser portadora de conhecimento e dobelo, as respostas não estão mais dadas no objeto estudado. Chama atenção,contudo, que na escola seja dado quase absoluto destaque ao ensino e pouco ouquase nada à transmissão, expressão esta que consta em Bergala quando o autorfala em educação artística contrapondo-se a ensino artístico (BERGALA, 2007, p.33). Assim, ainda que criticamente, ao tematizar o ensino sem a ponderação do



49

estabelecimento de limites a ele, entra-se na lógica que o coloca em evidência, namaratona para a codificação excessiva de tudo o que é previsto no currículo. Não éa isso que se refere Deleuze, quando afirma sobre “a lei da sobrecodificaçãodespótica.” (DELEUZE, 2004, p. 33)? Nesse mar de codificação, a abordagem docinema que se pretenda resistente a tal tendência é também recusado. Busca-seapreender o virulento da arte, domesticá-lo. Para Bergala, há que se conservar acontradição da tensão da contradição entre a tendência à normatização dainstituição escolar e a alteridade fornecida pela arte (BERGALA, 2007, p. 35). Osfilmes, que pela proposta original alimentariam essa tensão, terminamentrincheirando-se (BERGALA, 2007, p. 35) em festivais e nas poucas salas decinema de “arte”, reservando-se a um público habitué, universitário, já iniciado.Esses filmes não contemplam as expectativas pedagógicas predominantes, porquea supercodificação destas pressupõe a figuração como elemento principal da obra,longe da noção de acontecimento de que trata Deleuze e para quem a artefigurativa “não é simplesmente perigosa por ser figurativa, mas porque pretendereinar sobre a visão (...).” (DELEUZE, 2007b, p. 19).Esse perigo indicado por Deleuze não é moral, religioso ou místico,como se o autor sugerisse que as coisas se apresentam desmembradas,desvinculadas umas das outras, sem nenhuma relação de implicação e, em algumnível, sem nenhuma causalidade, apenas submetida a uma vontade divina,arbitrária, casual e caótica. Ele chama atenção para os estoicos, que promovem adivisão entre “corpos” e “incorporais”, sendo “os corpos” causas uns em relaçãocom os outros e os “incorporais” movimentos, efeitos, acontecimentos. Osacontecimentos não são substâncias; eles não podem existir, mas antes subsistem,insistem, e são seres apenas, no mínimo, indispensáveis, num nível anterior àconformação de uma coisa ao nível da substância (DELEUZE, 2007a, p. 05). Oacontecimento é da ordem do “entre-coisas”. Ele se dá entre as coisas, entre oscorpos. Não qualifica a substância, nem é substância, é verbo. Essa imaterialidadenão se presta à fixação ao modo de uma fotografia descritiva que documentaria
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uma determinada época ou ao modo de um filme narrativo21. Ela é antes umespectro, mancha.Nosso interesse nessa concepção de acontecimento apresentada porDeleuze é, pois, a cisão da relação causal que regeria os corpos a fimdeproporcionar subversão das concepções que circulam no ambiente escolar. ParaDeleuze, tal concepção compreende uma subversão da filosofia tradicional, calcadana relação causal entre corpos e coisas. Foucault também partilha dessa concepçãoquanto a uma relação causal explicar os fenômenos. Amparado nas discussõesfoucaultianas, Júlio Groppa Aquino nos lembra que “no prisma genealógicofoucaultiano, estaríamos diante da acontencimentalização de determinada práticacom vistas à sua desmultiplicação causal [...]“ (AQUINO, 2014, p. 96) ou ainda naesteira de Foucault, “precisamos instalar o acaso em seu lugar correto na história.”(ROSE, 1988, p. 41).O fundamental da linguagem humana é incontrolável, e essefundamental foge à adequação de categorias da causalidade aristotélica, fundadana substância e que apresenta os estados de coisas como acidentes (DELEUZE,2007a, p. 08). Para os estoicos, segundo Deleuze, os estados de coisas participamdo mesmo status de ser e não de um extra-ser. Assim, para os estoicos, ser e não-serse fundiriam na expressão intencionalmente imprecisa de Deleuze alguma coisaem vez de Ser.Deleuze (2007a, p. 292) cita os livros de Pierre Klossowski comoaqueles que possuem personagens cuja identidade é diluída. Os tempos atuais,mais que nunca, ainda que fluidos, parecem ter a dificuldade de diluir os discursos,de retirar-lhes o invólucro de verdade, de diluir a verdade de suas referências emrazão de seu aferramento a elas, à certeza e conforto que proporcionam. Está emjogo um narcisismo defensivo em primeira instância como qualquer um que sedefende do estranho que o ameaça, como o mergulho do eremita em si mesmo, que
21 Narrativo aqui no sentido de que o filme se detém em “contar” uma história em detrimento de“mostrá-la”, com forte apelo para a voz over, por exemplo. Contudo, convém destacar que épraticamente impossível, a rigor, um filme não ser em alguma medida narrativo, pois para tanto“seria preciso que ele fosse não representativo, isto é, que não se possa perceber relações de tempo,de sucessão, de causa ou de consequência entre os planos ou os elementos.” (AUMONT, 1994, p.93). Narrar parece estar na contracorrente de sua impossibilidade a partir de Benjamin para quema narração tem a ver principalmente com a transmissão oral.
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se refugia na solidão. Trata-se, numa expressão, de economia psíquica. ParaChristopher Lasch o narcisismo está associado ao consumo. Diz ele:
A cultura organizada em torno do consumo de massa estimula onarcisismo que podemos definir [...] como a disposição de ver omundo como um espelho; mais particularmente, como umaprojeção dos próprios medos e desejos [...] (LASCH, 1986, p. 24).

A escola sente os efeitos dessa cultura, parecendo não haver nelapossibilidade da existência de fronteiras, de hesitação, de suspensão da certeza dosdiscursos de que é investido o ensino. Busca-se a anulação do diferente pelainsolação autoirradiada de um eu discursivo grande ou alto demais, tão alto, quenão olha no olho, estando acima dos outros discursos como os vários produzidosna informalidade da comunidade escolar que seriam, por consequência, maisbaixos, inferiores.O gigantismo em que se constituem as versões oficiais da pedagogiaatual não se dobram sobre si, não flexionam seu olhar para os outros,impossibilitando “uma reflexão das palavras, uma reflexão nas palavras para queapareça enfim liberada de tudo o que a recobre, de tudo o que lhe esconde ocaráter flexional da língua.” (DELEUZE, 2007a, p. 295). Aqui vale lembrar a reflexãode Deleuze quanto à noção de dado, que ele elabora a partir de Hume em seu livrosobre Empirismo e subjetivismo (DELEUZE, 2012). Diferente da críticatranscendental kantiana, “o dado não é mais dado a um sujeito, o sujeito seconstitui no dado.” (apud SAFATLE, 2012, p. 16, 2ª. aula).Pode-se seguramente inferir as implicações dessa noção constituidorado dado para a educação. Pois como pensar conceitos como experiência, vontade,escolha etc. sem a implicação do sujeito no contexto? Daí a conclusão de Deleuze:“que a ‘experiência’ é o nome que damos para um processo de constituição (...), deprodução da subjetividade.” (SAFATLE, 2012, p. 16, 2ª. aula).É sabido que um indivíduo, para constituir-se como sujeito, precisaaderir e reconhecer-se numa ideologia. “Todo e qualquer ‘sujeito’ só pode existirem um contexto social, de relacionamento, onde ele possa ser reconhecido ereconhecer a si próprio, orientando sua prática cotidiana desde seus atos mínimosaté os mais significativos.” (GALLO, 1998, p. 139-140). Assim, “o ato de tornar-se
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sujeito é pois um ato de ‘libertação’ e um ato de ‘sujeição’ ao mesmo tempo.” (1998,p. 140). Contudo, lembra Sílvio Gallo, que, se não é a sociedade (em nosso caso, osistema escolar) que instaura a representação e a coisificação no processo deprodução das subjetividades, “ela se utiliza e se beneficia amplamente disso”(idem, p. 143). Assim, a escola se utiliza do cinema como mais um campo deideologização, visto ser o que a própria sociedade espera dela. Nesse sentido, apressão ruidosa do gosto dos alunos passa a se constituir em uma demanda a seratendida e fomentada.
A noção de dado de Deleuze mencionada anteriormente contrapõe-se àoutra ideia bastante corrente no meio educacional e midiático, a saber, ainformação e sua produção. Ideia da mesma família da “mensagem do filme”, umavez que parece ser mais uma base de sustentação dos discursos dominantes nomeio escolar a contribuir para a produção de subjetividades. O projeto O cinema

vai à escola deixa de tocar nesse aspecto importante para a educação, que é a daprodução da informação (e do filme), isto é, o momento anterior à circulação dainformação e da utilização que se faz dela, quando pronta, como produto. Não setrata aqui de ressaltarmos a velocidade da informação, na qual cairíamos emdiscussão um tanto estéril de admitir ou negar a utilidade dos avançostecnológicos, mas de sua natureza. Essa informação responderia mais pelo nomede Informação com “i” maiúsculo, que organiza os eventos segundo umainterpretação que responde à noção nostálgica de restauração da unidade perdida.A Informação é a própria unidade, portanto, manifesta prova de que não háunidade perdida. Com isso, expropria o destinatário dos contextos raramentedemocráticos de constituição da informação já que ela permanece indecifrável egratuita para o cidadão comum. E, no entanto, essa expropriação é intencional.Sobre essa questão, vale a pena acompanhar a seguinte passagem:
A Informação não se reduz ao aspecto do consumo nem ao dapersuasão (como mostra a Teoria da Recepção, o consumodepende da reinterpretação das mensagens, e a persuasão podefalhar), mas se assenta no desejo de sedução. Esta decorre dacapacidade dos meios para nos convencerem de que estamosvendo e ouvindo a produção coletiva de idéias ou de valores (...). A
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sedução é tanto maior porque responde a uma exigência real doespaço democrático, isto é, a circulação pública das informações ea formação de uma opinião pública informada que possa julgar edecidir (CHAUI, 1985, p. 35 apud SARAIVA et al, 1982, p. 70).
As pessoas ditas comuns (dentre elas, os estudantes do Ensino Médio)se apropriam da produção supostamente coletiva e democrática da informaçãoveiculada pelo noticiário sem noções básicas sobre a produção e funcionamentodas notícias. A Informação aparece com força de verdade pela ocupaçãosistemática dos espaços midiáticos, que acabam por ditar formas de pensar, agir esentir. A justaposição de enunciados é a característica de funcionamento damaioria dos programas televisivos, implicando, pois, a forma de pensar daspessoas que, ao argumentarem, produzem pouca articulação de ideias.Esse modo de circulação da Informação entrava a livre circulação dodebate e, com isso, limita o acesso a discursos mais consistentes que, por sua vez,se não impossibilita a experiência (nos moldes benjaminianos), ao menos a tornamais rarefeita. Nesse contexto, a nosso ver, a escola acaba se tornando mais umespaço em que esse modo de funcionamento da Informação impera. Na escola hápoucos trabalhos consistentes sobre televisão e jornais. Aliás, pouco se vê TV epouco se lê jornais com fins de compreender a produção ou invenção daInformação. A análise do que se passa na televisão, isto é, a janela pela qual amaioria das pessoas costuma equacionar seus valores, é, pois, matéria poucoestudada. Seguindo o raciocínio por ora apresentado, podemos constatar que omesmo se dá com o cinema.Nesse sentido, não seria exagero afirmar que a informação impossibilitaa experiência. Pela lógica de produção da informação, exige-se que ela sejarenovada constantemente. De acordo com Benjamin, “a informação só tem valor nomomento em que é nova.” (BENJAMIN, 1996d, p. 204). Por isso, há uma circulaçãomaciça de pequenos dados fragmentados de informação. “Muito diferente é anarrativa. (...) Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz dese desenvolver.” (idem, p. 204). A narrativa, continua Benjamin, “não estáinteressada em transmitir o ‘puro em-si’ da coisa narrada como uma informaçãoou um relatório.” (idem, p. 205).
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3- O CINEMA, O ENSINO

No início de seu ABC da Literatura (2013), Ezra Pound anuncia que osleitores a que ele se destina são aqueles que não estão mais na escola ou que nempassaram por ela. Uma advertência tão forte, a ponto de ser escrita em letrasgarrafais, não pretende enganar o leitor: o caminho de estudos da literatura serálongo e fastidioso, e o estudante, cuja satisfação do gosto não é imediato, teráfrequentemente de suportá-lo (POUND, 2013, p. 23).Ao contrário, o projeto O cinema vai à escola da SEE-SP/FDE, no uso quefaz do cinema na escola, convoca os destinatários com a promessa de prazer22.Resta-nos perguntar se nesse uso do cinema a promessa de chegada aoconhecimento – de que é auxiliar - é cumprida. Esse aprendizado, no entanto, nãose dá pela exposição simples aos filmes. Na verdade, o aluno, cujo olhar encontra-se largamente codificado pelo cinema dito comercial, teria que passar por um
desaprendizado - ou por uma deseducação. Trata-se da reeducação do olhar.Perguntamos se o cinema na escola possibilitaria essa reeducação doolhar. Nesse sentido, o trabalho com o cinema de Bazin em fins da década de 1940é modelar. Ele indica que na ocasião poucos intelectuais escreviam sobre cinema(ver BAECQUE, 2010, p. 63), pois era considerado arte menor. Não é por outrarazão, que Éric Rohmer, professor de literatura, começa suas atividades sobrecinema com esse pseudônimo. Ao contrário, para Bazin, “o cinema é a pedraangular da nova ‘educação popular’ oferecida aos homens que se reerguem dosinfortúnios da guerra (...)” (BAECQUE, 2010, p. 57).No entanto, o trabalho com o cinema não garante respostas diretas.Sabe-se o quanto a relação do espectador com a obra fílmica pode se dar de modosdiversos, a depender do lugar e das condições em que um determinado filme éexibido. Bazin, por exemplo, praticava a chamada “santa trindade”: apresentação
22 O Caderno de Cinema do Professor (vol. 1), da FDE, anuncia que, com o cinema, “alunos eprofessores poderão desfrutar e aprender com muita emoção, suspense e aventura!” (2008, p. 06);no volume 2, que se trata de “um caminho muito interessante e prazeroso.” (2009, p. 05). E, novolume 4, que “a sétima arte nos instiga a ir além, a viajar por muitos outros universos. E, assim,quando retornamos, sempre trazemos na bagagem um olhar ampliado e enriquecido sobre todas ascoisas e, acima de tudo, sobre nós mesmos.” (2010, p. 03). Essas citações ressaltam a impressão deleveza e de prazer que seria trabalhar com o cinema e como ele nos tornaria pessoas melhores.
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do filme, projeção e discussão (BAECQUE, 2010, p. 62). Ele era o crítico religiosoque pregava o cinema em cineclubes. O caso de nossa pesquisa é em muitodiferente. A exibição de filmes em ambientes especializados para tais exibiçõescomo o circuito comercial, cineclubes ou mesmo no ambiente caseiro, guardacaracterísticas próprias distintas da projeção numa escola cujo aluno-espectador,para citar algumas diferenças, não escolhe o filme que será exibido como alguémescolhe quando vai a uma sala comercial de cinema ou a um cineclube. Assim, parapensar a configuração que adquirem as experiências com o cinema na escola, háque se considerar todo um conjunto de fatores, dentre eles, as referências culturaisdos alunos, seleção dos filmes, condições técnicas de projeção.Bazin tem algumas razões para crer no cinema como “ferramenta”pedagógica. Segundo ele, o fato de o cinema mostrar em vez de indicar faz deleveículo privilegiado da verdade. Diferente do pintor ou do escritor, que sãoatravessados pela subjetividade no manejo de seus instrumentos de trabalho (apena e o pincel), o cineasta registraria a materialidade de seu trabalho pelaobjetividade de seu instrumento, que é a câmera, embora supondo-se que aíintervenha o “inconsciente ótico”, como indica Benjamin (BAECQUE, 2010, p. 65).Baecque tem em vista o texto de Bazin Ontologia da imagem fotográfica, presenteem O cinema (1991), que identifica o instrumento de registro mecânico darealidade (a câmera) como veículo de verdade maior entre as artes. Por princípio,poder-se-ia registrar a realidade independentemente do sujeito. Sabe-se queBaecque e Bazin não são ingênuos em desconsiderar o trabalho de composição daimagem do cinema ou da fotografia antes, durante e depois da realização daimagem. No entanto, a prova de que o princípio aí é maior que o resultado é, comoatesta Bazin, que as primeiras fotografias eram inferiores às pinturas quanto à“reprodução” mimética dos objetos exteriores, visto que elas eram pouco nítidas eem preto e branco. Mas é aí que Bazin identifica a pintura, paradoxalmente, comoum mau sucedâneo dos procedimentos de reprodução: “não passa de uma técnicainferior da semelhança.” (BAZIN, 1991, p. 22). Mas a pintura não se restringe à arteda reprodução. O que estava em questão no caso da fotografia e do cinema era oprincípio de “transferência de realidade da coisa para a sua reprodução.” (BAZIN,1991, p. 22).
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Essa noção de cinema é fundamental para a discussão sobre aspossibilidades de sua presença na escola na constituição das condições daexperiência. Ao modo kantiano, pergunta-se sobre o que pode o cinema na escola.Se considerado procedente o parecer de Bazin quanto à capacidade de elerepresentar mais fielmente a realidade exterior que as outras artes ou que ele é“especialmente sensível para captar e nomear a gramática do sofrimento social”(DUNKER, 2015, p. 15), tem-se aí um poderoso recurso para a representação desituações interessadas – de ordem política, ética, e estética - e perfeitamenteprevistas nos conteúdos curriculares.Assim, considerando que a verossimilhança é fundamento das imagensdo cinema, vale destacar que é possível servir-se dessa marca de representaçãosem se restringir à ilustração tão somente a fim de confirmar expectativas do gostocodificado dos alunos-espectadores. A verossimilhança se dá mesmo em umasequência que inclua o sobrenatural, caso de Gritos e sussurros (Viskningar och rop,1972), de Ingmar Bergman, em que Maria (Liv Ullman), depois de morrer decâncer, volta a viver, gerando em seu retorno uma situação em que se dá um ajustede contas com as irmãs. O retorno à vida da personagem atribui a ela novascondições que desencadeiam o diálogo. A ressurreição não é fim, mas meio paraque o diálogo que não havia se dado antes da morte da personagem se dê em seuretorno. O tratamento da questão do ensino implica, ao mesmo tempo, pensar oque a escola pode ensinar ou o que é possível ensinar, isto é, o que seria necessárioensinar. Não se pode perder de vista que a dimensão educativa é ampla e diluída, eque se aprende mesmo quando não se tem intenção de ensinar. É o caso datelevisão que, a rigor, não ensina, mas o que se aprende por ela, como se sabe, nãoé pouco23. Com o cinema se passa o mesmo.Contudo, a escola parece ainda estruturada para atender a expectativade que as atividades principais de seu funcionamento se deem porresponsabilidade de professores nas salas de aula, a partir de cada disciplina,separadamente. O cinema, nessa perspectiva, é inserido em sala de aula paraauxiliar no cumprimento de tal expectativa. Assim, a propósito do título do projeto
23 Quanto a essa questão da consideração da televisão como instância educativa, a entrevista deGuillermo Orozco-Gómez é oportuna. (Cf. CITELLI & COSTA, 2011, pp. 239-253).
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O cinema vai à escola, talvez, para ser mais preciso e ciente de seu escopo econsequências, ele devesse se chamar O cinema vai à sala de aula. Por isso, aperspectiva de Bazin, que é a do cineclube, a de exposição do filme sempreocupação com um determinado currículo, é tão contrastante. De modo geral, ovalor cultural de uso do filme se destacava. A nossa questão, ao contrário, exige acontextualização do cinema em ambiente escolar.A despeito do problema sobre o que é ensinável, vale a pena mencionaro caso da Academia de Ciências, Artes e Belas-Letras de Dijon, na França, quelançou em 1750 o concurso para resposta à seguinte questão: “O restabelecimentodas ciências e das artes terá contribuído para aprimorar os costumes?”. Com talpergunta, a Academia acreditava haver implicação direta entre cultura, educação ebons costumes. Como se sabe, Jean-Jacques Rousseau ganha o prêmio com umaresposta negativa, ainda que se esperasse pela confirmação, pois vivia-se a crençano Iluminismo, que tinha na Renascença (denominada de “restabelecimento”,termo presente na questão da academia de Dijon) a expressão de orgulho de umanova era. Rousseau opõe-se a essa aposta na razão, privilegiando o papel daemoção (ARBOUSSE-BASTIDE & MACHADO, 1988). Ele critica, nesse discurso, naverdade, o processo civilizatório que, por meio das artes, tornará seu “gosto maisfino”, sofisticando os costumes numa uniformização “desprezível e enganosa”, demodo que não se “ultrajará grosseiramente o inimigo, mas jeitosamente ocaluniaremos.” (ROUSSEAU, 1988, p. 140).Mais tarde, em O mal-estar na civilização, Freud dirá que “a atitudeestética em relação ao objeto da vida oferece muito pouca proteção contra aameaça do sofrimento (...)” e que “a beleza não conta com um emprego evidente;tampouco existe claramente qualquer necessidade cultural para ela” (FREUD,1997, p. 32).Ainda que se trate de diferentes momentos do pensamento voltado paraa crítica do processo civilizatório, Rousseau e Freud estão tecendo ponderaçõessobre a racionalidade e o investimento no utilitarismo das artes e das ciências. Elesnão celebram a implicação direta entre arte e ciência, valores e felicidade. Contudo,atualmente, para a maioria dos discursos circulantes nas escolas e para osmateriais que visam à entrada do cinema nessas instituições - e vários exemplares
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da literatura que trata do cinema na educação - ele é veículo privilegiado detransmissão de valores. É o caso do livro Cine y Educación (2007), de Alma Ambròse Ramón Breu. Para esses autores, o cinema está condicionado a uma “educaciónen valores [que] pasa a ser uno de los contenidos que integra la asignatura de la

educación para el desarrollo personal y la ciudadanía [...].” (AMBRÒS & BREU, 2007,p. 26), com fins de “aprender a vivir en el sentido más amplio de la expresión.”(idem, p. 26). Para os autores, assim como o projeto O cinema vai à escola, o cinemacontribui “para a formação crítico-reflexiva do jovem e do adulto” (São Paulo,2008. Site da SEE-SP)24.Nesse sentido de formação para a cidadania e de um bem-viver, osautores dizem ser o cinema indubitavelmente “elemento neutral, nointervencionista. No es un discurso de los padres o del tutor o la tutora, sino unrelato con personajes que tienen contradicciones, problemas y conflictos quepueden ayudar a tener elementos de reflexión personal.” (AMBRÒS & BREU, 2007,p. 27). Quanto ao que os autores atribuem ao longo do livro, essa passagem éíndice do cinema como uma espécie de lugar neutro da enunciação como veículopara a circulação da multiplicidade, fazendo-nos entender que seria distinto dosprocessos que se têm em casa e mesmo na escola. Ainda de acordo com AlmaAmbròs e Ramón Breu, o cinema seria a própria vida, melhorada, porqueproblematizada a partir de personagens que não estariam de acordo quanto àsquestões em jogo e, por esse motivo, os alunos teriam um panorama diverso paratomadas de decisão.Deduz-se daí que tal panorama seja apresentado por um jogo de ideias,o que coloca o filme nessa condição de apresentador de ideias e não propriamentecomo obra de arte. Assim, Ambròs e Abreu parecem crer no cinema não como arte,mas como um lugar de ensaio de ideias de uma multiplicidade tal de ideias que nãoencontraria paralelo na vida cotidiana, não importando a que filme se refere. Aliás,quanto a esse ponto, concorda com o documentarista brasileiro Eduardo Coutinho,para quem não importa o filme a ser exibido na escola, desde que o “animador”(COUTINHO, 2009, p. 33) saiba o que fazer com o filme, como se os filmes a prioriportassem disparadores capazes de apresentar a experiência da crítica a seus
24http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/cinema/cinema.aspx. Acesso em 10 de agosto de 2015.
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espectadores. O cinema, para esses autores, é portador da possibilidade detransmitir e produzir valores.Nesse sentido, podemos pensar o quanto essa preocupação com aprodução dos valores pode determinar a seleção de filmes a serem exibidos aosalunos e o crivo pelo qual passam para serem considerados filmes dignos deintegração ao contexto escolar. Referimo-nos à dimensão reflexivo-crítica que seadivinharia nos filmes a fim de que tenham efeitos “reflexivo-críticos” nos alunos-espectadores. A entrada do cinema na escola, então, serve a interessespedagógicos, mas também, éticos, políticos e até estéticos. É dessa forma que umfilme confirma na exibição e na discussão o que já se esperava dele. O filme, comoum curinga, serviria ao propósito de ínterim, do enquanto isso, não sendo tomadosegundo sua especificidade25. Ele não responde por si próprio; está no contextoescolar como se não fosse o seu habitat.Confirmam esse cenário a ausência de um lugar próprio para o cinemacomo disciplina na escola, a falta de um calendário de exibição de filmes e deoutras atividades a serem desenvolvidas com o cinema, ficando a cargo de cadaprofessor lançar mão dele para auxílio de atividades de sua disciplina, ainda que aLei 13.006, de 26 de junho de 201426, de autoria do senador Cristovam Buarque,obrigue as escolas no Brasil a exibirem duas horas mensais de produçãocinematográfica brasileira. De qualquer maneira, considera-se essa lei um passo naconcretização da importante relação do cinema com a educação, mesmo que sejanotória sua fragilidade quanto aos meios para viabilização dessa relação.Igualmente, o projeto O cinema vai à escola é, sem dúvida, uma tentativade consolidação da entrada do cinema na escola, na medida em que disponibilizou71 filmes em DVD para todas as escolas da rede estadual de São Paulo, além dematerial didático para auxílio ao professor no uso dos filmes. O projeto funcionoudo ano 2008 a 2015, quando foi suspenso. Além dessa proposta, havia ainda outras
25 Apesar de a literatura ocupar um lugar nobre no currículo escolar, para Todorov (2009) ela nãose constitui na escola em um fim em si mesmo já que em vez do sentido da obra, procura-se nela oselementos que justificariam sua apreensão ao modo das ciências. Ele está se referindo ao estudo dametáfora, elipse etc. Contudo, o caso do cinema é peculiar já que ele não é justificado nem comodisciplina.26 Falaremos dessa lei mais adiante, no item “4.1- I Conferência Nacional de Educação”, massugerimos a leitura do texto “Da obrigatoriedade do cinema na escola, notas para uma reflexãosobre a Lei 13.006” (FRESQUET & MIGLIORIN, 2015), que trata das limitações e das lacunas que tallei evidencia.
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duas, sendo que as três faziam parte do programa Cultura é currículo. No entanto,ao considerar a aplicação das noções de espectatorialidade e de sujeito faltou-lhe atensão dos efeitos do cinema como arte no currículo em que a ciência ocupa lugarprivilegiado. O cinema, aliás, entra no currículo como “complementar”.A despeito da discussão sobre a diluição do sujeito, que remete àquestão da perda da perspectiva histórica única de que tratam Lyotard, Deleuze,Foucault, dentre outros, a escola parece cristalizar o lugar do sujeito conscientequando eleva a ciência a posto maior. A perda da perspectiva histórica únicasignifica “abandonar as metanarrativas [o que] implica, então, puxar o tapete sobreo qual se assenta a escola moderna ou se assentam, pelo menos, nossos discursossobre o que é e para que serve a educação escolarizada.” (VEIGA-NETO, 1995, p.13). No mesmo sentido diz Zizek: “A era das grandes explicações acabou,precisamos do ‘pensamento fraco’” (ZIZEK, 2012, p. 19). Na contramão dessemovimento, a escola promove modos de aprendizagem que tomam o “conteúdo”como objeto central. Para tanto, precisa tomar o aluno, não como um sujeitoclivado, mas consciente e autônomo, capaz de apreender as matérias ensinadas.Esse propósito é percebido não apenas com o gênero de filmes “documentais”, mastambém com os filmes de “ficção livre”. Tenta-se extrair deles mensagens queinteressem “pedagogicamente” a um ensinar-aprender (o binômio cujapreocupação encontra-se tão assustadoramente presente nas práticas pedagógicas.Essa preocupação, antes, revela o sintoma de conversão a que se constitui aintenção do ato pedagógico. Assim, instrumentaliza-se o professor para que eleseja veículo da verdade para que convença do melhor modo o aluno. A ênfase édada ao ensino para que este se converta em aprendizado).A expressão “mensagem do filme” responde a esse propósito. Pode-seflagrá-la travestida em outras tais como “o diretor do filme quis passar isso”, “ofilme fala disso” etc., que, com frequência, constitui-se numa leitura redutora daobra com fins moralizantes, pois a toma como parte instrumental extraída do filme- aquilo que é codificável - considerando o filme, no fim de contas, reproduçãomimética. A função primordial do filme na escola, pois, passa a ser a de naturalizara realidade.
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O uso de uma expressão como “mensagem do filme”, como resumo daobra, que encerra um enunciado e, por consequência, um destinatário, ainda queguarde a boa intenção de assegurar algo do filme para os alunos e relacioná-lo comum assunto estudado em dada disciplina, pode fechar a obra para outros sentidos.Assim, em determinado momento de seu livro Como usar o cinema na sala de aula,Marcos Napolitano (2003, p. 94) diz: “Quando o filme for utilizado numa atividade-meio, é muito importante o professor estimular um debate sobre a chamada‘mensagem’ principal da obra”. Se a atividade, como o texto indica, é meio, isto é, seo filme é usado como ilustração na apresentação de uma determinada disciplina,talvez o professor devesse antes estar atento a mensagens no filme e questionar osalunos sobre aquela que lhes interessa para a aula em questão.Essa busca pela “mensagem do filme”, pela redução do apresentadopelo registro fílmico a uma mensagem - uma espécie de paráfrase - não seria damesma ordem da crítica de Deleuze (1990, p. 165) à busca nos filmes pelo “mundoverdadeiro”? Esse mundo, diz ele, não existe. Os filmes clássicos27, isto é, aqueles
27 O termo “clássico” aqui está no sentido de “clássico de massa”, expressão utilizada por JacquesAumont (2008, p. 31). O termo clássico relacionado ao cinema é controverso, já que o cinema nascena modernidade e alimenta-se dela (AUMONT, 2008). Contudo, tal termo é mais comumente usadopara obras hollywoodianas até o final da década de 1950 (AUMONT, 2003, p. 54), enquanto o seuinício é mais difícil de determinar, como atesta Aumont, sendo, no entanto, apontado o momentoem que a indústria de Hollywood se estabelece com hegemonia e seu estilo já se encontra fixado,sobretudo pelo ideal da transparência. Isto se deu na década de 1920. Mas clássico também tem osentido apontado por Deleuze, quando este identifica o funcionamento dos filmes por meio debinômios, como “pobre/rico”, “bem/mal”, “exterior/interior” (GUÉRON, 2011, p. 34), ou ainda,como o próprio Deleuze especifica, são aqueles cuja narração é “orgânica”, que “consiste nodesenvolvimento dos esquemas sensório-motores segundo os quais as personagens reagem asituações, ou então agem de modo a desvendar a situação. É uma narração verídica, no sentido emque aspira ao verdadeiro, até mesmo na ficção.” (DELEUZE, 1990, p. 157). Tal narração, pois, édependente de eventos que se justificam pelo desencadeamento causal, que justifica as açõesseguintes. Quanto ao termo modernidade, este é comumente utilizado quando há referências aocinema que começa a se constituir a partir do Neo-realismo italiano, com Roberto Rossellini,Antonioni, dentre outros, que, ao contrário da continuidade dos planos no cinema clássico,propõem a descontinuidade, por exemplo (RANCIÈRE, 2000), com desdobramentos em váriosoutros movimentos como a Nouvelle Vague francesa e no Cinema Novo, de Glauber Rocha e NelsonPereira dos Santos, por exemplo. É difícil a demarcação de tal modernidade, quando, na verdade,com Sob os tetos de Paris (Sous les Toits de Paris, 1930), de René Clair, já se tem prerrogativas queserão características do Neo-realismo italiano, como na sequência inicial em que uma câmera descedos telhados até chegar a um grupo de pessoas de uma comunidade qualquer em Paris. Enquanto aspessoas cantam, seguindo a condução de um homem, outros tentam pequenos furtos nosdesatentos participantes. Eisenstein defendeu “uma montagem que interrompe o fluxo deacontecimentos e marca a intervenção do sujeito do discurso através da inserção de planos quedestroem a continuidade do espaço diegético, que se transforma em parte integrante da exposiçãode uma ideia. No seu cinema, a sucessão de eventos não obedece a uma estrita causalidade linear enão encontramos uma evolução dramática do tipo psicológico. Eisenstein prefere falar em‘justaposição de planos’, ao invés de encadeamento” (XAVIER, 2005, p. 130).
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cujo móvel é “o verdadeiro”, “a informação”, na verdade, têm esse mundoverdadeiro como motivo. Pois se este mundo existisse, engendraria um “homemverídico”. No fundo dessa busca da redução do filme a uma mensagem paira umaverdade que se apresentaria portentosa, incólume, que é bem expressa nos filmesclássicos, de narração orgânica, para usar os termos de Deleuze. São filmes cujanarração apresenta descrições calcadas em razões sensório-motoras, uma espéciede esconde-esconde da verdade.Vale a pena lembrar que Deleuze fala da Nouvelle vague como um blocohomogêneo, faltando, a nosso ver, precisão quando aponta o avanço dessemovimento na ruptura com “o mundo verdadeiro” dos filmes clássicos. Rupturatambém com a revolução que havia realizado o Neo-realismo italiano, pois que este“ainda mantinha a referência a uma forma do verdadeiro” (DELEUZE, 1990, p. 165)e que só a Nouvelle vague teria rompido “deliberadamente com a forma da verdadepara substituí-la por potências de vida, potências cinematográficas consideradasmais profundas” (DELEUZE, 1990, p. 168). Esquece de pontuar, no entanto, quevários filmes de cineastas da Nouvelle vague como os de François Truffaut, taiscomo Atirem no pianista (Tirez sur le pianiste, 1960), Um só pecado (La peau douce,1964) e A noiva estava de preto (La mariée était em noir, 1968), por exemplo, mastambém de outros, como Ascensor para o cadafalso (Ascenseur pour l’échafaud,1958)28, de Louis Malle, aspiram ao verdadeiro, cujo encadeamento rígido das
28Há nesses quatro filmes citados eventos que geram forçosamente outros, que justificarão seusenredos cuja narração Deleuze denominaria de “narração orgânica”, aquela que caracteriza osfilmes chamados clássicos ou que destes guardam tal característica. Assim, por exemplo, em
Ascensor para o cadafalso o personagem Julien Tavernier (Maurice Ronet), já na rua, percebe (ação2) que esqueceu (ação 1) a corda que usara para escalar o andar superior onde se encontrava seupatrão, que ele matou. Na volta, entra no prédio sem ser visto (ação 3) pelo segurança. Tal açãoservirá a seguir para que o segurança do prédio desligue (ação 4) a energia elétrica quando osenhor Tavernier já estará no elevador, ficando ali preso (ação 5) para que, então, outras açõessejam desencadeadas como a do casal de jovens que se aproveita para tomar (ação 6) o carro dosenhor Tavernier, que ficara estacionado com as chaves na ignição. Por sua vez, este casal de jovensconhecerá (ação 8) um outro casal (de turistas alemães) e o matará. A polícia suspeita doproprietário do carro e dos pertences encontrados ali, dentre eles, o casaco e um revólver, ambosdo senhor Tavernier. Antes, o casal de jovens passara (ação 7) pelo lugar onde a esposa do patrãode Tavernier e amante deste, a senhora Florence Carala (Jeanne Moreau), haviam combinado de seencontrar, depois que Tavernier tivesse matado o senhor Carala (Jean Wall). Florence Caralareconhece o carro que passa (ação 9) por ela e vê (ação 10) do lado do passageiro uma moça jovem,dando a impressão de que Tavernier desistiu de matar seu marido e de seu encontro com ela,trocando-a pela jovem (ação 11). A jovem é bonita, o que acentua a impressão de traição sentidapor Florence Carala, o que a faz perambular pelas ruas em profunda melancolia, levando-a (ação13), por fim, à delegacia, em decorrência de confusão (ação 12) num bar. Na delegacia, travará(ação 14) contato com o investigador do crime do casal alemão, que pergunta a ela se ela conhece o
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ações engendra as consequências que estabelecem uma relação de causa-efeito queatravessa todo o filme. Dentre os exemplos citados, talvez Ascensor para o

cadafalso seja o mais emblemático quanto à aspiração ao verdadeiro.Cientes das nuanças desse debate, lembremos da perspicácia de FedericoFellini em seu Os palhaços (I clowns, 1970). Ao ser perguntado sobre qual seria amensagem do documentário que é realizado dentro do filme Os palhaços, elepróprio, que faz um personagem que dirige o documentário sobre palhaços dentrodo filme, não consegue responder. Não tem tempo, porque logo um balde vindo dequalquer lugar lhe cai na cabeça, a exemplo de uma animação e, em seguida, umoutro balde também cai na cabeça do jornalista que havia dirigido a pergunta aodiretor.Fellini parece calar diante da pergunta em questão, porque está ciente deque não se trata de reduzir o filme a uma mensagem. O filme é polissêmico, diriaFellini, pois ainda que pareça em determinado momento defender a tese sobre odesaparecimento de um determinado tipo de palhaço29, as questões estão postasno circo, digo, em círculo. Jean-Paul Sartre não é de outra opinião. Respondendo aprovocações de seus adversários, ele enxota do círculo artístico aqueles para quema função da arte era “passar mensagens a seus leitores” (SARTRE, 2015, p. 32).Por outro lado, na ânsia de absolver a vida de qualquer forma dejulgamento para a apresentação de sua tese de inexistência de um “mundoverdadeiro”, seguindo aí passos de Nietzsche (inexistência, inacessibilidade ou
senhor Tavernier, suspeito do assassinato do casal estrangeiro. É ela quem descobrirá que não foraTavernier quem matara o casal alemão, mas outro casal, o de jovens, chegando a seguir (ação 16) orapaz até o laboratório de revelação de fotografias que havia num motel onde ele teria ficado poralgumas horas com a moça cúmplice. Ele se dirige ao local (ação 15) a fim de eliminar o que julgaser a única prova do assassinato dos alemães: o filme da máquina fotográfica que se encontrava nocarro de Tavernier e da qual fizera uso para fazer algumas fotos de si, de sua cúmplice e do casal dealemães. Chegando lá, a polícia o prende no momento da revelação (o rosto do rapaz surge no papelfotográfico exatamente no momento em que ele adentra a sala) das fotos e é levado preso. Quase aomesmo tempo, a senhora Carala entra na sala do laboratório e também é surpreendida pelas fotosde sua relação de intimidade com o amante no material que é revelado no exato instante de suachegada como acontecera com o rapaz. Atônita, ainda sob o impacto da descoberta aliviada de quenão havia sido traída por seu amante e assassino de seu marido, desliza sua mão sobre as fotosmergulhadas na água da bacia de revelação como se o tocasse e revivesse os momentos deintimidade que surgiam nas fotos. Como se pode perceber, uma ação leva à outra, não podendo umaser antecipada por outra, pois há uma cadeia muito rígida de eventos para justificar o enredo dofilme.29 O filme considera as duplas de palhaços formadas por um tipo denominado de Augusto, que éaquele mais lúdico e atrapalhado, e o denominado Branco, que é o “escada”, aquele que preparasituações para que o outro diga ou faço algo que provoque o riso.
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inutilidade da verdade), para Deleuze, Orson Welles (e também Fritz Lang) “nãoparou de lutar contra o sistema de julgamento” (DELEUZE, 1990, p. 168). Semindicar cenas, ou mesmo os filmes onde elas poderiam estar, Deleuze fazgeneralizações ao apresentar este cineasta, interpretando-o como se toda a suaobra respondesse a esse caráter que representaria a luta contra o sistema dejulgamento. Dos poucos momentos que Deleuze especifica cenas ou sequências aque se refere quando se trata de exemplificar suas teses, utilizando-se de filmes,ele o faz para apresentar Fritz Lang, como aquele que, em vez de dicotomizar aquestão de bem e mal,
faz do mal uma dimensão humana e não mais faustiana quer sobforma de um gênio hipnótico (Mabuse), quer sob a de umaimpulsão irresistível (O vampiro de Dusserdorf). Com isso aquestão da verdade, quer dizer, do tribunal e do julgamento, vairevelar toda a sua ambiguidade: M é submetido a um tribunal dedelinquentes que não tem a verdade como móvel (...)(DELEUZE, 1990, p. 168).

“Mensagem do filme” é, enfim, a expressão mais acabada da expectativa deencontrar no filme verdades postas junto a razões-motoras, sem as quais o filmeperderia suas motivações. Tudo no filme existe em função das açõesdesencadeadoras. Objetiva-se espremer a laranja para se extrair seu suco, como seo bagaço fosse descartável, como se raspas e restos não interessassem. Procura-se,assim, construir determinado sentido que, em geral, na verdade, projeta-seforçosamente do exterior para a obra. No entanto, preferimos manter adesconfiança com Hermenegildo Bastos de que “o específico do trabalho artístico éque nele os fins práticos que estão na mira do trabalho humano são postos emsuspensão.” (BASTOS, 2013, p. 137). No entanto, os discursos pedagógicoscirculantes nas escolas, em geral, constituem seu trabalho de modo a atender auma expectativa de “mensagem”, desprezando a multiplicidade em que seconstituem as artes, intraduzíveis no registro fixo e redutível de uma mensagem.A busca pela mensagem nos filmes acaba por restringir a seleção de filmesàqueles que possibilitem a redução do artístico a um código, o que nos remete aodilema popularizado de quem teria vindo primeiro, se o ovo ou a galinha. Naverdade, essa dependência moral, que torna os filmes produtos todos muito
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parecidos entre si, é frequentemente alimentada em via dupla: o público espera amoral da história e o filme é formatado de tal modo a que se extraia dele, umamoral. Sobre esse aspecto da homogeneidade dos filmes, Kracauer lembra que “astentativas de alguns diretores e autores de se distanciarem dessa homogeneidadeestão de antemão condenadas”, pois “a sociedade é muito poderosa para tolerarpelículas diferentes daquelas que lhe convêm.” (KRACAUER, 2009a, p. 312).Preocupado com esse papel assumido pelo cinema, para Kracauer, “osnumerosos filmes históricos que ilustram meramente o passado (...) são tentativasque têm a finalidade de iludir o público.” (KRACAUER, 2009a, p. 313). É nessesentido que a incorporação das tecnologias da imagem proposta pelo programa
Cultura é currículo exige determinada atenção. Não compreenderia o cinema umaespecificidade, de maneira que sua matéria em geral funciona pouco numatradução codificada, não se prestando bem à formatação, visto serem as imagens“mais aleatórias” do que o texto escrito, além de se constituir num registro outro,impossibilitando ajustes diretos como se dá, por exemplo, entre ensaio e literatura,quando num ensaio citam-se passagens de um texto literário? Entre ensaio e umtexto literário o registro é o da palavra. Entre ensaio (palavra) e o filme(imagem/som), não. Trata-se de um outro modo de pensar os eventos, modo quetalvez demande menos palavras e mais silêncio. Nesse sentido, qual profissional naescola se responsabilizaria por colocar essas questões em evidência? Queprofessor lidaria com as questões do cinema? Como colocá-las em evidência naescola? Perguntaríamos ainda se, na ausência da colocação dessas questões,Agamben não falaria de dessubjetivação do espectador a exemplo daquele “quepassa as suas noites diante da televisão [pois que] recebe em troca da suadessubjetivação apenas a máscara frustrante do zappeur ou a inclusão no cálculode um índice de audiência.” (AGAMBEN, 2012b, p. 48). Ele diz ainda que:

Se a todo dispositivo corresponde um determinado processo desubjetivação (ou, neste caso, de dessubjetivação), é totalmenteimpossível que o sujeito do dispositivo o use ‘de modo correto’.Aqueles que têm discursos similares são, de resto, o resultado dodispositivo midiático no qual estão capturados. (AGAMBEN,2012b, p. 48).
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Na esteira de Foucault, Agamben chama “de dispositivo qualquer coisaque tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar,interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e osdiscursos dos seres viventes.” (AGAMBEN, 2012b, p. 40).Fazendo uso desses lugares comuns como “mensagem do filme”, porexemplo, e deixando à boa sorte de cada zappeur (em seu mundo privado) decidirsobre o que melhor lhe convém, as pedagogias circulantes em contexto escolarparecem seguir também o espírito normativo cuja expressão de controle são osdispositivos. Por isso, a seleção interessada do professor que toma mão de umfilme numa locadora (e mesmo, em certa medida, a da relação de filmes do projeto
O cinema vai à escola) indica que a intervenção em sala de aula objetiva ressaltar,por assim dizer, o conteúdo “disciplinar” de que o filme seria portador. Ajustaposição do filme ao conteúdo disciplinar abordado em sala de aula éjustificado e reforçado pela mensagem do filme, que o ilustra. A escola, assim,parece forçar a transformação do cinema em televisão, esta que é, como se sabe,vocacionada para a comunicação, quando se sabe que a preocupação em detectarno “texto” fílmico a moral da história, o sentido único, numa palavra, a mensagem;busca-se no texto “fonte” o sentido prévio a que se referem as perguntas, a partirde sentidos que teriam sido fixados pelo texto fílmico, quando, noutra via, Bartheshavia assinalado que “já não se considera as obras como simples mensagens, oumesmo enunciados, como produtos acabados, mas como ‘produções perpétuas,enunciações pelas quais o sujeito continua a se debater’”. (BARTHES apudAUMONT, 1995, p. 208). O superlativo dessa ideia é a de que não existe discurso“sobre” a obra, mas que a elaboração discursiva que pretende referir-se a umadeterminada obra é já “um outro texto, de estatuto equivalente, ‘que entra naproliferação indiferenciada do intertexto’”. (AUMONT, 2007, p. 208).Essa concepção de Barthes de “produções perpétuas” talvez contribuapara a impressão de que estamos advogando pela eleição indiferenciada de filmespara o trabalho dos professores em sala de aula, como se fosse necessário abolir oscritérios de seleção de filmes para uso pedagógico, apostando todas as fichas namediação do professor e na idealização da recepção. Como se a ideologia operassesozinha na escolha do cinema como recurso pedagógico. O filme passaria a se
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constituir como facilitador da fixação (como “exercícios de fixação”) dos conteúdoscientíficos e que gozam de prestígio curricular.Na contramão do cumprimento da promessa dos filmes do cinemacomercial de fornecerem mensagens, o papel do cinema na escola não só não seriao de “facilitar o aprendizado” como ele poderia ser um complexificador, uminstalador de hipóteses, um problematizador.Os filmes que circulam no mercado também fazem seleção e recortesconceituais. Por isso, um filme, a rigor, deve ser tomado como ficção e não veículoda verdade, cabendo perguntar-se a que público determinado filme se refere. Amaioria das pessoas no filme é branca? Qual o tratamento dado a essas pessoas?Há negros e qual o seu papel no filme? São questões dessa natureza que se faz osociólogo e cineasta Noel dos Santos Carvalho em entrevista ao vídeo A formação

do olhar30. Da mesma forma, ele nos lembra que poderíamos nos questionar porque sabemos tanto de Revolução Francesa ou da Revolução Russa e, por outrolado, sabemos tão pouco da História dos povos pré-colombianos, da História daÁfrica, o processo de independência de Moçambique e de Angola, países lusófonos,por exemplo. Existe, pois, um catalisador – um catalisador ético ou moral, estéticoou político? -, que faz determinada família de assuntos serem predominantes noscurrículos de escolas e de universidades.O livro não está isento dessa operação ideológica, e também ele se constituicomo comunicador de “verdades”. Todavia, a credibilidade de que goza o livrocoloca o filme em plano inferior. No fim de contas, o filme confirma a“superioridade” do livro na medida em que é convocado segundo a demanda dasdisciplinas. Essa realidade, contudo, não é apenas brasileira. Para Jack Lang,“'Education nationale [da França] était alors indifférente à la création artistique.

L'art et la culture n'appartenaient pas aux domaines nobles, dignes de la

30 Vídeo da entidade sem fins lucrativos Cinema e Educação - CinEdu - A formação do olhar – “é umdocumentário que se propõe a refletir sobre a relação entre a educação e o cinema no Brasil,tomando como eixo transversal a importância do ensino da história e cultura afro-brasileira nasescolas. O documentário conta com depoimentos de profissionais que fazem parte dacinematografia contemporânea brasileira e da educação como o cineasta Jefferson De, a professorae pesquisadora Ana Lúcia”, o sociólogo e cineasta Noel dos Santos Carvalho. Texto e vídeodisponíveis emhttps://www.youtube.com/watch?v=KXIsiTBgOU4. Acesso em 6 de fevereiro de 2016.
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construction d'un savoir comme les mathématiques ou le français.”31 (LANG, 2000).Lang, como ministro da educação na França, junto ao Ministério da Cultura, lança oPlan de Cinq Ans32, que visava, a exemplo do projeto O cinema vai à escola, fornecerfilmes em DVD e cadernos de sugestões de uso pedagógico dos filmes para facilitara relação do professor com esse material.No entanto, sabe-se que, ao ver um filme, o espectador não identifica apenaso que está posto na tela, na verdade, ele vê mais que seus olhos veem (AUMONT,1995, p. 226), ele “se perde” nas várias referências apresentadas pelo filme. O fatode chamarmos atenção para certa disposição patológica da escola em“pedagogizar” ou codificar tudo que adentra o espaço escolar comoobrigatoriamente “pedagógico”, não implica que estejamos advogando peladescodificação indiscriminada. O acesso à cultura não se dá apenas aoproporcionar o contato do sujeito com a arte, isentando a escola de mediar essarelação. Não é por outra razão que Aumont (1995, p. 224) diz se interessar peloespectador como sujeito imerso numa experiência individual, psicológica, estética,subjetiva, e não pelo espectador como um dado estatístico, imaginário, depositáriodo produto audiovisual, um espectador abstrato. Desse modo, há entre ahipercodificação dos processos educacionais e a ausência generalizada decodificação um ponto a ser definido que passa pela codificação, mas também pelavivência de práticas escolares abertas à compreensão crítica da eficácia deprocessos científicos e artísticos.Compreende-se a dificuldade que a escola apresenta no trabalho com ocinema, dada a sua tendência a codificar também o filme não comercial. Emapresentação de livro de Jacques Aumont (2007), Rubens Machado Junior admiteser mais fácil para ele, e em toda parte, associar cinema e literatura. Diz ser arelação teórica do cinema com a literatura muito mais comum do que a relação docinema com a pintura, por exemplo, em virtude de as estruturas narrativas daliteratura se aproximarem mais às do cinema do que daquelas do campo visual,caso da pintura. Isso devido à “maior acessibilidade no plano das racionalizações a
31 “A educação nacional [francesa] era, então, indiferente à criação artística. A arte e a cultura nãopertenciam ao domínio nobre, não eram dignas da construção de um saber como as matemáticas ouo francês.” (tradução nossa).32 Plano de Cinco Anos, projeto que visou à sistematização da entrada das artes no ensino formalbásico na França, inclusive o cinema.
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que podemos lançar mão para compreender e discutir um filme, tal como ele se dásocialmente no circuito de exibição.” (MACHADO JUNIOR In AUMONT, 2007, p. 16).E continua: “As grandes narrativas tomam o lugar de destaque pela sua maiorcomunicabilidade com os grandes públicos.” (MACHADO JUNIOR In AUMONT,2007, p. 16). É muito mais fácil para o professor perceber as temáticas e falar delasa partir de acontecimentos do enredo do filme. Por isso, compreende-se que a SEE-SP/FDE lance mão também desse critério para a escolha de filmes.Outro critério para a escolha dos filmes a serem exibidos na escola tema ver com sua forma fácil e dinâmica, de modo que possa prender a atenção dosalunos, ponto caro no contexto escolar atual. Mas, sobretudo, porque conta umahistória. Assim, “o cinema torna-se efetivamente uma instituição de efeito moral.”(ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 126). O filme é escolhido já em função de sua“vocação” para contar uma história, caso do filme A partida (Okuribito, 2008), deYôgirô Takita, constante da lista de filmes da FDE e de muitos outros. A entrada docinema na escola se dá, pois, segundo uma trama de interesses políticos, morais eestéticos de que está impregnada.Acrescentem-se a isso as condições técnicas de reprodução do filme,pois se espera de uma sala de cinema que ela possua determinadas característicassem as quais a projeção da obra seria prejudicada. De outro, o filme se esforçariainutilmente para cumprir sua parte na satisfação mínima das expectativas doespectador. Da mesma forma que nos parece ser incoerente considerar jovens ecrianças usuários - como uma clientela - tal como consta nos documentos oficiaiscomo LDB33, sendo comum ouvir professores referindo-se aos alunos, da mesmaforma, o espectador é paradoxalmente tomado como sujeito pronto a ser satisfeito,narcísico, contribuindo para sua infantilização, sendo alimentada a ideia de umaidentificação fixa, em vez de procurar lançar o jovem no sopro de um “devir-louco”,
33 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, caput do “Art. 26º. Os currículos do ensino fundamentale médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino eestabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locaisda sociedade, da cultura, da economia e da clientela.” (destaque nosso). E no “Capítulo V, DaEducação Especial, Art. 58º, § 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, naescola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.” (destaque nosso).Na LDB N. 12.796/2013, além de acrescentar os currículos da educação infantil ao §2º. do Art. 26, otermo “clientela” é substituído por “educandos”: “Os currículos da educação infantil, do ensinofundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cadasistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelascaracterísticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.”
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“devir-ilimitado” (DELEUZE, 2007a, p. 08), de uma identificação nômade, pois “ointeressante nunca é a maneira pela qual alguém começa ou termina. Ointeressante é o meio, o que se passa no meio”. (DELEUZE apud FAVARETTO, 2014,p. 18). Este é o lugar do devir; “é no meio que há o devir, o movimento, avelocidade, o turbilhão”, enfim, “o intempestivo”. (FAVARETTO, 2014, p. 11).É nesse sentido que Adorno reforça a ideia de que aquilo que não édefinido claramente e sobre o qual não se possa falar racionalmente éinsuportável. “Lo distinto es insoportable, pues sirve para recordar lo que le estáprohibido.” (ADORNO, 1969, p. 67). Para Adorno, a imagem da televisão parecepertencer ao telespectador, parece participar das pequenas propriedades (“[...] lossiente como cosas de su propriedad, sobre las quales puede disponer, sientindósesuperior a ellos.”, p. 65) tal como um “cinematográfico doméstico”. Essa falta dedistância da imagem em relação ao espectador parece impossibilitar a experiênciajá que se trata do comum, do trivial de todo dia. “Ni siquiera tiene que moversepara ir al cine [...].” (ADORNO, 1969, p. 67). A esse respeito, diz Godard:
Levei tempo para compreender por que há cenas curtas natelevisão, nas reportagens. É simplesmente porque isso se tornadifuso ao cabo de 4 segundos e assim, eles cortam por causa daimagem difusa e não por que as cenas estejam terminadas oumaçantes. Da mesma forma, as cenas são cada vez mais curtas nocinema, porque os técnicos da tomada de cena não sabem maisdeterminar as coordenadas [...] (GODARD, 1986, p. 216).

Essa imagem apequenada, fugidia, envergonhada, responde à ânsia deum espectador ensimesmado em prazer suicida como Narciso, ávido por imagensque se sucedem freneticamente. Imagens que se referem a uma realidade que elaspretendem criar sem correspondência ao que lhes seria exterior, imagens-objetoelas mesmas. Essa discussão é feita por Kátia Maciel (1993) em um pequeno texto,em que condensa ali a tensão entre um cinema que se converte em virtual, porqueseduzido, tragado pela tecnologia, e outro, que se utiliza do virtual, da tecnologia, econtinua sendo cinema, cuja imagem “secreta uma certa heterogeneidade que noslembra que não estamos sós; a imagem é então a condição de possibilidade daprópria alteridade.” (MACIEL In: PARENTE, 1993, p. 257). Eis do que se recente aintrodução do cinema na escola.
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4- ESCOLA E CINEMA

4.1- Desformação dos sujeitos

Ponto fundamental para o funcionamento de um projeto de cinema naescola é, sem dúvidas, a seleção de filmes. No entanto, há uma dificuldade naindicação das obras, pois frequentemente é impraticável a distinção exata entre ochamado filme comercial e o dito filme de arte. Isso em razão de que um mesmofilme pode tanto fazer concessões ao público a partir de um conjunto de clichêsque o colocariam no rol de filmes comerciais como apresentar elementos que oaproximariam de um filme de arte. Assim, mais apropriado talvez fosse atentarpara a maior ou menor identificação do filme com os chamados lugares comuns(abundância de plano e contra-plano a fim de mostrar o desenvolvimento de umdiálogo, introdução de música a fim de emocionar e direcionar a sensibilidade doespectador, por exemplo, entre outros) próprios do cinema dito comercial semenquadrá-lo definitivamente numa dessas duas categorias e ao que ele apresentade inventivo, evitando tais lugares comuns.Quando pouco traduzível em termos de procedimentos pedagógicos, namedida em que evita os lugares comuns, o filme pode gerar desconfortopedagógico na lógica escolar em razão (também) do escasso uso dessas obras naescola. Assim, diante desses dois caminhos, pergunta-se qual a escola deve seguir.Há quem diga que é indiferente, desde que o tratamento dado aos filmes sejacrítico. Outros acreditam que a experiência com o filme por si só “fala” ao espíritodo aluno, sendo inócua a interferência do educador e, por vezes indesejada. Porfim, há aqueles que se situam entre uma e outra estratégia, compreendendo que osalunos não são tabula rasa nem autônomos para guiarem-se sozinhos pelas obras.Pensando, por exemplo, no caso do ensino de Filosofia, como lembraLyotard, “(...) uma leitura não é filosófica apenas porque os textos são tidos porfilosóficos (...) uma vez que se pode ler textos filosóficos sem filosofar e ler textosconsiderados artísticos, políticos, jornalísticos filosoficamente.” (LYOTARD, 1993,p. 117), de modo análogo um filme não precisaria ser considerado arte para ser
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utilizado no contexto escolar, de modo que também poderia cumprir os objetivosde “formação do pensamento crítico” (LDB, 1996, Sessão IV, Art. 35, Inciso III).Contudo, como ressalta Celso Favaretto, a leitura filosófica não dispensa ospróprios textos filosóficos, mesmo que em fragmentos:
O simples contato com essa linguagem mais resistente em relaçãoà linguagem comum pode ser formativo e isso é a dificuldade dosprofessores: como trabalhar com uma linguagem tão resistentecomo a da filosofia com alunos que, de certa forma, demandamuma linguagem mais comum, do dia-a-dia (FAVARETTO, 2001).

Da mesma forma, a ausência de filmes propriamente artísticos em umadeterminada seleção pode indicar uma aposta no que Bergala chama de “ilusãopedagógica” (BERGALA, 2007), que diz respeito à crença de que a escola podeprescindir da diversidade de filmes, uma vez que o trabalho de evidenciação dosprocessos fílmicos pelo professor já garantiria um modo crítico de ver filmes.Assim, bastaria que algumas vezes no ano o professor viesse a fazer um trabalhocom os alunos decifrando algumas passagens de filmes e indicando o que estariapor trás das imagens para que os alunos nunca mais “voltassem a ver uma telacomo antes”.Para além do investimento na palavra do professor quanto à “ilusãopedagógica”, a diversificação dos filmes entre comerciais e aqueles fora do
mainstream pode favorecer um panorama representativo para o professor, quetem aí papel fundamental não só na seleção dos filmes (ainda que dentro de umaseleção previamente apresentada a ele, como no projeto O cinema vai à escola, que,ao todo, enviou às escolas 71 filmes) como também na mediação continuada juntoaos alunos.No sentido contrário da confirmação do lugar comum, de que qualquerque seja o filme, ele tem papel formativo, a ideia de desformação se afirma quandoagentes detonadores acionam situações de fala e acontecimentos (no caso daprojeção de filmes), que provoca deslocamentos na posição do aluno-espectador. Otermo desformação é aqui acionado em razão da necessidade de ruptura com aformação de alunos e professores advinda de uma concepção abstrata da arte,cultura e educação. Apesar de um considerável avanço nas concepções



74

pedagógicas desde o início do século XX, como a reforma promovida pela EscolaNova, inspirada em ideais iluministas, na LDB de 1961, dentre outros avanços, olugar das artes e da cultura na escola vinham sendo apresentado de modosecundário em relação ao conhecimento científico. A escola, em geral, parece, emmuito, ainda devedora demasiadamente das Luzes. Para Bergala (2007), ela resistea qualquer mudança. Não por não ter propostas transformadoras, mas pelo hábitode conservar-se tal como está. Apesar disso, Jack Lang acredita ser a escola o lugarque pode promover o encontro com a arte:
Je voudrais en même temps dire qu'il n'y a pas d'autre lieu quel'École pour organiser la rencontre de tous avec l'art. Il n'y a pasd'autre lieu que l'École pour instaurer de manière précoce lecontact avec les œuvres (LANG, 2000)34.

Assim, como promover a ruptura com essa forma de funcionamento daescola de que fala Bergala e incluir a ideia de deslocamento a ser provocado pelos
acontecimentos? Nesse sentido dos deslocamentos do sujeito de seus lugarescomuns, a exibição de filmes que fujam à estética do cinema comercial pode, com aveiculação de “filmes de arte”, contribuir para estabelecer uma proposição estética,que seja uma alternativa à da TV aberta, resistindo, assim, à cristalização do olharnarcisista, ávido por novidades (facilmente descartáveis), produzido e reforçadopela indústria cultural. A exibição de filmes não comerciais pode ainda provocarsituações como a da mãe de aluno de uma escola estadual, que ao final da sessão de
O Cachorro (Bombón, El Perro, 2004), de Carlos Sorín, comentou: “Não sabia que sepodia fazer filmes assim. Não acontece nada. Não sabia que podia terminar emnada. Quando não terminava era porque tinha uma continuação noutro filme”35.Esta fala é indicativa da importância de filmes pouco usuais, para a formação, quecontam uma história, mas, ao mesmo tempo, por assim dizer, resistem em contá-la
34 “Eu gostaria de, ao mesmo tempo, dizer que não há outro lugar que a escola para organizar oencontro de todos com a arte. Não há outro lugar que a escola para instalar de maneira precoce ocontato com as obras” (tradução nossa).35De 2007 a 2009, período em que fui professor de Filosofia em escolas do Estado de São Paulo,projetei alguns filmes em caráter experimental. Dentre eles, O Cachorro (Bombón, El Perro, 2004),de Carlos Sorín. Na projeção, por acaso, uma mãe, que esperava que a secretaria da escola emitissealgum documento de seu filho, aceitou o convite para ver o filme. Ao término, fez o comentário queconsta no parágrafo acima.
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ou ainda contam-na sem expô-la como se dissecasse um animal nalgumlaboratório.Desprendido de interesses pedagógicos, o caso dessa mãe faz pensar naconstituição do gosto dos alunos-espectadores. Ao contrário da função-espectador,que é a mais usada para designar um espectador abstrato (AUMONT, 2003, p. 105),os alunos-espectadores não são consumidores sem rosto como a criança genéricade que tratam os discursos pedagógicos cientificizantes na escola, segundoLajonquière (2010). Para Jack Lang, “longtemps en effet notre système éducatif[francês] est resté rétif, prisonnier d'une conception trop abstraite et trophistorique de la culture.” (LANG, 2000)36. Diferentemente da condição doanonimato do espectador do cinema comercial, os alunos-espectadores sãoespectadores específicos, sendo possível, pois, considerar suas reações, conversarcom eles sobre o filme, levá-los a produzir textos e nesse processo promover umarelação interessada com o cinema.A seleção de filmes e os trabalhos com estas obras em sala de aula, bemcomo os instrumentos apoiadores desses trabalhos, como os roteiros de atividadesque motivam o uso dos filmes, tudo isso supõe concepções de sujeito, de cinema,de educação. A consideração do repertório prévio dos alunos-espectadores é outroponto importante para a configuração de um trabalho com filmes, pois asreferências que os alunos trazem abrem possibilidades de experimento de outrasmatrizes, de modo que a análise comparada possibilita a ampliação e diversificaçãodo repertório. A análise das próprias referências é lembrada por Sartre como umaimportante condição:
A consciência emocional é primeiramente irrefletida e, nesseplano, ela só pode ser consciência dela mesma no modo não-posicional. A consciência emocional é, em primeiro lugar,consciência do mundo. (...) o sujeito emocionado e o objetoemocionante estão unidos numa síntese indissolúvel. A emoção éuma certa maneira de apreender o mundo (SARTRE, 2007, pp. 56-57).

Uma das dimensões poderosas do trabalho com o cinema na escola é ode provocar e possibilitar o exercício do pensamento e da emoção sobre práticas
36 “há muito tempo, com efeito, nosso sistema educativo [francês] tem sido prisioneiro de umaconcepção muito abstrata e muito histórica da cultura.” (tradução nossa).
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irrefletidas, emocionais, considerando que essas práticas são, como diz Sarte, “umacerta maneira de apreender o mundo”, conforme citação anterior. Porque orepertório prévio dos alunos geralmente se constitui de modo irrefletido,“espontâneo”. Essa “espontaneidade” é sequestrada quando os filmes utilizadossão apenas os comerciais (quase 90% do público em 2014, no Brasil, foram parafilme comercial estrangeiro37) e em televisão aberta (quase 80% dos filmes sãoestadunidenses hollywoodianos38).
4.2- Cinema e escola: um caso francês

O projeto O cinema vai à escola, da SEE-SP/FDE, é um marco no que dizrespeito a uma sistematização do uso do cinema na rede estadual de ensinopúblico. Para nos auxiliar no trabalho de análise desse projeto e de outrosdocumentos da SEE-SP/FDE, comentaremos um caso francês, projeto desenvolvidocom as mesmas pretensões daquele que aqui nos ocupamos, cujo objetivo maior foio de inserir formalmente o cinema no sistema escolar.Em 2000, Alain Bergala foi convidado pelo então ministro francês daEducação Jack Lang (e que já havia sido ministro da Cultura na década de 1980)para, em parceria com o Ministério da Cultura e da Comunicação (cuja ministra eraCatherine Tasca), desenvolver durante cinco anos um projeto que visava àformalização da entrada das artes nas escolas. Bergala coordenou a parte decinema. O projeto chamava-se Mission de l’éducation artistique et de le l’action

culturelle (Missão de Educação Artística e de Ação Cultural), ou simplesmente
Mission (Missão), como ficou conhecido. Esse projeto fazia parte da políticanacional da educação Le plan de cinq ans (Plano de Cinco Anos) e resultou em livrode autoria do próprio Bergala, intitulado L’hypothèse cinema. Petit traité de

37Fonte: ANCINE. Site:http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/Informes/2014/Informe_anual_preliminar_2014_ArquivodePublicacao.pdf. Acesso em 11 de maio de 2016.38 Esses dados serão melhor explorados no capítulo sobre o projeto O cinema vai à escola.
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transmission du cinema a l’école et ailleurs (A Hipótese Cinema: pequeno tratadosobre a transmissão do cinema na escola e fora dela)39.Logo nas páginas iniciais, Bergala fala de quão ingrato é o terreno dapedagogia e de como suas instâncias oferecem uma resistência silenciosa amudanças. “Son las inercias más desesperantes, porque es imposible convercerlas”(BERGALA, 2007, p. 16). Não obstante, a aposta de Jack Lang no projeto - o queBergala chama de a hipótese de Lang - era a de que, para este, a entrada do cinemana escola representaria a alteridade - ou a possibilidade de provocar nos alunos apercepção da alteridade - algo radicalmente outro, mas que não romperianecessariamente com as normas do ensino e das pedagogias clássicas (BERGALA,2007, p. 33).Para Bergala, no entanto, faltava um pensamento tático que coadunasseos objetivos da escola laica e os do cinema como arte, dadas as dificuldadesoperacionais da educação escolar. Mesmo quando funciona, se funciona, deve-sedesconfiar dos resultados e métodos empregados com fins pedagógicos. Apreocupação do autor se situa principalmente na adaptação que se faz do objetoestudado à dimensão pedagógica. Para ele deve haver “respeito ao cinema”. Ocontrário disso acontece devido à responsabilidade do professor de lidar com umamatéria que desconhece. Assim, o filme é abordado como “produtor de sentido”,em que o professor procura discorrer sobre o que julga serem as intenções docineasta com tais cenas, angulação etc. (BERGALA, 2007, p. 30-32). Nesse sentidousual se coloca o ensino artístico. Diferentemente, Bergala propõe a concepção deuma educação artística, a exemplo de Godard, que estabelece a diferença entreregra e exceção. Para Godard a cultura é a regra, enquanto a arte se constitui comoa exceção. Todo o texto de Bergala segue esse sentido, o de denunciar o perigo dadomesticação da arte pela cultura escolar. Nessa concepção, a expressão “açãocultural” no título do projeto (Missão de Educação Artística e de Ação Cultural)responde à dimensão do cinema como evento cultural; isto é, como projeção defilme sem restringir-se ao ensino. A educação artística sugerida por Bergala, emcontraste com a do ensino artístico, tem em vista que a arte resista à codificaçãopromovida pela escola, não a restringindo ao ensino. Para Bergala “el arte, eso no
39A versão utilizada nesta pesquisa foi publicada na Espanha: La Hipotésis del cine: pequeñotratado sobre la transmissión del cine en la escuela y fuera de ella (BERGALA, 2007).
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se enseña, eso se encuentra, se experimenta, se transmite por vias diferentes aldiscurso del saber único, y a veces, incluso sin ningún tipo de discurso” (BERGALA,2007, p. 34).O crítico francês pergunta-se pelas possibilidades de a escola fazer essetrabalho de acolhimento do cinema como produção de alteridade. Diz que a funçãoda escola é exatamente essa, a de retirar o aluno do mundo privado a que serestringe, de modo a assimiliar a sua dimensão pública. A escola é a únicapossibilidade que grande parte dos estudantes tem para acessar um repertóriocultural significativo – local40, nacional, mundial, em que o cinema está incluído.Ele toma sua própria trajetória como exemplo, quando diz ter sido “salvo” pelaescola sem a qual teria ficado no campo, isolado culturalmente.
Quizás es necesario empezar a pensar la película – aunque no es lomás fácil pedagógicamente – no como un objeto, sino como latraza final de un proceso creativo, y el cine, como arte. Pensar lapelícula como un gesto de creación. No como un objeto de lectura,descodificable, sino cada plano como la pincelada del pintor através de la cual se puede comprender un poco su proceso decreación. Son dos perspectivas muy diferentes (BERGALA, 2007, p.37).

Pensar o filme não como objeto, mas como processo não é senão pensaro filme numa dimensão do outro, o que não deixa de se configurar como público.Como disse Bergala, às vezes a arte dispensa mesmo o discurso. “Tiene que ser unaexperiencia de otra naturaleza que la de una asignatura particular, tanto para losalumnos como para los docentes.” (BERGALA, 2007, p. 34). Ao contrário, a escolatem uma tendência “a normalizar, amortiguar e intentar absorber esa parte depeligro que representa el encuentro con toda forma de alteridad para resguardarsea sí misma y a sus agentes.” (BERGALA, 2007, p. 34).Assim, como produzir as condições para a realização de tal experiência?Será que a dificuldade de se pensar o encontro com a arte, idealmente, dar-se-ia
40O Art. 26,§ 2º., da LDB N. 9.394/1996, em que constava a seguinte redação: “O ensino da arteconstituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma apromover o desenvolvimento cultural dos alunos.” foi alterado na LDB N. 12.287/2010, ficando daseguinte forma: “O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirácomponente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover odesenvolvimento cultural dos alunos” (destaque nosso). Essa alteração dá destaque às produçõesartísticas locais, mas não se restringindo a elas, como lembra Rosa Iavelberg (2012).
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por uma “plácida libertad individual”? (BERGALA, 2007, p. 36). No sentido de umpossível encaminhamento para essa questão, Bergala promove o que chama de o“elogio ao fragmento”. Pensando que o longa-metragem, tal como se constitui,como um bloco inteiriço, obriga o espectador a tomar parte no fluxo das imagens,preocupando-se com determinado enredo e não prestando atenção a outrosdetalhes, ele apresenta duas formas de lidar com fragmentos de filme. Uma delas éa que considera o fragmento como autônomo, independente do filme. O fragmentoé tomado em si como uma unidade fechada sem relação com outras partes do todode onde fora retirada. A outra forma é a de relacioná-lo com o todo do filme, umcorte arbitrário, que gera “ligeira frustração” ao espectador, alimentando-o devontade de ver mais do filme. A primeira é mais fácil de ser conduzida do que ofilme inteiro. A segunda, como incitação ao desejo de ver o filme inteiro (BERGALA,2007, p. 118). Ora, essa segunda estratégia sugerida por Bergala, de tomar ofragmento como parte, remetendo-o ao todo do filme, faz eco àquela preocupação,por sua vez, de não tomar a obra fílmica como um todo fechado, evitando buscarnele quase que exclusivamente a moral da história.É por entender que esse processo de entrada do cinema na escola émesmo complexo que Alain Bergala não acredita que ele deva ser “suavizado” comobras mais comerciais, que façam uso de lugares comuns como concessão aopúblico. “Esto ya es una pedagogia de la mirada: aceptar ver las cosas, con su partede enigma, antes de taparlas com las palabras y los sentidos.” (BERGALA, 2007, p.98), pois
mirar una tela planteándose las preguntas del pintor e intentandocompartir sus dudas y sus emociones de creador, no es lo mismoque mirar el quadro limitándose a las emociones del espectador(BERGALA, 2007, p. 38).

Esta estratégia é interessante para que a discussão na sala de aula nãose limite às “impressões” dos alunos.Diferente de Bergala, vale ressaltar novamente, Eduardo Coutinho(COUTINHO In TOZZI, 2009, p. 33), ao ser perguntado sobre que filmes eleindicaria para que professores da escola básica não deixassem de ver com seusalunos, ele diz que qualquer um serve ao propósito pedagógico a depender do
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“animador”, bastando que este saiba o que quer e como discutir é o que importa.Para Coutinho, o importante é que “(...) ele [o animador] sempre tem que motivaras discussões.” (COUTINHO, 2009, p. 33).Ainda, ao contrário de Coutinho, Bergala parece partidário de umapedagogia do desconforto, em que o professor acredite na inadequação dosdiscursos sobre os assuntos do filme e, com isso, leve os alunos sistematicamente aprepararem-se para lidar com tal desconforto sem a necessidade de resolver os“vazios” da arte. Eis o objetivo maior: não evitar esses vazios da arte queacontecem na escola. Assim, atribuir ontologia à imagem fílmica é já um grandedesafio. Bergala chama atenção para o modo tradicional de acolher o cinema naescola. Fala de “imperialismo linguístico”. Eis a razão da recorrênica deste fato serpredominante: na França, o cinema é tomado como objeto de atenção no momentode hegemonia das ciências da linguagem, como a linguística, a semiologia e asemiótica. Além disso, Bergala destaca o medo dos professores diante de um objetopouco conhecido em que se constitui o filme, o que os teria levado a “aferrarse amodelos de análisis más familiares, que ya practicaban, especialmente enliteratura.” (BERGALA, 2007, p. 41). Para Bergala, o linguisticismo tira do cinema“una de sus dimensiones esenciales, que lo distingue de las otras artes, la de‘representar la realidad a través de la realidad.” (BERGALA, 2007, p. 42). Isto é, suapeculiaridade em mostrar em vez de dizer. O“imperialismo linguístico” ou“linguisticismo” e a já citada “ilusão pedagógica” também são aspectos inerentes aotratamento do cinema na escola brasileira.Antes de a cena nos chegar na tela como algo desde sempre dado, teriao cineasta (e sua equipe) hesitado entre um tipo e outro de flores? Seguindo ométodo que Bergala (2007) chama de “pedagogia da criação”, ele incitaprofessores e alunos a pensarem na condição dos filmes antes de se tornarem ato.Para tanto, segue o sentimento trazido à tona por George Bataille quando este serefere a Manet:
Nos cuesta imaginar el cuadro que admiramos suspendido comoestuvo entre la incertidumbre que era en un primer momentopara el pintor y la certidumbre que es para nosostros... ¡Cómo nosequivocaríamos sobre ellas si no situáramos de nuevo bajo la luz
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dudosa del nacimiento de estas telas tan diversas¡ (BATAILLE
apud BERGALA, 2007, p. 127).

Isso não significa que se deva buscar na tela os objetos como se tratassede um quebra-cabeças em que pudéssemos tirar isso e colocar aquilo, testandopeça por peça. A citação de Bataille chama atenção para a obra de arte como ato decriação e para sua não-naturalidade.Conforme já mencionado, o projeto coordenado por Bergala fazia partede uma política nacional de educação chamada Plan de cinq ans (Plano de CincoAnos). Como sugere o título, tinha cinco anos para ser desenvolvido. Foiinterrompido, no entanto, por redução no orçamento. Apenas 32 dos 100 DVDs dacoleção L’Éden Cinema do projeto La Mission (A Missão) chegaram às escolasfrancesas. Diferentemente, O cinema vai à escola definia os filmes e a quantidadedeles a serem distribuídos às instituições a cada ano e o projeto não tinha prazopara acabar41.A postura de Bergala frente ao projeto parece ser aquela que, antes deindicar esse ou aquele cineasta como próprio ao contexto escolar, apesar dos DVDsentregues às escolas, é possível assumir, principalmente por parte dos professores,uma espécie de espírito investigador ou experimentador. Assim, como a um livroque pode ser abandonado sem pudor pelo leitor em razão de outro, também ofilme poderia ser abandonado em prol de outro ou de uma busca inserida numprojeto como “Filmes Pós-Segunda Guerra Mundial”, por exemplo, em que osalunos veriam vários filmes da mesma época, tentando perceber característicascomuns ou diferenças entre eles.A propósito da importância da geração do repertório de filmes naformação de alunos e professores, Bergala dá destaque a dois textos, um escritopor Jacques Rivette42 e o outro, por Serge Daney43 (BERGALA, 2007, p. 43-48), emque ambos tratam do filme Kapo (1960), de Gilles Pontecorvo. Para Bergala, asrelações e comparações de planos que os dois autores fazem só foram possíveis
41 Segundo Lizete Freire Onesti e Devanil Tozzi, membros da coordenação do projeto O cinema vai à
escola, em entrevista concedida ao autor (30 de setembro de 2015), conforme já salientado, oprojeto foi interrompido pela SEE-SP por tempo indeterminado. Atualmente, os filmes sãoaproveitados pelo programa Escola da Família, que acontece aos finais de semana. Nesse caso, opúblico não se restringe a alunos, uma vez que é aberto à comunidade.42 O texto de Jacques Rivette é De l’abjection, Cahiers du cinéma, núm. 120, junho de 1961.43 O texto de Serge Daney é Le travelling de Kapo, Trafic, núm. 4, outono de 1992, Pol.
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porque eles já haviam visto muitos filmes. Esse seria um meio de dessacralizar arelação com a obra de arte. O texto de Jacques Rivette é uma crítica feroz econtundente à cena em que a atriz Emmanuelle Riva se mata lançando-se a umacerca elétrica. Para Rivette, o diretor do filme que roda uma cena dessas comespecial atenção a detalhes, como o de um travelling antes do desfecho e a seguir, oposicionamento das mãos, merece seu profundo desprezo44.Todavia, não se está sugerindo que o filme deva atender aos requisitosdo império do prazer imposto pelo aluno-espectador ao querer que se abandoneuma obra por outra, mas que ele possa se sentir à vontade para constituir seupercurso fílmico sem ter que se culpar por não gostar ou não reconhecer tal ouqual filme como canônico. Deve, ao contrário, ser estimulado a estabelecerarticulações entre os filmes, como no exemplo do texto de Jacques Rivette ou arelação de planos presentes no texto de Serge Daney, que compara o plano dosuicídio de Kapo, que fora criticado por Rivette, com um de Contos da lua vaga(Ugetsu Monogatari, 1953), de Kenji Mizoguchi. O plano deste tem a duração de umminuto e mostra o marido Genjurô retornando, depois de abandonado a casa porum certo tempo para viver uma vida de prazeres. Ao chegar, percebe tudo vazio,mas ao contornar a casa, enquanto se mantém no enquadramento (acompanhadopor uma PAN, da direita para a esquerda e, a seguir, uma PAN, da esquerda para adireita) volta ao lugar por onde acabara de passar. No lugar que estavaimediatamente antes vazio, agora encontra-se a esposa Miyagi, cozinhando. Aemoção toma conta dos dois. A seguir, a cena continua com outras sequências,quando ao fim se saberá que a mulher já havia morrido e que o encontro nãopassou de um delírio do personagem. Assim, para Bergala, a relação entre planosde filmes diferentes ou a indicação moralizante de um travelling só é possível deser feita por quem possua um repertório amplo e diversificado de filmes. É o que se
44A Passagem no original: “Voyez cependant, dans Kapo, le plan où [Emmanuelle] Riva se
suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés; l'homme qui décide, à ce moment, de faire un
travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d'inscrire
exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n'a droit qu'au plus
profond mépris.” In: http://www.slate.fr/story/113377/travelling-kapo-rivette-shoah,consulta em 06 de maio de 2016. "Veja, no entanto, em Kapo, o plano em que [Emmanuelle] Rivacomete suicídio, atirando-se sobre o arame farpado eletrificado; o homem que decide nessemomento de fazer um travelling antes de retomar o cadáver em contra-plongé, tendo o cuidado deincluir exatamente a mão levantada em um canto do enquadramento final, este homem não temdireito senão ao profundo desprezo” (tradução nosa).
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espera de um professor que trabalhe com cinema, como se espera que sejam feitasrelações entre textos das várias disciplinas, como em Geografia ou em História.Dessa forma, a presença do cinema na escola, segundo Bergala, não visaà simplificação do processo ensino-aprendizagem. Ao contrário, visa àcomplexificação, tornando possíveis novas relações com o mundo. Tal processoparece exigir a implicação do aluno – e do professor, com a obra, que, convocado,joga(-se) no jogo. Jogar (ou jogar-se), mexer as peças do tabuleiro, parece serfundamental para a ação de qualquer aprendizado. Como diz Philippe Arnaud, só odesejo ensina. Assim,
Toda la película [referindo-se ao filme O Boulevard do Crime (Les
Enfants du Paradis, 1945) de Marcel Carné] es la exposición de lacondición vital de cualquier transmisión que opere: El deseoinicial del hijo, pues es el quien aprende, no la enseñanza.”(ARNAUD apud BERGALA, 2007, p. 79).

Neste filme, o pai, que é mímico, recusa-se a ensinar ao filho sua arte,proibindo-o mesmo de reproduzir ou usar seu nome como referência, de modo quea lição que o pai Deburau dará ao filho será uma única: que ele o veja atuando, mas“no copies los que yo hago” (ARNAUD apud BERGALA, 2007, p. 78).Algo parecido se passa em Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkovski,em que o pai, que fazia sinos, cuja técnica todos desconheciam, foi supostamentepassada ao filho. Por ocasião da morte do pai, o adolescente Boriska diz ter tidoensinamentos, que este antes de morrer lhe passara o segredo e então, o garoto,com arrogância nervosa, comanda o processo de fabricação de um grande sino.Espera-se que ao final seu tilintar soe de modo poderoso a ser ouvido longe.Boriska aguarda nervosamente ao teste, em que se movimenta o pêndulo para quebata nas bordas e produza o som característico. A resposta é positiva e o sinoproduz o som esperado. Quando todos se dispersam, Andrei Rublev encontra ogaroto chorando desesperadamente. Nesse momento, Boriska surpreendementeconfessa ao pintor que seu pai nunca lhe havia passado o segredo. Como ele teriaaprendido o “segredo” senão por transmissão?Retomando Benjamin, trata-se aí de mais um caso de transmissão e nãode ensino ou de decodificação das técnicas para se fazer um sino. Assim, trata-se da
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ideia de experiência de Benjamin, em que o que se trasmite de geração a geraçãonão é algum ponto específico, uma técnica, mas um eterno presente. De ondeBoriska teria aprendido senão pelo pai (e não do pai), com o convívio? Parece-nosque o possível da arte aí se deu em razão do desejo do garoto Boriska de ser dignode carregar um traço do pai, dessa dignidade de certo “pertencimento”, de filiação.Em que pese a dimensão da transmissão no tocante à arte na escola,contudo, há um aspecto prático para o qual Bergala chama atenção. A constituiçãoda experiência com filmes na escola depende de vários aspectos, estando dentreeles, a constituição do hábito de ver filmes. Bergala chama atenção também paraque a escola não fuja aos verdadeiros desafios, devendo a escola “confrontarse a lasverdaderas dificultades del acto de creación en el cine” (BERGALA, 2007, p. 177).Para Bergala, esse aspecto do “ato de criação no cinema” seriafrequentemente negligenciado nas atividades práticas com o cinema na escola. Issofica evidente nos curtas-metragens de tipo “cartão de visitas”, feitos já com apreocupação de seduzir canais de televisão, de inserir-se no mercado,digestivamente. Tais curtas-metragens são, em grande medida, diz Bergala,hipercodificados, de modo que passam a sensação de “já vistos” tal sua formataçãopara o mercado. Essas obras sentem-se impelidas a parecerem brilhantes, com umgiro final e movimentos sofisticados de câmera etc. Nesse modelo dominante decurta-metragem, dentre alguns problemas, Bergala aponta a falta do sentimento dotempo, “que tampoco debería depender de la duración de la película.” (BERGALA,2007, p. 178). Para essas produções, o objetivo maior é o de contar uma história ede significar, isto é, “una voluntad exclusiva de enunciación” (BERGALA, 2007, p.178). Ao contrário, no contexto pedagógico da escola, é preciso colocar aquestão do que deve ser priorizado, se o produto ou o processo. Pois importa sabercomo professores e alunos se colocam diante da questão: o que enquadrar, como,por quanto tempo; quando cortar, selecionar, montar. Para Bergala, a busca pelosentido acaba por controlar todas as etapas da produção dos curtas-metragensque, em tese, seria o lugar de respiro da linguagem cinematográfica, já que oscurtas-metragens ainda não estão inseridos no circuito fechado de exibição defilmes. Por isso, ele se coloca a questão de como “introducir en pedagogía que lo
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importante es que haya vida en un plano, y que la vida no se deja captar tanfacilmente como se produce el sentido (...)” (BERGALA, 2007, p. 179).Assim, a exibição na escola de filmes de cineastas como Jean-LucGodard ou Abbas Kiarostami, por exemplo, acaba não acontecendo pelapressuposição da instituição de que não há possibilidade de estabelecimento dosentido a partir de tais filmes, quando, a rigor, uma matriz de filmes nãoinviabilizaria a outra. É certo que se trata de projeções com procedimentos bemdistintos. Assim, à diferença da projeção da de um filme já formatado paratelevisão, o de Godard ou o de Kiarostami revelaria, de saída, que a relação com oolhar codificado dos alunos não se daria de modo suave e agradável como a relaçãocom qualquer coisa que fuja ao estritamente figurativo ou narrativo. Por isso, parapromover a transição desse olhar a um olhar mais errante dever-se-ia antecederum Godard por toda uma sequência de filmes mais “leves”? Como diz Bergala,deve-se começar com Pokemon para se chegar a um Carl Dreyer? No entanto, seriaexatamente a partir de um Godard (Kiarostami, Carl Dreyer, Bergman etc.) queparecem surgir aberturas para tratar o cinema na escola como alteridade. Godard,por exemplo, imprime uma marca própria ao cinema, dentre outros aspectos, aotirar o peso do enredo. Seu cinema é a manifestação de uma concepção menospresa ao figurativo, menos fechada e menos preocupada em contar uma história,ainda que em algum nível, conte, caso também de Kiarostami, Dreyer e tantosoutros como Bergman e Tarkovski, por exemplo. Lembremo-nos que Piagetdestaca o equívoco dos pedagogos de reduzir os objetos concretos a um processofigurativo (PIAGET, 1970, p. 72). Da mesma forma, as escolas elegem os filmesfigurativos ou narrativos por servirem de ilustração às disciplinas e pela facilidadede incluí-los em seus discursos, pela facilidade em explicá-los.
O desejo de encontrar figuração nas artes parece sintetizar a obsessãoda escola pela produção do sentido a que se refere Bergala. Com isso, não se tratade propor que os filmes busquem o apagamento total da figura. Tais figurascontinuam semelhantes ao mundo em que vivemos. Para fazermos umacomparação com a pintura, tomemos como exemplo o quadro de Paul Cézanne A

floreira azul (1885-1887, Museu d’Orsay, Paris, França). As figuras que compõem a
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tela não correspondem à realidade objetiva, mas não deixamos de reconhecer alios objetos. Suas linhas não procuram reproduzir a floreira que imaginamos terservido de modelo. No quadro, a floreira está inclinada para a esquerda, como sefosse tombar. As linhas retas se concentram nas bordas da mesa e no jarro àesquerda. E ainda nos perguntamos se o arranjo de flores não estaria preste aderrubar a floreira. Os vasos e mesas, que por ventura figuram nos filmes deGodard, são aqueles mesmos que encontramos na realidade exterior. O que estádiluído são a história, os personagens, o emolduramento.

Figura 2 - A floreira azul (Le vase bleu), Paul Cézanne, 0,612 x 0,5, óleo sobre tela,Museu d’Orsay, Paris, 1889-1890.
Enfim, para escapar à armadilha da busca pelo sentido promovida atodo custo pelos curtas “festivaleiros”, Bergala chega a sugerir que, em vez de vinteminutos, o aluno faça apenas um plano, mas com experiência íntima, em prol doato de criação. Essa experiência tem que mobilizar o desejo do aluno e suascapacidades para com o cinema.
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4.3- O cinema e a indústria cultural

A discussão sobre a indústria cultural promovida por Adorno eHorkheimer aparece como capítulo, sob o título “A indústria cultural: oesclarecimento como mistificação das massas”, em texto maior denominado
Dialética do esclarecimento (ADORNO & HORKHEIMER, 2006), publicado em 1947.Tal escrito é uma crítica à concepção de emancipação por meio da razão, tese doIluminismo condensada no texto célebre de Kant, Resposta à pergunta: que é o

esclarecimento? (KANT, 1985). Como se sabe, Kant via na razão o meio pelo qual ossujeitos sairiam “progressivamente” da menoridade e passariam à maioridade.Para ele, o estado de menoridade é a incapacidade de se fazer uso de seu próprioentendimento sem a direção de outra pessoa, sendo a permanência neste estado deresponsabilidade do próprio sujeito “menorizado”. A saída da menoridade é,segundo Kant, o ponto principal do Esclarecimento (KANT, 1985). A razãoiluminista tomou uma forma particular na sociedade moderna, identificada porAdorno e Horkheimer como razão instrumental, isto é, como instrumento dedominação técnica.Apesar de o problema sobre essa transformação da razão iluminista emrazão instrumental apontado por Adorno e Horkheimer estar presente também nofascismo e nazismo, neste texto, os autores estão se referindo à sociedade modernae industrial de forma geral, cujo exemplo ítalo-germânico é um consequenteparoxismo. São concepções políticas que expressam uma razão com respeito a fins,isto é, uma razão que administra as vidas, regulamenta-as, controla-as, eliminando“(...) o horizonte sombrio do mito [que] é aclarado pelo sol da razão calculadora,sob cujos raios gelados amadurece a sementeira da nova barbárie.” (ADORNO &HORKHEIMER, 2006, p. 38). Contudo, é no capitalismo contemporâneo, sobretudo,impulsionados pela experiência nos EUA, que eles identificam que “a culturaconverteu-se totalmente numa mercadoria (...)” (ADORNO & HORKHEIMER, 2006,p. 162, destaque nosso), e que o pensamento teria perdido o fôlego e se limitado àapreensão do factual isolado (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 162). Aconclusão de Adorno e Horkheimer não é outra senão a de que a razão, que, emtermos kantianos, apontaria para a superação de um estado de menoridade, na
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verdade, intensifica tal estado. Em vez de libertar, aprisiona. Para Barbara Freitag,o texto representa, pois, “a morte da razão kantiana, asfixiada pelas relações deprodução capitalista” (FREITAG, 2004, p. 21).Essa posição de Adorno e Horkheimer é tomada por muitos autorescomo pessimista. O pessimismo justificar-se-ia pela necessidade de explicar oadvento do fascismo, do nazismo, do regime stalinista e, ao mesmo tempo, arevolução que não veio no Ocidente. Isto é, explicar “o fracasso dos prognósticosmarxistas, sem romper, no entanto, com as intenções marxistas.” (HABERMAS,2000, p. 166). No intuito de libertar a humanidade do jugo da repressão, daignorância e da inconsciência, os dois autores teriam colocado a razão em aporias,dentre elas, a de criticar a razão instrumental pela própria razão.Habermas, herdeiro do legado do Instituto de Pesquisa Social, queidentifica tais aporias, tenta salvar a razão desta encruzilhada e do referidopessimismo. Para ele, Adorno e Horkheimer eram perfeitamente conscientes dascontradições perfomativas da crítica totalizada (HABERMAS, 2000, p. 170). Noprefácio de 1944 do referido texto, Adorno e Horkheimer reconhecem que aautodestruição do esclarecimento é uma aporia: “A aporia com que defrontamos(...) a autodestruição do esclarecimento.” (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 13).O seguinte trecho de Habermas dá uma indicação de sua crítica.
Como podem os dois iluministas, pois nunca deixaram de sê-lo,subestimar o conteúdo racional da modernidade cultural, de talmodo que em tudo percebem apenas uma aliança entre razão edominação, poder e validade? Não se deixam inspirar porNietzsche (...), valendo-se de uma experiência fundamental
autonomizada da modernidade estética? (HABERMAS, 2000, p.172).

Para Freitag, assim como Habermas, Adorno e Horkheimer tambémpreservam, “em sua essência, a crença iluminista: usar a razão como instrumentode libertação para realizar a autonomia, a autodeterminação do homem.”(FREITAG, 2004, p. 41).O termo indústria cultural aparece no bojo dessa discussão, mas jáestava presente em “Arte e Cultura de Massa”, artigo de 1941, de Horkheimer(FREITAG, 2004, p. 66). Em “A indústria cultural: o esclarecimento como
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mistificação das massas”, Adorno e Horheimer querem demonstrar que a “arte,fundida com o divertimento, teria sido paralisada em sua força inovadora eesvaziada de todo conteúdo crítico e utópico.” (ADORNO/HORKHEIMER apudHABERMAS, p. 160). O texto procura denunciar o predomínio da identidade - “aeterna repetição do mesmo” - que se apresenta com a ideia de certa liberdadecriativa que se potencializaria pela livre circulação das obras e que poderiam seracolhidas ou não pelo público conforme o julgamento sobre o valor destas.A ideia de livre circulação das obras é defendida por Paul Lazarsfeld(1971). O sociólogo austríaco sustenta a ideia de espontaneidade e dedemocratização dos produtos da chamada cultura de massa como um movimentoespontâneo a que o mercado se adequaria. Para Adorno e Horkheimer, na verdade,essa circulação “espontânea” de obras responderia ao “poder absoluto do capital”(ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 99). As cifras que envolvem os projetosindustriais, incluindo aí o cinema, são já uma suspeita de que não se trata de algoespontâneo como parece muitas vezes ser entendido: “A racionalidade técnica hojeé a racionalidade da própria dominação” (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 100).Já no início da implantação do rádio, a indústria cultural cumpria o destino desubmeter a audiência a uma mesma programação. Igualmente, para Adorno eHorkheimer, o cinema apassivaria a percepção dos espectadores.O cinema-mercadoria existe em função do mercado consumidor, que oretroalimenta. Para se ter ideia dessa relação de reciprocidade, no Brasil, o públicoque foi a cinema em 2014, por exemplo, aumentou em 4,1% em relação a 2013,rendendo R$ 1,96 bilhão45. Tais cifras têm implicação na dimensão de controle daindústria cultural sobre a suposta espontaneidade do público. A exemplo doscurtas-metragens “festivaleiros” mencionados por Bergala (2007), que se esforçampara fazer um produto voltado para o mercado, Adorno e Horkheimer destacam osprogramas de caça aos talentos – existentes aqui e alhures, que consiste em
45 “Diferente do que aconteceu em 2013, o propulsor do crescimento do mercado brasileiro decinema em 2014 foi o filme estrangeiro, particularmente o norte-americano. Os filmes estrangeirosreverteram a tendência de queda observada em 2013 com um crescimento de 12,2%. No total, 16obras dos EUA ultrapassaram a marca de três milhões de ingressos. Em 2013, foram dez. Destaca-setambém o aumento da quantidade de grandes campanhas de lançamento de títulos estrangeiros.Durante o ano, nove filmes estrangeiros foram lançados em mais de mil salas, contra seis em 2013 equatro em 2012”. Fonte:ANCINE.http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/Informes/2014/Informe_anual_preliminar_2014_ArquivodePublicacao.pdf. Acesso em 11 de maio de 2016.
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concurso de canto na televisão ou no rádio, em geral, para pessoas até então semprojeção profissional -, como manifestação já de um formato mercadológicopreconcebido. No caso, os autores se referem a programas de rádio, cujo públicoatraído, a despeito de se constituir de pessoas novas, uma vez que não trabalhampara nenhuma gravadora, no entanto, “(...) já pertencem à indústria muito antes deserem apresentados por ela: de outro modo não se integrariam tãofervorosamente.” (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 100). Essa busca intensapelo reconhecimento já é, segundo Adorno e Horkheimer, sinal de que são elesmesmos uma produção da indústria cultural. Dimensão controladora, queregulamenta o consumo e que é regulamentado por ele. O consumidor impõe suademanda, que é atendida pelo filme. Impõe-se pela força consumidora dacoletividade.
Outrora, o sujeito que olhava, escutava, li uma obra, devia seesquecer, se fazer indiferente. Hoje a obra é objeto do desejopequeno-burguês que espera que a obra lhe traga algo. A obra-de-arte se torna a ‘coisa’ que satisfaz esse desejo, sendo sentida comonecessidade. A arte, na medida em que corresponde a umanecessidade social, se torna uma empresa movida pelo lucro:duplamente rentável, já que permite manter o status quo esatisfazer necessidades perpetuamente recriadas e condicionadasno consumidor, que nem mais toma consciência de que no interiorda falsa totalidade não pode existir satisfação autêntica. Aexploração econômica com fins ideológicos contribui para o queAdorno chama a ‘Entkunstung [perda do caráter artístico da arteou desertificação da arte] da arte’. (JIMENEZ, 1977, p. 86).

Elogiado por Benjamin, esse aspecto coletivo constitutivo da relaçãocom a produção do filme como obra de arte na modernidade é um problema paraAdorno:
a coletividade é algo que penetra até o íntimo do filme. Osmovimentos que ele representa são impulsos miméticos. Antes dequalquer conteúdo e conceito eles animam os espectadores e osouvintes a se movimentarem juntos, como num trem. Nessamedida, o filme é semelhante à música, assim como nos primeirostempos do rádio a música era parecida com as películas.Dificilmente chega a ser um desvio considerar o sujeitoconstitutivo do filme como um ‘nós’ (...). À medida que o olho éarrastado nesse fluxo, ele cai na corrente de todos aqueles queseguem o mesmo apelo.” (ADORNO In COHN, 1994, p. 105).
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Na mesma direção, Freitag afirma que
A cultura fornecida pelos meios de comunicação de massa nãopermite que as classes assalariadas assumam posição crítica face asua realidade, já que ela mistura os planos da realidade materialcom as suas formas de representação e progressivamente anulamos mecanismos de reflexão e crítica para acionarem a percepção eos sentidos (visão e audição).” (FREITAG, 2004, p. 73).

Os meios de comunicação de massa não só não permitem oconhecimento dos processos de produção como reforçam a posição das classestrabalhadoras como meros consumidores. Os produtores a serviço da indústriacultural, lembra Kracauer, não se deixarão seduzir em fomentar espetáculos que,de algum modo, ataquem os fundamentos da sociedade. Por isso, “os filmes feitospara as classes mais baixas da população são sempre mais burgueses do queaqueles para o público mais refinado, precisamente porque eles tocam em pontosde vista subversivos sem explorá-los.” (KRACAUER, 2009, p. 311). Isso permite aKracauer decifrar “o cinema [...] como ideologia.”46 (ADORNO, 2009, p. 12), comoinstrumento desse processo de alienação. Alienação que não se apresenta comodefeito na comunicação de massa. Ela é, na verdade, pressuposta.A ideologia é também uma questão para a escola. Para Barbara Freitag,“a atuação da ideologia na escola não se daria tanto na transmissão de conteúdosideológicos, mas sim através do próprio instrumento de transmissão (de quaisquerconteúdos), ou seja, da linguagem” (FREITAG, 1980, p. 09-10). Igualmente, paraAdorno e Horkheimer, o cinema serviria como instrumento de alienação em suaimposição como produto industrial atendendo ao propósito ideológico comolinguagem.
Visto que a presença desse cinema comercial ideológico na sociedade émassiva, e que ele se constitui, em grande medida, como reprodução do mesmo –em suas palavras, “arte (...) paralisada em sua força inovadora e esvaziada de todo

46 Preciosa a observação de Terry Eagleton sobre o suposto desaparecimento do termo ideologiados artigos e textos acadêmicos em geral numa época em que se nota a organização ideológica degrupos em torno de questões polêmicas, como declaração de guerra a países, a reunião do chamadoeixo do mal etc. (Cf. EAGLETON, Terry. Ideologia. São Paulo: ed. UNESP, 1997).
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conteúdo crítico e utópico” -, como fazer a escola escapar à intensa (e quaseexclusiva) imposição da narratividade fílmica, frequentemente reforçada peloexcesso de imagens e falas que tudo explicam, o que contribui para a manutençãoda posição do espectador como consumidor de imagens “esvaziadas” e procurarmarcar o ambiente escolar com uma multiplicidade fílmica mais significativa?Em “A indústria cultural...” e em vários outros textos, Adorno eHorkheimer já teriam dado o tom da resposta a essa pergunta. Apesar dassugestões de determinadas ações para a contenção do domínio da alienaçãoproduzida pela indústria cultural, sua crítica é por demais estrutural paracontentar-se com reformas. O tom da resposta à pergunta acima é, pois, pelanegação, isto é, que não é possível escapar ao império da indústria cultural. “Laindustria de la cultura pasa por alto su moralismo (...). La enfermedad no está enlos individuos de malas intenciones, sino en el sistema mismo.” (ADORNO, 1969b,p. 82). Não se trata de moralizar a observação sobre o fenômeno da indústriacultural senão de reconhecer que há uma estrutura que antecede a produção daarte e que a absorve tão logo ela surja.Em dois textos sobre televisão Adorno reafirma sua posição em não versaída para a autenticidade no audiovisual: “El vocabulario de la escritura deimágenes no es sino estereótipos.” (ADORNO, 1969a, p. 72). Neste mesmo texto elediz:
Así como toda imagen o cuadro pretende suscitar en elobservador lo que en ellos está enterrado y con lo cual ofrecenanalogías, los cuadros del cine o la televisión, breves como uncentelleo y fluidos, se parecen más a una escritura. Son leídos y noobservados. El ojo es arrastrado por líneas, como al leer, y en laplácida suceción de las escenas, es como si se diera vuelta a unapágina. En cuanto imagen, la escritura ideográfica es un medioregresivo en el que vuelven a encontrarse el productor y elconsumidor; se trata de una escritura que pone a disposición delhombre moderno imagénes arcaicas. Una magia sin encanto nocomunica ningún enigma, sino que corresponde a modelos decomportamiento conformes no sólo al peso del sistema total, sinotambién a la voluntad de quienes lo controlan (ADORNO, 1969a, p.71).

Para Adorno a semelhança entre as obras é uma indicação dedirecionamento e controle estético. “La similitud de las películas es prueba de la
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unidad de la industria de la cultura: es casi indiferente por donde se aborde.”(ADORNO, 1969b, p. 76). O cinema é produto “de una planificación comercial, noconoce esa riqueza de estratos.”47 (ADORNO, 1969b, p. 76).O ar de familiaridade dos filmes ditos comerciais confirma oprognóstico de Adorno, pois “(...) tudo o que se lhe oferece é tão semelhante ouidêntico (...).” (ADORNO, 1991, p. 79). Essa sememelhança é verificável no usorecorrente de clichês48, por exemplo. “(...) a obra medíocre sempre se ateve àsemelhança com outras, isto é, ao sucedâneo da identidade. A indústria culturalacaba por colocar a imitação como algo de absoluto.” (ADORNO/HORKHEIMER
apud HABERMAS, p. 161).Adorno critica aqueles que defendem que a padronização da estética docinema mencionada pelo autor dar-se-ia em razão da atenção dispensada pelocinema à produção da informação. Por sua vez, em uma entrevista sobre Godardconcedida à Cahiers du cinema (DELEUZE, 2004), Deleuze confirma esse parecer deAdorno, chamando atenção para a disseminação do uso funcional da linguagem natelevisão, no cinema e na literatura, com a expulsão das linhas de fuga e dodesequilíbrio na linguagem ou da gagueira em sua própria língua. “Não ser gagoem sua fala, mas ser gago da própria linguagem.” (DELEUZE, 2004, p. 52). Dado ouso funcional generalizado da linguagem na televisão, para Deleuze, Godard – quefez dois programas e que foi ao ar por seis vezes - teria sido o único caso de quemnão se deixou enganar por esse meio de comunicação. “Em geral já perdemos antesde começar.” (DELEUZE, 2004, p. 52). Do mesmo modo, para Adorno, a discussãoem torno da televisão (como também do cinema ou do rádio) não deve ser tomadade modo isolado, pois para ele a televisão é

um momento no sistema conjunto da cultura de massa dirigistacontemporânea orientada numa perspectiva industrial, a que aspessoas são permanentemente submetidas em qualquer revista,
47 Adorno se refere ao conceito de multiplicidade de estratos estéticos: “[...] el hecho de queninguma obra de arte comunica de manera unívoca y de per sí su contenido. Se trata siempre dealgo complejo, que no puede ponerse estrictamente en un casillero y que sólo se abre en un procesohistórico.” (ADORNO, 1969, p. 77).48 Clichê aqui no sentido de Deleuze, segundo Rodrigo Guéron: “esquema de controle einteriorização dos instintos.” (GUÉRON, 2011, p. 138). Vale notar que em alguns filmes o clichêpode aparecer de forma involuntária, contudo, nos chamados filmes comerciais, ao contrário, ele écondição de sua existência.
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em qualquer banca de jornal, em incontáveis situações da vida, demodo que a modelagem conjunta da consciência e do inconscientesó pode ocorrer por intermécio da totalidade desses veículos decomunicação de massa (ADORNO, 2006b, p. 88).
A televisão e o cinema e todo o conjunto de meios de comunicaçãoestariam comprometidos em sua própria ontologia com a sociedade (ADORNO,2006b, p. 81). Os fins de sua reprodução respondem aos interesses dos própriosprodutores, lançando-se incansavelmente “contra el espectador ‘mensajes’abiertos o encubiertos. Posiblemente estos últimos, por ser psicológicamente losmás efectivos, tengan preeminência en la planificación.” (ADORNO, 1969b, p. 77).Esse comprometimento ou controle da sociedade em relação à televisão- a despeito da discussão sobre que função ela deveria desempenhar: se informar,entreter ou a de formação -, para Adorno, ela serve mais àquela do que a esta, poisentende que a formação exige certos cuidados a que a televisão, a princípio, não sedetém. Nesse sentido, sugere que seja ensinado às pessoas como ver televisão, demodo que elas não se sintam iludidas nem subordinadas a ela como ideologia, istoé, como “tentativa de incutir nas pessoas uma falsa consciência e um ocultamentoda realidade, além (...) de procurar-se impor às pessoas um conjunto de valores.”(ADORNO, 2006b, p. 80).Segundo Adorno, a potência que Benjamin viu no cinema negligenciaessa dimensão da indústria cultural. Ele, por exemplo, “não tratou de quãoprofundamente várias de suas categorias postuladas para o cinema – valor deexposição, teste – estão comprometidas com o caráter da mercadoria, contra o qualsua teoria se volta.” (ADORNO In COHN, 1994, p. 104). Prossegue: “A durabilidadedo método voltado para o choque [no sentido de Benjamin] desperta dúvidas.”(ADORNO In COHN, 1994, p. 105). Isto é, Benjamin, ao combater o caráter demercadoria do cinema, estaria, na verdade, reforçando-o como tal, pois paraAdorno, “qualquer realismo estético hoje” (ADORNO In COHN, 1994, p. 104) estápreso à lógica da mercadoria. Considerando que esse texto – “Notas sobre o filme”(1994) – foi publicado em 1967, é certo que não passaram despercebidos porAdorno vários movimentos importantes no cinema, dentre eles, o Neo realismoitaliano, e o aparecimento de muitos cineastas que, no mínimo, causariam certasuspensão da assertiva de que tratar-se-iam de trabalhos restritos a produtos da
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indústria cultural. No entanto, Adorno sugere que o cinema reforce nele própriooutras linguagens, como a música, caso de um filme do compositor MauricioKangel, Antithese (1965). Essa seria a forma de potencializar o cinema. Cita A Noite(La notte, 1961), de Michelangelo Antonioni, como o antifílmico, por apresentarimagens estáticas. Para ele, este filme expressa pelo antifímico “o tempo vazio comolhos vazios.” (ADORNO In COHN, 1994, p. 102). Seria o caso de incluir esse filmeentre aqueles que são como “um resto de art nouveau (...) que querem fazer nuvensperegrinas e lagos sombrios falarem por si.” (ADORNO In COHN, 1991, p. 104)?A partir do que até aqui foi dito, vale notar o quanto Adorno eHorkheimer parecem tratar a indústria cultural como unidade, um blocohomogêneo que se instalou nos poros da vida social de modo que não só adivulgação das obras, mas o próprio processo de produção artística já estariacondenado à sua lógica. Tratar-se-ia de uma espécie de agente que submete aprodução cultural a um formato fechado.Como dissemos, segundo Habermas, essa crítica de Adorno eHorkheimer é niveladora, pois “desconsidera os traços essenciais da modernidadecultural.” (HABERMAS, 2000, p. 163). Esquece, por exemplo, a riqueza dacontribuição das vanguardas. (HABERMAS, 2000, p. 162-163). Para Jesús Martín-Barbero, o modo de Adorno mobilizar a discussão sobre a arte é aristocrático.Afirma ainda que Adorno privilegia a “arte maior” em detrimento de outra, porconsequência, “menor”. Retomando o conceito de indústria cultural, ressalta queele desconsidera a importância da arte popular. Mais: impossibilita pensá-la. “E sena origem da indústria cultural, mais que a lógica da mercadoria, estivesse de fatoa reação frustrada das massas ante uma arte reservada às minorias?” (BARBERO,2008, p. 77). Quanto a essa concepção de arte pura e hierarquizada de Adorno,Barbero destaca que na era da comunicação de massa “a arte permanece íntegraprecisamente quando não participa da comunicação” (ADORNO apud BARBERO, p.79). Adorno e Horkheimer parecem ter se enredado “nas teias doaparentemente icônico, repetitivo e massificador.” (CABRERA, 2013, p. 80),limitando sua visão do cinema àquele cinema convertido em virtual, nos termos deKátia Maciel, porque seduzido e tragado pela tecnologia (MACIEL, 1993).



96

Não obstante, contrariamente à semelhança que caracterizaria as obrasde arte submetidas à indústria cultural de que tratam Adorno e Horkheimer, épossível apontar toda uma linhagem de filmes cuja dessemelhança é a marca maior.Assim, dentre muitos exemplos, A Palavra (Ordet, 1957), de Carl Dreyer, escapariaà reprodução do mesmo ao traduzir a ideia de milagre em acontecimento humano.
A Palavra, nesse sentido, não seria mero produto industrial. Do mesmo modo,filmes da juventude do cinema como Paris Adormecida (Paris qui dort, 1924), Sob

os Tetos de Paris (Sous le toits de Paris, 1930) e A Nós a liberdade (A Nous la liberté,1931), de René Clair, para citar apenas um cineasta. Benjamin vai ser aquele quepercebe esse potencial do cinema para além de sua condição de repetição domesmo. Há nesses filmes citados algo muito diferente do esquema sensório-motor.Seus “personagens não ‘sabem’ mais reagir às situações que os ultrapassam (...).Nasce uma nova raça de personagens. Mas, sobretudo, nasce a possibilidade detemporalizar a imagem cinematográfica (...)” (DELEUZE, 2004, p. 78). Deleuze aíestá se referindo principalmente aos filmes de Yasujiro Ozu e aos do Neo realismoitaliano. Com a Nouvelle vague francesa, essa perspectiva muda ainda mais.Mesmo que em muitos filmes desse movimento a literatura estivesse fortementeimbricada, os enredos, em grande medida, não respondiam mais às demandas dotexto, chegando ao ponto ideal (de escritura) de utilização da câmera como caneta(DUBOIS, 2004), o que se constitui em outro nível de infidelidade a um referenteou à diluição de uma figuração ou transposição de um modelo original. Nem tudoque se apresenta na tela está justificado diegeticamente. Godard, por exemplo, fazfarto uso de recursos como o salto, em Acossado (À bout de souffle, 1959), e o falso-
raccord49, em Week-end à francesa (Week end, 1967).É divergindo do sentido de submissão ou da colonização da imagempela palavra, no sentido de Godard, que o cinema não-narrativo - ou o cinema não
49 Em contraposição ao raccord (continuidade), o falso-raccord sugere um corte na continuidade,como o faz diversas vezes Godard já desde Acossado, seu primeiro longa, quando corta “semnecessidade” (do ponto de vista da montagem de planos). Corte, esteticamente falando, pois nãochega a prejudicar a continuidade sugerida pelo raccord. Vale lembrar que o falso-racord já erafartamente utilizado por Eisenstein e também por Roberto Rossellini. Aumont cita como exemplo
Viagem à Itália (1953). Para ver mais: AUMONT & MARIE, 2003, verbete Falso-raccord.
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submetido exclusivamente ao narrativo -, deseduca o olhar, na medida em que nãorepete a fórmula do cinema comercial, ao contrário, subverte-a.Godard se pergunta pelas possibilidades do próprio cinema,reconfigurando-o como lugar do pensamento e da sensibilidade. Nesse sentido,trata-se de um cinema deseducativo, na medida em que contraria a concepção deeducação levada a cabo na predominância pela busca do sentido dos discursospedagógicos cientificizantes, a exemplo dessa mesma busca pelos curtas-metragens “festivaleiros”, como diz Alain Bergala (2007). O falso-raccord é umindicador de que o exercício cinematográfico ganha autonomia frente à função decontar algo, de reprodução naturalista, tônica das produções hollywoodianas, poisesse recurso não contribui para a transparência nem para a progressão da história“contada”; ao contrário, chama atenção para os processos fílmicos e,frequentemente, como diz Nana (Anna Karina) em Viver a vida (Vivre sa Vie, 1962),de Godard, “quanto mais falamos, menos as palavras significam.” (ver Figura 3). Aobra de Godard aí situa-se como arte conceitual. Ao fazer cinema, Godard pensa opróprio cinema.Assim, em vários enquadramentos de seus filmes, Godard deixaelementos de fora que, a princípio, seriam importantes para a compreensão dahistória ou que satisfariam o voyeurismo do espectador. É o caso da cena inicial em
Viver a Vida, que se passa num café (Ver Figura 3), em que Nana conversa com Paul(André Labarthe). Nana é vista de costas, no centro do quadro, enquanto Paul não éenquadrado apesar de sua voz ser ouvida. A cena tira o espectador de seu lugaruma vez que ele está habituado a tudo ver e ouvir. O espectador se impacienta,porque não quer perder nada para que não lhe faltem elemenos para compreensãoda história. Contudo, as falas do casal não ajudam muito na compreensão dodiálogo. Mais uma vez, é como Nana diz: as palavras perdem sua significação.Algo acontece aí, pois não se trata de deixar de fora do quadro algumacoisa como a uma peça de quebra-cabeça a fim de que o espectador o monte, nemde apresentar uma charada. Emblema disso é, por exemplo, o final de Acossado, emque o personagem Michel Poicard (Jean-Paul Belmondo), caído no chão, prestes amorrer, diz uma palavra que não é compreendida por Patricia Franchini (JeanSeberg), personagem que o delatou à polícia. Ela pergunta a um homem que se
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encontra na ocasião: “O que ele disse?”. “Ele disse que você é mesmo asquerosa”.Em seguida, Michel Poicard passa os dedos sobre os próprios olhos como se fazcom os moribundos (ver Figura 4). Ironia. Godard está satirizando os clichês. Nessemomento, desnorteada, Patricia olha para a câmera e, ao mesmo tempo, passandoo polegar pelos lábios (ver Figura 5) – gesto que Michel fizera algumas vezes nofilme, pergunta retoricamente o que significa “asquerosa”. Continua a olhar para oespectador (Benjamin diria que ela olha para o aparelho) como a perguntar porsua opinião: eu sou asquerosa? Não espera pela resposta, dá-lhe as costas. Terminao filme.

Figura 3: Viver a vida(Vivre sa vie, 1962). Nana, de costas, em diálogo com Paul, fora de quadro.

Figura 4: Acossado (À bout de souffle, 1959). Michel Poicard fecha os próprios olhos “antes” demorrer.
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Figura 5: Acossado (À bout de souffle, 1959). Patricia Franchini passa o polegar nos lábios,imitando o gesto de Michel Poicard.Tanto em Viver a Vida quanto em Acossado, Godard não deixou decontar uma história. Neste, por exemplo, o espectador é informado sobre a vida dedois personagens que, de um modo bastante singular, apaixonam-se um pelo outroe sobre os acontecimentos que levam à morte de um deles. No entanto, nodesenvolvimento dessa história, há a economia de informações, de diálogos, defatos causais que levariam a outros. Em passagens discretas (como ao responder àpergunta que lhe fazem se ela é bonita), o filme nos informa que Michel gosta dePatricia. Ele responde: “Ela é estranha, mas eu gosto dela”. Além disso, perseguidopor ter matado um policial, poderia ter saído do país, mas espera convencerPatricia a ir com ele. Para provar a si mesma que não estava apaixonada porMichel, Patricia o denuncia à polícia e diz isso a ele: “Não quero estar apaixonadapor você! Por isso telefonei para a polícia. Fiquei porque queria ter a certeza seestava ou não apaixonada por você. O fato de ser tão má para você prova que nãoestou apaixonada.”. “Repete isso”, diz Michel. Patricia repete palavra por palavra. Eouve de Michel: “Prova que não há amor feliz.”. Patricia hesita.Pode-se dizer que Godard resiste ao final melodramático em que, fácilseria que o espectador escutasse um violino e que a morte do personagem selasseuma redenção em que o amor prevaleceria. Ao contrário, tem-se uma atmosfera deinadequação, incompletude. Asquerosa, traidora, qual o adjetivo para Patricia? (verFigura 5). Tal cinema (em alguma medida não-narrativo) muda a referênciaestável do espectador fomentado pela “verborragia” (inclusive visual) do cinema
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clássico, que tudo explica e mostra. Se para muitos esse cinema aparece como aarte dos novos tempos, como aquela que poderia traduzir a angústia dessecontexto, para alguns cineastas, caso de João Moreira Salles, ele não é. Segundo odocumentarista, o atributo natural do cinema é a leveza - como é próprio a umproduto da indústria cultural -, não o mergulho nas águas profundas da condiçãohumana. “Penso que ele [o cinema] é deficiente, pode menos do que a literatura ouaté mesmo do que a pintura” (SALLES, 2011, p. 84). Para ficar com o cinema deautor, como ele diz, faz críticas a Bergman, John Ford e a Godard. “Acossado (À Bout

de Souffle, 1960) é puro deslize na superfície, nada de mergulhos. Godard não tentair para o fundo, prefere deslizar para os lados, na pura alegria de se deixar ir. [...].Comédia, por exemplo, o cinema faz muito bem.” (SALLES, 2011, p. 85). Para ele,Bergman é ambicioso demais, não em si mesmo, mas pelo meio [o cinema] que eleresolveu empregar para investigar. John Ford, “um grande entusiasta dosdeslizamentos horizontais.” (SALLES, 2011, p. 85).Apesar dessas declarações incisivas sobre a natureza do cinema seremmuito posteriores aos textos de Benjamin, elas não aparecem isoladas. Sãoexpressão de uma ideia disseminada, inclusive na escola, o que torna mais ousadopor parte de Benjamin atribuir ao cinema a condição de arte, quando a concepçãodo que era arte estava concentrada naquelas já consagradas, caso da pintura e daliteratura, por exemplo. No caso da fotografia e do cinema, o aparelhamento(achava-se) isentava o artista de implicação. Do mesmo modo, a pré-fabricação dosobjetos, ready-made, como diz Thierry de Duve (2007), concorriam com osentimento de alguns artistas de estarem perdendo terreno para o que é comum,os utensílios ordinários. Duve cita o exemplo de Don Judd, que se defende deDuchamp contra o vale-tudo. É como se Don Judd dissesse: “Não, não vale tudo. Osmeus objetos não são objetos ordinários, são objetos específicos.’” (DUVE, 2007, p.216). Ou ainda: eu sou artista. Don Judd assusta-se com a ideia de que todo mundopode ser artista, como se o lugar do artista deixasse de existir, por consequência.“A arte está ameaçada a partir do momento em que qualquer coisa pode ser arte equalquer um pode ser artista.” (DUVE, 2007, p. 217). O ready-made conferiria essacondição a qualquer um por meio de qualquer objeto de uso cotidiano. Em alguma
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medida também o cinema e a fotografia. Esta, diz Duve, “é uma pintura ready-

made.” (DUVE, 2007, p. 218).É nesse sentido que o cinema representa o auge do abalo sofrido pelatradição (BENJAMIN, 1996a, p. 169), mas é também o reverso da crise, na medidaem que representa a “renovação da humanidade.” (BENJAMIN, 1996a, p. 169).Como antídoto que é feito do próprio veneno, a técnica, responsável pela perda ouempobrecimento da experiência, por meio do cinema pode incrementar a visãohumana e também a experiência50. Para Benjamin, contrariamente a Adorno,
(...) atualmente, talvez apenas o cinema esteja acima desta tarefa[de representar a modernidade] – de qualquer modo, é ele que seencontra mais próximo dela que qualquer outra forma de arte. Equem reconhecer isto estará inclinado a rebater as pretensões dofilme abstrato, por mais importantes que sejam seusexperimentos. Ele solicitará um período de resguardo, umaproteção natural para aquele kitsch que encontra no cinema seulugar providencial. Somente o cinema pode detonar as substânciasexplosivas que o século XIX acumulou nesta matéria estranha,talvez desconhecida anteriormente, que é o kitsch. Mas, assimcomo para a estrutura política do filme, a abstração pode tambémse tornar perigosa para os outros meios modernos de expressão(iluminação, técnica de construção etc.) (BENJAMIN, 2007, p.440).

Como se percebe na citação (“o cinema [está] acima desta tarefa”,“Somente o cinema pode detonar as substâncias explosivas”), Benjamin declarasua aposta no cinema como a grande arte da modernidade, pois por meio docinema
O espaço se amplia com o grande plano, o movimento se tornamais vagaroso com a câmara lenta. É evidente, pois, que anatureza que se dirige à câmara não é a mesma que a que se dirigeao olhar. A diferença está principalmente no fato de que o espaçoem que o homem age conscientemente é substituído por outro emque sua ação é inconsciente. Se podemos perceber o caminhar deuma pessoa, por exemplo, ainda que em grandes traços, nada

50 Benjamin está aqui se referindo ao alcance do olho mecânico em que se constitui a câmera e aspossibilidades a partir dela da manipulação da imagem, como a câmera lenta, zoom, travelling etc.,ou a montagem própria do cinema. Nesse sentido, em Signos, Merleau-Ponty diz em relação a umexperimento de filmagem do pintor Matisse, enquanto este pintava um quadro: “O mesmo pincelque a olho nu saltava de ato em ato, parecia meditar, num tempo dilatado e solene, numa iminênciade princípio do mundo, tentar dez movimentos possíveis, dançar em frente à tela, roçá-la váriasvezes e lançar-se enfim, como relâmpago, sobre o único traçado necessário.” (apud CARMO, 2000, p.59).
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sabemos, em compensação, sobre sua atitude precisa na fração desegundo em que ela dá um passo. O gesto de pegar um isqueiro ouuma colher nos é aproximadamente familiar, mas nada sabemossobre o que se passa verdadeiramente entre a mão e o metal, emuito menos sobre as alterações provocadas nesse gesto pelosnossos vários estados de espírito. Aqui intervém a câmara comseus inúmeros recursos auxiliares, suas imersões e emersões, suasinterrupções e seus isolamentos, suas extensões e suasacelerações, suas ampliações e suas miniaturizações. Ela nos abre,pela primeira vez, a experiência do inconsciente ótico, do mesmomodo que a psicanálise nos abre a experiência do inconscientepulsional. De resto, existem entre os dois inconscientes as relaçõesmais estreitas. Pois os múltiplos aspectos que o aparelho poderegistrar da realidade situam-se em grande parte fora do espectrode uma percepção sensível normal (BENJAMIN, 1996a, pp. 189-190).
O cinema teria aberto uma grande janela e instalado para o olhar doespectador um espaço antes inacessível. Não se trata de uma imagem-objeto,autorreferente, mas de um nível de configuração do espaço e do tempo antesimpossível. Não apenas no nível da percepção, no nível ótico, na medida em que oaparelho aumenta/diminui, acelera/retarda, foca/desfoca imagens, mas naprodução de uma amálgama de conotação onírica ou mesmo no planorepresentacional em que se trata aí de um jeito próprio do cinema deapresentar/ocultar elementos e alterá-los.No Brasil, há uma publicação, no início do século XX, que reconhece esselugar que mais tarde Benjamin confereriria ao cinema, enaltecendo a contribuiçãodessa arte para a cultura e para a crítica. Trata-se da revista Klaxon, que tem porparte da redação a defesa do cinema como a arte “da nossa época”: “Acinematographia é a criação artística mais representativa da nossa época. É precisoobservar-lhe a lição.” (In: Klaxon, no. 1, 15/05/1922, p. 02, apud XAVIER, 1978, p.143). Na mesma página, um pouco antes, a redação manifesta sua preferência pelaatriz Perola White em detrimento de Sarah Bernhardt, isto é, manifesta suapreferência pelo cinema em detrimento do teatro, nos seguintes termos: “Sarah étragédia, romantismo sentimental e technico. Perola é raciocínio, instrucção,esporte, rapidez, alegria, vida.”. Mais adiante, May Caprice dirá sob o título “Kine-Kosmos”: “Griffith genial americano”. Ainda celebrará o cinema como “o riso, aforça, o inverossímil scientifico.” E termina: “modernos. Modernos” (CAPRICE, May.“Kine-Kosmos”. In: Klaxon, no. 1, 15/05/1922, p. 13).
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No entanto, estaria na condição de arte industrial em que se constitui ocinema, isto é, na eleição de objeto ordinário à arte por meio da técnica, o motivomaior que justificaria, diante das (outras) disciplinas, a secundarização do cinemana escola?
4.5- A escola como lugar da polifonia e o deslocamento do sujeito

Dentre os muitos temas abordados por Slavoj Zizek, característicos desua escrita interessada e engajada, encontra-se o da ideologia. O filósofo retoma adiscussão em torno do termo – que para muitos está em desuso devido ao poucoalcance teórico que poderia proporcionar51 - e amplia a sua abrangência,associando-o ao termo fantasia, o que o torna mais perceptível, inclusive nasrelações de poder existentes no ambiente escolar. Essa operação foi assimcomentada por Christian Dunker:
A fantasia ideológica não se opõe à realidade, mas estrutura aprópria realidade social. O problema reside em saber o que, emcada momento, precisa ser excluído da realidade para que aprópria realidade se mostre consistente (DUNKER, 2013, p. 44).

Slavoj Zizek dá ênfase à fantasia como a “matéria-prima” da ideologia. Odestaque para a fantasia como basal na constituição da chamada realidade dasrelações sociais contrasta com o uso cru do termo ideologia para indicação delugares de poder: dominador e dominado. Como se sabe, em termos marxianos,discurso ideológico é aquele promovido por uma classe dominante ao inverter overdadeiro pelo falso a fim de manipular o pensamento de um determinado gruposocial. Para Marx e Engels, por exemplo, em A ideologia alemã (2007), mesmo os“socialistas verdadeiros” tinham uma compreensão insuficiente da literaturasocialista estrangeira, porque não a tomavam “como expressão e produto de ummovimento real, mas como escritos puramente teóricos” (MARX & ENGELS, 2007,
51 Cf. EAGLETON, Terry. Ideologia. São Paulo: Ed. Boitempo e UNESP, 1997. Nesta obra, Eagletonaponta o filósofo italiano Gianni Vattimo como defensor da ideia de que o fim da modernidadecoincidiria com o fim da ideologia. Para Vattimo, segundo Eagleton, tal termo está ultrapassado.Eagleton, ao contrário, apresenta vários exemplos que evidenciam a atualidade do termo.
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p. 437). Dessa forma, esvaziam essa literatura de sua dimensão real, uma vez queeles não se ocupam “com os homens reais” (MARX &ENGELS, 2007, p. 438),promovendo a separação pré-hegeliana entre sujeito e objeto. Mas talvez adefinição mais clara de ideologia seja a apresentação de uma interpretação dosprocessos sociais como única, promovendo, com isso, a naturalização dessainterpretação, o que vale dizer que a fantasia ideológica oculta “o antagonismosobre o qual se funda qualquer campo social.” (DUNKER, 2013, p. 42).Para Christian Dunker e Ana Lúcia Rodrigues, a exemplo dosprocedimentos dos “socialistas verdadeiros” criticados por Marx e Engels, “cadafilme, no fundo, corresponde a uma espécie de experimento para produzir um ‘eu’dotado de unidade, capacidade de antecipação e reconhecimento.” (DUNKER &RODRIGUES, 2015, p. 19). Dunker, em uma das analogias propostas em “Fazercinema, fazer psicanálise” (2015, vol. I), está se referindo à teoria da interpelaçãode Louis Althusser utilizada por Jean Baudry para “pensar o cinema como umdispositivo de criação ideológica de individualizações, ou seja, de fixação demodalidades (...).”. Contudo, a proposta de trabalho da relação entre cinema epsicanálise apresentada por Dunker acaba por promover uma separação entre a“reconstrução fílmica” e a posição do espectador diante do filme, entendida aquicomo pura fruição; com a ideia einsensteiniana de que filmar é justapor imagens,tende a tomar o fílmico como onírico.A “atualização” da discussão em torno do termo ideologia chamaatenção para algo da ordem do desejo. A imbricação da ideologia com o termo
fantasia mantém a dimensão política daquele e, deste, agrega um novo significado.Por isso, os sujeitos mobilizam-se em defesa apaixonada desse ou daquele aspectoem que acreditam. Como diz Zizek, a dimensão do “eles não sabem” é a marca darealização que se alimenta repetidamente a sensação de insatisfação logo depoisde cada consumo, definindo a experiência ideológica e anunciando aí a posição do
gozo (ZIZEK, 1990, p. 07).Na escola, a fantasia ideológica nega evidências em função damanutenção de seu funcionamento já consolidado. Embora haja intensa indicaçãodo próprio real – na medida em que os mais variados problemas da escola atualpululam - de que as escolas precisam ressignificar seus currículos em razão de sua
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pouca representatividade social e da pouca eficácia dos métodos utilizados noprocesso ensino-aprendizagem, tal evidência é, no entanto, “excluída da realidade”,como disse Dunker, não encontrando acolhida por parte dos gestores escolares, aocontrário, oposição. A fantasia ideológica, assim, atribui o “fracasso escolar” a“professores não comprometidos” ou a alunos que “não querem nada”. Desa forma,excluem da realidade o que lhes é próprio para que sua fantasia seja mantida.Contudo, “a fantasia não é obra de alguém, mas resultado, ao mesmo tempo, daação do objeto e do corte do significante.” (NASIO, 1993, p. 130).Nasio está destacando a ideia de que o sujeito é destituído do poder quese diz que ele teria. Na verdade, a sociedade é regida por um sistema jurídico e deavaliação (frequentemente pensada para punir) no contexto escolar que pressupõea todo ato, uma vontade deliberada. Contudo, “o sujeito em questão é o sujeito doinconsciente, isto é, o sujeito que é efeito da experiência inconsciente de produziressa fantasia [...].” (NASIO, 1993, p. 130). O ato transforma o sujeito naquilo que elepratica:
[...] o voyeur, por exemplo, não apenas olha, mas transforma-se emolhar, é o melhor meio de compreender o que significa a fantasia.[...] Do ponto de vista psicanalítico, somos, na fantasia, aquilo queperdemos (NASIO, 1993, p. 129).

Ao considerar que não “apenas” vemos, mas nos transformamosnaquilo que vemos, ou melhor, em alguma medida, somos aquilo que vemos edesejamos, justificar-se-ia, mais uma vez, a necessidade de uma pluralidade maissignificativa na composição dos filmes a serem exibidos na escola, não sendo nemde longe suficiente o “desvelamento” do que está “por trás” dos planos fílmicos,isto é, a ilusão pedagógica de que pelo discurso crítico pode-se injetar a criticidadenos alunos.Nesse sentido em que aponta J.-D. Nasio, as pessoas seriam não apenasaquilo que veem em determinados filmes, mas, em certa medida, associando àespectatorialidade, elas seriam, na fantasia, o que se perderiam. Desse modo,quanto à negação da existência da necessidade do debate e de mudanças nocurrículo de uma determinada escola, não se trataria apenas de um ato ideológicono sentido de uso de estratégia classista (e consciente) nas relações de poder por
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parte de determinada gestão pedagógica, mas daquilo (a fantasia) que fundamentaou mobiliza no jogo os sujeitos em ação. A despeito do funcionário que diz apenasestar “cumprindo ordens”, a negação da necessidade do debate é exercida porquem acredita nela e não como simples estratégia (consciente) ideológica narelação de poder com os eventuais opositores.Para Jacques Aumont, a ideologia no cinema visa à “regulagem dos jogospsíquicos do espectador e à circulação de uma certa representação social.”(AUMONT et al, 2011, p. 99). Essa regulagem visa ao apagamento dos rastros (e,por consequência, apagamento também da enunciação) produzidos pelo aparatomecânico do cinema (quando o espectador se dá conta da presença física dacâmera no plano, por exemplo, ele tende a rejeitar o filme já que ele prefere acontinuidade entre os planos, isto é, a transparência) que caracterizou até hoje ochamado cinema mainstream. Trata-se da naturalidade promovida pelo raccord,preocupado em garantir certa continuidade visual (e sonora). Ainda que nadanatural, uma cena configurada em plano e contra-plano, por exemplo, apresenta aoespectador os dois elementos principais num determinado diálogo, como seatendesse à avidez do espectador de “participar” do diálogo. Os dois rostos comofontes principais do diálogo são apresentados de forma seguida, ora um, ora ooutro, apresentando o diálogo de modo inteiro. Assim, o espectador, como dizAumont, submetido à linearidade do filme, não “terá a impressão de estar vendounidades descontínuas” (AUMONT et al, 2011, p. 181). Os planos formam um todo,completando-se a todo instante; da mesma forma se passa com os diálogos.Presume-se o quanto essa fórmula linear e contínua é empacotável ecomo ela é digestiva, caindo bem para um mercado ávido por comunicar. Contudo,são formas de suprimir o “inconsciente ótico” identificado por Benjamin (1996f)no clique fotográfico:
A natureza que fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar; éoutra, especialmente porque substitui a um espaço trabalhadoconscientemente pelo homem, um espaço que ele percorreinconscientemente. Percebemos, em geral, o movimento de umhomem que caminha, ainda que em grandes traços, mas nadapercebemos de sua atitude na exata fração de segundo em que eledá um passo. A fotografia nos mostra essa atitude, através dosseus recursos auxiliares: câmara lenta, ampliação. Só a fotografia



107

revela esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela oinconsciente pulsional (BENJAMIN, 1996f, p. 94).
Utilizando-se de um exemplo, Benjamin distingue do artístico algopertencente ao “real” que escapa ao controle do artista. Como exemplo, ele toma afoto Duas vendedoras de peixe de Newhaven (Two Newhaven fishwives, 1943-1947), de David Octavius Hill. O olhar recatado para o chão “tão displicente e tãosedutor” de uma das vendedoras é algo que escapa ao artístico do fotógrafo, “quenão quer extinguir-se na ‘arte’” (BENJAMIN, 1996f, p. 93). O registro fotográficodesse algo que escapa era acentuado nas primeiras fotografias, uma vez que asfotos eram apresentadas ao público sem legendas, em outros espaços, já que osjornais ainda não a haviam incorporado. Assim, “o rosto humano era rodeado porum silêncio em que o olhar repousava.” (BENJAMIN, 1996f, p. 94).Esse algo que escapa, a que se refere Benjamin, para Roland Barthesescapa a despeito de toda cultura. Sobre a fotografia Anormais em uma instituição(1924), de Lewis H. Hine, em que constam duas crianças anormais, Barthes diz:“desprezo todo saber, toda cultura...vejo apenas a imensa gola Danton do garoto, ocurativo no dedo da menina...” (BARTHES, 1984, p. 79). Aqui subjaz sua definiçãode studium e de punctum. Ambos habitam a fotografia, mas aquele é caracterizadopor uma ampla extensão de campo. O espectador reconhece os elementos dafotografia com seu saber de pessoa vivente: uma bandeira, um chapéu, um vestidoetc. pode remeter o espectador ao ambiente em que se encontra determinadomodelo e ter ideia do que se trata em geral, a fotografia. Diz-se que o studium é oque se apresenta de modo codificado na fotografia, o que se pode nomear. O

punctum, ao contrário do studium, salta da fotografia como uma flecha que buscaseu alvo. Em seu livro A câmara clara (1984), ele dá vários exemplos. Assim, nafoto dos anormais, o punctum para Barthes é a gola Danton, a despeito daquilo quecompõe o tema principal da fotografia que é a anormalidade dos modelos.
Ao contrário do discurso cientificizante das pedagogias circulantes naescola, e do cinema que encobre as descontinuidades e forja uma supostatransparência como a evitar tais descontinuidades como problema, a psicanálise
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toma o sintoma como central para a compreensão dos sujeitos. “O sintoma é,propriamente falando, um evento na análise, uma das imagens através das quais aexperiência se apresenta.” (NASIO, 1993, p. 11). Experiência analítica, o momentoem que a linguagem tropeça. Diz-se aí, que a fala fracassa (NASIO, 1993, p. 11), traio sujeito. “Onde a fala fracassa, aparece o gozo” (NASIO, 1993, p. 12). Por sua vez, ocinema de transparência procuraria limpar o filme dos ruídos (sintomas) causadospelas descontinuidades, pelos tropeços da linguagem, evitando, assim, aexperiência.Nesse sentido, fica claro que a idealização do aluno efetuada pela escolacomo sujeito abstrato, a princípio, interessado em assuntos das ciências pelacuriosidade que lhe seria característica, procura evitar as descontinuidades esintomas da vida escolar. A cientificação do currículo atende ao propósito de tomaros processos pedagógicos como eventos sigulares, mas esbarra no teor abstraçãodessa proposta.Assim, tal ideal pedagógico é, em grande medida, resistente ao que, demodo interessado, circula cotidiana e subrepticiamente na escola. Comoresistência, ele deixa de legitimarar vozes da comunidade escolar, não apenas a dosalunos, mas também a dos professores, que assumem o discurso das ciências emdetrimento de suas trajetórias e singularidades.Essa resistência se apresenta sob vários aspectos. Um dos modos derealizá-la é tomar a escola como um ambiente em que as atividades dão a ver tiposde controles objetivos. Assim, prioriza-se a suposta necessidade de controle dotempo de execução das tarefas pedagógicas dos professores e de seusdesempenhos em sala de aula52. São também conhecidas as sofisticadas puniçõesaos alunos, desde a convocação constrangedora de pais e mães para a escola àdiminuição de notas. Enfim, procura-se exercer sobre estudantes e professorestodo um conjunto de ações mobilizadas por uma intenção pedagógica que tem porfinalidade torná-los dóceis, funcionais. A decência das palavras, diz Foucault, limpaa convivência, os discursos (FOUCAULT, 2007, p. 10), das possibilidades do
52 Veja-se a “proposta [de 2000] de se cronometrar as aulas, de sorte que o docente distribua ostópicos disciplinares e atividades didático-pedagógicas de acordo com determinações do relógio –para o bom andamento dessa nova invenção tecnológica, são ofertados técnicos do banco Mundial,nos cursos de capacitação dos docentes, para que estes operem competentemente a sincronia entreo ritmo dos ponteiros e a organização da aula.” (CITELLI, 2012, p. 10).
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genuinamente subjetivo. Assim, busca-se a homogeneização pelo discursosupostamente neutro da ciência que, aliás, ocupa lugar privilegiado no currículoescolar. No controle daquilo que fugiria ao ponto neutro do discursocientificizante, tem-se a expulsão, por exemplo, da literatura chamada “marginal”,cujo discurso “fétido” poderia ferir narinas supostamente acépticas. Nesse rol dereferências proibidas entra também o “mau” cinema, aquele, a princípio,impossível de ser pedagogizado, cujo potencial pedagógico53 é considerado baixo.Atendendo à ideologia da idealização do aluno, a escola está, assim, calcada noforte pressuposto daquilo que é legível a ela, sustentando sua vocação pelaestabilidade, evitando a diferença.Dessa forma, os discursos pedagógicos na escola, em geral, são tomadospor uma funcionalidade que estabelece lugares estanques no ethos que relacionaos sujeitos em questão e distribui papéis sob essa funcionalidade. Os modos decontrole ali estabelecidos partem do pressuposto de que haja uma hierarquizaçãodos saberes, em que o grupo gestor, em última instância, é o condutor e quemassegura o valor desses saberes. O professor, no exercício de sua particularidadeem sala de aula, cumpre no micro, a passagem do que se espera das abordagensressoantes do currículo. Trata-se de uma espécie de prática teórica, isto é, oprofessor realiza em sala de aula, por meio da visibilidade de suas abordagens, osideais cientificistas (e com isso, é eivado de silêncio quanto a questõesfundamentais de gênero, racismo, identidades nacionais etc.) de que se impregnouo currículo.Para que essa configuração apresente resultados satisfatórios, isto é,para que não haja grandes resistências por parte dos alunos à sua implementação,busca-se exercer todo um aparato de controle – de viés contratual: a escola ensina,o estudante aprende - da postura pressuposta do aluno. Assim, as notas diminuídasem virtude de mau comportamento, faltas, castigos em sala de aula, repreensões e
53Sobre o potencial pedagógico dos filmes, encontra-se a indicação nos Cadernos de Cinema do
Professor (vol. 2) da SEE-SP/FED: “Assistir ao filme antes de qualquer outra atividade é condiçãobásica, pois não se trata de ver o filme levando em conta apenas a relação do seu tema ou‘conteúdo’, mas de avaliar o seu potencial pedagógico e de formação cultural, bem como aadequação à turma e ao trabalho que será realizado depois.” (São Paulo, 2009, p. 23, destaquenosso).
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humilhações verbais, até o que se chama de “meia falta” etc., procuram ajustar ocomportamento do aluno ao ser contratual que se espera dele, e fazer com que elepróprio estabeleça o seu “de acordo”, isto é, que se autodiscipline, importando parao processo, na verdade, que ele seja vigilante das regras, cobrando de si e doscolegas a conduta considerada correta. Dessa forma, procura-se transitar dasnormas regulatórias características da sociedade disciplinar, de que trataraFoucault, para o estado de controle em que os estudantes e professoresincorporariam tais normas como naturais.Nesse sentido é que os chamados fracassos escolares dos alunos sãocompreendidos como pura resistência de “selvagens” ao processo “civilizatório”empreendido pelo sistema escolar. Esse tom moral é dado, em grande medida,pelos próprios professores. Sem considerar, enfim, a possibilidade de se encontraraí um importante sintoma dos processos educativos.A matriz que permeia essa perspectiva da escola é, em grande medida, amoderna, cuja aposta na razão possibilitaria a passagem da menoridade para amaioridade do pensamento. A confiança nessa dimensão da razão autoriza a ideiade contrato estabelecida pela escola com estudantes e professores, que porprincípio, pressupõe partes contratantes e que essas partes, comresponsabilidades próprias, devem sustentar seus papeis.Infere-se daí que a escola pressupõe sujeitos já formados, com vontadeprópria e definida. Contudo, como lembra Voltolini, o contrato marca o laço socialmais pelo que não se pode fazer. Como a ideia de autoria teria surgido com opropósito de se punir o autor54 (FOUCAULT, 2009, p. 275) de determinada obra oupara anular o contrato (BAXANDAL, 1991)55, este estabelece papeis pararesponsabilizar os sujeitos em questão.
54 Autoria aqui também no sentido da resistência subreptícia de que falamos anteriormente,daquilo que leva a marca subjetiva que surge no cotidiano escolar.55 Nas letras, “os textos, os livros, os discursos começaram a ter realmente autores (diferente dospersonagens míticos, diferentes das grandes figuras sacralizadas e sacralizantes) na medida em queo autor podia ser punido, ou seja, na medida em que os discursos podiam ser transgressores.”(FOUCAULT, 2009, p. 275). Na pintura, o século XV é um marco na relação entre, de um lado, opintor que realizava uma obra (ou ao menos a supervisionava) e, do outro, alguém que aencomendava, o cliente. A prova da formalização desse processo são os diversos contratos daépoca. Em um deles, o contratante, por escrito, e que é assinado por ambas as partes, “entrega econfia ao Domenico a pintura de um painel que o dito Francesco mandou fabricar e o forneceu; (...)e deve pintar o dito painel inteiramente com sua própria mão. (...) E se Domenico não entregar opainel no prazo previsto, estará sujeito a uma multa de quinze florins brutos; e o mesmo, se Messer
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As aquisições de direitos de minorias hegemômicas são, sem dúvida,importantes, mas, como lembra Voltolini, vale perguntar: “a reivindicação de umdireito é ilustrativa da afirmação de uma posição de sujeito desejante?”(VOLTOLINI, 2004, p. 96). As demarcações de papeis, via contrato, efetivamente,contemplam o exercício desejante de docentes e estudantes? Parecem maisestabelecer uma relação entre fornecedor e cliente – “uma das dimensõesconstitutivas de nossa atualidade é a tentativa de tratar em termos jurídicos todosos problemas da cidade” (Roland CHEMAMA apud VOLTOLINI, 2004, p. 92) -, aliás,termo este utilizado na LDB para designar os estudantes. Vale lembrar que cliente(do latim cliens, plural, clientes) significava aquele que estava “sobre a proteção de”(FARIA, 1962), protegido, indivíduo da sociedade romana antiga de baixo poderaquisitivo e que era “protegido” por patrão (patronus), de poder aquisitivosuperior. Aquele devia obediência a este. Hoje, designa principalmente oconsumidor, o comprador ou usuário de determinado produto. Em qualquer doscasos, parece-nos estranho que os estudantes sejam convertidos em clientela.Se há um desejo (negativo, não afirmativo) em questão é o da escola emabarcar a totalidade da obediência de sua clientela. Nessa configuração,compreende-se que, por extensão, não cabe ao aluno o lugar de sujeito desejante.Deixa, assim, de levar em conta o lugar de indeterminação que é característico dasala de aula e que para ela se “supõe uma competência que não é técnica, mas querequer um desempenho hábil e desenvolto para ver a realidade escolar em quevivemos.” (FERRARA, 1993, p. 117). Tal indeterminação fica mais evidente naperspectiva de uma condição pós-moderna. Na esteira, pois, de Lyotard, Favarettoafirma que o
saber deixa de ser magnetizado por uma idéia, como aquela doprojeto moderno de emancipação da razão e da liberdadehumanas; desenvolve-se por uma dinâmica interna, assimilando oacaso e, através de novas mediações, transformando-se muitasvezes, em instrumento de circulação e de poder. Assim, o desafiomoderno, de conferir um sentido às coisas, vê-se atingido pelaindeterminação e heterogeneidade das atividadescontemporâneas que criticam o ideal de progresso e o finalismodos projetos modernos (FAVARETTO, 1991, pp. 121-122).

Franceso não efetuar os pagamentos mensais previstos, estará sujeito a uma multa igual ao valortotal, ou seja, uma vez concluído o painel, terá que pagar completamente e na sua totalidade o saldoda soma devida.” (BAXANDAL, 1991, p. 18).
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Trata-se ainda, segundo Favaretto, da constatação de “que uma certaconcepção de modernidade fracassou, comprometendo a confiança na própriaidéia de prática social emancipadora.” (FAVARETTO, 1991, p. 123). Tal fracasso seinstala na escola como um mal-estar, já que a condição de diluição das referênciascolocou em xeque a suposta principal função da escola, que seria emancipar osusuários de seus serviços. Tal mal-estar que se expressa no estado de ebulição emque se constitui a sala de aula parece rir dos projetos com vocação iluminista seuescárnio cotidiano dentro de paredes que, sintomaticamente, justapõem discursosde alunos e de professores no complexo universo escolar. Em reação a esse cenárionão são poucos os casos de afastamento de professores de suas funções porproblemas psíquicos56.Esta separação entre o que assume importância jurídica da posiçãodesejante é ela própria sintoma da responsabilização dos professores pelo bomdesempenho nos 50 minutos que lhes são atribuídos para, a seguir, ele – oprofessor - ter que retomar o mesmo escopo na sala seguinte, com a mesmaresponsabilidade de desempenho. Repetição exigida pelo funcionamento daestrutura escolar, enquanto do professor, como se sabe, não é demandado algoapenas técnico. Seu papel, para além da técnica, tem a ver com reinvenção, o quenessas condições apresentadas constitui-se num impossível.Com frequência, na esteira do que diz Roudinesco (2000, p. 14), aemancipação é mobilizada pela via da individualidade, isto é, por certa consciênciado indivíduo, que busca sua própria singularidade em meio ao vazio da vidamoderna, em detrimento de uma subjetividade (ROUDINESCO, 2000), queassumiria, por assim dizer, o seu desejo. O professor, em sua atividade solitária desala de aula, perde-se diante da “inutilidade” daquilo que ele se propõe a falar ouque se submete ao falar, considerando que se o currículo determina sua fala, emgrande medida, dessubjetiva-o. A escola parece se empenhar em aplacar a faltaestruturante causada pela expulsão da subjetividade a fim de evitar a angústia daí
56 Segundo Paula de Camargo (2015), 57% dos professores paulistas se afastaram por motivo dedepressão, enquanto o índice da população geral é de 9%. O segundo maior motivo de afastamentoentre esses professores é de Transtorno de ansiedade (49%), enquanto o da população em geral é11%. Fonte: http://revistaescolapublica.com.br/textos/35/mal-estar-docente-300042-1.asp.Acesso dia 09 de junho de 2016.
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resultante que poria em xeque a funcionalidade de sua organização. O professor,assim, negocia o desejo em troca da funcionalidade de certo conforto em uma falaque, em grande medida, não o espelha. Dessa forma, esse/a homem/mulher,esse/a professor/a, teria se transformado “no contrário de um sujeito”(ROUDINESCO, 2000, p. 14).A perspectiva apresentada por Maria Rita Kehl não é diferente da deRoudinesco. Apoiada na ideia de empobrecimento da experiência de Benjamin, eladiz: “Se a vida psíquica, premida pela necessidade de reagir a estímulos externosvelozes e violentos, fica restrita ao trabalho (protetor) da atenção consciente, queexperiência se produziria a partir de uma vivência dessas?” (KEHL, 2009, p. 155).Ao falar de guerra como o lugar de esvaziamento da experiência e da presença datécnica sobrepondo-se às formas tradicionais de narração, as análises de Benjaminrecaem de cheio na escola. Ora, não estariam entrincheirados alunos eprofessores? Não estariam eles situados de tal forma que ao começar uma aula oprofessor desse início a uma guerra? O que ele “conta” de sua experiência diáriaem sala de aula senão o seu represado silêncio?Assim, os discursos pedagógicos promovem a homogeneização doespaço escolar, mobilizada pela crença na totalidade de agenciamento único dosaber com fins de promoção dos chamados grandes discursos de legitimação. Aheterogeneização desse espaço, ao contrário, não convidaria o estudante a seimplicar como espaço habitado, vivido?A produção da homogeneização espacial no contexto escolar não levaem conta a descontinuidade sígnica como produtora de “cesuras que rompem oinstante e dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e de funçõespossíveis.” (FOUCAULT, 2011, p. 58), a partir do espaço vivido, em sala de aula enos vários existentes na escola, bem como na comunidade. Tal redução dopolissêmico ao comum inviabiliza a (re)consideração dos modos de ver e operardas ciências a partir da significação para os sujeitos que vivem os complexoscontextos na escola, a fim, de no exercício teórico-político, integrar alunos,professores e comunidade do entorno na elaboração de concepções mais críticas(inclusive no sentido estético) de escola, de aprendizado, “fracasso escolar” etc.,que lhe sejam significativos.
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Assim, a prática dessignificada, tanto para os professores, quanto paraos alunos, esvazia o lugar nesse jogo, vivificando, todavia, o aspecto ideológico queatualiza a ilusão pedagógica contratual de que tratamos anteriormente. Sintomadesse não-lugar ocupado pelo professor são os sofisticados termos para indicaressa vacância, quais sejam, “facilitador”, “intermediador”, “ponte para oconhecimento”, e assim por diante.Caudatário desse não-lugar, a entrada do cinema na escola cumpre afunção de auxiliar, uma vez que a obra fílmica seria autônoma como produto a serexibido e, por assim dizer, dispensaria mediação. O professor, pois, não precisariafalar, conduzir o evento, precisaria apenas projetar o filme que, se bem escolhido,diz-se, proporciona a comunicação daquilo que se espera dele, isto é, a afirmaçãodo mesmo - o que responde ao desejo de estabilidade da instituição escolar,servindo de veia para a disseminação de remédio moral. O outro modo de uso dofilme prever a sagacidade do professor em extrair mensagens que poderão serexploradas com fins gerais ou na ilustração de matéria de determinada disciplina.O que foge a um e a outro modo de usar o filme, depende de iniciativa do próprioprofessor, de tentar desvinculá-lo da relação restrita entre disciplinas e aosconteúdos excessivamente codificados, propondo uma terceira possibilidade.Em geral, contudo, a hierarquização dos saberes na escola é bastanterígida para que haja uma terceira via – a do uso espontâneo do cinema - responda ànecessidade de uma nova organização escolar, em que o aspecto vivencial sejaintegrado, de modo a atentar para a acessibilidade dos alunos aos bens culturais(teatro, música, cinema etc.). Pensa-se saber do que a criança precisa saber, o quejustifica políticas educacionais que prescrevem os saberes infantis. Assim, a parteno jogo cabida a eles é a de apreender o que lhes for exposto nas aulas que, por suavez, sabe-se, não fora produzido por uma dinâmica que procure incorporar atrajetória das atividades e saberes dos professores e alunos, mas por prescrição emcurrículo. Essa prescrição permite pouca abertura para o imponderável em que seconstitui o ato educativo. “Educamos sempre na ignorância da criança que fomos"(Freud apud VOLTOLINI, 2011). Perde-se de vista que, ao eliminar o impossível57
57 A questão do impossível na psicanálise é trazida à tona pelo livro Educação Impossível, de MaudMannoni, mas, a despeito do que pode parecer pela sugestão do termo, como observa Lajonquière(1998, p. 121), essa impossibilidade da educação não se refere à sua anulação/inutilidade, mas às
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não-moldável do papel da educação, isto é, sem se dar conta de que educar é decerta forma impossível, que é impossível ou contraproducente o esforço decontrole dos efeitos da educação, empobrece-se a experiência do pensamento,"porque situar o impossível na educação significa abrir suas possibilidades" (Freud
apud VOLTOLINI, 2011). Quando a escola insiste num método científico decontrole de resultados e, portanto, controle dos processos, avaliando não sódesempenhos, mas modos de ser, em geral, avalia para punir ou para premiar, adepender da adequação ou não às normas reguladoras.A instituição escolar tenta abarcar, explicar a totalidade da realidadeem que está imersa, como dissemos, sem abrir portas ao imponderável que é oeducar. Nesse sentido, Foucault lembra já quase no final de A Ordem do Discurso,que Jean Hypolite falava da impossibilidade de uma totalidade. Por isso, Foucaultquer se perceber no meio do discurso e não como alguém que tomará suas rédeas,determinando-o, como seria próprio a um sujeito com “s” maiúsculo. Nessesentido, o sujeito com “s” maiúsculo aspira à totalidade. Em vez disso, “é precisoaceitar introduzir a casualidade como categoria na produção dos acontecimentos.”(FOUCAULT, 2011, p. 59). O sujeito é sempre barrado, sempre clivado, porque,como diria Lacan, perdeu o “objeto a”58 para sempre. Lacan, aliás, toma essa ideiade Freud, para quem a primeira satisfação do bebê gera nele um traço mnemônicoque nunca mais será satisfeito (LAJONQUIÈRE, 1993, p. 155). Caio Fernando Abreudiz em seu famoso conto Dama da Noite algo que reflete essa ideia:

Mas anota aí pro teu futuro cair na real: essa sede, ninguém mata.Sexo é na cabeça: você não consegue nunca. Sexo é só naimaginação. Você goza com aquilo que imagina que te dar o gozo,não com uma pessoa real, entendeu? Você goza sempre com o quetá na sua cabeça, não com quem tá na cama. Sexo é mentira, sexo éloucura, sexo é sozinho, boy (ABREU, 1988, p. 96).

“ilusões pedagógicas que sustentam as educações escolares[...].”, que “visam abortar,paradoxalmente, a possibilidade de que aconteçam efeitos educativos.”  Ainda que Mannoni tenhaendereçado sua crítica principalmente ao sistema francês de educação é perfeitamente possívelestender tais críticas ao sistema brasileiro. Se o sistema francês pecava pelo excesso, o brasileiropeca por defeito educativo (Cf. LAJONQUIÈRE: 1998, p. 121).58 “a” é propositalmente minúsculo, já que nunca haverá um objeto “A”, com a maiúsculo, quesaciaria completamente o desejo humano.
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O objeto de desejo, na verdade, é um índice, um signo que nos remete aoprimeiro objeto, “objeto a”. Por isso Lacan vai dizer que “amar é dar o que não setem a alguém que não o quer” (LACAN, 1992, p. 41). Dá o que não se tem porque noamor queremos ser “todo” para o outro, um sujeito com “s” maiúsculo. Além disso,o outro não quer porque é a completude que mata o amor59, pois o que desperta odesejo é a falta, não a completude, como se sabe desde Platão, em O Banquete.“Quando não há falta a falta é que há” (LACAN, 2005), diz Lacan. No entanto, o jeitode se dá por completo, de dar o que não se tem, é falando. “Eu sou todo seu!”, aindaque a pessoa seja casada e que já ficara claro que ela não deixará o cônjuge. Aexpressão abre uma brecha significante.
Estendendo essas ideias para o campo da educação, ao contrário, comose habitasse um universo paralelo, ao desconsiderar essa chave de discussão,

A Educação Continuada introduziu a crença de que é possível osujeito se transformar sempre, aprender sempre. Mas,diferentemente do hardware do computador que se pode sersempre trocado, as mudanças nos seres humanos esbarram emuma série de impasses. A principal delas é a barreira do corpo. Ocorpo em sua materialidade. O corpo como o Real que não podeser ultrapassado (LENY, 2005, p. 20).
Desconsiderando os alunos reais, o modo de seus corpos ocuparem oespaço escolar e de se expressarem, sua língua, enfim, suas referências parecemnão ser uma questão na escola. Estes são tomados como o protótipo receptor daaplicação do processo cientificista, cuja menoridade do pensamento deve serabandonada em prol do exercício paradoxal e predominante da razão. Uma razãouniversal, que organiza o pensamento sobre a vida a partir de elementostranscendentais à experiência.Isso nos remete à ideia de história para a psicanálise. Quanto a isso,Oscar Cirino diz: “A história não é o passado. A história é o passado na medida emque é historiado no presente – historiado no presente porque foi vivido nopassado.” (LACAN, 1986, [1953-54], apud CIRINO, 2001, p. 106). O sujeito aí se

59 Quanto a essa questão, em um interessante texto (“Os que fracassam pelo êxito”) Freud sugereque o desejo é para alguns insuportável (FREUD, 2015).
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situa na reconstituição do vivido e não de memórias intactas, fotográficas de seupassado, pois “se trata menos de lembrar do que reescrever a história” (LACAN,1986, [1953-54], apud CIRINO, 2001, p. 106).Nesse mesmo sentido, para Foucault, “reescrever a história” não podeestar desligado da noção de autoria. Para ele a produção da noção de autor, o “HajaAutor!” da tradição, implementado como dispositivo de controle, visa àsubstituição dessa presença inteira, linguagem e corpo, e busca solapar a ideia desujeito clivado, barrado da psicanálise, substitui a presença hesitante e errante dosujeito dividido, que só de longe não exibiria fraturas.Tal produção do autor, segundo Foucault, está ligada à necessidade decriminalização da autoria a partir do texto. Visa à domesticação da fala, na medidaem que procura inibir o crime com a visibilidade da possibilidade da punição. Domesmo modo, isto é, na perspectiva de ser responsabilizado pelo trabalhoexecutado, um artista, no Renascimento, passa a ser contratado e obrigado aassinar suas obras na garantia de que outra pessoa não o fizesse60.Já Freud discute a autoria numa outra chave. Ele descobre em seupróprio processo investigativo e de escrita a questão da diluição da autoria, namedida em que reconhece a voz de seus mestres no seu trabalho, ocasião em queatribuía indubitavelmente a eles determinado traço de autoria das ideias nas quaisestava trabalhando, enquanto os supostos autores de tais ideias negaram a autoria,afirmando ainda que elas nem mesmo provieram deles. Freud será forçado areconhecer que há na relação entre várias pessoas o que ele chamou de
transmissão, algo que não é, nem totalmente de um, nem totalmente de outro. Nãose trata de ensino61, que

se inscreveria mais do lado da articulação simbólico-imaginária,uma vez que pretende colocar em signos, comunicar, [por sua vez]a transmissão se colocaria mais do lado do Real, mais do lado do‘isso que se passa’ (VOLTOLINI, 2008, p. 191).
Nesse sentido, o ensino tem a ver com conteúdo, com codificação desseconteúdo e, por isso, carregado de intencionalidade. Na transmissão, o papel da

60 Para ver mais, cf. BAXANDALL, Michael (1991).61 Ensinar vem do latim, insignare, que quer dizer pôr em signos.
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elaboração é fundamental na aproximação de ideias e na combinação dessas ideiasao ponto de produzirem algo autêntico do qual alguém passa então a se sentirautor. Assim, Freud, em A História do Movimento Psicanalítico, de 1914, diz:
A ideia pela qual eu estava me tornando responsável de modoalgum se originou em mim. Fora-me comunicada por três pessoascujos pontos de vista tinham merecido meu mais profundorespeito (...). Esses três homens me tinham transmitido umconhecimento, que, rigorosamente falando, eles próprios não opossuíam. Dois deles, mais tarde, negaram tê-lo feito quando lheslembrei o fato (...). Mas essas três opiniões idênticas, que ouviasem compreender, tinham ficado adormecidas em minha mentedurante anos, até que um dia despertaram sob a forma de umadescoberta original (FREUD apud VOLTOLINI, 2008, pp. 185-186).Foucault aponta algo nesse sentido da “geração” como apropriação deuma ideia:
Durante muito tempo permaneci preso a um conflito malresolvido entre minha paixão por Blanchot e Bataille, por um lado,e o interesse por certos estudos positivos, como os de Démeziel eLévi-Strauss, por outro. Mas, na realidade, essas duas orientações,cujo único denominador comum talvez seja constituído peloproblema religioso, contribuíram igualmente para conduzir-me àidéia do desaparecimento do sujeito (FOUCAULT apudHABERMAS, 2000, pp. 333-334).

As ideais vão e vêm, são esquecidas, perdem sua nitidez, ganham-na emseguida, tomam formas diversas (DELEUZE, 1998b, 1h20’). Enfim, apresentam-senum longo percurso de “materialização” até conformar-se a um pensamento. Esseprocesso se dá, diz Freud, pela elaboração. Semelhante se passa com o aprendizadode uma língua estrangeira. Não se sabe exatamente o que se tem aprendido, pois aspalavras e expressões orbitam como satélites que farão, pouco a pouco, sentidonum universo linguístico. A apreensão do conjunto de signos aí se dáexponencialmente, pois há saltos que não são exatamente lógicos. Algo dessaordem se dá com a ideia de autoria.Essa ideia da geração de um saber a partir de uma configuração poucodefinida considera a cultura e as circunstâncias em que uma pessoa esteja inseridapara a constituição de uma marca pessoal. Ora, a compreensão da produção daideia para além do ensino é fundamental para procurar considerar os processos na
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escola – particularmente aqueles que envolvem as artes. No entanto, a apostadessa instituição parece se dar quase inteiramente no campo do ensino, uma vezque se procura didatizar tudo: o texto, o filme. Pensamos se não seria aíinteressante que as escolas percebessem formas de promoção da autonomia dossujeitos situados no universo escolar, procurando dividir o espaço dado às ciênciascom espaços de produção e exposição de artes, bem como fazer a escola, em algumnível, espelhar a vida a partir do que os alunos vivenciam em suas comunidades.Não é a isso que se refere Barbero, quando lembra o relato de Giroux, em que contasobre a riqueza cultural nas ruas dos Estados Unidos? Contudo, ao conhecer asescolas, viu que elas não representavam essa pluralidade das ruas (MARTÍN-BARBERO. In: CITELLI & COSTA, 2011, p. 210).É no uso das palavras (ou em meio a elas) que o sujeito chega aentender-se como náufrago, como o fazem Freud, Lacan e Foucault. Este diz: “Épreciso pronunciar palavras enquanto as há, é preciso dizê-las até que elas meencontrem” (FOUCAULT, 2011, p. 06). Trata-se de um exercício existencial,experimental, o de estar na linguagem e saber-se nela, linguajando e se ajustando aela, nela. Ajustando-se, mas também criando, pois não se trata apenas deadequação de, num provador de linguagens, vestir a mais adequada. Ora, sendo osujeito a condição de assujeitamento, da quase casualidade, da transversalidade,então é preciso exercitar a fala até que ela se ajuste ao objeto a que ela se refere,atravesse-o, até haver transitória satisfação de correspondência (ou “até que elasme encontrem”, como disse Foucault).Não é esse o caso de Viver a Vida (Vivre sa Vie, 1962), de Jean-LucGodard, em que Nana fala inadequada e desajustadamente? Constata ela: “Quantomais se fala mais as palavras perdem seu sentido”, que é a tese de Rousseau em A

Origem das Línguas para quem, ao se falar muito uma palavra, seu sentido originalé perdido. Em outro momento, Nana parece ironizar a tese de Sartre sobre aresponsabilidade, afirmando que as pessoas são responsáveis por seus atos. Elaenumera uma série deles, dos mais complexos aos mais simples, como levantar amão, olhar para o lado. Diz caber a qualquer pessoa escolher apenas as coisas boasda vida. Ora, como se depreende do filme, Nana teve que deixar o lugar ondemorava por não pagar o aluguel. A seguir, torna-se prostituta, quando, na verdade,
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gostaria de ser atriz de cinema. Depois de proferir seu discurso com leveza einconsequência, olha com seus olhos grandes e expressivos, flagrados pela câmeracom desalento impressionante. Tal olhar para a câmera (e para o espectador) é anegação do que acabara de defender. Na verdade, ela não escolhera nada.A despeito dessa discussão, isto é, da fragilidade do “pensamento fraco”,vacilante, o professor fala como se seu público fosse composto de ouvidos dóceis,como se o aluno soubesse da necessidade ou tivesse a predisposição de procurarajustar sua compreensão ao discurso proferido pelo professor. Há um desencontroentre o que se sente obrigado a dizer, discurso ao qual tenta se ajustar todos osdias antes de entrar em sala de aula, e as expectativas dos estudantes, do outrolado. Entre professor e alunos, o abismo, olhares que se cruzam cúmplices, masimobilizados, antagônicos. Como disse Merleau-Ponty: “A ciência manipula ascoisas e renuncia habitá-las.” (2004, p. 13). Nesse jogo destrutivo de hostilidademútua os alunos estão amparados por certo anonimato da quantidade. Elesdesconfiam que a escola, assim como todas as instituições na sombra das grandesnarrativas, não cumpriram a promessa de segurança e de felicidade. Imbuída defornecer aprendizado a bem do futuro de seus alunos, a escola encontra umavariedade complexa de problemas que tornam esse resultado inócuo.Contrariando esse histórico de regularidade de problemas apontados,em que o não cumprimento do lugar que se espera dos alunos faz parte, é que sepode considerar que em novembro de 2015, reagindo a uma políticacostumeiramente impositiva do governo do estado de São Paulo, que fechariaaproximadamente 90 escolas de sua rede em razão de um plano para a educação,alunos da própria rede estadual reuniram-se e deram início a um movimento quefoi bastante amparado e reconhecido por artistas e intelectuais, e que tevedivulgação favorável também na grande mídia (ao menos não depreciativa, como écomum)62, ao contrário daquilo que comumente se vê, pois “o discurso mediáticoelabora um ponto de vista padronizador da imagem do docente [e, por
62A matéria do grupo G1, da Rede Globo, como se sabe, costumeiramente crítica a manifestaçõespopulares contra o PSDB, publica matéria extensa em que apresenta posições contra e a favor dasocupações. Segundo a matéria, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo confirmou queeram 190 escolas ocupadas até o dia 27 de novembro de 2015. De acordo com o Sindicato dosProfessores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOSP), eram 194.http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/11/ocupacoes-atingem-pelo-menos-190-escolas-estaduais-de-sp-apos-18-dias.html
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consequência, da escola] que ao mesmo tempo sintetiza temas e figuras e os colocaem circulação social através dos diferentes veículos.” (CITELLI, 2012, p. 10). Adespeito da cristalização dos possíveis estabelecidos como limites pelo discursomidiático, os alunos ocuparam as escolas e propuseram uma agenda de atividadespossíveis num formato que surpreende pelo tão propagado ilusório “protagonismoestudantil” pelas pedagogias circulantes no meio escolar. Contudo, é notório oprotagonismo estudantil no caso das ocupações das escolas mencionadasanteriormente.De fato, os estudantes, a partir da ocupação dessas escolas marcadaspara fechamento, chegaram a se dar conta de que o espaço escolar poderia cumpriro seu destino de formação por outras vias, desconhecidas por eles até então. Emvárias delas eram sugeridas discussões sobre questões que interessavam àcomunidade escolar como a própria política de reforma educacional do governo doEstado, que gerou o movimento, mas também temas mais amplos sobre uma
política desejável, como vários previstos no currículo como a Revolução Francesa,por exemplo. O advogado Daniel Biral, integrante do Coletivo Advogados Ativistas,que fornece assessoria jurídica aos estudantes das ocupações, disse que no períododa ocupação, houve 5 mil profissionais voluntários que deram aulas para osestudantes. Com a participação desses profissionais de fora da instituição escolar,Daniel Biral conclui que “a escola formal está falida e, este ano, não conseguiucumprir com o planejamento pedagógico. Queremos que essa escola sejarepensada.” (BIRAL, 2015).63 A partir do exercício elaborado pelos própriosestudantes e profissionais nas escolas, durante o período da ocupação, Daniel Biralchega à conclusão de que é possível a proposição de um outro modelo de escola.Depois das ocupações, isto é, “recuperada a normalidade”, as sugestõese atividades implementadas nas escolas durante as ocupações parecem não termarcado a instituição. Parece que sempre se começa do zero. O discursocientificizante da escola parece ser não apenas predominante, mas totalizante, aponto de não incorporar os acontecimentos que fogem de seu estrito interesse.Essa relação foi observada por Hanna Arendt. Para ela é a inscrição no discurso
63BIRAL, Daniel. Alunos de escolas ocupadas querem usar aula voluntária para abonar dias letivos.Entrevista concedida à Empresa Brasil de Comunicação S/A - ECB, disponível no endereço:http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-11/alunos-de-escolas-ocupadas-querem-usar-aula-voluntaria-para-abonar-dias. Site consultado em 10 de dezembro de 2015.
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científico que faz com que o ser humano perca sua relação com o mundo, suaimplicação, sua faculdade de julgar (Cf. LEBRUN, 2004, p. 71ss.). O professor,parece-nos, situando-o nessa caracterização do Homem geral, também perdeu suafaculdade de julgar, de selecionar, de olhar para o universo curricular e enxergar-se ali, propor recortes, destacar aspectos que lhe pareçam mais importantes etc.Enfim, tomado por esse espírito cientificista, o professor afasta-se da experiência,vale dizer, do acontecimento singular. Esse sujeito que se destituiu do lugar desujeito é a saída da condição humana (ARENDT Cf. LEBRUN, 2004, p. 71), incapazde pensar, radicalmente falando. Sujeito modesto e tirânico, ele ensina algo que nãolhe interessa (DANEY, 2007, p. 111).O professor, pois, desalojado do lugar do pensar vaga como fantasmasem tocar as coisas que deveriam constituir o seu mundo, sem falar das coisas deseu mundo, de dentro delas. Ao contrário, passa a se constituir como veículo dodiscurso científico, do enunciado científico que, na verdade, prescinde doenunciador. Esse não-lugar do professor não lhe confere condições de seratravessado pelo singular da experiência estética (erfahrung). Por isso, procurarámoldar as linguagens ao termômetro cientifizante do discurso lógico da Ciência. Omesmo se dará com o cinema, que será útil na medida em que fornecerpossibilidade de mobilizar o cientifizável. Assim, “quando nos deixamos [...] levarpelo meio técnico, perdemos as referências [...]” (LEBRUN, 2004, p. 100).Essa demissão do sujeito de seu lugar no pensamento tem implicaçãofundamental na dinâmica escolar, visto que tal condição é responsável por pensara especificidade de cada escola, com nuanças que lhe são próprias e que o“conteúdo curricular”, por consequência, resguardaria. À demissão do sujeito naprodução do pensamento corresponde a elevação da técnica a esse lugar. Já sedisse, onde não fala o sujeito é a técnica quem fala. Atualmente, sintoma maiordessa ocupação por parte da técnica em lugar do singular é o avanço vertiginosodos cursos na modalidade EaD.Vale dizer que essa demissão não é a mesma da ordem daquele que sedá conta de que nada sabe (Sócrates). Ao contrário, esse lugar do não-pensar é olugar da arrogância discursiva, cujo discurso propõe a varredura do desvio, dagagueira à qual se refere Deleuze (2004, p. 52). Como diz Lebrun, ao comentar
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1984, livro de Georges Orwell, tomar a palavra aqui não se trata de um atosingularizado, autoral, por assim dizer, mas de “expressão automatizada defórmulas pré-fabricadas, que se poderia denominar de língua coagulada” (LEBRUN,2004, p. 104). Tomamos tal ideia de empréstimo para aplicá-la ao professor, quede tão ausente como sujeito, fala de seu dizer como uma “prática fonatóriadesumanizada” (LEBRUN, 2004, p. 105), como se ele fosse um ventríloquo cujaspalavras não lhe pertencessem, nem ele a elas, mas fossem duas instânciasdíspares, antagônicas.Esses eventos relacionados à ocupação das escolas parecem lembrar afala de Foucault em sua aula inaugural no Collège de France, em 1970: “Desejo nãocomeçar”, diz ele, mas a instituição expulsa essa ideia como delírio e a impõe comonecessidade em forma de poder. Nesse sentido, o texto “Crise na Educação”(ARENDT, 2013) é preciso quando aponta a sociedade estadunidense comoconstituída, mais que todas, da crença no marco zero, no início do novo homem, naliberdade como valor absoluto. Fala-se no início absoluto como se fala de zeroabsoluto para o frio, quando, sabe-se, trata-se de uma abstração, um pontoindicativo, ideal. Fala-se como se o início fosse a origem. Como se fosse possível, naorigem, encontrar as coisas e nomeá-las. Foucault está na direção contrária danomeação das coisas. Ele está dizendo que há uma produção polifônica dodiscurso. No entanto, essa produçãoé controlada, selecionada, organizada e redistribuída, cuja ação é conjurada para“dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temívelmaterialidade” (FOUCAULT, 2011, p. 09). O discurso, pois, não é produto do acaso,ele surge (e se mantém) de relações de poder. E a escola é uma fonte de produçãodessas polifonias.Em alguma medida, Foucault e Arendt falam da mesma coisa. Aquelegostaria de tomar o discurso já em seu movimento, apresentando-sesubrepticiamente, chegando à conclusão de que não há começo (FOUCAULT, 2011)e, no entanto, a instituição exige esse começo. Já Arendt aponta os equívocos empensar que estamos começando algo, na medida em que não se leva em conta todauma história que sempre antecederá o “novo”.
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Assim, a experiência promovida nas escolas ocupadas parececontrapor-se à ideia de começo mítico, que tende a cristalizar as experiênciasinstitucionais, que se estendem como razão social de um modelo autoreferente.Com isso, desautorizam qualquer discurso exterior. No caso das ocupações dasescolas aqui referidas, o discurso elaborado teve os sujeitos das próprias escolascomo protagonistas. Os alunos - os sem luz, como sugere o termo -, eles próprios,motivados pelas descobertas no meio do caminho, perceberam que era possível seconstituir outro tipo de instituição escolar. Essa experiência de ocupação dasescolas, pois, parece um importante ensaio dessa possibilidade.Este longo excurso pela psicanálise e pela experiência das ocupaçõesnas escolas da rede estadual de São Paulo acrescenta à discussão um cenário decondições concretas de ocupação de lugar de sujeito por parte dos alunos a partirde mudanças na configuração escolar. Tal cenário incidirá na análise quepromoveremos a seguir do lugar atribuído aos agentes que compõem a escola(alunos, professores, diretores, coordenadores pedagógicos) no material doprojeto da SEE-SP e de seus antecedentes.
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5- O CINEMA VAI À ESCOLA

5.1- Antecedentes da pesquisa

De 2007 a 2008, atuei como professor de Filosofia no Ensino Médio darede pública estadual de São Paulo em diferentes escolas, ocasião em que vimajorar o propósito inicial desta pesquisa de doutorado - o de entender como sedava o trabalho com o cinema no ambiente escolar. Pela vivência em escolas, eusaia que a imagem como suporte pedagógico – de qualquer registro, seja ele dasartes plásticas, da fotografia ou do cinema -, era secundarizada diante dapredileção do texto escrito. Por esta razão, fazia-se necessário notar que talproblema não se restringe ao cinema, pois como diz Rosa Iavelberg:
A ausência de práticas de criação nas escolas em diferenteslinguagens da arte: teatro, música, dança ou artes visuais, cadaqual tratada disciplinarmente em sua especificidade; a arte aserviço de projetos de meio ambiente, saúde, datascomemorativas do calendário escolar e à aprendizagem de outrasdisciplinas sem ênfase em seus conteúdos próprios; adesvalorização da área denotada pela ausência de proposta deaquisição de livros64 pelo Programa Nacional do Livro Didático(PNLD); a ausência de avaliação dos projetos desenvolvidos nasescolas como situações de aprendizagem; e a pouca visita culturale estudo de arte brasileira ou de artistas regionais (IAVELBERG,2012).

Na visão de Iavelberg, as escolas encontram-se privadas de práticascriativas, de modo que não soaria estranha a afirmação de que se trata de umaocorrência generalizada. Ademais, assim como a autora descreve, também percebique prevalece a pouca atenção de diretores, gestores e professores para com as
64 Iavelberg escreve o texto do qual foi retirada essa citação em 2012. Em 2015 é aberto edital peloMEC, que contempla a disciplina Arte. Resolvemos manter a citação em razão de que continuasendo uma característica corrente a despreocupação em considerar as artes um campo específico.Cf.http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/04/2015&jornal=3&pagina=53&totalArquivos=212. Acesso em 19 de junho de 2016.
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artes65, havendo, provavelmente por consequência de desinteresse formal efetivopor esse campo, a desconsideração de seu tratamento como disciplina específica. Aausência de proposta por parte do PNLD de aquisição de livro didático de artes éprovavelmente sintoma desses problemas apontados. Segundo Bergala, sãoproblemas também da educação francesa:
Lo que más falta, en este campo de la pedagogía del arte, es unpensamiento táctico convecido de los grandes principios que loguían – digamos los grandes objetivos de la escuela laica, quesiempre, y ahora más que nunca, debe defenderse – y quepermanezca alerta tanto a las dificultades en la traducción real deestas ideas generales a la práctica pedagógica, como a la validez delos discursos demasiado pragmáticos (BERGALA, 2007, pp. 30-31).

Foi nesse cenário pouco criterioso quanto ao trabalho com as artes,exposto por Iavelberg e por Bergala – como pude averiguar em minhasexperiências como professor -, que tomei conhecimento do projeto O cinema vai à

escola – a linguagem cinematográfica na educação, da SEE-SP/FDE. A partir de suacriação, em 2008, tal projeto passava a introduzir formalmente e a organizar o usodo cinema nas escolas da rede estadual de ensino de São Paulo. Além dofornecimento de filmes em DVD às escolas para formação de acervo, o projeto foiamparado por material66 impresso e digitalizado com o objetivo de sugerirsistematicamente orientações aos professores quanto à utilização dos filmes emsala de aula.Interessante é notar que, a exemplo do que se passou com o projetofrancês “Missão de Educação Artística e de Ação Cultural”, coordenado por AlainBergala, O cinema vai à escola distribuiu o mesmo conjunto de filmes (no caso, 71longas-metragens) e os mesmos roteiros de atividades - que se encontram nos
Cadernos de Cinema do Professor – a todas as escolas da rede estadual.Comparando o material do projeto O cinema vai à escola com o do jámencionado programa coordenado por Bergala (e também com o Using films in

65 Afirmação partilhada por Marcos Napolitano em entrevista concedida a este autor realizada em16 de maio de 2016, em que ressalta que foi esse o problema maior do projeto O cinema vai à
escola, o de não ter dado atenção a “essa ponta do processo”.66 Mais adiante, quando tratarmos especificamente do projeto O cinema vai à escola, detalharemosos materiais que fazem parte desse projeto.
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schools: a practical guide, projeto desenvolvido na Inglaterra), constatamossemelhanças e diferenças. O programa coordenado por Bergala publicou odocumento Le plan pour les arts et la culture à l’École67, contendo 64 páginas, quetrata das artes na escola, com orientações e sugestões teóricas e procedimentosgerais em torno de uma página para cada arte (Música, Dança, Literatura, Teatro,Artes Plásticas, Cinema, Fotografia). No caso do cinema, há sugestões mais práticas,como o uso de câmera mini-DV para visualização por parte dos alunos dafabricação de uma imagem de cinema, por exemplo, e há também sugestões quantoà necessidade de exibição integral dos filmes, sugerindo (ainda que de modoimpreciso68), que o professor devesse implementar uma pedagogia da criação(“Faire visionner des œuvres intégrales (...); Mettre en place une pédagogie de lacréation au cinema, où chaque élève sera amené à faire une expérience intime,concrète et pratique de l’acte de création (...)”69 (FRANÇA, 2001, p. 29). O texto nãose detém em orientações de como usar os filmes em sala de aula, mesmo aqueles32 da coleção L’Éden Cinema enviados às escolas francesas pelo projeto.Por sua vez, a publicação Using film in schools: a practical guide70(BARRANCE, 2010), em suas 50 páginas traz, principalmente, um passo a passo decomo filmar71, utilizando-se do ambiente da própria escola, além de vários outrosprocedimentos pertinentes a filmagens, problemas de como estabelecer orçamentodas filmagens e de como solicitar patrocínio, por exemplo. A ênfase dessapublicação é dada à filmagem na escola, de modo que seria mais preciso se ela sechamasse Filming in schools... Apesar disso, propõe a integração do cinema aocurrículo formal da escola, sugerindo entradas específicas em algumas disciplinas
67 Plano para as Artes e a Cultura na Escola (tradução nossa), publicado no terceiro trimestre de2001. Cf. www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/le_plan_pour_les_arts_et_la_culture.pdf. Acesso 16 de junho de 2016.68De modo mais preciso, em La hipótesis... (2007, p. 37), quanto à ideia de uma pedagogia dacriação, Bergala sugere: “Pensar la película como la traza de un gesto de creación. No como unobjeto de lectura, descodificable, sino cada plano como la pincelada del pintor a través de la cual sepuede comprender un poco su processo de creación.”.69 “Assistir integralmente às obras (...); Estabelecer uma pedagogia da criação do cinema em quecada aluno seja levado a vivenciar uma experiência íntima, concreta e prática do ato de criação (...)”(www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/wp-content/uploads/2012/07/le_plan_pour_les_arts_et_la_culture.pdf. Acesso 16 de junho de 2016,tradução nossa).70 Usando o filme em escolas: um guia prático (tradução nossa). Diferentemente da publicaçãoPlano para as Artes e a Cultura na Escola, esse guia é especificamente sobre cinema.71 A rigor, “filmar” se refere à filmagem com câmera que usa filme e “gravar”, à gravação digital.
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tais como Inglês, História, Geografia e Matemática, por exemplo, e por temas“transversais” como cidadania:
English:Use moving images as a stimulus for speaking and listening; Useshort films to develop understanding of narrative and point ofview [para o Ensino fundamental I]: use moving images asstimulus for writing, e. g. letters, news items, film reviews. Viewthe opening scene from an adaptation before reading the book,and consider what it tells the viewer about genre, narrative andcharacter. (...) [para o Ensino Secundário, primeiro ano].History:View archive film to develop understanding of an historical period[para o Ensino Fundamental I]: Use clay animation to depict anhistorical event; Make film documentaries incorporating archivefootage. [para o Ensino Fundamental II]; Compare, analyse anddiscuss different (fictional or documentary) film representationsof an historical period, event or character; Explore the techniquesused in propaganda films; Write film scripts. [para o EnsinoSecundário, primeiro ano].Citizenship:Use short films, children’s films and feature films to stimulatediscussion and writing about issues of citizenship. Using film canprovide a way for children to address personal issues at oneremove. [para o Ensino Fundamental I]; Explore the techniqueswhich films use to present issues, groups, institutions or events inpositive or negative ways. [para o Ensino Fundamental II](BARRANCE, 2010, p. 05-07)72.

72 Inglês:Use imagens em movimento como um estímulo para falar e ouvir; Use curtas-metragens paradesenvolver a compreensão da narrativa e do ponto de vista [Para o Ensino Fundamental I]: useimagens em movimento, como estímulo para a escrita, e. g. cartas, notícias, resenhas de filmes. Vejaa cena de abertura de uma adaptação antes de ler o livro, e considere o que diz o espectador sobregênero, narrativa e personagem. (...) [Para o Ensino Secundário, Primeiro ano].História:Veja arquivo de filme para desenvolver a compreensão de um período histórico [Para o EnsinoFundamental I]: Use animação de barro para descrever um evento histórico; Faça documentáriosincorporando imagens de arquivo. [Para o Ensino Fundamental II]; Compare, analise e discutadiferentes (ficção ou documentário) representações cinematográficas de um período histórico,Evento ou personagem; Explore as técnicas usadas em filmes de propaganda; Escreva roteiros decinema. [Para o Ensino Secundário, Primeiro ano].Cidadania:Use curtas-metragens, filmes infantis e filmes para estimular a discussão e escrever sobre questõessobre cidadania. O uso de filme pode fornecer uma maneira para as crianças a lidar com questõespessoais. [Para o Ensino Fundamental I]; Explore as técnicas que utilizam filmes a apresentarproblemas, grupos, instituições ou eventos de modo positivo ou negativo. [Para o EnsinoFundamental II]. (tradução nossa).
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Além dessas sugestões de uso do filme na sala de aula, com inclusão nocurrículo, Using films in schools entende que o filme pode e deve ser usado ematividades informais, isto é, em sua dimensão estritamente cultural, quando sugereprojeções aos finais de semana ou a participação dos alunos em cineclubes.Recomenda ainda uma série de procedimentos básicos para a sala de projeção,tanto para melhor visualização das imagens como o “blackout”, quanto àdistribuição das cadeiras, indicando a disposição delas em “camadas”, em forma demeia lua. Recomenda também que as caixas de som fiquem próximas da projeção enão no alto como poderia parecer melhor.Dessa dimensão prática da realização de filmagens e de projeções naescola, a partir de avaliação da atuação das várias escolas de cinema na Inglaterra,como menciona o texto, o guia Using films in schools estabelece três princípios daeducação por meio do filme: 1) o crítico, que diz respeito à compreensão e àanálise de filmes; 2) o cultural, que se refere ao aprofundamento da experiência dever um filme, podendo ser exibidos filmes pouco usuais na televisão e nas salas decinema do Brasil e 3) o criativo, referindo-se à importância de os alunos fazeremseus próprios filmes (BARRANCE, 2010, p. 09). Também diferentemente do projetoda SEE-SP e daquele coordenado por Bergala, não há a proposição de distribuiçãode filmes em formato DVD; o uso dos filmes se daria pela internet, lembrando oguia que cada escola deve tomar as providências para obter uso de banda-larga ede ter o devido cuidado com a não violação de direitos autorais.Assim, percebe-se que o projeto O cinema vai à escola se diferencia dosdois modelos estrangeiros, principalmente em razão de apresentar o conjunto desugestões de uso específico para cada filme distribuído (além do fato de as obrasserem encaminhadas fisicamente, em invólucros com mídia e material de apoio)materialmente para as escolas do projeto. São, pois, 71 Roteiros de atividadessugeridas para cada filme e dentre estes, 41 se encontram em dois dos quatrovolumes dos Cadernos de Cinema do Professor, que são impressos como livros etambém disponibilizados em site da SEE-SP; os 20 outros ficam disponibilizadospara acesso apenas no site. Mas a principal diferença entre o projeto do governopaulista e seus similares europeus reside no fato de este centrar sua tônica naespectatorialidade, sobretudo, porque sua tônica é a da espectatorialidade a partir
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da projeção de filmes em sala de aula. Por isso, justifica-se um considerávelnúmero diversificado de filmes distribuídos às escolas e material para utilizaçãodesses filmes com orientações sobre a linguagem cinematográfica e palestras deespecialistas. Não há nesse material nenhuma parte tratando especificamente degravação ou filmagem na escola a fim de orientar a produção de curtas-metragenscomo no guia inglês e, em menor escala, no francês. Se no vídeo comentado73 doprojeto da SEE-SP há a abordagem sobre a “gramática” do cinema, tal propósitovisa apenas à instrumentalização de professores e alunos como espectadores, nãocomo realizadores.Vale ressaltar que este material vem suprir a falta quase absoluta defilmes em bibliotecas das escolas estaduais em São Paulo (falta esta que tambéminclui material escrito para orientação de professores e alunos quanto à linguagemdo cinema). Nesse sentido, o kit se constitui em valioso recurso com textos e falasde especialistas, além de um diversificado conjunto de filmes. Esse materialfornecido à escola oferece um importante apoio para que esta tome as rédeas dainserção do cinema em seu currículo (ou no seu dia a dia) que, como já dito, égeralmente tratado com informalidade.Independentemente da qualidade desse material – que analisaremosmais adiante -, o que nos chama atenção é o foco de sua produção, que priorizou aexperiência de especialistas na feitura do material, deixando em segundo plano a“ponta da educação”, formada por professores, diretores, coordenadorespedagógicos e alunos. Nesse aspecto, tal processo de produção de um saberassemelha-se ao que ocorre com a produção dos livros didáticos das outrasdisciplinas. O material já chega à escola decantado e consolidado, pronto para seraplicado, o que se constitui em um problema a ser observado se considerarmosque se trata de uma distribuição indistinta a alunos em diversas condições; sejaquanto ao nível de escolaridade, idade ou condição social. Vale lembrar ainda que arede estadual é bastante ampla, incluindo escolas situadas em grandes centros eem cidades pequenas.
73 Disponível emhttp://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/cinema/videos.aspx?projeto=3&idvideo=11. Acesso em 20de junho de 2016.
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A produção desse material por especialistas exteriores aos propósitoseducacionais específicos das unidades escolares pode ser já ela própria expressãode submissão de todo um conjunto heterogêneo em torno de 3,6 milhões deestudantes e de 230 mil professores (caso de São Paulo, que possui a maior rede deensino do país), a um mesmo material, intensificando ainda mais adesconsideração das singularidades dos grupos envolvidos. Nesse sentido, talmaterial restringiria a potência do objeto em questão, o cinema. Como disseBergala, parece mesmo faltar uma pedagogia que preveja e contemple algumaforma de “adaptação”, ou seja, algo que leve em consideração a heterogeneidadedos grupos (sem prejuízo do objeto) aos quais tais programas se dirigem: “Si norespeta su objeto [o cinema], si lo simplifica o lo caricaturiza a ultranza, incluso conlas mejores intenciones pedagógicas del mundo, está haciendo un mal trabajo.”(BERGALA, 2007, p. 31).Ademais, o projeto O cinema vai à escola não partiu de necessidadespróprias geradas nas escolas ou mesmo sequer foi fomentada por membro delas, oque é suficiente para modificar a sensibililidade para sua receptividade: trata-se deiniciativa de instâncias fora das escolas; isto é, não surge de uma demanda“natural”, “espontânea” do funcionamento da escola, mas como política de direito;não como “sintoma”, como diz Voltolini, mas como iniciativa desvinculada dodesejo de um público supostamente interessado.É espantosa a dimensão do projeto em termos de números (ver Tabela1, abaixo). A quantidade de filmes (71 títulos) entregues às 4.030 escolas estaduaisde Ensino Médio74 contabiliza 286.130 unidades de DVD, mais 6 caixas de filmespara as 91 Diretorias de Ensino em todo o estado (6.461), totalizando 292.591unidades. Com essa quantidade de filmes esperava-se poder gerar grande númerode sessões nessas instâncias a fim de que o ato de acessar os filmes se tornasse umhábito. Contudo, alguns fatores, que serão vistos mais adiante, explicam asdificuldades de estabelecimento da geração desse hábito.
Tabela 1: Gastos gerais utilizados na compra e distribuição dos filmes, elaboraçãode materiais e contratação de especialistas.
74Dados extraídos do INEP. Os dados da SEE-SP apontam 3.200 escolas estaduais de Enino Médiosob a jusrisdição do Estado de São Paulo. De acordo com a tabela de gastos gerais, o número deescolas varia de 3.773 a 4.030, de 2008 a 2014.
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OCVE* 2008 2010 2012 2013 2014 Total

Escolas
participante
s

3.807 3.773 4.030 4.030 3.907
Alunos
atendidos

1.753.061 1.742.782 1.798.420 1.800.000 1.695.443
Municípios 645 645 645 645 645
Recurso
(R$)

1.685.471 1.896.945 1.384.471 555.888,48 619.116 6.141.891,4
0

Fonte: dados extraídos do SISVIC e SIEC, atualizado em 23/07/2015, enviados por e-mail em09/03/2016 pela FDE (Lizete Freire Onesti e Devanil Tozzi) em resposta à solicitação por nossaparte.*OCVE – Projeto O cinema vai à escola. Nos anos 2009 e 2011 não houve compra nem distribuiçãode filmes nem qualquer outro gasto com o Projeto.
O valor total de R$ 6.141.891,40 corresponde à soma de gastosreferentes à compra, distribuição dos filmes e à contratação de pessoalespecializado para a elaboração dos roteiros e para palestras nas Orientaçõestécnicas e Videoconferências, todas disponibilizadas no site da SEE-SP.A tabela abaixo refere-se apenas à compra dos filmes. O valor daunidade dos filmes variou de R$ 9,90 a R$ 32,90, sendo que um deles, Sobre o

futebol e barreiras, 2011, de Arturo Hartmann, foi doado ao projeto.
Tabela 2: Gastos utilizados na compra e distribuição dos filmes
Ano Escolas Investimento

2008 3.849 1.331.581,00
2010 3.849 1.697.986,00
2012 3.932 681.573,00
2013 3.796 592.594,00
2014 3.923 311.722,00
Total 4.615.456,00
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Fonte: dados extraídos do SISVIC e SIEC, atualizado em 23/07/2015, enviados por e-mail em09/03/2016 pela FDE (Lizete Freire Onesti e Devanil Tozzi) em resposta à solicitação de nossaparte.
O primeiro obstáculo que se impôs a esta pesquisa de doutorado foi oda impossibilidade prática de percorrer um número expressivo de escolas a fim deinvestigar como a utilização do material tem se dado nessas instituições a partird’O cinema vai à escola, pois a rede estadual de ensino de São Paulo compreende,como já dito, cerca de 4.000 escolas75. Ademais, com a leitura do material, os usosdo cinema na prática me pareceram menos relevantes se comparados à forma depensar a entrada do cinema pela SEE-SP/FDE. O modo que o cinema entra naescola e a definição de diretrizes do tipo de cinema a ser adotado são bastantesignificativos e determinantes para o papel do cinema que buscamos analisar.No Brasil, alguns momentos históricos que antecederam ao lançamentode O cinema vai à escola apresentam indicações de como se dava a relação entre ocinema e a educação. Dois desses momentos são a I Conferência Nacional de

Educação, realizada em 1927, e a mobilização conhecida como Movimento dos

Pioneiros (de 1932), que estabeleciam o cinema como auxiliar no processo deaprendizagem. Eles nos serviram de referência para o estudo do projeto O cinema

vai à escola – a linguagem cinematográfica na educação (2008) para verificar sehouve mudança de expectativas em relação àquele cenário. Procuramos identificarse de 1927 a 2008 houve transformações significativas no que diz respeito aosobjetivos da relação do cinema com a educação. Tentamos verificar, pois, se ocinema, que era pensado em termos instrumentais nesses dois momentosreferidos, permanece como uso instrumental no projeto da SEE-SP/FDE, emprejuízo da experiência estética propriamente; se o cinema ainda seria uma
75 No Caderno de Cinema do Professor (vol. 4) consta que a primeira caixa de filmes foi entregue a“3.896 unidades escolares” (LIMA. In: TOZZI, 2010, p. 05), que é, conforme citação em texto econfirmação posterior em entrevista concedida pela FDE ao autor (30 de setembro de 2015), aquantidade de escolas estaduais com Ensino Médio em São Paulo. O Censo Escolar a que tivemosacesso mais próximo de 2008, ano de distribuição da primeira caixa, foi o de 2012, em que consta onúmero de 4.969 escolas estaduais, sem contar as 210 mantidas pelas universiddes estaduais e peloCentro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”. De acordo com o Censo Escolar de 2014, omais recente produzido, o número de escolas estaduais é de 5.033, excetuando as 220 mencionadasanteriormente. De acordo com o site da SEE-SP(http://www.educacao.sp.gov.br/portal/institucional/a-secretaria/. Acesso dia 25 de janeiro de2016) o número é de 5.300 escolas, ao todo.
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espécie de compensação ao desinteresse dos alunos cansados do processo deensino-aprendizagem, como parecem sugerir esses documentos que confirmam ouso do cinema para “facilitar” o ensino-aprendizagem. Além disso, procuramosinvestigar se a dimensão prático-material, isto é, a realização das aulas com filmes,é melhor pensada no referido projeto, principalmente nos roteiros de atividadessugeridas pelos Cadernos de Cinema do Professor.Não estamos, contudo, tomando por absolutos esses momentos quepropuseram a entrada do cinema no contexto escolar, ou projetando neles poderdeterminante quanto às políticas educacionais (independentemente de outrosagentes sociais) como o que atualmente talvez seja o de maior destaque naprodução cultural do país - que é a grande mídia - como diz Michel de Certeau, aose referir aos mass-media como uma “grande empresa de escolarização nacional”(CERTEAU apud SALIBA, 1993, p. 11).Feita essa ressalva, consideremos agora que a entrada do cinema naescola encontra uma organização curricular bastante consolidada. As aulas dosprofessores estão sujeitas aos conteúdos e diretrizes gerais das disciplinasemitidos pela referida Secretaria de Educação por meio de material didático, emconformidade com o currículo oficial do estado.Com o mesmo propósito de tornar o material didático mais acessível einteressante a alunos e professores, como no caso do cinema, a Proposta Curricular

do Estado de São Paulo trouxe no mesmo ano de lançamento do projeto O cinema

vai à escola uma outra iniciativa que consistia na distribuição de jornais(denominados “Jornal do Aluno”) com abordagens referentes aos conteúdos dasdisciplinas a fim de, por meio desse suporte, angariar maior empatia dos alunoscom os tópicos apresentados, contrapondo-se, assim, à relação que estesmantinham com o livro didático. Tal suporte, somado às apostilas (chamadas de“revistas do professor”), em formato de cartilha, também com o mesmo propósitodo Jornal do Aluno de tentar possibilitar maior acessibilidade dos professores e dosalunos a esse material. Contudo, a reação à proposta foi pouco favorável, já que omaterial mantinha o tom acadêmico, além de erros evidentes como falhas detranscrição de textos das obras originais, no caso da disciplina de Filosofia, por
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exemplo. Houve escolas em que o material foi queimado em manifestação deprotesto. Porém, antes de analisar o lugar do cinema na Proposta Curricular do

Estado de São Paulo e no Currículo do Estado de São Paulo, para nos ajudar a pensaressas questões levantadas, tomaremos como parâmetro duas pesquisas que tratamdos temas cinema e a educação do estado. A primeira, de mestrado, de MarceloVicentin, denomina-se O cinema vai à escola: um papel para diferentes personagens

(relações entre currículos), cultura(s) e identidade(s), apresentada em 2013 naUniversidade São Francisco, de Itatiba (SP), teve como objetivo tensionar oencontro entre linguagem cinematográfica e o currículo escolar. O estudo temaporte teórico baseado em Michel Foucault e Nietzsche, e teve como objeto deanálise a experiência de exibição de filmes em aulas de língua portuguesa noensino básico proferidas pelo próprio pesquisador. Partilhamos com o autor ascríticas à concepção do sujeito moderno empreendidas por Nietzsche e Foucault,que perdura na maioria das teorias pedagógicas que circulam no meio escolar. Ascríticas, em resumo, tem como alvo as ideias de História, Emancipação, Razão(VICENTIN, 2013).Vicentin defende que
(...) os filmes vão ao encontro de mais uma característicafundamental do projeto [O cinema vai à escola], externado noprimeiro caderno de cinema destinado aos professores: tornarmais interessante o tratamento de conteúdos curriculares, ou seja,motivar o aluno para que dentro do espaço e da perspectivaescolar reflita criticamente sobre o mundo que o cerca (2013, p.117).

Na época em que foi escrita sua dissertação, a SEE-SP havia distribuídoapenas 41 filmes. Para ele, esses filmes
representam o referencial de qualidade que o currículo e oconhecimento escolar propôs alcançar, além de encerrar em si ouem similares de acordo com a cultura cinematográfica do(s)professor(es) – a qualidade estética intrínseca, o potencial deinteração com as disciplinas curriculares e a promoção de reflexãosobre o mundo que a SEE-SP propôs com a “nova” propostacurricular.” (p. 116-117).
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Com tais constatações, Vicentin parece julgar ser completa a propostada SEE-SP, no que diz respeito aos objetivos de se tomar o cinema como auxiliar àsdisciplinas e quanto à promoção da reflexão por meio dos filmes. Pensa a exibiçãode filmes na escola em consonância com o atendimento daquilo que a LDB lembraser função da escola, qual seja, “o aprimoramento do educando como pessoahumana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectualdo pensamento crítico” (Art. 35 da LDB, citado por VICENTIN, 2012, p. 117).Ainda segundo o autor, a aposta de que a projeção de filmes – parecenão se importar com o filme em particular – tem por si só grande eficácia, por sercapaz de agregar à aula algo que a tornaria mais “interessante”, uma vez que oaluno se sentiria “motivado” para refletir “criticamente sobre o mundo que ocerca”. Todo esse trabalho de uso do filme seria feito a partir da submissão doaluno aos “conteúdos curriculares”.A segunda pesquisa que tomamos como referência é a tese dedoutorado realizada por Claudia Mogadouro, intitulada Educomunicação e Escola: o

cinema como mediação possível (desafios, práticas e propostas), defendida em 2011na Escola de Comunicações e Arte (ECA) - USP. Nela, a pesquisadora analisa asvárias iniciativas de uso do cinema na educação, dentre estas o projeto O cinema

vai à escola. Já no início, a tese considera a premissa defendida por Ismar Soares deque é preciso partir de dois pressupostos:
que a educação só acontece quando existe uma ‘ação educativa’,presente em todos os modos de formação do ser humano. E que acomunicação, enquanto produção simbólica e transmissora desentidos é, sem (sic) si, uma ‘ação educativa’ (MOGADOURO, 2011,p. 15).

A ideia de comunicação, tal como enunciada, parece acentuardemasiadamente o papel da consciência para os destinos engendrados pela “açãoeducativa”. Um verniz de consciência que, a nosso ver, minora a composição do in-consciente no fenômeno da ação educacativa. Mais: parece atribuir certoautomatismo para a mesma ação educativa, que contradiz a ideia inicial de umaintenção educativa engendrada na noção de comunicação. A nosso ver, tal noção
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parece desprezar a potência da ideia de transmissão, que é inventariada em todaação humana, fundada na cultura e não no indivíduo.Diferentemente da tese de Morgadouro, não pretendemos acentuar ouso do cinema na educação como uma ferramenta mais ou menos eficaz, masanalisar como tal recurso é pensado ao adentrar as escolas da rede estadual. Quepapel lhe é levado a cumprir. E, inevitavelmente, que concepções de cinemaalimentaram o projeto.O material do projeto O cinema vai à escola apresenta noções de cinema,escola, sujeito e experiência estética, noções estas das quais nos servimos parapensar que lugar o projeto produz para o cinema. Conhecer o referido projeto emsua especificidade e abrangência nos permitiu, por exemplo, investigar como sedeu a seleção dos filmes distribuídos pela SEE-SP/FDE, bem como a elaboração domaterial (impresso, vídeos) quanto aos critérios apresentados. Ademais,possibilitou investigar como se tem pensado o cinema dentro da perspectivapedagógica do estado de São Paulo no âmbito da Secretaria de Educação,permitindo-nos atentar para a questão do empobrecimento da experiência no usoque aí se faz do cinema.Para tanto, fez-se necessário também recorrer a outros documentos,tais como a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, lançada em 2008, e suaconversão em Currículo do Estado de São Paulo, dois anos depois. Nosso interessenesses dois documentos foi o de situar o cinema (e a Arte, de modo geral) nadiscussão que neles é feita para tentar entender o papel que lhe atribui o projeto O

cinema vai à escola. Além destes, também recorremos à análise dos artigos e dosroteiros de estudo do projeto, da seleção dos filmes distribuídos às escolas, assimcomo os vídeos dos debates realizados pela Secretaria junto com a FDE para obtermais informações quanto às questões próprias e atuais desse uso formal do cinemana escola. Antes do lançamento do projeto base deste estudo, a SEE-SP/FDE jáhavia lançado uma série de artigos sobre cinema e educação sob o título Lições com

cinema (São Paulo, 1993), publicada em seis volumes e, posteriormente,rearranjado em quatro, em 1993. Esses textos são resultados do seminário Cinema

em Vídeo, também organizado pela SEE-SP/FDE, em 1991, que, a seguir, publicaria
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as falas dos participantes. Importante notar que não há aí, como haverá no projeto
O cinema vai à escola, uma elaboração específica com objetivos articulados numaproposta única. Os textos em Lições com cinema são uma reunião de ideias deautores independentes entre si, que foram convidados a falar sobre a relação entrecinema e educação. No entanto, consideramos uma fonte importante, por se tratarde um antecedente do projeto O cinema vai à escola, elaborado pela mesmafundação, ainda que por um grupo diferente de pessoas que nele atuava. Emalguma medida, ainda que com propósitos bem distintos, aquela primeirapublicação contribuiu para instalar o debate sobre cinema e educação.Diante dessas fontes documentais, a saber: a) o projeto O cinema vai à

escola – a linguagem cinematográfica na educação e o material que o compõe(roteiros, cadernos, filmes, vídeos); b) Proposta Curricular do Estado de São Paulo;c) Currículo do Estado de São Paulo e, por fim, d) Lições com cinema, pretendemosverificar e demonstrar que papel tem sido atribuído ao cinema e o lugar daexperiência estética nesse processo.Antes, porém, faremos a análise de um documento representativo decomo se pensava a entrada do cinema na educação no início do século XX.Referimo-nos àquele emitido pela I Conferência Nacional de Educação76, evento quese deu de 19 a 23 de dezembro de 1927, em Curitiba, no Paraná. Tal evento é ummarco no Brasil por pensar o papel da educação num projeto de unidade nacionalem torno da reestruturação da educação formal. São 111 teses resultantes desseencontro, contudo, comentaremos apenas aquelas que nos interessam para opresente trabalho, isto é, aquelas cuja temática tem relação com a presentepesquisa. Além dessas teses também comentaremos o Código de Educação do

Estado de São Paulo, de 1933, pioneiro no Brasil na consideração do cinema comoinstrumento educativo.

76 Para ter acesso ao documento original, favor consultar o sitehttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/123679.
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5.2- Antecedentes históricos da relação do cinema com a escola no Brasil

Fizemos buscas dos termos “cinema”, “filme”, “estética” e “arte” nas 111teses da I Conferência Nacional de Educação para identificarmos aquelas em quehouvesse ocorrências de tais palavras-chave; além disso, procuramos nos títulosdas teses aquelas que tivessem pertinência com a nossa pesquisa. Dos doisprocedimentos, selecionamos algumas que passamos a comentar. Segundo o autorda tese de n. 05, Necessidades da pedagogia moderna, Lindolpho Xavier, queapresenta Augusto Comte como “príncipe do pensamento”, ao lado de São Paulo, S.Tomás, Kant, dentre outros, a missão da pedagogia é a de “desenvolver afraternidade e o altruísmo (...). Fazer o homem sinérgico, mais simpático, maisenérgico, mais sábio (...), mais fraternal, mais republicano, mais religioso.”. “Comoconseguir?”, pergunta-se o autor, que responde a seguir: “Ensinando-lhe a herançado passado, para que ele a use e a transmita melhorada aos seus sucessores.” (Tesen. 5, I Conferência, 1997, p. 66). Sobre as cinco heranças que o autor elenca,encontram-se a literária, a científica, a institucional, a religiosa, sendo esta a maiselevada de todas. Quanto à herança estética, diz:
De posse daqueles instrumentos, penetra a criança no mundo deemoções da poesia; vem a música, os quadros, as telas, as formasesculturadas, a arte arquitetônica, o ritmo, expressão; surge abeleza das tintas, nas rimas, nos sons, nos conceitos edificantes,nos exemplos sublimes, na pureza das linhas, no movimento.”(Tese n. 5, I Conferência, 1997, p. 66).

Para Lindolpho Xavier, arte está associada à Beleza, como se podeconstatar pelas expressões “formas esculturadas”, “surge a beleza das tintas”.Contudo, o cinema não é mencionado, evidenciando que na Conferência em questãoessa forma de expressão artística não era um assunto unânime.Na Tese de n. 15, Organização dos Museus Escolares: sua importância,Nicephoro Modesto Falars ressalta que o fundamento da educação “consisteprincipalmente na apreensão e discernimento dos múltiplos e diversos objetosque, por sua natureza, são capazes de avantajar o aluno inteligente e aplicado nosdiversos ramos do saber humano.” (I Conferência, 1997, p. 116), com o intuito de“manter a integridade da nossa pátria, garantir-lhe o progresso (...)” (p. 117).
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Quando possível, o museu servirá, diz ele a seguir, para substituir os livros comsuas gravuras pequenas (Tese n. 15, I Conferência, 1997, p. 118), denotandoclaramente o papel das obras dos museus como ilustração para os estudosescolares. Para Fernando Nereu de Sampaio, autor da Tese de n. 17, Pela educação

estética, a iniciação estética tem sido “lastimavelmente imperfeita” em razão deuma “orientação pedagógica deficiente”, sugerindo que esta se deva ser dada desdea escola primária. Ele se refere basicamente ao desenho, à literatura, à arquitetura,à escultura, às artes plásticas e à música, que seriam capazes de imprimir“costumes, embelezar os lares e circundar-se de objetos de bom gosto [...]”(Fernando Nerreu de Sampaio, Tese n. 15, p. 121).A Tese de n. 23, O Cinematográfico escolar, de América Xavier Monteirode Barros, é a única que se refere diretamente ao cinema em seu título, celebrando-o como a arte, por excelência, da atualidade, constituindo-se no “meio maisperfeito e completo para a representação de seres, fatos e coisas”, sendo ainda omeio mais educativo e instrutivo, que desperta “o interesse das crianças,
facilitando-lhes o esforço cerebral de maneira sedutora e agradável.” (O

Cinematográfico escolar, de América Xavier Monteiro de Barros, p. 131, destaquenosso). Os filmes a que Monteiro de Barros se refere são aqueles em que figuram“rios caudalosos”, “cachoeiras opulentas”, “plantio de algodão, de café”, isto é,produções com pretensão documental, no sentido mais estrito do termo. Para ele,países que cuidam zelosamente da educação incorporam o cinema comoinstrumento, dentre eles a França, que “desde 1913 tem instalado em váriasescolas aparelhos de projeção.” (O Cinematográfico escolar, de América XavierMonteiro de Barros, p. 132). Para uso do filme, o autor da tese sugere que este sejaprojetado de modo mais lento, parando quando necessário. “Terminada a projeção,[o professor] faz um resumo do assunto explanado [no filme]”. Para o autor, alémde poupar o aluno de viajar para conhecer lugares longínquos, o cinema permitiriao acesso ao mundo invisível, tal como o bater de asas dos insetos ou a trajetória deum projétil.J. P. Porto Carrero, com a Tese de nº 64, intitulada O Caráter do escolar,

segundo a psicanálise, relativiza várias das posições comuns à época (como a dachamada “escola antiga”, como diz Carrero) de designar as crianças como seres
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inteligentes ou estúpidos, aptos ou não para os estudos de matemática ou dehistória etc. Para o autor, Freud “abriu novos horizontes para o estudo dessaspequeninas almas a quem se tem erradamente buscado meter no sapato chinês demétodos uniformemente absurdos.” (p. 368). Destaca a “emotibilidade” como umacaracterísitca da criança a que a escola não pode deixar de levar em conta,lembrando que a quietude não é “normal” nessa fase da vida. Na sequência, lembraque o “professor mal-avisado” ressalta a dor da primeira proibição, da “primeirachinelada”, ao promover punições e pouco estímulo ao aluno, o que gera umsentimento de culpa e, por consequência, a necessidade da punição,retroalimentando um círculo. A tese seguinte, a de nº 65, de Deodato de Moraes, A

Psicanálise na educação, em acordo com a anterior, antevê que chegará o dia emque será exigido de todo educador “certa familiaridade com a estrutura e o modode funcionamento do espírito inconsciente” (Tese n. 65, p. 387). Esta tese, aexemplo da anterior, também relativiza os saberes estabelecidos sobre a infância.Estas duas teses que tratam da psicanálise parecem destoar das demais porquestionarem o modelo de infância adotado pela escola, colocando em suspensãotal modelo a partir da ideia de Freud de que a infância é perdida; educa-se naignorância da infância que se pensa ter tido.Reunidas em Curitiba, “as elites do poder”, como destaca CarlosEduardo Vieira (2004), representadas pelo governador Caetano Munhoz da Rochae pelo inspetor Geral de Ensino, o senhor Lysíamaco Ferreira da Costa, em parceriacom a igreja católica, conseguem sediar um evento de importância nacional,pautando uma questão capital no cenário intelectual nacional: a educação. Apesarda dispersão das teses, há uma unidade, que é “produzir um padrão, um modelo dereferência sintonizado como (sic) os tempos modernos.” (VIEIRA, 2004). Essauniformização, continua Vieira, “é um requisito da modernidade, pois à luz darazão teremos uma única verdade e uma única forma de alcançá-la.” (VIEIRA,2004). Se a I Conferência Nacional de Educação, realizada pela ABE (AssociaçãoBrasileira de Educação) que, por sua vez, fora fundada em 1924, filia-se de modogeral a ideias moralistas, como se pode constatar pelas teses (“desenvolver afraternidade e o altruísmo”), apoiando-se nas ideias de arte como objeto de bom
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gosto, de “melhoria” do caráter, do progresso (“manter a integridade da nossapátria, garantir-lhe o progresso [...]”) pela educação dos bons costumes (“costumes,embelezar os lares e circundar-se de objetos de bom gosto”), tal documento pareceser indicação de preocupação de organização da educação no país, na medida emque há nele o estabelecimento de discussões sobre parâmetros a serem seguidos,além do estabelecimento de uma orientação de unidade nacional da educaçãocontra a descentralização que imperava no Brasil até então.Desde 1823, na recém-proclamada independência do Brasil, já havia umcaráter universalizante na concepção sobre a educação. Nesse sentido, Fernandode Azevedo lembra que no Art. 179, inciso xxxii, a Constituição de 1823, outorgadapela Coroa, garante “a instrução primária a todos os cidadãos” (apud AZEVEDO,2010, p. 606). Essa é uma expressão da predominância liberal no Brasil,característica que vinha sendo a tônica desde a chegada da corte de Portugal em1808, por ocasião da invasão das tropas de Bonaparte ao país lusitano. No mesmoano de sua chegada ao Brasil, D. João VI decreta a abertura dos portos ao comércioestrangeiro, revoga o Alvará que havia sido ordenado para o fechamento de todasas fábricas e funda a Imprensa Régia, marcando o início do jornalismo brasileiro.Imprensa pela qual será impresso Basílio da Gama, de Tomás Antônio Gonzaga,dentre outros importantes textos literários. Tais iniciativas são de teor liberal,entretanto ainda não havia uma organização da educação e uma unidade mínimanacional. O poder antes se concentrava na corte portuguesa. Como nota Fernandode Azevedo (2010, p. 601), o governo português proibe o funcionamento da únicaoficina tipográfica no Brasil que se tem notícia antes da Imprensa Régia. A oficinafoi fundada em 1747, no Rio de Janeiro, e fechada logo em seguida.Se o Brasil não possuía exemplos práticos de uma educação nãoestritamente religiosa e de teor mais liberal, teria, no entanto, uma experiênciainovadora com o Semináro de Olinda. Criado em 1798 pelo bispo do estado dePernambuco, Azeredo Coutinho (nascido no Rio de Janeiro), o Seminário de Olindaimplementaria um ensino inspirado na reforma pombalina, mudando o modelojesuítico. No Seminário eram mantidas as disciplinas tradicionais - retórica,literatura e religião, gramática, poética, latim -, e acrescidas grego, francês, história,geometria, física, história natural, desenho. Além dessas, também uma que versava
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sobre estudos acerca dos “problemas econômicos criados pela mineração, pelaindustrialiazação, pelo declínio da economia baseada simplesmente namonocultura ou no monopólio.” (Gilberto Freyre apud AZEVEDO, 2010, p. 600).Esses estudos voltavam-se para os problemas econômicos contemporâneos deentão, perdendo, com isso, o caráter estritamente “abstrato” do ensino jesuítico.O clima liberal era reforçado por experiências como a do Seminário deOlinda e pela vitória dos liberais na câmara dos deputados com a aprovação do“Ato Adicional” (o nome antigo para “emenda”), de 1834. Como aponta Azevedo(2010, p. 608), de acordo com Tavares Bastos, o governo da União se isentava “‘doprincipal dos deveres públicos de uma democracia’, que é o de levar a educaçãogeral e comum a todos os pontos do território e de organizá-la em bases uniformese nacionais.” (AZEVEDO, 2010, p. 609). O parágrafo 2º. do Art. 10 modificava aConstituição de 1824, transferindo “às assembleias provinciais o encargo deregular a instrução primária e secundária, ficando dependentes da administraçãonacional o ensino superior em todo o país (...)”. (AZEVEDO, 2010, p. 608). Essavontade de descentralização da educação se deu entre os liberarais, provavelmentepelo receio de um retorno à centralização por parte de um governo monárquico,regime que o Brasil havia experimentado até então.Havia, portanto, uma tensão entre uma política de cunho nacional comoutra, descentralizada, que outorgava aos estados o poder de legislar sobre os seusinteresses. Quase um século depois, a I Conferência Nacional de Educação é umadas expressões da preocupação das elites de encaminharem uma política nacionalde educação, indicando que o que se passava no século XIX não era uma questão jásuperada. Atualmente, na sociedadede de consumo em que, nas escolas, acabamsendo integrados instrumentos importantes de trabalho, como os livros didáticos etambém os filmes em formato de DVD ou veiculados pela internet, entende-seclaramente que as dimensões cultural, educacional e econômica estão fortementeimbricadas e que, portanto, a produção desse material é uma questão de carátereminentemente nacional.Nesse sentido, fica cada vez mais claro que o preceito liberal do laissez

faire quanto ao privilégio da liberdade individual e da livre concorrência não



144

atende à necessidade de conservação das economias e das expressões culturaisnacionais. Expressão dessa percepção é o decreto n. 6.177 de 1º. de agosto de2007, assinado pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, que ratifica o textoda Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das ExpressõesCulturais promovida pela UNESCO77, esta assinada em Paris, em 20 de outubro de2005. Nela, afirma-se que “a diversidade cultural é uma característica essencial dahumanidade” e que ela constitui “patrimônio comum da humanidade, a servalorizado e cultivado em benefício de todos”. Tendo em vista estas prerrogativas,constituem-se objetivos da Convenção, dentre eles:
(1) proteger e promover a diversidade das expressões culturais;(2) criar condições para que as culturas floresçam e interajamlivremente em benefício mútuo; (3) reafirmar a importância dovínculo entre cultura e desenvolvimento para todos os países,especialmente para países em desenvolvimento, e encorajar asações empreendidas no plano nacional e internacional para que sereconheça o autêntico valor desse vínculo; (4) reafirmar o direitosoberano dos Estados de conservar, adotar e implementar aspolíticas e medidas que considerem apropriadas para a proteção epromoção da diversidade das expressões culturais em seuterritório; (5) fortalecer a cooperação e a solidariedadeinternacionais em um espírito de parceria visando, especialmente,o aprimoramento das capacidades dos países emdesenvolvimento de protegerem e de promoverem a diversidade
das expressões culturais.” (UNESCO, 2005, destaque nosso).

Para proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, afim de evitar, por exemplo, impacto predatório na formação das pessoas emtermos de educação, de cultura, de gosto, em razão da presença esmagadora dofilme estadunidense nos mercados nacionais e de grandes lançamentos de ummesmo título, a Convenção afirma como princípio de soberania que, em acordo coma Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, “os Estadostêm o direito soberano de adotar medidas e políticas para a proteção e promoçãoda diversidade das expressões culturais em seus respectivos territórios” (UNESCO,2005, destaque nosso). Ressalta-se a importante atribuição conferida pela
Convenção do aspecto de soberania à produção nacional do audiovisual.
77 No endereço eletrônico a seguir é possível conferir tanto o decreto assinado pelo Brasil quanto otexto da Convenção de Paris. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6177.htm. Acesso dia 08 de julho de 2016.
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Repercução desse importante documento (apenas EUA e Israel não oassinaram) para a contenção do domínio de produtos de uma determinadanacionalidade em um mercado estrangeiro (“os Estados têm o direito soberano deadotar medidas”) é a aprovação de algumas leis no Brasil, que buscam legislarsobre as dimensões culturais, dentre elas, o audiovisual, que foram: (a) a Lei no.12.485/2011, que no Capítulo V, Art. 16, estabelece a obrigatoriedade deveiculação de no mínimo 3 horas e meia por semana de produção de audiovisualnacional em horário nobre das TVs Pagas78; (b) a Lei no. 8.386/2014, em seu Art.1º, determina que
as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas oucomplexos de exibição pública comercial ficam obrigadas a exibir,no ano de 2015 [na verdade, a partir de 2015], obrascinematográficas brasileiras de longa metragem no âmbito de suaprogramação, observado o número mínimo de dias e adiversidade dos títulos fixados em tabela constante do Anexo.

No Anexo referido, tal lei estabelece uma proporção de dias por ano emque devem ser exibidas obras cinematográficas brasileiras em relação ao númerode salas de determinado complexo, além de limitar a exibição de um mesmo títuloem até 30% das telas de um complexo de salas de cinema. Com isso, busca-seconter o domínio de grandes lançamentos de filmes estrangeiros no país. Alémdisso, em consonância com o espírito da Convenção de Paris visa aoestabelecimento mínimo de exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema dopaís. Por sua vez, a (c) Lei no. 13.006/201479 obriga as escolas a exibirem filmes de
78 O texto da Lei no. 12.485/2011, Capítulo V, Art. 16, na íntegra, diz: “Nos canais de espaçoqualificado, no mínimo 3h30 (três horas e trinta minutos) semanais dos conteúdos veiculados nohorário nobre deverão ser brasileiros e integrar espaço qualificado, e metade deverá ser produzidapor produtora brasileira independente.”79 A Lei 13.006, de 26 de junho de 2014, acrescenta o inciso 8ºao Artigo 26 da Lei 9.394, de 20 dedezembro de 1996, cujo autor do projeto foi o senador Cristovam Buarque. Em entrevista, eleafirma que por ele deveriam ser mais de duas horas de filmes brasileiros por mês, mas que paratanto necessitaria dessas exibições se darem em horário integral. Na mesma entrevista, afima quetodo cineasta que receber financiamento público deveria disponibilizar cópia em DVD dos filmespara as escolas ou apenas autorizar o download (FRESQUET & MIGLIORIN. In FRESQUET, 2015, p.07). Fresquet e Migliorin acreditam que essa lei proporciona “pensar a escola como um espaçocoletivo de contemplação, de intelectualização e sensibilização com as obras cinematográficas [e] étambém apostar que, dessas leituras criativas do Brasil assim feito imagem, se cria matéria-primapara novas construções do país em território escolar.” (p. 09). E pouco antes, na mesma página: “ALei cria a possibilidade da (sic) escola garantir o acesso a toda criança – e famílias – escolarizada ao
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produção nacional em suas instalações. Ela acrescenta ao Art. 26 da LDB No.9.394/96, o seguinte parágrafo: “§ 8o A exibição de filmes de produção nacionalconstituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógicada escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horasmensais.” (NR). Esta lei expressa uma preocupação que já é sentida quando ocinema era o meio de comunicação mais comum, depois da imprensa (SIMIS, 2015,p. 26), e que sua participação junto à escola é regulamentada em 1933, no DecretoLei no. 5.884, de 21 de abril, que institui o Código de Educação do Estado de São

Paulo. Nesse Código o cinema era tomado como educativo. O documentoprevia a criação de quinze coordenadorias técnicas, dentre elas, uma denominadade “Serviço de Rádio e Cinema Educativo”. O diretor Geral do Departamento deEducação nomeava as pessoas para os cargos de chefia desses serviços, devendo ochefe ser auxiliado por um professor, técnico em cinema. Exemplos de outrosserviços: Serviço de Prédio e Instalações Escolares e Serviço de Música e CantoCoral, só para citar dois. O objetivo do Serviço de Rádio e Cinema Educativo era“colocar ao alcance da escola as conquistas da técnica moderna (...)” (BRASIL, Leino. 5.884, Artigo 121), cabendo ao chefe desse serviço quanto ao cinema:1-“organizar a filmoteca e coleções de dispositivos e diafilmes”;2-“fiscalizar a instalação de aparelhos projectores”;3-“elaborar plano de filmagens”;4-“orientar a parte educativa e instrutiva das projeções fixas eanimadas”;5-“organizar e censurar filmes recreativos e discursos, conferências,palestras e comunicações a serem irradiadas”.
O Código previa ainda, no Artigo 123, a instalação de projetor em todaescola (“primário e secundário”), quando as condições dos prédios das unidadesescolares assim o permitissem, ainda que para tanto devesse ter autorização doDepartamento de Educação, cabendo aos próprios estabelecimentos de ensino aaquisição desses projetores.

cinema, mas, mais do que isso, a possibilidade de acesso a sistemas de expressão e signos, blocos deideias e estéticas marginalizadas pelo mercado e pelo sistema oligopolista de exibição.”
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Na ocasião do referido Código, vale lembrar que o cinema brasileiroencontrava-se numa fase de expansão (entre 1923 e 1933), produzindo cerca de120 títulos, o dobro da década anterior, percebendo-se também um novo impulsoqualitativo das fitas, quando se pode falar em um movimento de cinema brasileiro.A imprensa80 já não era indiferente à produção nacional de cinema (GOMES, 1996,p. 51). Basta lembrar que Limite (1931), de Mário Peixoto, e Ganga Bruta (1933),de Humberto Mauro, são dessa época. De modo geral, eram produções que sedavam em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas também em Campinas, Recife, BeloHorizonte, Rio Grande do Sul e até no interior de Minas, em Pouso Alegre, comAlmeida Fleming, e em Cataguases, com Humberto Mauro. Os chamados ciclosregionais, que se davam fora do grande eixo Rio de Janeiro-São Paulo, geralmentenão projetavam seus filmes nacionalmente, salvo raras exceções, e menos aindafora do país. Contudo, como nos lembra Paulo Emílio, “o problema não é aumentaro número de filmes a serem apresentados no exterior, mas sim diminuir o númerode fitas estrangeiras aqui exibidas.” (GOMES, 1996, p. 83). As leis mencionadasparecem ratificar essa prescrição.Não se pode também esquecer que 1930 é o ano que coloca fim àprimeira República no Brasil, com a chamada Revolução de 1930, em que GetúlioVargas é elevado ao poder. Marco para a modernização industrial no país, umanova classe substitui as elites do Café, em plena crise por vários fatores, dentreeles, pela quebra da bolsa nos EUA, em 1929. O cinema se apresenta como o meiode comunicação que mais convergia com os interesses desse novo momento, cujoestandarte era a industrialização. Confirmam esse movimento a criação dossistemas de ensino SENAI e SESI, em 1942, e a própria Reforma Capanema, queentendia que a educação deveria ser oferecida em acordo com as necessidades danação definidos os papéis sociais a partir das posições de classe. Mundialmente, adécada de 1930 é aquela que apresentará a criação de vários órgãos oficiais para ainserção do cinema no meio escolar, e mesmo um pouco antes, caso da Itália, quedesde 1928 já possuía um Instituto Internacional de Cinematografia Educativa, e o
80 Segundo Paulo Emílio Salles Gomes (1996), as revistas Paratodos e Selecta em 1923 eram noBrasil as que mais se interessavam por cinema cujos redatores principais eram Mário Behring ePaulo Lavrador, respectivamente, que eram implacáveis com a produção nacional. Mas esse fervorhostil, ainda segundo Gomes, contribuía para estimular o debate sobre os filmes produzidos emterritório nacional.
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da França, que cogitava a criação de um Ministério do Cinema (SIMIS, 2015, p.32s.). De acordo com Serrano e Venâncio, segundo Anita Simis (2015, p. 33), “emmarço de 1931 foi instalado, em São Paulo, o primeiro aparelho de projeçãoanimada em estabelecimento de ensino público, seguindo o exemplo de váriosoutros grupos escolares.” (SIMIS, 2015, p. 33). Em 1935, o estado da Bahia criaria oServiço de Rádio e Cinema Educativo nas escolas, lembrando ainda que o INCEseria criado em 1937.Foi também na década de 1930 que houve a primeira ReformaEducacional de caráter nacional realizada pelo então Ministro da Educação e SaúdeFrancisco de Campos, conhecida como Reforma Francisco de Campos, que seformalizou pelo Decreto de Lei n. 19.890, de 18 de abril de 1931, e consolidadocom alterações no ano seguinte, sob o Decreto de Lei n. 21.241, de 4 de abril de1932. A Reforma Francisco de Campos traz organicidade nacional ao queestava legado ao plano estadual, tanto sobre o ensino primário e secundário,quanto universitário. Além disso, acrescenta ao ensino básico dois anos, dividindoesse ensino em dois ciclos: Fundamental (5 anos) e Complementar (2 anos). OFundamental era de formação básica e geral para todos. O segundo ciclo erapropedêutico e específico para as diferentes áreas universitárias. 1) Direito erauma. Outra: 2) Medicina (englobando Odontologia e Farmácia). E por fim, 3)Engenharia e Arquitetura. Dependendo do curso escolhido, cada um desses trêsgrupos possuía um conjunto de disciplinas específicas.Tal reforma é controversa. Para Anísio Teixeira (1957, p. 104), porexemplo, quanto ao ensino secundário, ela não representou a consolidação dosideais democráticos; ao contrário, teria acentuado “o espírito de nossa organizaçãodualista de privilegiados e desfavorecidos. A escola secundária seria uma escolaparticular, destinada a ampliar a ‘classe dos privilegiados’”. Teixeira se refere aocaráter elitista dessa Reforma, que privilegia o aspecto enciclopédico numasociedade extremamente desigual.Quanto ao caráter enciclopédico da Reforma Francisco de Campos,Otaíza de Oliveira Romanelli concorda com Maria Tetis Nunes, acentuando que,
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De fato, para um contexto social que começava a despertar para osproblemas do desenvolvimento e da educação, numa sociedadecuja marioria vivia na zona rural e era analfabeta e numa épocaem que a população da zona urbana ainda não era totalmenteatingida, nem sequer pela educação primária, pode-se imaginar acamada social para a qual havia sido elaborado um currículoassim tão vasto (ROMANELLI, 1986, p. 136).
Apesar de também criticar esse aspecto elitista da Reforma Franciscode Campos, Romanelli ressalta o espírito moderno da década de 1930, que teriafavorecido a democratização do ensino.

Se antes, a estrutura oligárquica, as necessidades de instrução nãoeram sentidas, nem pela população, nem pelos poderesconstituídos (pelo menos em termos de propósitos reais), a novasituação implantada na década de 30 veio modificarprofundamente o quadro das aspirações sociais, em matéria deeducação, e, em função disso, a ação do próprio Estado(ROMANELLI, 1986, p. 59).
Para a sustentação da tese de que a democratização do ensino aumentaa partir do estabelecimento de relações capitalistas, Romanelli cita as pesquisas deLourenço Filho, quando este nota que

é fácil compreender que, em grupos de população muitodispersos, de economia incipiente, muitas vezes reduzida à práticade agricultura de subsistência ou pouco mais que isso, em regimequase geral de subemprego, as expectativas de melhoria dospadrões de vida são exíguas, não apresentando maior sentidoprático a preparação formal que a escola passa a proporcionar.Nessas circunstâncias, a demanda é reduzida, ainda em face demais ampla oferta (LOURENÇO FILHO apud ROMANELLI, 1986, p.59).
Romanelli defende a ideia de que havia nessa década uma defasagementre a demanda emergente por uma formação que a educação formal não podiaatender. Para o autor, explica-se pela predominância do setor agrícola na economiabrasileira, “aliada a formas arcaicas de produção e à baixa densidade demográfica ede urbanização (...)”, com consequente ausência de “demanda social de educação.”(ROMANELLI, 1986, p. 60). Defende ainda a relação direta do aumento dademografia com o aumento da escolaridade, convencido pelos dados de Lourenço



150

Filho, que aqui apresentamos resumidamente. Em 1900, a população era de17.438.434; em 1940, 41.236.315; em 1970, 94.501.554. O índice de analfabetismoera, respectivamente, 65,3%, 56,2%, 33,1%.Pela discussão até aqui empreendida, nota-se, pois, que a criação doINCE não aparece isolada. Ela é antecedida por uma sequência de atos querelacionam cinema e educação. A primeira delas, segundo Fernando de Azevedo(2010, p. 758), deu-se em 1910, quando o Museu Nacional inaugurou a suafilmoteca, no Rio de Janeiro. Dentre os primeiros filmes que compuseram esseacervo estavam aqueles sobre os indígenas Nambiquaras, produzidos por RoquetePinto, em Rondônia, e os produzidos pela Comissão Rondon, que documentavamsuas explorações geográficas, botânicas, zoológicas e etnográficas.Além dessa iniciativa tomada pelo Museu Nacional, ainda segundoFernando de Azevedo, houve várias outras em instituições escolares e de cultura.No entanto, uma lei (Decreto 3.281, de 23 de janeiro de 1928, arts. 296-297;Decreto 2.940, de 22 de novembro do mesmo ano, arts. 633-635) que legislassesobre o cinema com fins escolares apareceria apenas em 1928. Na ocasião, o entãoDiretor Geral da Instrução Púbica do Distrito Federal era o próprio Fernando deAzevedo que, por meio dos referidos decretos, determinou e regulou a suautilização em todas as escolas da capital do país. No ano seguinte, 1929, poriniciativa de Fernando de Azevedo, ainda Diretor Geral da Instrução Pública doDistrito Federal, tem-se a inauguração da Primeira Exposição de CinematografiaEducativa, que é coordenada por Jonathas Serrano. Em 1932, desta vez sobinspiração de Anísio Teixeira, o Decreto 3.763, de 1º. de fevereiro, cria a Divisão doCinema Educativo, ano em que é regulamentado o serviço de censura dos filmes nopaís81 e estipulado cota para produções brasileiras na programação normal doexibidor e também de filmes educativos82. Em 1933, sob a orientação de Fernando
81Decreto N. 21.240, de 4 de abril de 1932. Disponível emhttp://www.ancine.gov.br/legislacao/decretos/decreto-n-21240-de-4-de-abril-de-1932. Acessoem 10 de dezembro de 2015.82Seguem os artigos 12 e 13 do Decreto No. 21.240, de 4 de abril de 1932: “Art. 12. A partir da dataque for fixada, por aviso, do Ministério da Educação e Saúde Pública, será obrigatório, em cadaprograma, a inclusão de um filme considerado educativo, pela Comissão de Censuras.”
Art. 13. Anualmente, tendo em vista a capacidade do mercado cinematográfico brasileiro e aquantidade e a qualidade dos filmes de produção nacional, o Ministério da Educação e SaúdePública fixará a proporção da metragem de filmes nacionais a serem obrigatoriamente incluídos naprogramação de cada mês.”. Disponível em
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de Azevedo, são criados em São Paulo (Decreto 5.884, de 21 de abril) os Serviçosde Rádio e Cinema Educativo, que institui o Código de Educação. Teve aindaimportância capital para ressonâncias da euforia por mundanças do GovernoProvisório (de 1930 a 1934) a reforma na educação em São Paulo, promovida porLourenço Filho. Apesar de curta duração (1930-1931) a experiência do referidointelectual, sua concepção de universalização da educação e sua relação com acultura, especialmente o cinema, segundo Fernando de Azevedo (2010, p. 708),imprimiu “vigoroso impulso ao cinema educativo”.A própria criação do Ministério de Educação e Saúde, em 1930, ainda noprimeiro ano do Governo Provisório, denota o desenvolvimento de umaconsciência educacional atenta a diversas direções (AZEVEDO, 2010, p. 709). Desseperíodo, a Reforma Francisco de Campos, com sua reorganização do ensinosecundário para sete anos, é elogiada por Fenando de Azevedo, porque teriaelevado o curso secundário, de um simples “‘curso de passagem’ ou de instrumentode acesso aos cursos superiores, a uma instituição de caráter eminentementeeducativo (...).” (AZEVEDO, 2010, p. 710). No entanto, como diz Schwartzman(1984, p. 54), a geração de Francisco de Campos, em Minas, está “recristianizadano movimento católico jovem (...)”, estando, assim, “mais solidária às causas daIgreja do que seus pais, de pensamento mais livre.”, o que explicaria a adoção doGoverno Provisório, de uma dupla frente: ao mesmo tempo progressista, quandoassume a universalização como aspecto educativo predominante e a inclusão deaspectos da cultura na educação, e também, por outro lado, quando implementa oensino religioso facultativo, abolido na Constituição de 1891, em resposta apressões de católicos, especialmente da revista católica A Ordem, que chega aconclamar “os católicos para a luta pelo esforço da posição da Igreja na sociedade(...).” (SCHWARTZMAN, 1984, p. 55). Como lembra Romanelli, a Constituição de1934, em seu artigo 153, recoloca o ensino religioso como facultativo:
O ensino religioso será de freqüencia facultativa, e ministrado deacôrdo com os principios da confissão religiosa do alumno,manifestada pelos paes ou responsaveis e constituirá materia dos

http://www.ancine.gov.br/legislacao/decretos/decreto-n-21240-de-4-de-abril-de-1932. Acessoem 10 de dezembro de 2015.
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horarios nas escolas publicas primarias, secundarias,profissionaes e normaes.
A Constitução de 1891, em seu Art. 72, § 6º, havia estabelecido que“Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos publicos.”Fernando de Azevedo (AZEVEDO, 2010, p. 758) lembra ainda que oDecreto 24.651, de 10 de julho de 1934, que cria no Ministério da Justiça, oDepartamento de Propaganda e Difusão Cultural que atribui, no Art. 2º, ascompetências para este Departamento. Das quatro alíneas, destacamos as trêsprimeiras: a) “estudar a utilização do cinematógrafo, da radiotelefonia e demaisprocessos técnicos e outros meios que sirvam como instrumento de difusão”; b)“estimular a produção, favorecer a circulação e intensificar e racionalizar aexibição, em todos os meios sociais, de filmes educativos” e, c) “classificar os filmeseducativos, nos têrmos do decreto n. 21.240, de 4 de abril de 1932, para se proverà sua intensificação, por meio de prêmios e favores fiscais”.Diferentemente do Código do Estado de São Paulo, como se verá maisadiante, que em seu Art. 30 distingue as sessões realizadas nas escolas entreeducativas e sessões recreativas, segundo as competências do Departamento dePropaganda e Difusão Cultural, deveriam ser estimuladas a produção e a difusãodo filme educativo a tal ponto que, nos parece, tornar-se-ia cultural. O movimentoproposto é de dentro da escola para fora, não restringindo o filme ao invólucro“educativo”. Em vez de distinguir o recreativo do educativo, tal competênciapromove a fusão dessas duas dimensões.Outro acontecimento que contribuiu para a criação do INCE ou quepropiciou a demanda de sua criação foi o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova,de 1932. Escrito por Fernando de Azevedo e assinado por vários intelectuais,dentre eles Cecília Meireles e Edgar Roquette-Pinto, aponta que a escola deve seutilizar de quaisquer recursos que possam contribuir em seu benefício. Dentre taismeios, inclui o cinema: “A escola deve utilizar, em seu proveito, com a maioramplitude possível, todos os recursos formidáveis, como a imprensa, o disco, ocinema e o rádio” (AZEVEDO (1932), 2010, p. 62).Contudo, em todo o texto do Manifesto encontram-se expressões queratificam a lógica que se utiliza do cinema como ferramenta. Assim, consta ali, com
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força de modernidade e tons iluministas: “(...) devemos formar-nos princípios fixose inabaláveis que sirvam para regular, de um modo firme, todos os nossospensamentos e todas as nossas ações” (AZEVEDO (1932), 2010, p. 64). E aqui: “(...)trabalhando cientificamente nesse terreno [na educação], ele [o educador] deveestar tão interessado na determinação dos fins de educação, quanto também dosmeios de realizá-los.” (p. 34). E ainda:
Onde se tem de procurar a causa principal desse estado antes deinorganização do que de desorganização do aparelho escolar, é nafalta, em quase todos os planos e iniciativas, da determinação dosfins de educação (aspecto filosófico e social) e da aplicação(aspecto técnico) dos métodos científicos aos problemas deeducação. Ou, em poucas palavras, na falta de espírito filosófico ecientífico, na resolução dos problemas da administração escolar(AZEVEDO (1932), 2010, p. 34).

Assim, a prática educacional estava orientada pelo “espírito científico”.O cinema também, portanto, aparece submetido a essa orientação. Nesse sentido,percebe-se que para o Movimento o cinema é tomado, antes, por instrumentoeducacional do que arte. É como consequência desse debate em que figurammomentos concretos da discussão dos rumos educacionais que deveriam tomar opaís, dentre eles a criação do Museu Nacional, a I Conferência Nacional de Educação,o Movimento dos Pioneiros, o Código de Educação do Estado de São Paulo, que oentão Ministério de Educação e Saúde, por meio da Lei n. 378, de 13 de janeiro de1937, Art. 40, cria o Instituto Nacional de Cinema Educativo – INCE –, que sedestinava “a promover e orientar a utilização da cinematographia, especialmentecomo processo auxiliar do ensino, e ainda como meio de educação popular emgeral.”83. Além disso, cabia ao Instituto,
organizar e edificar filmes educativos brasileiros; permutar cópiasdos filmes editados ou de outros; editar e permutar discos oufilmes sonoros, com aulas, conferências e palestras; organizar umafilmoteca educativa para servir aos institutos de ensino, e publicar

83 Para conferir o texto na íntegra: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-378-13-janeiro-1937-398059-publicacaooriginal-1-pl.html, consulta feita no dia 18 de junho de 2015.Embora o INCE tenha sido criado oficialmente em 13 de janeiro de 1937, desde meados do anoanterior, a Comissão Instaladora, produzindo, adquirindo e adaptando filmes educativos para aexibição e distribuição à rede de ensino no país, em 1936, “já havia produzido 26 filmes científicos,de reportagens e de temática artística.” (SIMIS, 2015, p. 33).



154

uma revista consagrada ao cinema, ao fonógrafo e ao rádio, nassuas aplicações à pesquisa e à educação (AZEVEDO, 2010, p. 759).
O ministro Gustavo Capanema nomeia como diretor geral do INCE oprofessor e escritor, membro da Academia Brasileira de Letras de então, RoquettePinto, para quem, em suas palavras, “o rádio é a escola dos que não têm escola. É ojornal de quem não sabe ler”84 (apud AMORIM, 2015, p. 28). E, ao mesmo tempo,pode ser usado “como fonte de regeneração para as massas” (ABEL, 2004, p. 233).O cineasta Humberto Mauro - já conhecido principalmente por Ganga Bruta(1933), que fez pela Cinédia, mas também por outros como Favella dos Meus

Amores (1935) e Cidade Mulher (1936), que fez já na Brasil Vita Filme, fundada porCarmen dos Santos, atriz de vários de seus filmes - assume a direção executiva eviria a dirigir, sob a produção do instituto onde fez mais de 300 documentários,dentre eles Descobrimento do Brasil (1937), Acampamento Escoteiro (1939),
Sabará (1956), São João Del Rei (1958), A velha a fiar (1964) (SOUZA, 1990). OInstituto funcionou até 1966. O Descobrimento do Brasil, como várias de suas obrassob a égide do INCE, foi uma empreitada que procurou unir arte e educação,atendendo ao propósito de tornar os aspectos da História do Brasil mais palatáveisaos estudantes, fazendo parte de um conjunto de filmes com destinação ao públicoescolar. A atuação do INCE foi decisiva para a visualização e vigência de umórgão que não se limitava a parcos trabalhos e não se confundia com o DIP(Departamento de Imprensa e Propaganda). Para estabelecer tal distinção,Roquette Pinto (SCHWARTZMAN, 1984, p. 89), em 1942, prepara um longorelatório para apresentar os trabalhos do INCE. Segundo o relatório, o INCE chegoua realizar projeções de filmes em mais de mil escolas e institutos de cultura, alémde ter organizado uma filmoteca, intercâmbios internacionais, elaboração de filmesdocumentais, além de trabalhar com filmes 16mm, aliás, curiosamente, pois o DIPtrabalhava com filmes 35mm etc.Em Revisão Crítica do Cinema Brasileiro (2003), de Glauber Rocha,Humberto Mauro é alçado à posição de patrono do cinema brasileiro, desbancando
84 O texto de Ruy Castro sobre Edgar Roquette-Pinto, cujo trecho é aqui citado por Paulo HenriqueAmorim (2015), pode ser lido na íntegra em http://www.consciencia.net/2004/arquivo/roquette-pinto.html, acesso em 15 de dezembro de 2015.



155

o “hermético” Mário Peixoto, com seu aclamado Limite (1931). Ressalta como asprincipais obras de Humberto Mauro, Ganga bruta (1933) e Favela dos meus

amores (1935). Naquele, Mauro teria apresentado o melhor do impressionismo deRenoir, “a audácia de Griffith, a força de Eisenstein, o humor de Chaplin, acomposição de sombra de Murnau, mas, sobretudo, absoluta simplicidade, agudosentido do homem e da paisagem, um lirismo (...)” (ROCHA, 2003, p. 45). Vai seressa simplicidade de Mauro o principal elemento ressaltado em várias passagensde Glauber Rocha, como a seguinte em que o defende de uma crítica, que o teriamqualificado de primitivo: “Se primitivo em cinema for dirigir a câmera por intuição,antes de amordaçá-la pela razão, Jean Vigo, Robert Flaherty, Roberto Rossellini,Luis Buñel, o hindu Satyajit Ray e outros tantos, entre os maiores cineastas, sãoprimitivos.” (ROCHA, 2003, p. 50).Contudo, Glauber comenta apenas de passagem filmes ideológicos como
O descobrimento do Brasil. Para Eduardo Morettin (2013), enquanto os produtoresde cacau na Bahia expulsavam os indígenas ou mesmo exterminavam-nos e seapropriavam de suas terras, o filme servia à ideologia de convivência pacífica e detroca cultural entre europeus e indígenas. Há cenas desfiguradoras (termo usadopor Gracialiano Ramos em referência a outra cena que comentaremos a seguir)como a dos europeus ensinando um indígena a cumprimentar as pessoas comaperto de mão. O plano em detalhe é a evidência da consciência do filme. Outracena emblemática que reforça o peso ideológico do título de O descobrimento do

Brasil é aquela em que, em determinado momento, Pedro Álvares Cabral e FreiHenrique acolhem alguns indígenas, protegendo-os do frio com cobertores etravesseiros e, a seguir, deixam o recinto na ponta dos pés para não acordá-los.Esse relato é lembrado por Eduardo Morettin (2013), que na mesma ocasião cita acrítica de Graciliano Ramos a esta cena: “E lamentamos que nesse trabalho deMauro [O descobrimento do Brasil], trabalho realizado com tanto saber, se dêem aopúblico retratos desfigurados dos exploradores que aqui vieram escravizar eassassinar o indígena.” 85.
85 Publicado em RAMOS, Graciliano. Linhas Tortas. Rio de Janeiro - São Paulo: Record - Martins,1976, páginas 143-144. Tivemos acesso ao texto pelo site CinemaBrasileiro.NET:http://www.cinemabrasileiro.net/descobrimentobrasil.html. Acesso em 19 de setembro de 2016.
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A relação de outros filmes ideológicos, estes produzidos pelo INCE,também não são comentados por Glauber. É o caso de Os Bandeirantes (1940),
Barão do rio branco (1944), O café – história e penetração no Brasil (1958),
Acampamento escoteiro (1939), Dia da bandeira I (1936), Dia da bandeira II(1938), Dia da bandeira III (1939), Dia da pátria I (1937), Dia da pátria II (1951), O

Estado Novo organiza a juventude (1942). Todos esses títulos demostram que oINCE servia fortemente a uma política estatal.Se por um lado, o trabalho de Humberto Mauro é ideológico, por outro,inspiraria o movimento Cinema novo brasileiro, principalmente porque Mauro, nacomposição de seus filmes, volta-se para o Brasil. Mas também, como bem lembraEdgar Salvadori de Decca (apud SCHVARZMAN, 2004, p. 12), por sua modernidade,que não deve ser buscada “nos enredos de seus filmes, mas em sua técnica deproduzir sentimentos fortes e contraditórios, por intermédio de uma linguagem, aomesmo tempo, fluente e envolvente.”. Tais filmes tensionam as margens entre amodernidade e um sentimento de nacionalidade do qual ele é caudatário emotivador.Os muitos trabalhos de Humberto Mauro pelo INCE constituíram umaespécie de inventário do Brasil. Não é por outro motivo que Glauber Rocha vaiconsiderá-lo “a substância maior que não foi percebida.” (Glauber Rocha apudSCHVARZMAN, 2004, p. 16). Contudo, apesar de inspiração para o Cinema Novo, decerta forma, ele será negado por esse movimento. Mesmo o aspecto nacionalista deMauro (no Cinema Novo) sofreu contestações. Com seu conhecido tom socialquestionador, é lançado o manifesto de 1973, Luz e Ação, assinado por CarlosDiegues, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Miguel FariaJr., Nelson Pereira dos Santos e Walter Lima Jr. Para esses cineastas, foi nos anos1960 “que a cultura cinematográfica do País se libertou finalmente dos padrõeseuropeus e americanos, descolonizando-se e afirmando-se como representação deuma antropologia nova, de um homem novo.” (ARANTES et al, 1979, p. 07). Elesreivindicam a reinvenção do cinema:
O cinema para nós só tem sentido enquanto invenção permanente,em todos os níveis de criação – prospecção de novos modos deprodução, especulação de novas áreas temáticas, experimentação
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de novas articulações lingüísticas e sintáticas, utilização de novastécnicas etc. (ARANTES, 1979, p. 09).
Contudo, o movimento se arrefeceria. É assim que ao tempo em quecriticava a dispersão do próprio Cinema Novo como movimento, o manifestocondenava a Neochanchada, que nascia e tomava o mercado nacional: “(...) oCinema Novo disperso assistia ao nascimento de um novo cinema brasileiro. Aneochanchada toma conta da praça com o pretexto do público e da indústria,incentivada pelos órgãos oficiais, controlada pela censura.” (ARANTES, 1979, p.08). Neste mesmo ano, em carta a Celso Amorim, na ocasião diretor-geral daEMBRAFILME, diz Glauber: “(...) a direita do Cinema Novo entrou nasneochanchadas (até com adesões do udigrúdi), ficando apenas um Vértice –Glauber Rocha, Paulo Saraceni e Gustavo Dahl -, execrados à sanha das piranhas.”(ROCHA In BENTES, 1997, p. 649).Como se pode perceber, o tom é em muito distinto do espírito queconduzia os trabalhos do órgão oficial, que Humberto Mauro dirigia. Contudo, omovimento Luz e Ação demonstrava preocupação quanto ao estabelecimento deuma relação estável com o público, entendendo que sem ele, dizia o manifesto, nãohaveria cinema. Conclamava ainda cineastas e críticos a um trabalho conjunto,considerando o contato com o público, porque o Cinema Novo buscava sair doformato adquirido, que lhe rendia isolamento e se voltava para um estilo menosanticonvencional (XAVIER, 2001).

Recusamos a chantagem do ‘público a qualquer preço’. Ela temlevado o cinema brasileiro às mais aberrantes deformações: o risofácil à custa do mais fraco, o racismo, a sexualidade comomercadoria (...). E afirmamos essa recusa com toda a autoridadede quem muito tem trabalhado, cada vez mais, em direção a umaharmonia dialética entre espetáculo e espectador (ARANTES,1979, p. 09).
Negação mais radical do nacionalismo de Humberto Mauro será aquelapromovida pelo Cinema Marginal brasileiro, fazendo oposição a essa estabilizaçãoda relação com o público (XAVIER, 2001). O Cinema Marginal, por assim dizer,

alopra, escarnece o público. Abandona a pedagogia pela experiência do choque,como diz Ismail Xavier, de acordo com Alexandre Figueirôa (2004, p. 35). É por
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princípio deseducativo, e, em alguma medida, antieducativo, se considerarmos aspalavras de Ismail Xavier sobre o Cinema marginal, que apontam a associaçãodesse movimento com o pós-estruturalismo, por exemplo:
O aspecto destrutivo de sua prática conduz a associações com o
underground e com a atmosfera teórica do pós-estruturalismo,quando se coloca como tarefa primordial do filme político a críticaradical da representação burguesa cristalizada no cinema(XAVIER, apud FIGUEIRÔA, 2004, p. 35).

5.3- Aparelhagem para a projeção de filmes na escola

Tendo em vista a discussão quanto à acessibilidade da população aocinema no Brasil, nos utilizaremos de alguns dados que permitirão sua análise.Vale destacar que tal termo acessibilidade, aqui empregado, tem em vista o estudorealizado por Romeu Kazumi Sassaki86, citado na “Análise de Impacto”, divulgadapela ANCINE (2015)87.Na década de 1930, as escolas tinham, elas próprias, que adquirir seusaparelhos de projeção (no caso, projetores de 16 mm ou de 35 mm, conformemencionado no Código, Art. 126, “Os estabelecimentos de ensino poderão realizar,semanalmente, sessões cinematográficas, com exibição de filmes recreativos,mediante pagamento de entrada.”). Estas eram as sessões recreativas, que erampagas a fim de arrecadar fundos para a Caixa da Filmoteca, instuída pelo mesmo
Código, Art. 30: “Fica criada a caixa de Filmoteca, para arrecadação das quantiasaludidas”, para a compra de material para projeção. O outro tipo eram as sessõeseducativas, gratuitas.
86 Segundo o autor, para produzir inclusão pela acessibilidade há de se considerar que esta éconstituída de seis tipos: arquitetônica (que os sujeitos possam se dirigir a uma sala para ver umfilme ou em casa sem barreiras ambientais físicas), atitudinal (um ambiente que possibilite que aspessoas tenham acesso ao lugar sem se sentirem discriminadas), comunicacional (que as pessoaspossam ser comunicadas, sendo, para tanto, preciso frequentemente o uso de vários veículos comointernet, cartazes, revista, o uso de língua estrangeira, em braile etc.), instrumental (pressupõeausência de barreiras dos instrumentos conceituais para acessar o espaço), metodológica(pressupõe a ausência de barreiras quanto aos métodos de estudos do objeto a ser acessado, nocaso, o filme) e programática (ausência de barreiras normativas e de regulamentos que impedem oacesso das pessoas). Cf.: http://www.escoladegente.org.br/noticiaDestaque.php?id=459.87 ANÁLISE DE IMPACTO Nº. 1/2014/SEC (versão finalizada em fevereiro de 2015). Disponível emhttp://www.ancine.gov.br/sites/default/files/consultas-publicas/AIR-Acessibilidade-Versao-Ostensiva.pdf. Acesso em 06 de julho de 2016.
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Interessante notar a distinção que o Código faz das sessões aoconsiderar uma “educativa”, que era gratuita, e a outra, “recreativa”, paga.Dicotomia sintomática ainda bastante presente na escola atual que, em grandemedida, desconsidera o poder educativo do audiovisual exibido na TV e noscinemas. Tal distinção parece entender que o recreativo não pode ser tambémeducativo, nem o educativo, recreativo. O educativo parece reduzido ao que nãotem preço; é apenas o que não se cobra. Aquilo que era cobrado não podia sereducativo. Como se exigisse da educação, nostalgicamente, o seu valor de uso, demodo que cobrar por ela seria perder esse valor, assumindo um valor de troca.Como já salientado por Marx, trata-se do fetiche da mercadoria: o sistema de trocaé introjetado moralmente como valor. Se o filme é pago ele não é educativo. Não sepercebe que a mercadoria é introjetada, ela é fantasma, fetiche. É por isso que oeducativo “deve” ser gratuito, não como dimensão pública, por razões políticas,mas morais. Reflexo da falta de compreensão de como se dava a sociedade deconsumo, que ainda não havia entrado com força na sociedade brasileira. Pagar eraindecente. Vale ainda lembrar que no Brasil, nas décadas de 1940-50, estudar emescola privada significava certa desonra para o aluno, pois se dizia pejorativamenteque essas instituições privadas funcionavam à base do “pagou-passou”. Aocontrário, desde a Reforma Francisco de Campos, há um rígido controle deavaliação, de modo que se diz que se trataria de um sistema não de ensino, mas de“um sistema de provas e exames.” (ROMANELLI, 1986, p. 137).Para se ter ideia desse “sistema de provas e exames”, elencamos trêsartigos da Reforma:
Art. 34. Haverá durante o ano letivo arguições, trabalhos práticose, ainda, provas escritas parciais, com atribuição de nota, que serágraduada de zero a dez.Art. 35. Mensalmente, a partir de abril, deverá ser atribuida a cadaaluno e em cada disciplina pelo respectivo professor, pelo menosuma nota relativa a arguição oral ou a trabalhos práticos.§ 1º A média das notas atribuidas durante o mês servirá para ocômputo da média anual que constituirá a nota final de trabalhosescolares.§ 2º A falta da media mensal, por não comparecimento qualquerque seja o pretexto, inclusive por doença, equivale à nota zero.Art. 36. Haverá anualmente em cada classe e para cada disciplinaquatro provas escritas parciais, constituindo a média dessasquatro notas a nota final de provas parciais.
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Nas décadas seguintes, ainda era difícil a projeção de filmes. Oaparecimento da TV, uma espécie de cinema doméstico, foi, a princípio, o fantasmado cinema, que ameaçava fazê-lo desaparecer. Depois, deu-se conta de que ocinema tinha uma abrangência social que demandava sua existência. Como afotografia, que teria contribuído para a pintura adquirir seu lugar como arte, suaespecificidade, o cinema teria que se desvencilhar da imagem domesticada do lar.Contudo, o que se passou, de modo predominante, foi que o espectadordomesticado passou a procurar a imagem domesticada também nos cinemas. A TVé parte do sistema constituído para além do doméstico, tomando a dimensãoprivada no público. TV e cinema se retroalimentam: o filme comercial ganha umaamplitude inimaginável.Com o aparecimento do vídeo em formato caseiro (VHS, Video HomeSystem), no final da década de 1970, as escolas começaram a se aparelhar para aexibição de filmes, mas ainda com a utilização das TVs como tela. Curioso que a TVtenha servido de suporte para o cinema, quando é, de certa forma, sua negação. Elaé, por assim dizer, possuída momentaneamente pelo cinema, mas não deixa deexercer por meio de seu suporte a limitação da imagem que veicula, o seuapequenamento. Contudo, é preciso admitir que o vídeo representou o respirofrente à programação da TV, equacionada para um grande público como é próprioda programação de uma emissora privada ou estatal, que procura vender seusprodutos para o maior número possível de pessoas de uma única vez. Para tanto,tem que generalizar sua linguagem a um grupo homogêneo.Atualmente, o aparelhamento para projeção de filmes nas escolas é bemmenos complicado. O Estado se encarrega das instalações básicas dosequipamentos necessários à projeção de filmes. Em 201288, das 4.969 escolas doestado de São Paulo, 4.930 (99,2%) delas tinham televisão e 4.887 (98,3%) tinhamDVD. Em 2013, das 5.009, 4.906 (97,9%) tinham televisores, 4.828 (96,4%) tinhamDVD. Em 2014, das 5.033 escolas, 4.876 (96,9%) tinham televisores, 4.688 (93,1%)
88 Censo Escolar do Estado de São Paulo. Secretaria de Educação, 2012, 2013 e 2014.http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/saiba-como-funcionara-o-censo-escolar-2012, acesso em03 de outubro de 2015. Os anos analisados foram os únicos disponibilizados no site da SEE-SP.



161

tinham DVD. Para melhor visualização, apresentamos esses dados na Tabela 3abaixo89 e, a seguir, num gráfico:
Tabela 3 – Quantidade de escolas, de televisores e de DVDs nos anos de 2012, 2013 e 2014

Ano

Quantidade de

Escolas

Quantidade de

Televisores

Quantidade de

DVDs2012 4.969 4.930 4.8872013 5.009 4.906 4.8282014 5.033 4.876 4.688Fonte: Censo Escolar: São Paulo, 2012, 2103 e 201490.
O Gráfico 1 nos permite visualizar melhor o decréscimo de aparelhos detelevisores e principalmente de DVDs.
Gráfico 1 - Quantidade de escolas, de televisores e de DVDs nos anos 2012, 2013 e2014

Fonte primária: Censo Escolar: São Paulo, 2012, 2013 e 2014.
89 Infelizmente não chegamos a conhecer nenhuma estatística de mesma abrangência quanto aprojetores como Datashow e similares. Imaginamos que, apesar de terem se passado dois anosdesde essa pesquisa, os aparelhos de Datashow sejam rarefeitos nas escolas em razão de serem bemmais caros (em torno de R$ 1.800,00) que os aparelhos de DVD (em torno de R$ 100,00) já, de certaforma, em desuso.90 Para o total de escolas da rede estadual não foram contabilizadas aquelas estaduais mantidas eadministradas pelas universidades estaduais paulistas (USP, UNESP, UNICAMP e Centro Estadual deEducação Teconológica Paula Souza).
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O VHS praticamente sai de circulação no ano de 2007, como se pode verno gráfico da Pesquisa realizada pela Screen Digest e pelo Evolution of HomeEntertainement, em 2010, e divulgado no Plano e Diretrizes e Metas para oAudiovisual91 (2013. p. 63), ano em que não se tem registro significativo de aluguelde fita. De acordo ainda com o gráfico, o aluguel de fitas tem início em 1982 e temseu auge em 1994. Segundo o mesmo estudo, o Brasil possui um número maior dehabitantes por sala de cinema que a Argentina, Uruguai e Chile, isto é, possuimenos salas de cinema por habitante.
Gráfico 2 - Índice nacional de habitantes por sala de cinema (em milhares de hab./sala)

Fonte primária ANATEL e www.teleco.com (Balanço Huawei - projeções 2012 e 2014), acessívelem: http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/folhetos/PDM%202013.pdf
O Gráfico 2 parece indicar um ostensivo primeiro lugar do Brasil, mastrata-se do inverso, a proporção de salas de cinema por habitante do Brasil, nográfico, é a menor. Esse baixo número é um indicador de que há uma questão a serdebatida, certamente com implicações na educação, isto é, na formação de públicopara o cinema brasileiro. Há que se destacar, no entanto, que o Brasil temaumentado o número de salas de cinema a cada ano: entre 2003 e 2010, porexemplo, a média foi de 71; entre 2011 e 2014, 153; e em 2015, foram 183,chegando ao número de 3.000 salas atualmente, segundo dados emitidos pelodiretor da ANCINE, Manoel Rangel92, caindo a proporção de 81 para 68 mil

91 http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/folhetos/PDM%202013.pdf92 Cf.: http://www.ebc.com.br/cultura/2015/10/ancinebrasil-voltara-ter-3-mil-salas-de-cinema-ainda-em-outubro. Acesso em 07 de julho de 2016.
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habitantes/sala, insuficiente ainda, contudo, para mover o Brasil da posiçãoapresentada pelo Gráfico 2.Os indicadores da Tabela 3 e do Gráfico 1 nos informam que as escolas,em sua maioria, possuíam televisores e DVDs para a projeção de filme nos anosindicados, ainda que esse número tenha diminuído de ano a ano. Infelizmente nãotivemos acesso a nenhuma pesquisa que especificasse a situação das 3.896 escolasestaduais especificamente de Ensino Médio quanto à existência de televisores e deaparelhos de DVDs.Há de se levar em conta que a projeção em televisores limita bastante,tanto a qualidade da projeção da imagem - considerando que a maioria das escolasfunciona em período diurno, portanto, com forte concorrência de luz solar, o queexigiria das salas de projeção o recurso black-out - quanto da emissão de som, estelimitado às caixas internas dos televisores, que ficam, pois, situados na frente, numúnico ponto. Raramente as escolas providenciam caixas de som laterais outraseiras, condição generalizada das escolas da Rede estadual de Ensino de SãoPaulo. Esses elementos técnicos são fundamentais para o envolvimento dosespectadores com o filme nas escolas, tanto pelos motivos óbvios de compreensãodo que se vê e do que se fala (ainda que o filme seja falado em língua estrangeira,ouvir o que se diz, os ruídos e eventuais músicas, determina a ambientação dofilme. Se o filme for legendado, o problema adicional será a dificuldade doacompanhamento das legendas numa tela pequena), quanto na “leitura” dasimagens. É frequente que o professor que viu o filme em condições mais favoráveis(em casa ou numa sala de cinema) esqueça esse aspecto e espere que os alunostenham sensibilidade prévia para dedicar-se ao ato de ver um filme.Se para a leitura de textos escritos na escola necessita-se de silêncio -além, é claro, de material (livros, revistas, jornais etc.) que comporta os textos - aprojeção de filmes exige toda uma ambientação técnica (sala escura com cadeiras,projetor, filme), que possibilite que o público acompanhe a projeção a contento. Olivro não precisa necessariamente ser de boa qualidade de impressão. Em algunscasos, chega-se a agregar um valor ao livro se ele for antigo. Não é o caso daprojeção de filmes.
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Se o investimento quanto à aparelhagem para a exibição de filmes nasescolas é uma questão, investimentos na produção de audiovisual é também umaquestão importante. O Conselho Superior de Cinema, órgão colegiado que pertenceao Ministério da Cultura, que foi criado em 2001 pela Medida Provisória 2.228/01,em 2012, elaborou um Plano de Metas93, estudo em que constam dados sobrevários aspectos do audiovisual no Brasil, além de fazer uma projeção para os anosseguintes até 2020. São medidas que visam à intensificação da exibição de filmesbrasileiros nos cinemas. Desse plano, passamos a destacar alguns dados que noschamaram a atenção.No início da década de 2000, 29 longas-metragens brasileiros foramlançados em salas de cinema (2002). No ano seguinte, 30. Esse número começa acrescer significativamente a partir e 2004, tendo uma pequena queda no anoseguinte, mas que é retomada, chegando em 2011 a 99 filmes (BRASIL, Plano eDiretrizes e Metas para o Audiovisual, 2013, p. 31). Também o investimentofederal na produção nacional de cinema teve vertiginoso crescimento. De R$89.357.303 em 2002, passa-se a R$ 1.512.120.152 (BRASIL, Plano e Diretrizes eMetas para o Audiovisual, em 2013, p. 33), o que equivale a quase 17 vezes mais.Em 2015 foram R$ 2,35 bilhões94.A bilheteria para filmes brasileiros em 2002 foi de 7.299.790 entradas.Em 2010 foi de 25.687.247, chegando em 2011 a 17.869.385. (BRASIL, Plano eDiretrizes e Metas para o Audiovisual, 2013, p. 41). No entanto, se essacomparação é feita com o filme estrangeiro, vê-se que o país, como dizia PauloEmílio Sales Gomes (1996), está ocupado. Essa ocupação é muito nítida nosseguintes números: em 2002, de bilheteria, os filmes estrangeiros fizeram a marcade mais de 83 milhões de espectadores, terminando 2011 com a impressionantemarca de mais de 126 milhões. Em 2015, das 20 maiores bilheterias, 17 foram dosEUA e 3, do Brasil. Assim, quando se fala em filme estrangeiro é necessário
93 Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual (ANCINE, 2013).http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/folhetos/PDM%202013.pdf. Acesso em 10 denovembro de 2015.94 Informe de Acompanhamento de Mercado. (ANCINE, 2015). Cf.:http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2015/DistribuicaoSalas/Informe_Distribuicao_Salas_2015.pdf. Acesso em 07 de julho de 2016.
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salientar a marcante presença estadunidense e nela a dos filmes de Hollywood. Nocaso, os 17 filmes são dese estúdio.Quanto à TV aberta, em 2009, a porcentagem de filmes longas-metragens dos EUA chega à impressionante porcentagem de 78%, de outrospaíses, 10,7%, e de brasileiros, 11,4%. (BRASIL, Plano e Diretrizes e Metas para oAudiovisual, 2013, p. 57). Em minisséries e seriados, EUA: 71,7%, outros, 11,8%,brasileiros: 16,5%.Ainda que os dados abaixo sejam referentes a programações de longas-metragens e séries em TV aberta, pode-se ter uma boa ideia da proporção dapresença de filmes dos EUA no cotidiano do brasileiro, chegando a quase 80% dototal, o que equivale a dizer que a cada 10 filmes, 8 são estadunidenses e apenasum é brasileiro (11,4%).
Gráfico 3 - Origem dos longas-metragens exibidos nas redes de TV aberta (2009) – à esquerda
Gráfico 4 - Origem das minisséries e seriados exibidos nas redes de TV aberta (2009) – àdireita

Fonte primária:http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/folhetos/PDM%202013.pdf. Sites dasemissoras cabeças de rede (Band, SBT, Rede TVI, TV Cultura, TV Gazeta e TVBrasil)/grades de programação. Pesquisa: SAM/ANCINE. Obs.: dados de longas-metragens por número de títulos: minisséries e seriados por hora de exibição. O Plano deDiretrizes e Metas para o Audiovisual – PDM - foi publicado em 2013, ainda que os dadossejam de 2009, conforme indicação acima.
A “ocupação” majoritária das salas de cinema e do espaço na TVbrasileira pelo produto audiovisual estrangeiro, na expressão de Paulo EmílioGomes, parece ainda suscitar poucas ações efetivas se considerarmos a concepçãode cinema no Currículo do Estado de São Paulo. Apesar da lei que obriga as escolasà exibição de duas horas mensais de produto audiovisual brasileiro, o cinema éainda “componente complementar”.
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O conteúdo de disciplinas do Currículo, portanto, não complementares,é matéria de exames externos (de nível estadual ou nacional), como LínguaPortuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, principalmente, caso do Sistemade Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, aplicadadesde 1996, e usado no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação doEstado de São Paulo – IDESP. Este foi criado em 2007 e tem sido referência paraestabelecer metas ano a ano para as escolas, bem como para cálculo do bônus(financeiro fornecido ao professor), que cada escola deve receber pelodesempenho anual no exame. Além da estrutura de funcionamento atrelada aavaliações externas impostas em torno do currículo, que dá ênfase aos conteúdosdas disciplinas, o professor encontra no bônus outro fator que o enreda nosobjetivos pedagógicos que tem em vista o cumprimento de tais índices95. Nessesentido, contribui para secundarizar mais ainda aqueles conteúdos consideradoscomplementares, caso do cinema.Em nível nacional, são aplicados anualmente a Prova Brasil e o SistemaNacional de Avaliação Básica – SAEB, cujos exames tratam de Língua Portuguesa(com foco em leitura) e Matemática (com foco em resolução de problemas) para os5º. e 9º. anos do Ensino Fundamental.Tais exames contribuem para imprimir um modo de funcionamento emtorno da instrumentalização dos professores, que acabam tendo que se mobilizarpara atender às demandas dos exames, com consequente destinação de horas amais por semana para essas disciplinas contempladas. O desempenho nessasavaliações subsidia o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –IDEB, que também, a exemplo do IDESP, referido mais acima, passa a determinarpolíticas a fim de que os desempenhos melhorem.Nesse contexto, inconscientemente, é possível que um professor sepergunte sobre o que poderia levá-lo a estudar o cinema para incluí-lo como“matéria escolar” se este saber não apresenta em seu horizonte nenhuma“utilidade” pedagógica. Assim, a despeito do que se diz sobre a importância quetem tomado a imagem nas sociedades contemporâneas, a escola segue atribuindo à
95 O recurso à bonificação é usado em políticas neoliberais, que buscam premiar aqueles que teriamo mérito em determinado momento, sem incorporar tal bonificação ao salário. Esse valor dabonificação, que seria de obrigação do Estado incorporá-lo ao salário é usado como moeda de troca.
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palavra (e aos números) o lugar principal. Confirmação disso que estamos dizendoé a presença reinante da palavra no livro didático e as aulas dos professores, emque basicamente são de formato oral-expositivo.
5.4- A ideia de currículo subjacente à Proposta Curricular do Estado de São

Paulo

O projeto O cinema vai à escola nasce inserido num contextopedagógico. É criado diretamente pelo programa Cultura é currículo, em 2008, queprocura atender a concepção de currículo da Proposta Curricular do Estado de SãoPaulo e do Currículo do Estado de São Paulo que, por sua vez, são derivados, ou sepretendem consonantes a documentos que os direcionam, como os PCN (Cf. Figura6). Comentaremos neste trabalho prioritariamente a Proposta Curricular do Estado

de São Paulo em razão de ela ter sido lançada no mesmo ano do projeto. O
Currículo do Estado de São Paulo será citado quando trouxer uma particularidadeausente na Proposta (como os Cadernos do Professor). Os Cadernos do Professordiminuem o aspecto generalizante da Proposta, sugerindo intervenções diretas nasala de aula. Contudo, os dois documentos são, em grande medida, o mesmo, nãoapenas conceitualmente, mas também quanto à reprodução textual.
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Currículo é um termo chave e recorrente nos discursos pedagógicos.Documento escrito a partir do qual ações pedagógicas de uma instituição educativasão orientadas, o currículo é expressão não definitiva da concepção de sistemaescolar. Nesse sentido, as diretrizes que nele constam possibilitam que o legado -ou a concepção de legado - de um determinado grupo oriente todo um conjunto deações a partir daquilo que fora julgado importante (ou “pedagogicamente” maisimportante) para servir de modelo a ser “reproduzido”. Contudo, a depender daorganização e das relações de poder de uma determinada instituição o modelopode ser imposto de tal modo que a liberdade de criação e crítica de seus usuáriossejam desautorizadas, gerando uma expectativa por parte da gestão de que asações pedagógicas se deem de modo espelhado, reproduzido a partir do modelo.O currículo reúne a base de temas julgados prioritários para a vidaescolar dos estudantes a partir de uma base nacional comum e uma parte

diversificada. Nesse sentido, há um perfil crítico-social de cada currículo quepromove uma seleção constante de temas e modos de ensinar em detrimento deoutros. O currículo, tal como se apresenta, procura orientar e disciplinar asatividades e mesmo as falas do professor em sala de aula. Serve, pois, de referência(prática e teórica) para que o professor organize seus planos de aula, mas tambémpara que seja cobrado e sofra as punições no caso de não conformidade96.
96 Uma das punições indiretas sentidas pelo professor é a de ele não receber bônus em razão dosbaixos resultados da escola nos exames exteriores, dentre eles, o SARESP e a Prova Brasil. Vérticena configuração do ato de educar, isto é, o professor é aquele que mantém contato direto com oaluno e, por isso, é frequentemente responsabilizado pelos baixos índices. Quanto a puniçõesdiretas, vale lembrar que até 2008 vigorou no Brasil o Artigo 242 do Estatuto dos FuncionáriosPúblicos (conhecido como “Lei da Mordaça”), criado no ano de 1968, que proibia o funcionáriopúblico de rereferir-se “depreciativamente, em informação, parecer ou despacho, ou pela imprensa,ou qualquer meio de divulgação, às autoridades constituídas e aos atos da Administração.” Segundoo site “Observatório do Direito à Educação”, a ONG Ação Educativa aponta que a categoria que tevemaior registro de abuso por uso dessa lei foi a dos professores, sendo tantas as ocorrências que oSindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP – junto com a citadaONG, lançaram uma campanha para revogação do artigo: “Fala, Educador! Fala, Educadora!”. Essalei é revogada por projeto de lei do então deputado estadual Roberto Felício (PT). Fonte:http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=22261. Acesso em 27 de janeiro de 2016.Embora a “Lei da Mordarça” não faça referência à punição do professor quanto ao nãocumprimento do currículo, ela serve para enterdermos como os professores como categoria sãoconformados a uma certa cultura de obediência. Mais recentemente, surge uma onda consideradade extrema direita, cujos membros têm feito circular um documento em que qualquer “cidadão debem” pode acusar um professor que incorra em “doutrinação ideológica”. Esta expressão é utilizadapara temas que, em geral, são atribuídos a uma agenda de “esquerda”. O grupo centralimpulsionador dessa onda neo-conservadora é o Movimento Escola Sem Partido, organizaçãocoordenada por Miguel Nagib, Procurador de Jusitça do Estado de São Paulo, no entanto, vinculadainformalmente a partidos de direita, dentre eles, o DEM e o PSDB.
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O paroxismo da busca da adequação ao “currículo” pode ser notado nocaso da atividade sobre homofobia sugerida por um professor do segundo ano doEnsino Médio do Centro Educacional nº 6 de Ceilândia, no Distrito Federal,ocorrida em fins de junho de 2016. Segundo o site “Pragmatismo Político”97, adeputada Sandra Faraj enviou ofício à direção da escola solicitandoesclarecimentos e “providências legais cabíveis”. A queixa teria sido apresentada àdeputada pela mãe de um aluno, que procurou seu gabinete. Em ofício, a deputada,que é evangélica, pede esclarecimento do teor abordado pelo professor, visto queteria ferido os “valores da família” e que as escolas não teriam “autorização paraabordar temas dessa maneira.”. Apesar de ter havido reação dos professorescontra a tentativa de interferência na autonomia do professor, de acordo com oConselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, e contra oque o sindicato dos professores, quanto ao envio do ofício da deputada, chamou de“tentativa de intimidar e constranger os professores”, ainda segundo a redação dosite, como se pode perceber, a queixa é apresentada em caráter de denúncia e nãode diálogo. Assim, o cumprimento do currículo se impõe com força de lei na escola.Para a escola citada, o assunto está previsto no currículo. Qualquer sujeito dacomunidade pode vir a questionar se determinado assunto abordado peloprofessor, inclusive seus métodos, está previsto no Currículo. Por fim, esteexpressa uma espécie de acordo, geralmente não sem grande tensão, entre asvárias partes responsáveis por sua constituição, incluindo a comunidade fora daescola. Antes sugestivo, expresso pelo termo “proposta”, do título PropostaCurricular do Estado de São Paulo é, hoje, obrigatório: “Currículo do Estado de SãoPaulo”. A ausência da palavra “proposta” na versão atual do documento parecemarcar essa transição.Consequência do processo de massificação da escolarização e daintensa industrialização, o currículo moderno tem início, segundo Tomaz Tadeu daSilva, de acordo com Garcia (2011), a partir de 1920, nos Estados Unidos, e tinhacomo objetivo responder a algumas questões como o que os alunos deveriam
97 http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/deputada-evangelica-quer-punir-professor-que-debateu-homofobia-na-aula.html. Acesso dia 28 de julho de 2016.
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aprender, o saber a ser considerado válido, o que deveria fazer parte do currículo eque conhecimento deveria ser ensinado.Desde então, para Tomaz Tadeu da Silva há um avanço significativo naspedagogias oficiais expressas pelos currículos, uma vez que estes, hoje, járeconhecem a dimensão do multiculturalismo e da diferença. Reconhecer suaexistência significa atribuir estatuto de conhecimento. Contudo, acrescenta o autor,falta uma “teoria da identidade e da diferença” (SILVA, 2009, p. 73), pois o termomulticulturalismo é apresentado com frouxidão de sentido. Com essa menção aomulticulturalismo apela-se para o respeito e a tolerância à diferença.Tomaz Tadeu da Silva (2009), porém, coloca-se criticamente nessecontexto. Diz que é preciso não perder de vista as limitações desse anúncio daexistência da diferença. Para ele, é necessário realizá-la, apresentando uma teoriaque a sustente. O sujeito enunciador do currículo parece preocupado em pontuarque o documento segue as tendências mais progressistas das pedagogias atuais,conforme Silva chama atenção, para quem é preciso entender a diferença comoprocesso e não como identidades fixas. Respeito à diversidade tem esse sentidolimitado de não tocar no diferente, no diverso. Respeitar o diverso, nesse caso, nãosignifica promover a diversidade.Calcados na identidade, os discursos circulantes e em evidência nocontexto escolar promulgam uma espécie de pedagogia da hipercomunicação.Fazem coincidir signo e referente. Procura-se, assim, eliminar a brecha que todarelação linguística apresenta, que se dá por zona de aproximação do signo com acoisa. A identidade como elemento da comunicação não é um dado da natureza,uma essência, ela é produzida por relações de poder (SILVA, 2009, p. 96). O queTomaz Tadeu da Silva discute nesse texto a que fazemos referência é que ocurrículo e uma pedagogia da diversidade centram-se no respeito a uma identidadeessencialista. Ao contrário, para ele, um currículo precisa basear-se na diferença,“em toda experimentação que torne difícil o retorno do eu e do nós ao idêntico.”(SILVA, 2009, p. 100). Para evitar a reprodução da mesmidade, o autor lembra anoção de performatividade de Judith Butler (que, por sua vez, fora tomada deAustin) para quem é necessário quebrar o ciclo de repetição e de afirmação dosigno. Vale lembrar que a noção de repetição é destacada particularmente por
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Jacques Derrida. Diz ele ser o signo repetível, pois do contrário seria impossível acomunicação. Tal característica tende a produzir identidades que, se foremtomadas como definitivas, estáticas, cristalizar-se-iam as relações em pontos fixos.É nesse sentido, que Butler sugere a quebra da cadeia do signo, a interrupção deseu império.Dessa forma, o currículo pode ser elaborado de modo que essasquestões sejam centrais e não apenas enunciativas. Nesse sentido, a escola tem umpapel fundamental na interrupção de afirmação do signo. Visto que as imagens sãomais caóticas, menos encontráveis (Raymond Bellour apud AUMONT, 2007, p. 209)e até não citáveis, como falado anteriormente, seja pela maior presença da imagempelas artes ou das ideias e dos textos ou ainda pela promoção sistemática deeventos culturais. As artes (e o cinema) podem propor para a escola outro tipo derelação com o evento cultural (filmes, peças de teatro, música etc.). Por isso, éimportante que o professor acredite na proposta a ser desenvolvida por ele e porseus colegas que, ousando interromper a afirmação do signo expresso mesmo emprogramas televisivos e no cinema dito comercial, busque (des)orientar-se nopensamento sem desprezar a contribuição das artes num ambiente que éeminentemente dominado pelas disciplinas científicas.De acordo com Lopes, a noção institucional de política - “o que concerneao Estado e ao governo em detrimento de sua conceituação como relativa às

decisões da vida coletiva num grupo de homens organizados” (LOPES, 2006, p. 35,destaque da autora) - é transposta para o debate curricular, “fazendo com que odebate nesse campo se constitua como uma extensão das análises de outrasdimensões das políticas públicas do Estado.” (LOPES, 2006, p. 35). As discussõesem torno do currículo tendem, pois, a responder predominantemente à noção doEstado não como um coletivo de pessoas interessadas que decidem pela gestão dacoisa pública, de planos educacionais respaldados pelo debate público junto àscomunidades escolares, isto é, como propriamente política no sentido amplo dotermo, mas como instância partidária.Essa mesma relação, de unidades estanques entre si, pode ser flagradaentre currículo e cultura no Cultura é currículo, programa da SEE-SP que dá origemao projeto O cinema vai à escola. A vinculação estabelecida entre currículo e
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cultura, assim como se encontra expresso no nome do programa Cultura é

currículo, parece ser sintomática de uma disfunção. Tal relação é depredominância, de antecedência, do currículo frente à cultura. Ora, apesar de todapolítica de currículo ser uma política cultural (LOPES, 2009, p. 37), não obstante ocurrículo, no caso desse programa, é usado como predicado para a definição decultura. Essa relação, pois, parece invertida. Ao apresentar a relação entre essasduas dimensões, a SEE-SP parece defender a tese de que a cultura se resume aocurrículo, deixando de tomá-la como referencial inapreensível, a rigor, porqualquer currículo. A cultura é, em certo sentido, inapreensível. Com tal percepção,pensamos se o currículo não poderia apresentar-se como cultura: Currículo é

cultura. O currículo, neste caso, é ou se pretende, também, cultura, ou seja, ocurrículo não tem aí a pretensão de abarcar, de encerrar a dimensão cultural. Naexpressão “currículo como espaço de cultura” (Proposta, p. 07), parece que acultura encontra seu lugar, ainda que de forma tímida.A própria Proposta alinha e embala evidências dessa inversão:
Currículo é a expressão de tudo o que existe na cultura científica,artística e humanista, transposto para uma situação deaprendizagem e ensino. Precisamos entender que as atividadesextra classe não são ‘extracurriculares’ quando se deseja articulara cultura e o conhecimento (Proposta, p. 08, grifo nosso).

A ênfase na coincidência entre os termos currículo e cultura parece ser atônica e não a defesa de que o currículo faça o movimento de se apropriar dasexpressões culturais como bens. Essa transposição da “cultura” para o currículo jáaí parece ser tomada com a crença no procedimento adequado de salvaguardar a
essência cultural no ambiente escolar, como se essa transposição, a exemplo dosmuseus quanto às obras de arte, consagrassem o lugar da cultura.O documento declara-se defensor e estimulador do “desejo deaprender” como uma instância de desenvolvimento de uma curiosidade genuína nahumanidade, considerando que na nova escola, “o professor não se limita a supriro aluno de saberes, mas é o parceiro de fazeres culturais, aquele que promove demuitas formas o desejo de aprender, sobretudo com o exemplo de seu próprio
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entusiasmo pela cultura humanista, científica, artística e literária.” (Proposta, p. 08,destaque nosso).A ideia do professor como parceiro parece indicar uma igualdade decondições impossível no processo de que aqui se trata. Como se os jovens jáestivessem convencidos de seu papel nos processos que se dão na escola. Ademais,o “desejo” quanto ao aprendizado (“desejo de aprender”) a nós não parece se darde modo intransitivo, isto é, como desejo de aprender qualquer coisa. Parece fazersignificativa diferença para o aluno o assunto a ser estudado por ele.Contudo, ao mesmo tempo, refere-se aos jovens, maioria a quem sedirige o Currículo (público de 11 a 18 anos de idade), como estando em ummomento entre a infância e a fase adulta, uma fase transitiva.
Paralelamente a essa conduta, é preciso considerar quem sãoesses alunos. Ter entre 11 e 18 anos significa estar em uma fasepeculiar da vida, localizada entre a infância e a idade adulta. Nestesentido, o jovem é aquele que deixou de ser criança e se preparapara tornar-se adulto. Trata-se de um momento complexo econtraditório, que deve orientar nossa proposta sobre o papel daescola nessa fase de vida (Proposta, p. 14).

A referência feita aos jovens é a de que estes não são mais crianças, istoé, entende que eles deixaram de ser crianças e que se “preparam” para a vidaadulta como se ações pedagógicas devessem estar voltadas para um futuro quelhes avizinha, derivando daí que o tempo presente dos jovens é secundário, poisimportam para o ser escolar, ao menos na Proposta em questão, o exercício dacidadania e o uso responsável da vida social.A noção sobre a vida humana expressa nessa passagem lembra oequívoco da pergunta corrente feita à criança sobre o que ela será quando crescer,negligenciando, desse modo, o que ela já é, ainda que provisoriamente.Assim, a Proposta nos chama atenção quando reivindica identidadesestanques. “As crianças realizam e compreendem ao falar, pensar ou sentir, masnão sabem ainda tratar o próprio agir, pensar ou sentir como uma forma delinguagem.”. É apenas na “adolescência que isso se tornará possível e transformaráo ser humano em um ser de linguagem, em sua expressão mais radical.” (Proposta,p. 17). Parece que aí temos o reforço da ideia estanque das “idades”: a infância e a
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adultição, e entre elas, a adolescência como fronteira do que já foi (criança) e doque será (adulto).A Proposta considera a extensão dos anos que compreendem aadolescência nos tempos atuais, mais ainda assim, estanque: “um lugarprivilegiado para o desenvolvimento do pensamento autônomo, que é condiçãopara uma cidadania responsável”. (Proposta, p. 05). Chama atenção para atecnologia, que imprime
um ritmo sem precedentes no acúmulo de conhecimentos e gerauma transformação profunda na sua estrutura e nas suas formasde organização e distribuição. Nesse contexto, a capacidade deaprender terá de ser trabalhada não apenas nos alunos, mas naprópria escola, enquanto instituição educativa: tanto asinstituições como os docentes terão de aprender.(...)Isso muda radicalmente nossa concepção da escola comoinstituição que ensina para posicioná-la como instituição quetambém aprende a ensinar.(...)Esse é o ponto de partida para o trabalho colaborativo, para aformação de uma “comunidade aprendente”, nova terminologiapara um dos mais antigos ideais educativos. A vantagem é quehoje a tecnologia facilita a viabilização prática desse ideal(Proposta, p. 07).“A vantagem é que hoje a tecnologia facilita a viabilização prática desseideal [a formação de uma comunidade aprendente]”: mais uma vez a ideia deaprendizado está no horizonte dos vários recursos de que a escola dispõe, no caso,a tecnologia. Aqui a instituição escolar é apresentada como aquela que aprende aaprender. A enunciação desse discurso indica essa nova dimensão da instituiçãocomo um valor a ser levado a cabo: “a capacidade de aprender terá de sertrabalhada não apenas nos alunos, mas na própria escola” (Proposta, p. 12).
Ações como a construção coletiva da Proposta Pedagógica, pormeio da reflexão e da prática compartilhadas, e o uso intencionalda convivência como situação de aprendizagem fazem parte daconstituição de uma escola à altura dos tempos atuais. Observarque as regras da boa pedagogia também se aplicam àqueles queestão aprendendo a ensinar é uma das chaves para o sucesso daslideranças escolares. Os gestores, como agentes formadores,
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devem aplicar com os professores tudo aquilo que recomendam aeles que apliquem com seus alunos (Proposta, p. 12).
Pode-se perceber a fixidez dessas identidades no destaque que se dá no

Currículo à necessidade de “desenvolver o espírito crítico, reflexivo, tolerante e
respeitoso perante as diferenças de opinião e de formas de ser e de pensar que sebaseiam em diferenças socioculturais.” (Currículo, p. 159, grifo nosso).Entendemos que essa interpretação não existe apenas na letra do texto, mas que érepresentativa do contexto escolar, que vai marcar as estratégias dos professores esuas atividades. Além do mais, infantilizam (no sentido apontado por Deleuze apudFOUCAULT, 1988, p. 73) os alunos quando dizem que as crianças não se sabemseres de linguagem.Considerando as fases etárias dos estudantes, a SEE-SP lançou o Jornal

do Aluno, que visava à maior acessibilidade de seu conteúdo. Segundo orientaçõesda SEE-SP, o Jornal do Aluno foi elaborado para ser usado nos primeiros quarentadias letivos, a ter início no dia 18 de fevereiro de 2008, e se estenderia até 30 demarço, com o objetivo de promover a recuperação de conteúdos para os 3,6milhões de alunos em todo o Estado98, com ênfase em português e em matemática,para só então, dar-se início aos estudos curriculares. Segundo a coordenadora doprojeto de recuperação, Maria Inês Fini, outro objetivo da recuperação no início doano era preparar o aluno para a nova Proposta curricular, que viria a seguir. Ora,parece sintomático que uma estratégia que seria usada para a preparação dosalunos para a chegada da Proposta curricular, na verdade, este já deveriaapresentar uma proposta de “preparação”, de ensino-aprendizagem, para usar otermo corrente.Se por um lado a SEE-SP sugeria a maior acessibilidade do aluno aoconhecimento por meio de um dispositivo do cotidiano (que é o jornal), no caso o
Jornal do Aluno, por outro, acentuava a posição do aluno como aquele cujo papel naescola é o de aprender: “Hoje, mais do que nunca, aprender na escola é o ‘ofício dealuno’, a partir do qual ele vai fazer o trânsito para a autonomia da vida adulta eprofissional.” (Proposta, p. 05).
98 Conforme site da SEE-SP: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=90789,acesso em 08 de janeiro de 2016.
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Ora, a princípio, o jornal poderia transmitir a ideia de certa leveza(determinados aspectos do conhecimento geralmente pouco abordados na escola)a que o aluno seria convidado a acessar por meio do jornal. Contudo, o materialmantinha o conteúdo do livro, como se fosse um livro em formato de jornal,organizado por áreas de conhecimento, disciplinas e por séries. Nesse sentido,parece que não poderia ser de outro modo já que o Jornal do Aluno era o materialque se propunha a “recuperar” conteúdos de uma aprendizagem que não teriaacontecido anteriormente99.Interessante é notar que na Proposta o radical “aprend”, deaprendizagem, apresenta 71 ocorrências, ficando atrás apenas do radical “educ”,de educação, significando, assim, que há aí uma importância nada desprezível dadaao fenômeno da aprendizagem. Já na apresentação da Proposta indica-se comoobjetivo melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos da Rede Estadual: “[A
Proposta do Estado de São Paulo] Pretende apoiar o trabalho realizado nas escolasestaduais e contribuir para a melhoria da qualidade das aprendizagens de seusalunos.” (São Paulo, 2008, p. 03).Integra ainda a Proposta um segundo documento (Orientações para aGestão do Currículo na Escola) com “a finalidade específica de apoiar o gestorpara que seja um líder e animador da implementação desta proposta curricular nasescolas públicas estaduais de São Paulo” (Proposta, destaque itálico nosso,destaque negrito original, p. 03). No Currículo o documento mudará de nome,passando a se chamar Caderno do Gestor, com a mesma “finalidade específica”(Currículo, p. 09) da Proposta. Esta propõe

que a aprendizagem resulte também da coordenação de açõesentre as disciplinas, do estímulo à vida cultural da escola e dofortalecimento de suas relações com a comunidade. Para isso,reforça e propõe orientações e estratégias para a educaçãocontinuada dos professores (Proposta, destaque itálico nosso,destaque negrito original, p. 04).
99 Segundo a coordenadora, de acordo com site da SEE-SP, o projeto de recuperação tinha comoobjetivo “recuperar competências que o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de SãoPaulo (Saresp) de 2005 mostrou que a maioria não tem. O Saresp indicou que 70% dos alunos de 4ª sérieda rede estadual não dominam conceitos fundamentais de Matemática. Ou seja, têm dificuldade emoperações de soma, subtração, multiplicação e divisão. A avaliação mostrou que 48,4% dos alunos nãosabem ler nem escrever apropriadamente.”(http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=90789).
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O “estímulo à vida cultural da escola” deve servir, assim,prioritariamente, ao propósito de que o aluno aprenda. Aprender, mais uma vezcomo verbo intransitivo. Vale dizer, imperativo. Assim, o documento, respaldadopelos PCN e pela LDB, esta em sua versão mais atual, estabelece um caminho lógicoque implica diretamente a cadeia: vida cultural estimulada-aprendizado-cidadania(lê-se: vida cultural estimulada implica aprendizado que, por sua vez, implica aformação de um cidadão). O que talvez seja uma formulação forçada.Promovendo a ideia de que vivemos um novo tempo, para a Proposta atarefa da escola é tornar-se apta a preparar os alunos para esse novo tempo. Paratanto, deve-se priorizar “a competência de leitura e escrita” ao tempo que “define aescola como espaço de cultura e de articulação de competências e conteúdosdisciplinares.” (Proposta, p. 03). Ressalta ainda as dificuldades de inserir os alunosnum contexto artístico contemporâneo, lembrando que não é fácil para qualquerprofessor lidar com a pergunta “Isso é arte?”. Nesse sentido, entende que a“mediação cultural”100 em espaços na própria escola ou fora (museus, cinemas,teatros etc.) é fundamental para o processo educativo.Contudo, essa noção do essencial da cultura subordinada ao currículo,ao que se pensa ser a função da escola – a apreensão da cultura pelo currículo -,pertencente à missão da instituição de possibilitar que os alunos aprendam, parececolocar a cultura como “uma só cultura para todos” e “razão instrumental quecontudo não poderá desvincular-se de seu estar constituída a partir da negação eda exclusão de qualquer outra matriz cultural não integrável na dominante.”(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 140).A Proposta anuncia a necessidade de acesso a bens materiais: “Nasociedade de hoje, são indesejáveis tanto a exclusão pela falta de acesso a bensmateriais quanto a exclusão pela falta de acesso ao conhecimento e aos bensculturais.” (Proposta, p. 04). Essa passagem foi mudada no Currículo para: “Nasociedadede hoje, é indesejável a exclusão pela falta de acesso tanto aos bens
100 Currículo de São Paulo para o Ensino Fundamental- Ciclo II – e Ensino Médio, Caderno de Arte,2008, p. 42. Cf.http://www.rizomas.net/images/stories/artigos/Prop_ART_COMP_red_md_15_01_2010.pdf,acesso em 04 de maio de 2015. Coordenadora responsável pela área Linguagem, Códigos e suasTecnologias: Alice Vieira. Autores: Geraldo de Oliveira Suzigan, Gisa Picosque, Mirian CelesteFerreira Dias Martins e Sayonara Pereira.
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materiais quanto ao conhecimento e aos bens culturais”. (Currículo, p. 10). Nessesentido, justificar-se-ia aí a entrada do cinema no contexto escolar como um bemcultural de natureza imaterial, conforme Art. 216, da Constituição Brasileira de1988101, o que o Decreto de Lei no. 25, de 1937, emitido pelo então empossadoGetúlio Vargas, no Estado Novo, não tinha a compreensão dessa dimensãoimaterial como patrimônnio, ainda que se referisse à produção de naturezahumana102.O quarto item da Proposta dedica-se a defender a prioridade do ensinoescolar, voltada para a competência da leitura e da escrita, conforme passagem: “Ahumanidade criou a palavra, que é constitutiva do humano, seu traço distintivo. Oser humano constitui-se assim um ser de linguagem e disso decorre todo orestante, tudo o que transformou a humanidade naquilo que é.” (Proposta, p. 11). Aseguir, apresenta uma relação de benesses que a entrada progressiva na razãoconferiria ao jovem estudante.
Do ponto de vista social e afetivo, a centralidade da linguagem nosprocessos de desenvolvimento possibilita ao adolescenteaprender, pouco a pouco, a considerar suas escolhas em umaescala de valores. Viabiliza-lhe aprender a enfrentar asconseqüências das próprias ações, a propor e alterar contratos, arespeitar e criticar normas, a formular seu próprio projeto de vidae a tecer seus sonhos de transformação do mundo (Proposta, p.12).

A Proposta parece traçar um caminho certo e seguro para os jovens.Desnecessário dizer da falibilidade dessa aposta, que acredita “educar para a vida”(Proposta, p. 13), sem se dar conta de dizer-se fora dela ao se utilizar da preposição“para”, compreendendo-se, pois, fora dela.Mais uma vez, pensamos não se tratar de preciosismo quanto ao “uso”da língua, mas de atentar para as significações implicadas na língua. As
101“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memóriados diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (...)”.  Disponível emhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm102 “Art. 1º. § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos atombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar eproteger pela feição notável com que tenham sido dotados pelo (sic) natureza ou agenciados pelo(sic) indústria humana.”. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0025.htm.
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características do caminho seguro antes mencionado são confirmadas pelo uso dapreposição, anunciando um movimento de dentro para fora, como se fosse possívelpreservar os jovens da vida para que eles possam apropriar-se dela apenas depoisque estiverem transformados em seres de linguagem.Admite em determinado momento que a escola não é a única instituiçãodetentora da informação, mas atribui a ela a função de “preparar seu aluno paraviver em uma sociedade em que a informação é disseminada em grandevelocidade” (Proposta, p. 14).Já chamamos atenção para a produção da informação no capítulo sobreexperiência e pobreza, momento em que abrigamos a ideia de que a informação, talcomo ela é mobilizada majoritariamente pelas mídias e mesmo pela instituiçãoescolar, parece concorrer para a inviabilização da produção da experiência pelapretensão de transmissão de fatos puros, desarticulados, apresentados com prazode validade quase instantâneo, dada a necessidade estimulada no público para oávido consumo de nova informação.A esse propósito, chamávamos também atenção para a necessidade de aescola incorporar a seus propósitos os dados e o modo de produzi-losmidiaticamente, visto serem tão presentes na vida cotidiana de alunos eprofessores. Num mundo eivado pela massa de informações desconexas quealimenta as telas dos aparelhos domésticos e portáteis, jornais televisivos ouimpressos, o cinema, as caixas de entrada de e-mail e os diversos perfis em sites e
blogs ou whatsapps, que são consultados diariamente, em alguma medida,podemos mesmo crer que se dar conta da natureza da produção da informaçãoseja condição fundamental para entrar na experiência. Mas não apenas dar-seconta. Parece aí que o trabalho da escola é o de também instrumentalizar ossujeitos de modo que possam tomar posse dos mecanismos de poder queestabelecem (ou como se diz em jornalismo, que “pautam”) a agenda que nutrirá asdiscussões informais do dia seguinte.O estudo dos meios de produção midiáticos pode proporcionar aosestudantes a visibilidade da fabricação dos fatos jornalísticos, da intençãojornalística, que frequentemente silencia, oculta o esssencial. Esse trabalho deapropriação dos meios de expressão está em consonância com as competências
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que a Proposta (p. 14-15) indicará como objetivo do trabalho docente. Taiscompetências são tomadas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que são,em resumo:1 - “Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso daslinguagens matemática, artística e científica”.2 - “Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento paraa compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, daprodução tecnológica e das manifestações artísticas”.3 - “Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informaçõesrepresentados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema”.4 - “Relacionar informações, representadas em diferentes formas, econhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentaçãoconsistente.”5 - “Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborarpropostas de intervencão solidária na realidade, respeitando os valores humanos econsiderando a diversidade sociocultural”.
Contudo, anteriores a essas cinco competências, estão o ler e o escrever,dois pressupostos pelos quais, se cumpridos, todas as outras competências sãoconsequências. Para se ter ideia da pressuposição do ler e do escrever, sobre aterceira competência, diz o texto:

Ler implica também – além de empregar o raciocínio hipotético-dedutivo, que possibilita a compreensão de fenômenos –antecipar, de forma comprometida, a ação para intervir nofenômeno e resolver os problemas decorrentes dele. Escrever, porsua vez, significa dominar os muitos formatos que a solução doproblema comporta.” (Proposta curricular, p. 15).
Como se pode perceber, a Proposta aposta no ler e no escrever como asgrandes habilidades e competências a serem desenvolvidas pela escola. Taisdesignações – habilidade e competência – parecem se referir a execuçõesmecanizadas que seriam adquiridas prematuramente e não tivessem a ver com aexistência dos sujeitos que, como se sabe, não são dados a ler ou a escrever textos
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indiscriminadamente com o mesmo interesse. Ler e escrever estão aí estritamenteligados à decodificação da letra impressa, secundarizando “leituras” e “escrituras”em outros formatos, seja pela imagem em movimento, seja pela pintura, dentreoutras. A Figura 7 abaixo indica que da Proposta Curricular do Estado de São

Paulo derivam as propostas referentes a cada disciplina, que com ela devem estarem consonância, do mesmo modo que a Proposta deve estar em consonância com aLDB e os PCN. Analisaremos a seguir a Proposta referente à disciplina de Arte a fimde procurar perceber e analisar a concepção que aí se tem de arte.

Fazendo o percurso > Proposta Curricular do Estado de São Paulo >Linguagens, Códigos e suas Tecnologias > Currículo de Arte chegamos às quatroartes contempladas pelo documento (o mesmo se dá nos Cadernos do Professor do
Currículo) que, como pode se ver na Figura7, são: as Artes Visuais, a Música, aDança e o Teatro.Apesar de o cinema ser considerado uma arte visual, tanto na Proposta,quanto nos PCN, ele não é abordado no Caderno de Arte nem citado. Nos PCN, ele écitado de passagem:
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A invenção do papel, das técnicas de impressão (xilo, calco,litogravuras) e posteriormente da prensa de Gutemberg sãotecnologias que revolucionaram e ampliaram as possibilidades deconstrução e veiculação de textos e imagens, tal como provocaramo surgimento da fotografia, do cinema, da televisão e dainformática. (PCN, 2006, p. 185, destaque nosso).
Em outra passagem, o cinema é relacionado a mídias cênicas, ao lado de“vídeo, internet e outros” (PCN, 2006, p. 185). E mais uma vez como mídiacontemporânea: “televisão, vídeo, cinema, computador.” (PCN, 2006, p. 198).Na parte 3 – “Exigências Didáticas nas Diversas Linguagens”, dos PCN, ocinema é especialmente mencionado como arte, ainda que de modo insuficiente:

Também é desejável adotar uma perspectiva multicultural, emque a Literatura de um obtenha a parceria de outras áreas,sobretudo artes plásticas e cinema, não de um modo simplista,
diluindo as fronteiras entre elas e substituindo uma coisa poroutra, mas mantendo as especificidades e o modo de ser de cada
uma delas, pois só assim, não pejorativamente escolarizados, serãocapazes de oferecer fruição e conhecimento, binômio inseparávelda arte (PCN, 2006, p. 74).

Não se sabe se o cinema aí é tomado como arte visual. O maisimportante, contudo, é a apresentação da proposta expressa pelo termo“multicultural”, “diluindo as fronteiras”, mas “mantendo as especificidades e omodo de ser” de cada uma das artes. Desse modo, espera-se que a escola produza“fruição e conhecimento”. Ainda que o cinema seja aí auxiliar da Literatura - “(...)em que a Literatura obtenha a parceria de outras áreas, sobretudo artes plásticas ecinema” -, ele parece adquirir nessas poucas linhas a consideração de suasespecificidades como arte.Nas outras passagens que encontramos nos PCN, o cinema (ou oaudiovisual) é apenas mencionado como a lembrar de que algo aí se diferencia dasartes visuais, como na seguinte passagem: “No que concerne à leitura, contemplapedagogicamente suas várias modalidades: a visual (mídia, cinema), a informática(digital), a multicultural e a crítica (presente em todas as modalidades).” (PCN,2006, p. 98, destaques nossos). Ou nesta: “Pode-se dialogar em uma aula deEducação Física com outras linguagens, como a escrita ou a linguagem audiovisual”(PCN, 2006, p. 218).
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O mesmo tratamento – o que não deixa de ser dissonante quanto aocinema como Arte Visual - de lembrar que o cinema guarda diferenças em relaçãoàs artes visuais é encontrado na Proposta, como na passagem: “Inserida na área deLinguagens, Códigos e suas Tecnologias, aparece além de música, artes visuais,dança e teatro, as artes audiovisuais.” (Proposta, 2008, p. 44). Contudo, em termosformais, o cinema é uma arte visual:
O que faz com que cada arte tenha sua própria linguagem e seusmodos e meios próprios de se fazer enquanto linguagem, para irchegando cada vez mais perto da natureza específica do quenomeamos de artes visuais, teatro, música, dança ou cinema(Proposta, 2008, p. 41, destaques nossos).

Visto ter sido no mesmo documento destacado que há diferença entreas artes visuais e o audiovisual, parece ser, pois, de forma consciente que se deixa ocinema de fora dessas habilidades. Há, nesse sentido, um silêncio.Sabe-se o quanto o “visual” de Artes Visuais é insuficiente paracontemplar o cinema que, pois se trata de imagem em movimento, o som não éapenas acrescido, mas fundido à imagem. Ademais, o projeto O Cinema vai à escolanão é mencionado na Proposta nem no Currículo.A carta da então secretária de Educação publicada na Proposta parececlara quando diz ser objetivo deste documento “atender à necessidade deorganização do ensino em todo o estado.” (Proposta – Arte, p. 05). Entende que suaimportância é a de estabelecer para todo o estado de São Paulo referências que atéentão seriam sugestivas, contudo, na prática, tais sugestões têm força de lei jáantes mesmo de sua passagem a Currículo, dois anos depois. A seguir, ela é maisclara quanto a esse ponto da organização e da função de um currículo para oestado: “A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolaspara que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante.Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente”. Aautonomia da escola não é prevista no Código da Educação do Estado de São Paulo,de 1933, ainda que a do professor seja citada apenas uma vez, como lembra JoséMário Pires Azanha (1993, p. 34). Azanha ainda lembra que, apesar de as LDB (Leino. 4.024/61 e Lei no. 5.692/71) não usarem a palavra “autonomia”, elasprescreviam que as escolas públicas e privadas deveriam “organizar-se por meio
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de regimento próprio” (AZANHA, 1998, p. 34). Apenas na LDB no. 9.394/96, pelaprimeira vez, a
autonomia escolar e projeto pedagógico aparecem vinculadosnum texto legal. O Art. 12 (inciso I) estabelece como incumbênciaprimordial da escola a elaboração e execução de sua propostapedagógica, e os artigos 13 (inciso I) e 14 (incisos I e II)estabelecem que essa proposta ou projeto é uma tarefa coletiva,na qual devem colaborar professores, outros profissionais daeducação e as comunidades  escolar e local (AZANHA, 1998, p. 35).

Ao contrário de Azanha, que festeja (“representa um extraordinárioprogresso”, p. 35) em seu texto o aparecimento do termo “autonomia” relacionadoà escola, a declaração “ineficiente” da secretária de educação do Estado de SãoPaulo na ocasião do lançamento da Proposta parece selar a postura do estadodiante da organização das escolas quanto ao currículo. Diferente teria sido se otermo usado fosse, por exemplo, “insuficiente”. A lei a que a secretária se refere é aLei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996103, em seu Art. 15, promulgada peloentão presidente Fernando Henrique Cardoso, em que atribui autonomiapedagógica às unidades escolares como se pode constatar:
Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicasde educação básica que os integram progressivos graus deautonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,observadas as normas gerais de direito financeiro público(BRASIL, 1996, Art. 15, caput, Lei no. 9.394/96).

Em outro Artigo dessa mesma lei, faz-se referência à base comumpedagógica nacional que todas as instituições de ensino superior responsáveis pelaformação de profissionais de educação deverão manter. A lei, pois, não se refereapenas às unidades escolares do ensino básico como podemos constatar a seguir:
Art. 64. A formação de profissionais de educação paraadministração, planejamento, inspeção, supervisão e orientaçãoeducacional para a educação básica, será feita em cursos degraduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critérioda instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comumnacional (BRASIL, 1996, Lei no. 9.394/96, grifo nosso).

103 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm
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Ora, cada escola, sabemos, tem singularidades que precisam sercontempladas em cada currículo, do contrário o ensino se descontextualiza. A LDBteria considerado tal idiossincrasia ao delegar a cada escola possibilidade dessaorganização interna. Assim, caracterizar a possibilidade de tal autonomia como
ineficiente parece pouco preciso quando se quer ressaltar a importância de uma
Proposta com a pretensão de organizar o ensino, ainda que no parágrafo posterior,o tom seja diminuído cujo objetivo, então, seria o de “organizar melhor” o sistemaeducacional do estado de São Paulo.Nesse sentido, o primeiro desacerto desse documento talvez sejaexatamente o de pretender-se universalizante indo na contramão da autonomiaescolar. Na carta do secretário de Educação, o engenheiro Herman Voorwald,publicada apenas na versão impressa do Currículo, o intento da publicação da novaedição do Currículo é logo revelado nas primeiras linhas: “Esta secretaria manifestaa expectativa de que as orientações didático-pedagógicas nele [no Currículo]contidas contribuam para que se efetivem situações de aprendizagem em cadadisciplina (...)”. (Currículo, São Paulo, 2012, p. 03, versão impressa). Mais uma vez aquestão da aprendizagem aparece forte de saída, alimentando o tom técnico dotexto. Curioso que numa carta à comunidade escolar, o secretário de educaçãoadote um tom técnico, ressaltando o “ensino de qualidade” como o granderesponsável pelo aprendizado e como o intento maior desta nova edição, que eleassina. Mais uma vez, salta a crença na relação causal direta entre ensino eaprendizagem. Assim, basta que se tenha um ensino de qualidade para se obter,por consequência, um bom aprendizado. O objetivo do material é que seja utilizadocomo instrumento a fim de “alavancar o ensino de qualidade”. Mais uma vez, aênfase é dada ao ensino.A seguir, acrescenta que os cadernos do Currículo (“Cadernos doProfessor”) foram elaborados por “especialistas de cada área do conhecimento,com a valiosa participação crítica e propositiva dos profissionais do ensino”. (p.03). Sobre a participação dos professores na elaboração da Proposta, segundo osite da FDE (notícia de 06/12/2007), a SEE-SP recebeu em um mês e meio cerca de
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três mil ideias dos professores104, que seriam publicadas no ano seguinte. Será aprimeira vez que o estado de São Paulo terá na rede estadual, um guia unificado deconteúdos curriculares para as escolas. Ainda de acordo com o site, a propostacurricular é uma demanda dos professores, especialistas e famílias dos alunos.Quanto à participação na elaboração ou revisão do Currículo não encontramosnenhuma referência à participação dos professores.A secretária de Educação na ocasião da elaboração da Proposta, asocióloga Maria Helena Guimarães de Castro, diz acerca da participação dosprofessores para a Proposta: “As sugestões de professores são fundamentais para aformação das propostas curriculares. É importante a participação de toda a rede deeducação do Estado”, afirma o site, sugerindo legitimidade do material em questãopor meio da participação dos professores.Pelas declarações oficiais da SEE-SP e pela divulgação de informaçõessobre a Proposta entende-se que a participação dos professores se dá também peloplanejamento anual que acontece em dois dias nas próprias escolas. Assim, “todosos professores da rede estadual passaram por dois dias de planejamento, nestasegunda e terça-feiras. (sic)”. E em 2007, “cerca de quarenta especialistas de todo oBrasil se reuniram semanalmente com membros da Secretaria para a formulaçãodo documento, que teve ampla participação de professores da rede”105, informa osite da FDE. Foram dois os tipos de participação. O primeiro geral, nos dois dias deplanejamento realizado nas escolas, em que os professores organizam seus planospara o semestre letivo. O outro tipo foi composto por especialistas. Apesar daparticipação ativa de um grupo de especialistas e da participação diluída dosprofessores na elaboração da Proposta, a SEE-SP assegura a dimensão daautonomia do trabalho do professor. Assim, “todos os novos livros sãocomplementares aos materiais didáticos, que continuam na rede. E os professores

seguem com autonomia para complementar a proposta e definir as melhores formas

de ensinar.” E a seguir, parecendo contradizer o processo de decisão e de
104 O site não oferece nenhuma informação sobre o teor dessas ideias. De acordo com o site da SEE-SP (http://www.educacao.sp.gov.br/portal/institucional/a-secretaria/, acesso no dia 20 deoutubro de 2015), a rede estadual de Ensino de São Paulo é composta por um contingente de 230mil professores, o maior do país.105 http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/Noticias.aspx?contextmenu=buscaspub&noticia=612,acesso dia 11 de setembro de 2015.
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elaboração coletiva do documento: “O governo do Estado já implantou106expectativas de aprendizagem para as séries do 1º ciclo do Ensino Fundamental(1ª a 4ª)”107.O material, que teria tido “valiosa participação dos profissionais doensino”, é apresentado como resultado do trabalho de poucas pessoas(especialistas). Considerando que a Rede Estadual de Ensino de São Paulocorresponde a aproximadamente 230 mil professores108, constituindo-se como amaior do país, perguntar-se-ia se o trabalho realizado teria força de representaçãojá que ele passa de uma Proposta Curricular a Currículo. Isto é, assume tom oficial eobrigatório para os professores com quem, diz o secretário ainda na mesma carta,“contamos com o acolhimento e a colaboração”. É nesse sentido que MarcosNapolitano indica como o principal problema do projeto O cinema vai à escola ofato de ele não ter sido “bem utilizado na ponta”109. Para ele, a SEE-SP/FDE deveriater dado atenção especial para a formação e sensibilização de diretores ecoordenadores das escolas quanto ao material do projeto e fomentado entre osprofessores o seu uso. Acreditou-se que a adesão à aplicação do projeto se darianaturalmente, o que não veio a se confirmar.Se por um lado, não fica claro se houve participação do professor ecomo teria se dado tal participação na elaboração da Proposta, por outro, quantoaos demais trabalhos (livros didáticos, Currículo, projeto O cinema vai à escola etc.),certo é que ela é praticamente nula. Salvo espaço para Registro de Experiências nosite da SEE-SP, não se tem mais nenhum outro indicador. É flagrante e significativaa expressão “o governo do Estado já implantou expectativas”, sintoma dehierarquização, mesmo em projetos de apelo popular, como é o caso d’O cinema vai

à escola, tanto na elaboração do material em formato escrito, quanto nos vídeos ouna seleção dos filmes.
106O tom aqui não parece corresponder ao anterior, pois o modo de anunciar que o “governo doEstado já implantou expectativas (...)”, é contrastado ao que imediatamente antes o mesmo textofalara em autonomia, entre o governo garantir a autonomia dos professores e ele próprio“implantar” expectativas parece haver uma contradição.107http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/Noticias.aspx?contextmenu=buscaspub&noticia=612,acesso dia 11 de setembro de 2015, grifo nosso.108Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br/portal/institucional/a-secretaria/, acesso em 23 deagosto de 2015.109 Entrevista concedida por Marcos Napolitano ao autor, em 16 de maio de 2016.
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Parece não ser pouco relevante, enfim, que os professores nãoparticipem nem mesmo de consulta quanto aos filmes a serem fornecidos pelaSEE-SP/FDE ou em pesquisas sobre que filmes comumente veem a fim de seremmontadas estratégias pedagógicas. Se pensarmos que tais professores executarão atarefa diária de apresentar e desenvolver junto aos estudantes conteúdos e temascurriculares, parece razoável que esses profissionais tenham espaços qualificadospara discussão e escuta. No entanto, a participação dos professores a que se refereo secretário diz respeito a sugestões pontuais dos docentes, enviadas ao site daSEE-SP. Não se trata, pois, da seleção dos temas nem dos pormenores dasatividades nos cadernos, atividades de cunho didático.Não se sabe exatamente o que dessas sugestões dos professores foiaproveitado para a elaboração da Proposta Curricular. Os critérios para
participação são pouco transparentes. É possível que as ideias que teriam sidosugeridas por professores como participação procure gerar a sensação de que osprofessores poderiam participar da concepção do material, caso quisessem,apresentando sugestões, o que geraria, por consequência, um sentimento de co-autoria do material.Contudo, esse alheamento do professor quanto ao processo deprodução de seu próprio material de trabalho, que teria a ver com suas escolhas ecom a constituição do discurso no exercício da profissão, certamente implicará emquanto o currículo produzirá marcas de significação no professor e, porconsequência, nos alunos. Desnecessário dizer o quanto a presença ou não demarcas de subjetividade do professor implica seu trabalho. Assim, torna-se difícilesperar que o professor acolha a pluralidade de sentidos em que se constitui aexperiência do cinema110, se ele, em certo sentido, está ausente.

110 Ideia presente na palestra proferida pelo Prof. Marcos Napolitano, em 06 de maio de 2010, emevento – Cultura é currículo: análise de filmes em sala de aula - promovido pela FDE comoorientação técnica – Em cena: o cinema, o teatro e a dança - dentro do programa Cultura é Currículo.O vídeo encontra-se disponível em https://www.youtube.com/watch?v=n1UTnjFnBws. Acesso dia05 de fevereiro de 2016.
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5.5- A Disciplina Arte na Proposta Curricular e no Currículo do Estado de São

Paulo

Neste item, interessa-nos tratar da concepção da disciplina Arte na
Proposta Curricular do Estado de São Paulo e no Currículo do Estado de São Paulo,levando em conta o agrupamento que aí se faz das artes. Para isto é importante ouso que a Proposta e que o Currículo fazem das concepções de arte e de cinema e omodo como essas concepções aparecem no projeto O cinema vai à escola.A Proposta segue a divisão das áreas de conhecimento estabelecidapelos PCN (2010): 1) Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 2) Matemáticas esuas Tecnologias, 3) Ciências Humanas e suas Tecnologias e 4) Linguagens,Códigos e suas Tecnologias. A disciplina Arte está situada nesta última, juntamentecom Língua Portuguesa, Literatura Estrangeira Moderna (LEM) e Educação Física.A disciplina Arte – entendida como “modos de intervenção artística e seusprocessos de criação” (Currículo, p. 216) - compreende Artes Visuais, Dança,Música e Teatro; por sua vez, Artes Visuais compreendem fotografia, artes plásticase cinema. Considerando essa configuração em que se encontram as artes na
Proposta, dois problemas se apresentam. O primeiro trata-se de uma desconfiançaque se confirma com a verificação da distribuição das atividades nos Cadernos do

Professor e nos Conteúdos destinados à disciplina Arte na Proposta e no Currículo,qual seja, a de que o tempo das três artes que constituem as Artes Visuais (25% dototal destinado às Artes em geral) seria dividido equitativamente em três paraserem atendidas igualmente em sala de aula.O segundo problema diz respeito ao estatuto propriamente ontológicodo cinema, uma vez que a designação “visual”, de Artes Visuais, é adequado àfotografia e às Artes Plásticas, mas não ao cinema111. Não é que atenda em partepor ser apenas insuficiente, pois que o cinema como uma arte parcialmente visualseria algo da ordem do visual + sonoro. Ora, o cinema não se constitui nessaoperação de justaposição de imagem e som, mas de um todo, amálgamaaudiovisual: áudio e visual em movimento articulados de tal maneira que um
111 Sobre o “estatuto ontológico do cinema”, conferir p. 47 deste trabalho.
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recondiciona o outro, embora não se possa afirmar que o que o termo“audiovisual” designe seja o que é próprio do cinema. A falta desse cuidado quantoao uso do termo “artes visuais” para o cinema parece já expressão de menoratenção dada a essa arte.Assim, o fato de o cinema, junto com fotografia e artes plásticas, comporas chamadas Artes Visuais, parece ser relevante para notar seu apagamento diantedas outras, desmerecida mesmo diante da fotografia e das artes plásticas.Considerando essas ponderações, não seria o caso de o cinema, e também dafotografia e das artes plásticas, aparecer de modo autônomo, como o são Dança,Música e Teatro – uma vez que como já foi explicitado o cinema não é uma artepuramente visual?
***Teoricamente, a Proposta pretende promover o mapeamento deterritórios da arte que se articulam entre si, propondo conceitos geradores deprocessos educativos (São Paulo. Proposta: Arte, 2008, p. 41). A arte aí é entendidacomo “uma linguagem de potência estranha” (São Paulo. Proposta: Arte, 2008, p.41), ainda que cada arte tenha sua especificidade. Curioso, todavia, que o cinemanão seja mesmo mencionado na “Situação de Aprendizagem 7”, do Caderno do

Professor da 2ª. Série do Ensino Médio, referente à discilina “Arte”, que trata dasArtes Visuais.O destaque dado ao termo linguagem talvez justifique o esforço teóricopor parte da Proposta ao definir o que é a linguagem, referida às quatro artesmencionadas, seguindo a definição que consta dos PCN de 2006:
Linguagem é a capacidade humana de articular significadoscoletivos em sistemas arbitrários de representação, que sãocompartilhados e que variam de acordo com as necessidades eexperiências da vida em sociedade. A principal razão de qualquerato de linguagem é a produção de sentido (Proposta - Arte, p. 37).

O texto indica a linguagem como característica humana de articularsignificados. Essa abertura, no entanto, não é suficiente para contemplar a chaveanunciada na expressão “estética da sensibilidade”, presente nos PCN, na Proposta
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e no Currículo. A passagem acima destaca a linguagem como a articulação de“significados coletivos” e como “ato de produção de sentido”, considerando arteaquela própria do sistema das artes, do academicismo. Vale destacar, que será essaa predominância no uso pensado para os filmes em sala de aula no projeto O

cinema vai à escola, qual seja, a produção de sentido e não a compreensão da artecomo processo, em que a experiência se presentifica e cujo significado é, por vezes,secundário (como acontece com o teatro pós-dramático ou com a música seriadade Erik Satie ou nos filmes de Antonioni).A multiplicidade das linguagens é assim compreendida na Proposta: “Àmedida que ele [o homem] se torna mais competente nas diferentes linguagens,torna-se mais capaz de conhecer a si mesmo, assim como a sua cultura e o mundoem que vive.” (Currículo do Estado de São Paulo – Linguagens, Códigos e suas

Tecnologias, 2012, 2ª. edição, p. 27). A relação entre ser competente quanto àshabilidades indicadas pelas linguagens (leitura, escrita, artes, ciências etc.) e o“conhece-te a ti mesmo” não é direta nem automática. Como se sabe, a relaçãoplatônica de implicação direta entre ser filósofo e ser virtuoso já não se sustenta.Aliás, o que é confirmado pela psicanálise ao colocar sob suspeita a racionalidadedo discurso para a compreensão que as pessoas fazem de si mesmas.Determinadas expressões presentes na Proposta, entre as quaisapresentamos algumas a seguir, denotam compreensão da linguagem como meiode aquisição de conhecimentos. São expressões que encontramos nas seguintespassagens: “(...) a experiência escolar tranforma-se em uma vivência que permiteao aluno compreender as diferentes linguagens e usá-las como meios de

organização da realidade (...) em um processo centrado nas dimensões
comunicativas da expressão, da informação e da argumentação.” (Proposta - Arte, p.37, destaques nossos); “O conhecimento de natureza enciclopédica, semsignificação prática, é substituído por conteúdos e atividades que possibilitam nãosó a interação do aluno com sua sociedade, mas também o aumento do seu podercomo cidadão” (Proposta- Arte, p. 37, destaques nossos). Em outro parágrafo, otexto afirma que

utilizar-se da linguagem é saber colocar-se como protagonista doprocesso de produção/recepção. É também entender os princípios
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das tecnologias da comunicação e da informação, associando-osaos conhecimentos científicos e às outras linguagens, que lhes dãosuporte (Proposta - Arte, p. 37).
Podemos flagrar nessas passagens o uso instrumental que se faz dalinguagem (“utilizar-se da linguagem”), um modo de não se dizer que tudo ocorre

na linguagem, fazendo-se uso dela. O texto não estabelece conexão entre linguageme pensamento na constituição do sujeito. Assim, a Proposta parece crer naassimilação do objeto pelo sujeito como o único processo de conhecimento. Ésintomática dessa crença a expressão utilizada por professores “passar conteúdo”tão comum no meio escolar. Ela denota a simplificação da compreensão doprocesso de produção de sentido, isto é, entendendo que se pudesse, em talprocesso, depositar o conteúdo na mão de alguém. O mesmo se dá com outraexpressão também corrente no meio escolar: “dar aulas”. Não parece de nossaparte preciosismo tomar tais expressões para reforçar uma crítica a essaconcepção de linguagem, mas para indicar como essas expressões espelham umaprática fundada em uma concepção de sujeito inteiro, não clivado. Pois dar aulaspressupõe, de um lado, alguém que tome o “conteúdo” de uma aula comosubstância e, de outro, alguém, idealizado, que pode receber tal substância. Essapassagem, essa entrega da substância, dar-se-ia num trânsito sem ruídos, cujacomunicação, com certos procedimentos de zelo pedagógico, pode ajudar aeliminar. Nesse caso, o lugar do fundamento está bem definido. De outro modo, opapel da educação seria, como afirma Safatle, colocar o fundamento em um não-lugar, vale dizer, em “posição problemática.” (SAFATLE, 2006, p. 26) e nãodefinitiva. Assim, há na Proposta uma vontade totalizante, uma vontade decompletude. Para esse documento, os alunos estão “se preparando para assumirplenamente sua cidadania” (Proposta, p. 16). O negativo, esse não-lugar, apontadopor Hegel e por Lacan, de acordo com Safatle, ao contrário, confronta as ilusões decompletude. Ao contrário do sujeito clivado apontado pela psicanálise e por váriosfilósofos, desde Hegel a Foucault, o Currículo pensa um sujeito previamenteformado e que precisa de experiências junto a exterioridades heterônomas paraque passe a integrá-las. Vejamos a seguinte passagem:
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Para destacar o fato de que se trata de sujeitos que semovimentam em contextos concretos, com significações eintencionalidades, tem-se utilizado a expressão ‘Se-Movimentar’.O ‘Se’, propositadamente colocado antes do verbo, enfatiza o fatode que o sujeito (aluno) é autor dos próprios movimentos, queestão carregados de suas emoções, desejos e possibilidades, nãoresultando apenas de referências externas, como as técnicasesportivas, por exemplo. Estamos nos referindo ao movimento
próprio de cada aluno. Por isso, um aluno pode gostar demovimentar-se em certo contexto, mas não em outro, embora osmovimentos/gestos possam ser os mesmos (por exemplo, dançar)(Currículo, p. 224-225).

A princípio parece se tratar de uma formulação interessante a queacabamos de ler acima, pois a proposta de pensar aí a movimentação dos alunosem diversos contextos, possibilitando a vivência nesses contextos distintos; porconsequência, produziria certa tolerância quanto ao diferente, entendendo quecada pessoa possuiria seu repertório cultural e que precisaria experimentar outroscom vistas a sua ampliação, conforme se lê logo adiante: “Ora, a educaçãoescolarizada visa a aumentar o repertório dos alunos, influir em suas vidas,mobilizar seus desejos e potencialidades, possibilitando a tomada de consciênciade suas vinculações socioculturais.” (Currículo, p. 225). No entanto, como atestaTomaz Tadeu da Silva (2009), o que se produz aí não se trata da diferença, mas dadiversidade. Interessa considerar, diz ele, como a diferença e a identidade sãoproduzidas. Portanto, não se trata apenas de vivenciar a diversidade tão somente,no sentido de ampliar matematicamente (“aumentar o repertório”) o repertóriocultural. Para a Proposta, a via de realização da “plenitude cidadã” é tornar a“aprendizagem (...) o centro da atividade escolar.” (Proposta, p. 18). Nesse sentido,todo o esforço escolar se dará para compor um ensino que gere determinadoaprendizado. Trata-se da conhecida relação causal ensino-aprendizagem.A seguinte fórmula é expressão dessa noção de acabamento:
A lei determina112 um prazo generoso para que os alunosaprendam o ‘significado das ciências, das artes e das letras’:começa na educação infantil, prossegue nos anos do EnsinoFundamental e tem mais três anos no Ensino Médio. Durante mais

112 A única alteração no texto da Proposta está na substituição da palavra “dá”, “A lei dá um prazo(...)” (p. 21) para “A Lei determina um prazo (...)” (p. 22), no Currículo.
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de doze anos deverá haver tempo suficiente para alfabetizar-senas ciências, nas humanidades e nas técnicas entendendo seusenfoques e métodos mais importantes, seus pontos fortes e fracos,suas polêmicas, seus conceitos e, sobretudo, o modo como suasdescobertas influenciam a vida das pessoas e o desenvolvimentosocial e econômico (Currículo, p. 22).
Estranha formulação essa, principalmente no que diz respeito àexpressão “prazo generoso”, como se se tratasse de uma concessão, de um favor. Oque mais chama atenção é, todavia, o que vem a seguir: “para que os alunosaprendam o ‘significado das ciências, das artes e das letras’”. Tal como formulada, aideia parece que o cronômetro disparou e que os alunos têm um determinadotempo (que é de sobra, pois generoso) para que eles concebam uma única coisa: osignificado das disciplinas. A impressão que se tem é a de que se trata mesmo deuma substância, de unidades autônomas de sentido ou a descoberta de umtesouro: o significado das ciências. Chama atenção ainda a continuidade do texto,que assegura que, “durante mais de doze anos deverá haver tempo suficiente paraalfabetizar-se nas ciências, nas humanidades e nas técnicas entendendo seusenfoques e métodos mais importantes (...)”. Curioso que esse parágrafo, queprocura dar conta da missão educativa da escola não faça menção à vida que correpara fora dos muros ou mesmo dentro deles. Referimo-nos à língua propriamenteem seu uso cotidiano que, como se sabe, é em muito diversa da que se estuda naescola; a matemática, que não é utilizada para entender e projetar a economiadoméstica ou para entender a gestão do erário público, e assim por diante. Nãoseria exatamente no currículo o lugar dessas afirmações ou do tratamento de taisquestões? Ora, o enunciado de que o tempo atribuído para a alfabetização nasvárias áreas de que trata o ensino não parece inócuo?Quanto às artes, o texto chama atenção para que seu ensino não se dêde modo estritamente histórico, desvinculado da produção de sentido da diferença,da potência da linguagem:

Como manifestações culturais, a Literatura e a Arte não devem serreduzidas a meras listagens de escolas, autores e suascaracterísticas. O ensino de Arte não pode equivaler nem aoconhecimento histórico, nem à mera aquisição de repertório, e
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muito menos a um fazer por fazer, espontaneísta, desvinculado dareflexão e do tratamento da informação (Proposta, p. 38).
Em seguida, o texto faz menção à importância da contextualização dosassuntos abordados em sala de aula, pois que é assim que os alunos seriam maisfacilmente despertados para o assunto. O texto apresenta três tipos decontextualização: sincrônica, diacrônica e a interativa. A primeira delas dizrespeito à relação do assunto com o tempo que o gerou, as condições dereceptividade da época. A segunda procura elucidar de que modo o assunto foiregistrado na história do pensamento, o que nela o conduziu à história, como elefoi apropriado por outros autores. A terceira procura responder a perguntas como:de que modo o texto é visto hoje, sua atualidade, por que se deve estudá-lo.A Proposta faz um histórico das concepções de Arte presente na escolabrasileira. Lembra que ela era considerada uma atividade e que passa a seconstituir como componente curricular na LDB, em 1996. (Proposta: Arte, 2008, p.43). Ressalta que, ainda que os processos artísticos sejam abertos, nos PCN há umaexpectativa de aprendizado em cada modalidade artística (Proposta: Arte, 2008, p.43). Pergunta-se se esses processos educativos permitem uma apropriação dosalunos em relação às obras de arte, fazendo com que eles participem de umaexperiência cultural educacionalmente relevante: “Quais processos educativos sãodesencadeados nas escolas para que os bens materiais e imateriais da culturaproduzam em crianças e jovens o sentimento de pertencimento?” (Proposta: Arte,2008, p. 42). Pergunta-se ainda sobre os modos de provocar esta aproximação dossujeitos que compõem o ambiente escolar com a arte e “com quais campos de artese faz um pensamento curricular para a área (...).” (Proposta: Arte, 2008, p. 43)?Preocupações fundamentais a serem consideradas para se projetar o papel da arteno ensino básico.Como se percebe pelas citações acima, a concepção de arte na escolamudou desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no. 5.692/71113,implantada durante a ditadura militar, em que a Educação Artística passa a serdisciplina obrigatória, juntamente com Educação Moral e Cívica, Educação Física e

113 A Proposta fez referência equivocada, quando apresenta a Lei N. 5.691/73 (p. 43), sendocorrigida no Currículo, Lei N. 5.692/71 (p. 187).



196

Programas de Saúde. Educação Moral e Cívica já havia sido implantada pela Lei n.869 de 12 de setembro de 1969. Os cursos de formação de professores deEducação Artística eram de curta duração; habilitando-os para ensino no Ensino de1º. Grau, da 1ª. à 8ª. série, conforme Art. 30, alínea b da lei (para ser professor doensino de 1º. Grau, de 1ª. à 4ª. série bastava ter o 2º. Grau). Contudo, esseprofissional com Licenciatura Curta poderia lecionar até a 2ª. série do 2º. Grau seadicionasse a seus estudos um ano114 de complementação. Segundo o texto da
Proposta (Arte), uma proposta da Coordenadoria de Estudos e NormasPedagógicas – CENP – nos anos 1990, muda esse cenário do ensino das artes. Aproposta da CENP para o antigo 1º. Grau, segundo a Proposta Curricular de 2008,não dizia respeito à diluição de campos de cada arte, caso da compreensão da LDBde 1971, conforme vimos, mas a de afirmação das diferenças dos campos distintosde arte pela centralização “numa só linguagem ou estimulando a passagem de umapara outra.” (Proposta: Arte, 2008, p. 43). Para o 2º. Grau, ainda segundo a
Proposta, tratou-se de evidenciar “a multiplicidade e interdependência entre asdimensões da arte. (...) Expressão, construção e representação (...).” (Proposta:Arte, 2008, p. 43).Nesse sentido, como já dito, a arte deixa de ser uma atividade informal epassa a ser uma disciplina, com a complexidade comum de uma organizaçãoepistemológica: “a investigação da Arte na escola como um saber, umconhecimento (...).” (Proposta: Arte, 2008, p. 45).Para a Proposta, e também para o Currículo, são três os eixos em que seanuncia se basear o ensino da Arte na rede estadual de ensino: “1)Criação/produção em Arte – o fazer artístico; 2) Fruição estética – apreciação
114 “Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau;b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, ao nível degraduação, representada por licenciatura de 1º grau obtida em curso de curta duração;c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso superior degraduação correspondente a licenciatura plena.§ 1º Os professôres a que se refere a letra a poderão lecionar na 5ª e 6ª séries do ensino de 1ºgrau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries ou, quando em três mediante estudosadicionais correspondentes a um ano letivo que incluirão, quando fôr o caso, formação pedagógica.§ 2º Os professôres a que se refere a letra b poderão alcançar, no exercício do magistério, a 2ª sériedo ensino de 2º grau mediante estudos adicionais correspondentes no mínimo a um ano letivo. § 3°Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser objeto de aproveitamentoem cursos ulteriores.” Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L5692.htm.
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significativa da Arte e do universo a ela relacionado; leitura; crítica; 3) Reflexão: aArte como produto da história e da multiplicidade de culturas.” (Proposta: Arte,2008, p.46). Nesse ponto, o texto parece atento ao imprevisível da arte. Suatonalidade estende-se, por exemplo, à relação pouco definida entre obra eespectador. Afirma que há um olhar de volta da obra, quando a olhamos e esseolhar provoca ressonâncias em quem olha, “abrindo fissuras em nossa percepção,arranhando a nossa sensibilidade por meio de seus signos artísticos.” (Proposta:Arte, 2008, p. 47). É nesse sentido que Jorge Coli (2009) afirma que a obra ésujeito, pois ela emite sinais, elementos que são captados ou não pelo espectador.O texto da Proposta sugere que, a partir dessa sensibilização da percepção, dasfissuras provocadas nos modos de olhar a obra, o professor, ao selecionar aquelasobras que serão utilizadas com os alunos, assume ele próprio o lugar de curador.Vale destacar que raros são os momentos nesses documentos em que oprofessor é apontado como central no processo educativo. Sabe-se, o seu papel nãodeve se limitar à seleção das obras, mas também ser o de escolher os meios deapresentação das artes em diversos ambientes: escolas, museus, cinemas, igrejas,ruas, dentre vários outros. Além disso, no caso da exibição de um filme, cabe aoprofessor avaliar as condições de sua projeção, pois com frequência há inúmerosfatores que prejudicam-na na escola a ponto de inviabilizá-la. Isso em razão deúnica fonte de som provir da televisão e a ausência de blackout, por exemplo.Nessas condições, a curadoria do professor pode ser ineficaz, já que o que se vê ese ouve nesses casos é outro filme, não aquele que seria visto em condições ideias.Assim, o professor poderá optar pela exibição de trechos previamenteselecionados por ele e apresentá-los para pequenos grupos por vez, para que seassegure de que os alunos tenham contato com a obra o mais próximo possível dooriginal. Tais trechos, ao contrário do que a ortodoxia cinéfila prescreve, podem seconstituir em índice da obra, fazendo com que os estudantes se sintam estimuladospelo aperitivo apresentado. Ao exibir o filme inteiro em más condições de projeção,o professor pode estar exigindo demasiadamente do aluno-espectador umcomportamento idealizado e provocando uma experiência exaustiva.De um jeito ou de outro o lugar que o professor ocupa na sala de aula ena escola é fundante. Para ressaltar a importância desse lugar a ser ocupado pelo
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professor - como aquele que, apesar de não participar ativamente da constituiçãodo currículo pode, contudo, interferir significativamente na seleção e no modo decomo e o que deve ser tematizado e problematizado na escola - tal passagem da
Proposta parece configurar a “esquizofrenia” de um documento que tira o lugar doprofessor, quando lhe confere o papel de aplicador de um programa entregue a eledo “exterior”, e, numa determinada passagem, ensaia devolver-lhe o lugar.

***Os conteúdos e conceitos a serem desenvolvidos pelo professor sãosugeridos pela Proposta para a organização do ensino da 5ª. série até a 2ª. doEnsino Médio. Tomaremos as duas primeiras do Ensino Médio por se tratar dacircunscrição do projeto O cinema vai à escola, que é voltado para escolas deEnsino Médio da rede estadual.As sugestões de conceitos e conteúdos a serem trabalhados sãoorganizadas por bimestre para cada ano. Assim, tem-se:
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Quadro 1 - Conteúdo curricular da disciplina de Arte nas 1ª. e 2ª. séries do Ensino Médio, 1º.Bimestre.

Fonte: Proposta_ART_COMP_red_md_15_01_2010, p. 58
Como se pode notar no Quadro 1 há referências à Música (músicos derua, escola de samba, bandas, coretos, espaços para concerto, paisagem sonora), àDança (tambor de crioula, intervenção do espectador no espetáculo de dança,dança/público/quarta parede) e ao Teatro (festivais dionisíacos, teatro grego).Não há nenhuma referência ao estudo do cinema ou do audiovisual.
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Quadro 2 - Conteúdo curricular da disciplina de Arte nas 1ª. e 2ª. séries do Ensino Médio, 2º.Bimestre.

Fonte: Proposta_ART_COMP_red_md_15_01_2010, p. 59.
No segundo bimestre, tanto da 1ª quanto da 2ª. série, conforme se podenotar no Quadro 2, aborda-se a prática da arte, abrindo-se a possibilidade de ocinema, assim como qualquer outra linguagem artística, ser tematizado no item“intervenção em arte” ou em “modos de intervenção nas diferentes linguagensartísticas, mas também aí o cinema não é abordado. Das Artes Visuais, apenasfotografia e artes plásticas (Pintura) são mencionadas.
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Quadro 3 - Conteúdo curricular da disciplina de Arte nas 1ª. e 2ª. séries do Ensino Médio, 3º.Bimestre.

Fonte: Proposta_ART_COMP_red_md_15_01_2010, p. 60.
No terceiro bimestre da 1ª. série é sugerido o estudo dosprocedimentos técnicos, dentre outros (fotografia, computador, pintura, desenho,escultura, grafite), o estudo do cinema de animação. No terceiro bimestre da 2ª.série, na coluna da direita, também é sugerido o “videoarte” como parte do projetode “contaminação de linguagens artísticas”. O cinema é contempladoindiretamente em “videoarte” e “cinema de animação”, ainda assim, este como“procedimento técnico” e aquele como “linguagem artística contaminada”, nãocomo linguagem em si.
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Quadro 4 - Conteúdo curricular da disciplina de Arte nas 1ª. e 2ª. séries do Ensino Médio, 4º.bimestre

Fonte: Proposta_ART_COMP_red_md_15_01_2010, p. 61.
No quarto e último bimestre da 1ª. série, a atenção principal é dada àMúsica, que ganha especificações (citações melódicas, harmônicas,instrumentações), propondo-se ainda o estudo de composições eruditas, da MPB edo Jazz. Não são especificadas, quanto às Artes Visuais, quais delas e o que seestudará. Falta especificação também quanto aos conteúdos relacionados à Dança eao Teatro. Ao mesmo tempo, sugere-se a continuidade de “projetos poéticos” queterão sido gerados antes. Quanto ao último bimestre da 2ª. série, é curioso que,depois de dois anos sejam atribuídos a este bimestre o estudo teórico em várioscampos como História da Arte, Filosofia da Arte – Estética, Crítica de Arte, dentreoutros. Curioso se se considerar que este é o último bimestre a se estudar Arte noEnsino Médio, uma vez que tal disciplina não é oferecida na 3ª. série. Concomitantea este estudo, propõe a finalização dos “projetos poéticos (...) com fundamentaçãoteórica” a partir desses campos de conhecimento citados.
Da Proposta (2008) para o Currículo (2010), ocorreram poucasmudanças. Quanto às sugestões de conteúdos e conceitos há, por exemplo, noprimeiro bimestre da 1ª. série, o acréscimo de três conceitos no primeiro tópico.São eles: “heranças culturais”, “estética do cotidiano” e “ligação arte e vida”. E no202

Quadro 4 - Conteúdo curricular da disciplina de Arte nas 1ª. e 2ª. séries do Ensino Médio, 4º.bimestre

Fonte: Proposta_ART_COMP_red_md_15_01_2010, p. 61.
No quarto e último bimestre da 1ª. série, a atenção principal é dada àMúsica, que ganha especificações (citações melódicas, harmônicas,instrumentações), propondo-se ainda o estudo de composições eruditas, da MPB edo Jazz. Não são especificadas, quanto às Artes Visuais, quais delas e o que seestudará. Falta especificação também quanto aos conteúdos relacionados à Dança eao Teatro. Ao mesmo tempo, sugere-se a continuidade de “projetos poéticos” queterão sido gerados antes. Quanto ao último bimestre da 2ª. série, é curioso que,depois de dois anos sejam atribuídos a este bimestre o estudo teórico em várioscampos como História da Arte, Filosofia da Arte – Estética, Crítica de Arte, dentreoutros. Curioso se se considerar que este é o último bimestre a se estudar Arte noEnsino Médio, uma vez que tal disciplina não é oferecida na 3ª. série. Concomitantea este estudo, propõe a finalização dos “projetos poéticos (...) com fundamentaçãoteórica” a partir desses campos de conhecimento citados.
Da Proposta (2008) para o Currículo (2010), ocorreram poucasmudanças. Quanto às sugestões de conteúdos e conceitos há, por exemplo, noprimeiro bimestre da 1ª. série, o acréscimo de três conceitos no primeiro tópico.São eles: “heranças culturais”, “estética do cotidiano” e “ligação arte e vida”. E no202

Quadro 4 - Conteúdo curricular da disciplina de Arte nas 1ª. e 2ª. séries do Ensino Médio, 4º.bimestre

Fonte: Proposta_ART_COMP_red_md_15_01_2010, p. 61.
No quarto e último bimestre da 1ª. série, a atenção principal é dada àMúsica, que ganha especificações (citações melódicas, harmônicas,instrumentações), propondo-se ainda o estudo de composições eruditas, da MPB edo Jazz. Não são especificadas, quanto às Artes Visuais, quais delas e o que seestudará. Falta especificação também quanto aos conteúdos relacionados à Dança eao Teatro. Ao mesmo tempo, sugere-se a continuidade de “projetos poéticos” queterão sido gerados antes. Quanto ao último bimestre da 2ª. série, é curioso que,depois de dois anos sejam atribuídos a este bimestre o estudo teórico em várioscampos como História da Arte, Filosofia da Arte – Estética, Crítica de Arte, dentreoutros. Curioso se se considerar que este é o último bimestre a se estudar Arte noEnsino Médio, uma vez que tal disciplina não é oferecida na 3ª. série. Concomitantea este estudo, propõe a finalização dos “projetos poéticos (...) com fundamentaçãoteórica” a partir desses campos de conhecimento citados.
Da Proposta (2008) para o Currículo (2010), ocorreram poucasmudanças. Quanto às sugestões de conteúdos e conceitos há, por exemplo, noprimeiro bimestre da 1ª. série, o acréscimo de três conceitos no primeiro tópico.São eles: “heranças culturais”, “estética do cotidiano” e “ligação arte e vida”. E no



203

segundo tópico acrescenta “pichação e grafite”, além de “monumentos históricos”.Sugere ainda o estudo de “conservação e reparo” e de “políticas culturais”.Percebe-se, com o uso da arte no cotidiano dos jovens (“pichação”,“grafite”, “estética do cotidiano”, “ligação arte e vida”), uma preocupaçãopredominante com o respaldo prático das artes, conforme resumo abaixo:
Grafite: 1ª. e 2ª. séries, 3º. Bimestre
Música eletrônica: 1ª. série, 3º. Bimestre
Dança de rua: 2ª. série, 3º. Bimestre
Sons de celulares: 2ª. série, 3º. Bimestre
Rádios comunitárias: 2ª. série, 3º. Bimestre
Dança popular: 1ª. série, 1º. Bimestre
Jongo, roda de samba, frevo, forró, folia de reis: 1ª. série, 1º.Bimestre.
Artes circenses: 1ª. série, 1º. Bimestre.
Da observação desses quadros, ressaltamos a importante guinada que oensino básico no Brasil deu desde a concepção de arte adotada a partir da Lei deDiretrizes e Bases da Educação no. 5.692/71 até hoje, de modo que a arte passa aincorporar aspectos do cotidiano como as modalidades acima mencionadas, dentreelas, as chamadas “intervenções urbanas”. Certo é que tais expressões de arteproduzem eco nos estudantes, que geralmente tomam ciência de sua existência sópor meio da mídia ou de intervenções na cidade, às vezes participando da práticade pichações (essa expressão de desobediência civil ainda é pouco estudada),grafitagem e de dança de rua, para citar algumas mais comuns. A escola, pois, asincorpora. A expansão da arte assim entendida lança um olhar para as expressõesmuito comuns em grandes centros urbanos como São Paulo, em que,diferentemente de pequenos centros, onde a sociabilidade é mais controlada, comodiz José Guilherme Magnani (2016), há várias formas de expressão desociabilidade que ocupam o espaço público adquirindo, por vezes, o status de arte,caso da grafitagem. Segundo Magnani (2016), esses modos de expressão das



204

pessoas nos grandes centros urbanos têm a ver com a saturação do projetomodernista que separava a cidade em moradia, trabalho, circulação, lazer e espaçopúblico (p. 14); que, por sua vez, tem a ver com a diluição dos espaços antesreservados à arte, caso de museus e galerias. Agora, um bairro pode promovervários desses lugares, fomentando e marcando produções artísticas como achamada “literatura marginal”, por exemplo. Ainda segundo esse fenômeno desaturação do projeto modernista de cidade, as formas de organização dos jovensnas chamadas tribos urbanas, ou como diz Magnani (2016), manchas urbanas,evidenciam vivências como o Largo do Arouche, em São Paulo. Região do Centrobastante frequentada por homossexuais, impõe-se no cenário urbano de modo queas outras pessoas são obrigadas a respeitar o modo de ser desses usuários.Magnani aponta o circuito dos cinéfilos, também em São Paulo, como exemplo deoutra mancha urbana (2016, p. 13). De longe, parecem manchas sem definição,mas, de perto e por dentro, diz ele, notam-se regularidades no funcionamentodesses espaços.Chamamos atenção para o modo como a Proposta incorpora ofenômeno das ruas apresentado por Magnani. Nos quadros acima, em váriasocasiões, a expressão que faz referência a esse fenômemo, a essas “intervençõesurbanas”, é “projetos de intervenção na escola” ou apenas “intervenção em arte”.Ora, o fenômeno das “intervenções urbanas”, por parte principalmente de jovens, éexpressão de certa recusa de uma oficialidade. A escola, no entanto, utiliza-se de talprática, propondo que esta virulência seja projetada (“projetos de intervenção daarte na escola”), calculada a fim de obter um produto artístico. Não se trata deafirmarmos que o tema é impossível no ambiente escolar, apenas chamar atençãopara a perda do processo como o principal aspecto em questão. Do jeito que seapresenta nos Quadros (“projetos poéticos de intervenção na escola”, 1ª. série, 1º.Bimeste), sem legendas que indiquem as ponderações necessárias, a Propostaincorpora as intervenções urbanas como processo e produto pedagógicos,domesticados. Como já se disse, trata-se de fumar cigarro sem nicotina ou de tomarcafé sem cafeína. De outro modo, não se trataria de objetivar o produto final, masde entender os processos em jogo das intervenções urbanas. Assim, como“intervir” na escola por via da oficialidade? Quanto ao cinema, pode-se entender aí
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que ele responda pouco a esse fenômeno de intervenção urbana ou ao modo deapropriação por parte da Proposta como expressão (principalmente) de atoresjovens com os quais os estudantes tenderiam a se identificariam mais diretamente.Desconsiderando as intervenções de projeção de filmes em paredes das cidades,geralmente atreladas a algum outro evento mais central, como a que ocorreanualmente no vão livre do MASP (Museu de Arte de São Paulo), como parte daprogramação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o cinema é, porexcelência, uma atividade interna, cuja projeção é feita entre quatro paredes, emsala, de preferência, escura.Todos os conteúdos arrolados nesses quadros que apresentamoscorrespondem à programação da disciplina Arte, no amplo leque em que a secompreende (Visuais, Teatro, Dança, Música). Contudo, no Ensino Médio, ela éoferecida apenas nos dois primeiros anos. Com isso, há nos bimestres, conforme sepode notar, uma alta densidade de temas. O primeiro bimestre das duas primeirasséries do Ensino Médio, por exemplo, tem vários itens e em cada item, váriostemas. O texto da Proposta não especifica o desenvolvimento dos “modos deintervenção nas diferentes linguagens artísticas” (Proposta: Arte, 2008, p. 59), nemas “habilidades” e “competências” para o desenvolvimento dos “conceitos” e“conteúdos” apresentados por ela. Já no Currículo, as “habilidades” são sugeridaspara um determinado conjunto de conteúdos, conforme se pode observar no
Quadro 5. Os conteúdos apresentados na Proposta são utilizados no Currículo e, porvezes, alterados, e neste acrescido das habilidades.Para cada bimestre, o Currículo reúne um conjunto de “habilidades”que, espera-se, sejam desenvolvidas pelo professor da disciplina “Arte” junto aosalunos. Assim, para o primeiro bimestre da 1ª. série do Ensino Médio, tem-se oseguinte:
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Quadro 5 - Habilidades da disciplina Arte, 1ª. série do Ensino Médio, 1º. Bimestre.

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 215.
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Quadro 5 - Habilidades da disciplina Arte, 1ª. série do Ensino Médio, 1º. Bimestre.

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 215.
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Quadro 5 - Habilidades da disciplina Arte, 1ª. série do Ensino Médio, 1º. Bimestre.

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 215.
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A primeira habilidade a ser desenvolvida no primeiro bimestre da 1ª.Série do Ensino Médio (“Investigar a arte e as práticas culturais como patrimôniocultural no contexto da cultura urbana”, Currículo, p. 215) vincula o estudo da arteao contexto urbano. Contudo, no destaque ao “patrimônio cultural no contexto dacultura urbana” não fica claro se esse patrimônio cultural deve ser tambémconsiderado artístico ou se esses aspectos serão investigados separadamente. Asegunda habilidade (“Identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bensmateriais e imateriais”) é condição para a primeira, por se tratar da identificaçãodo que vem a ser patrimônio cultural. A terceira (“Operar com imagens, ideias esentimentos...”) e a quarta (“Operar com esboços de projetos individuais oucolaborativos...”) preveem a exposição dos alunos à materialidade propriamentedas artes, inclusive com o objetivo de exercício de produção artística individual ecolaborativa, na escola e na cidade.
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Quadro 6 - Habilidades da disciplina Arte, 1ª. série do Ensino Médio, 2º. Bimestre.

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 216.
As habilidades do segundo bimestre da 1ª. série estão relacionadas apráticas de intervenção artística expressas nos conteúdos (“intervenção em arte”,“Modos de intervenção artística...”, “Ação de intervenão...”). A primeira delas(“Construir critérios para analisar a intervenção da arte”) refere-se vagamente aoscritérios para análise de intervenção em arte. Ocorre-nos apontar que em vez de“construir” critérios seria o caso de identificá-los e de perceber quais efetivamenteentram em jogo na constituição do que seja artístico. De qualquer forma, parecebastante pertinente a proposição de pensar os critérios para a composição de208
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processos artísticos. A segunda habilidade (“Articular imagens...”), que já foraapresentada no primeiro bimestre, é citada novamente, porém sem a indicação deque se trata de dar continuidade ao seu desenvolvimento, o que parece ser o caso.A terceira habilidade (“Analisar o lugar-espaço-escola como modo de fazer umaleitura-sondagem detonadora de questões propositoras para a intervenção”) visa aque o aluno tome a escola como lugar de “intervenções artísticas” adequadas paraa análise do espaço escolar. Aqui, como em outros bimestres, o termo “analisar”aparece de modo impreciso, sem indicação de quais questões do espaço escolarseriam evidenciadas pelas intervenções. A quarta habilidade diz respeito àaplicação ou “utilização” dos conhecimentos em arte, adquiridos anteriormente naelaboração e na realização de projetos “individuais ou colabotativos” deintervenção em artes.
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Quadro 7 - Habilidades da disciplina Arte, 1ª. série do Ensino Médio, 3º. Bimestre.

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 217.
No terceiro bimestre, a única referência feita pela Proposta ao cinema(de animação), desaparece no Currículo. O “cinema de animação” fazia parte dosprocedimentos técnicos a serem estudados. No Currículo, os “procedimentostécnicos” não são especificados e são acrescentados a eles os “procedimentosinventivos”. A partir dos conteúdos desse bimestre, bastante dedicado àmaterialidade dos processos artísticos (“Suportes, ferramentas e procedimentos210
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técnicos e inventivos”, “O corpo...”, “Visualidade da forma-conteúdo...”), espera-se“ampliar a compreensão sobre a intervenção em arte” e “Analisar a materialidadeem Arte...”, além de dar continuidade (“Analisar os processos já realizados...”) àsanálises dos projetos de intervenção dos bimestres anteriores. A segunda e aterceira habilidades (mais uma vez, na ânsia de detecção da essência dosfenômenos artísticos) utilizam-se do termo “analisar”, mas sem especificar osmeios de como isso se daria. Parecem utilizarem-se do termo como se ele por si sóindicasse a ação a que se refere. Pensamos no professor que toma esse documentocomo referência para seus trabalhos em sala de aula. Como ele procederá à“análise”, quais parâmetros utilizará, o que se buscará com tal análise?
Quadro 8 - Habilidades da disciplina Arte, 1ª. série do Ensino Médio, 4º. Bimestre

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 218.
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O quarto bimestre foi aquele que mais sofreu alterações nos conteúdosna passagem da Proposta para o Currículo. A Proposta sugere o estudo da citação eda apropriação nas Artes Visuais, na Dança, no Teatro e principalmente na Música.No Currículo, a sugestão resume-se praticamente à questão dos “modos dedocumentação em arte”, sendo, para tanto, esperadas que sejam desenvolvidas ashabilidades relacionadas à elaboração, realização e documentação de intervençõesde arte na escola. Na Proposta, são sugeridos estudos sobre a citaçãoprincipalmente na música, mas também no teatro, nas artes visuais e na dança.
Quadro 9 - Habilidades da disciplina Arte, 2ª. série do Ensino Médio, 1º. Bimestre.
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Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 219.
No primeiro bimestre da 2ª. série do Ensino Médio, no Currículo, assugestões de estudo praticamente resumem-se aos “espaços expositivos” e aos“festivais” (de música, de teatro e de dança), ressaltando, desse modo, a relação doespectador com a obra e os lugares de sua exposição. Para tanto, as habilidadesindicadas a serem desenvolvidas pelos alunos dizem respeito à investigação do“encontro entre arte e público na dimensão da mediação cultural” e à identificaçãode “espaços e formas de integração entre arte e público”. Contudo, tal investigaçãoparece pouco precisa. Não é possível identificar o que se pede nela. O mesmo éaplicável à terceira habilidade indicada (“Analisar a mediação cultural, comoabertura de possíveis canais de interação comunicativa e de diálogo entre opúblico e as artes visuais, a música, o teatro ou a dança”), que não especifica a queanálise se refere. Por fim, após a identificação de “espaços e formas de integraçãoentre arte e público”, deve-se “esboçar projetos individuais ou colaborativos...”para a apresentação do fazer artístico. Mais uma vez o cinema não é mencionado.Ressaltemos que os quadros acima apresentados – e os que ainda serãoapresentados – demonstram, por parte de seus proponentes, ansiedade em darconta de um conjunto bastante amplo de conteúdos. Se considerarmos que adisciplina Arte, além de ser oferecida apenas nos dois primeiros anos do EnsinoMédio115, cada turma por série tem apenas uma aula por semana, a concentraçãode conteúdos e expectativa aumentam.

115 No ano de 2016 a SEE-SP elaborou um documento (Matriz de Avaliação Processual, 2016), queapresenta proposta de Conteúdos, Competências/habilidades para a disciplina Arte, desta veztambém para a terceira série do Ensino Médio. Diferente dos quadros aqui apresentados na
Proposta e no Currículo, a Matriz de Avaliação Processual (2016) apresenta um item chamado“Avaliação Processual”, que consiste basicamente em transformar as Competências/habilidadesdisciplinares dos bimestres em ações indicadas por verbos. Assim, se a Competência/habilidade do1º. Bimestre da 3ª. série indica “Usar a rede de internet como meio de pesquisa e saber sobre a éticadeste uso.”. A “Avaliação Processual” correspondente a este item é “Compreender o processo deconstrução do conhecimento.”. Outro exemplo para o mesmo bimestre: Competência/habilidade:“Identificar funções necessárias para a realização de um projeto artístico.”. “Avaliação Processual”correspondente: “Estabelecer as diversas funções a serem exercidas pelos indivíduos, dentro de umprojeto.”
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uadro 10 - Habilidades da disciplina Arte, 2ª. série do Ensino Médio, 2º. Bimestre.

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 220.
No segundo bimestre, a mudança da Proposta para o Currículo ésignificativa, pois enquanto aquela sugeria o estudo da materialidade da fotografia,do bordado, da pintura, “entre outras”, o Currículo sugere “a potencialidade e asingularidade poética nas linguagens artísticas” e o incompreensível tópicochamado de “o revelar das temáticas”. Quanto à materialidade das linguagens (ocorpo e a pesquisa de movimento, a matéria-som, ruído, silêncio e palavra), o

Currículo a substitui pelo sentido poético das linguagens a partir da “gramática daslinguagens artísticas”, calcado no fazer artístico, como fica claro nas quatro214
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habilidades indicadas: “Produzir poéticas pessoais...”. A terceira habilidade parecegenérica e pouco clara quando sugere a investigação das “potencialidades dasrelações entre linguagens artísticas e forma-conteúdo”.
Quadro 11 - Habilidades da disciplina Arte, 2ª. série do Ensino Médio, 3º. Bimestre.

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 221.
No terceiro bimestre (Currículo) são sugeridos como conteúdos “aconstrução de jingles”, “o desenho de animação”, “a improvisação teatral”, “dança esuas modalidades” e “o festival e o salão como modo de mostrar a produçãoartística”. É curioso que nas habilidades não se façam referência ao desenho
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animado (não se sabe exatamente a abordagem ou o que do cinema de animaçãoseria destacado); mas apenas aos outros conteúdos. O emprego do termo “salão”(entendido aqui como mostra de arte, exposição) parece expressar, mais uma vez,a concepção de arte como obra e não como processo. A referência à pesquisa de“festivais e salões” é vaga e pouco sugere ao professor que pretenda estudar essesespaços. Assim, mostrar o que da “produção artística”? Apesar da referência feitaàs “obras de arte”, a justaposição de várias atividades independentes sugeridascomo “jingles”, “desenho animado”, “dança e suas modalidades”, assim como“intervenções”, dentre várias outras, aponta para outro sentido de concepção dearte e de processos artísticos. Não se identifica, ainda fazendo ponderações àshabilidades e conteúdos apresentados, que tais procedimentos estejamvislumbrados segundo uma dada perspectiva, por exemplo, a construtivista, o que,de certa forma, justificaria pensar na possibilidade de entrada em expressõesartístico-culturais (“jingles”, “desenho animado”) para depois centrar-seoportunamente na construção de conhecimentos.Mais uma vez a quarta habilidade diz respeito à análise de “processos járealizados nos bimestres anteriores”, mas não especifica como deverá se dar essaanálise. Mais confuso ainda em razão de o objetivo da análise indicar que seja dadacontinuidade aos trabalhos em desenvolvimento.
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Quadro 12 - Habilidades da disciplina Arte, 2ª. série do Ensino Médio, 4º. Bimestre.

Fonte: Currículo do Estado de São Paulo, Linguagens Códigos e suas Linguagens, p. 222.
Como aconteceu no segundo bimestre, no quarto a mudança da

Proposta para o Currículo é também evidente. A Proposta sugere o estudo dedisciplinas como Sociologia da Arte, Psicologia da Arte, dentre outras, enquanto no
Currículo é proposto que sejam estudados os modos de divulgação da arte como“cartaz, folder e programa”, sugerindo ainda “amostra poética: festival, salão”. Aprimeira habilidade sugerida a ser desenvolvida neste bimestre tem em vista aelaboração, realização, mostra e documentação de um projeto poético, isto é, todoo processo que envolve o fazer artístico, desde sua elaboração à divulgação doproduto realizado, quando é o caso. No entanto, como se pode perceber, talhabilidade não mostra com clareza como mobilizaria os conteúdos sugeridos. Épredominante o modo genérico com que os conteúdos e as habilidades são
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apresentados, de maneira que, a partir desses quadros, o professor terá dificuldadede se situar, planejar seu curso e executá-lo.
Vale notar que em toda a extensão da Proposta ou do Currículo, no quediz respeito à disciplina Arte, a despeito de voltar-se para uma “sensibilidade docotidiano”, não se apresenta em momento algum a ideia de “ação cultural” (excetono primeiro bimestre da 1ª. Série do Ensino Médio, que sugere o exercício deprodução artística individual e colaborativa, na escola e na cidade, e no primeirobimestre da 2ª. série do Ensino Médio, que após a identificação de “espaços eformas de integração entre arte e público”, propõe o esboço de “projetosindividuais ou colaborativos...”), parecendo aí ensaiar a conexão da Arte com asociedade. No entanto, o Currículo retira da Arte sua dimensão pulsante, e atualnuma sociedade que é dinâmica. Sua compreensão parece longe de contemplar aarte contemporânea cujo gesto do artista é o principal elemento na definição doartístico. Desse modo, a expressão “intervenção”, entendida como artística epolítica, é traduzida para apenas “intervenção em arte”, extraindo-se, assim, osentido político. Tal tradução parece ruidosa, já que as sugestões de abordagem dadisciplina limpam-na de seu sentido original, estético, social, e político. Aocontrário, originalmente o termo “intervenção” diz respeito ao propósito de mudaralgo que está ritualizado nas artes ou na política.Se na Proposta ou no Currículo há pouca precisão no desenvolvimentodas sugestões dos temas a serem trabalhados em sala de aula pelos professores,como se pode perceber, o Caderno do Professor será o lugar que produzirá essedesenvolvimento, propondo um passo a passo, desde a sensibilização ao tema,passando por sua contextualização até o seu estudo especificamente.

5.6- Caderno do Professor: a disciplina Arte

Visando à consolidação dos processos previstos pelo Currículo na redeestadual de São Paulo, o programa São Paulo Faz Escola criou o material de apoioao professor denominando-o de Caderno do Professor (não confundir com o
Caderno de Cinema do Professor, material este do projeto O cinema vai à escola),
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que toma como base as sugestões de conteúdo do Currículo a fim de homogeneizaro trabalho das várias disciplinas oferecidas pela rede estadual de ensino nas maisde 5 mil escolas. Apresentam-se ao professor caminhos possíveis dedesenvolvimento dos temas presentes na Proposta ou no Currículo. O objetivo,segundo o site oficial, é “garantir uma base comum de conhecimento ecompetências para todos os professores e alunos.”116. Os Cadernos são organizadospor bimestre, série e por matéria.
A apresentação do Caderno do Professor (Arte, vol. 1, SÃO PAULO, SEE-SP, 2014) feita pelo Secretário da Educação do Estado de São Paulo, acentua aposição dos professores como “colaboradores”: “A Secretaria da Educação doEstado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colaboradores nesta novaedição do Caderno do Professor (...).” (p. 03). Essa posição fica clara na fraseseguinte: “[a nova edição do Caderno do Professor] realizada a partir dos estudos eanálises que permitiram consolidar a articulação do currículo proposto” com o quese encontrava em vigência. Os estudos e análises foram realizados pela equipedesignada para tanto sobre a qual já nos detemos no item anterior. Assim,“colaboradores” parece dizer respeito à utilização do material em sala de aula ounos termos do próprio secretário: “Contamos com nosso Magistério para a efetiva,contínua e renovada implementação do currículo”. (p. 03).O secretário ressalta a seguir que o material teria sido resultado dostrabalhos “em parceria com os Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico –PCNP - e com os professores da rede de ensino” a partir do programa Educação –

Compromisso de São Paulo117. Em visitas seguidas ao site do referido programa,pode-se constatar a ausência de informação quanto aos cursos, estudos e análises aque se referiu o secretário. Depois de ler, no site, sobre estatísticas dando conta deque a rede estadual paulista é a maior do país, e de outras evidências já repisadasem outras páginas oficiais da SEE-SP, o site promete a disponibilização dos
Cadernos do Professor, isto é, ressalta sua importância e diz que a disponibiliza no
site. Não sem dificuldade, consegue-se chegar finalmente a um título “Fazer
116 http://www.educacao.sp.gov.br/sao-paulo-faz-escola. Acesso em 27 de outubro de 2015.117 http://www.educacao.sp.gov.br/compromisso-sp. Acesso 08 de janeiro de 2016.
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download das edições do Caderno do Aluno e Caderno do Professor”. E logoabaixo: “Acesse aqui a ferramenta”. Clica-se aliviado em “aqui” e uma página seabre, porém com a resposta “Não é possível acessar esse site”. Como o link permitea abertura de outra página, pensa-se que o problema é temporário, mas voltamos arepetir a operação semanas e meses depois, porém, com o mesmo resultado.Quanto à acessibilidade e uso do texto da Proposta e do Currículo, chamamosatenção para a curiosa marca d’água em todas as páginas da versão da Proposta,que informa ao leitor ser proibida a reprodução do texto, parcial ou integral (verQuadros 1, 2, 3 e 4, lado esquerdo). Acima da ficha catalogal da Proposta, noentanto, a informação é de que a SEE-SP autoriza a reprodução do material apenaspelas demais secretarias de educação na condição de que sejam mantidas aintegridade e a autoria da obra. A marca d’água desaparece no Currículo. Contudo,acima da ficha catalogal, somos informados de que a reprodução parcial ou integraldo texto deve ser negociada diretamente com os autores, sendo livre, no entanto,para as demais secretarias de educação do país. É curioso, pois, que um texto quevisa à organização e unificação do Ensino Básico público, e também do privado, porconsequência, restrinja sua divulgação.
No parágrafo seguinte, o então Secretário de Educação HermanVoorwald diz serem as orientações do Caderno do Professor complementares àMatriz Curricular. Imediatamente depois diz que tais orientações “podem sercomplementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias (...)”, isto é,parecendo considerá-las, na verdade, eixo, obrigatórias, e não complementarescomo afirmara. O site do programa São Paulo Faz Escola, contudo, afirma que tais

Cadernos são complementares ao livro didático.Com o título Encontros escritos com professores de arte, o Caderno do

Professor (Arte), volume 1 (SÃO PAULO, SEE-SP, 2014), inicia a apresentação domaterial anunciando ser ele resultado do trabalho de muitos encontros. Aexpectativa gerada no leitor do Caderno pelo título “Encontros escritos com

professores de arte, o Caderno do Professor” não é atendida, pois o que se segue nãoé a confirmação do título. Os encontros seriam de “várias naturezas”: “entre nós,professores autores”, isto é, entre os membros da equipe destinada a escrever o
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material de arte; o encontro com a arte e o encontro simbólico com Gilles Deleuze eFélix Guattari cuja concepção de rizoma118 teria inspirado o “pensamento curricular

em Arte imaginado para o andamento da composição deste Caderno.” (p. 05, grifosoriginais). O encontro com o professor que ministra a disciplina Arte na redeestadual, indicado no enunciado do Caderno, mais uma vez, não acontece.A seguir, o Caderno do Professor enuncia sua base de desenvolvimentopara as sugestões das atividades. Elas são de três ordens: 1) Proposição parasondagem; 2) Situações de aprendizagem; 3) Nutrição estética. Para o primeiroponto, como sugere o nome, o objetivo é levar imagens disparadoras relacionadasàs linguagens das artes que serão abordadas em sala de aula a fim de que os alunosse impliquem, que reconheçam e se coloquem nas discussões. O segundo ponto dizrespeito propriamente aos conteúdos e conceitos das linguagens estudadas. Oterceiro se propõe a retomar alguns aspectos conceituais para aprofundamento.A exemplo do que se passou com a disciplina “Arte”, na Proposta e no
Currículo, a experiência, isto é, a dimensão prática da disciplina Arte, é uma tônicadesse material, que têm os PCN como referência:

A prática administrativa e pedagógica dos sistemas de ensino e desuas escolas, as formas de convivência no ambiente escolar, osmecanismos de formulação e implementação de políticas, oscritérios de alocação de recursos, a organização do currículo e dassituações de aprendizagem, os procedimentos de avaliaçãodeverão ser coerentes com os valores estéticos, políticos e éticosque inspiram a Constituição e a LDB, organizados sob trêsconsignas: sensibilidade, igualdade e identidade (BRASIL,2010, PCN Ensino Médio, p. 62).
Sobre o primeiro elemento indicado na citação anterior, que nosinteressa mais particularmente, a estética da sensibilidade, afirmam que:

Como expressão do tempo contemporâneo, a estética dasensibilidade vem substituir a da repetição e padronização,hegemônica na era das revoluções industriais. Ela estimula a
criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo

118 Cada quadro apresentado neste item, em que constam as habilidades indicadas por bimestre,traz também, cada um deles, um desenho projetado a fim de expressar visualmente a concepção derizoma de Deleuze e Guattari. Contudo, se a apresentação visual seja por mapa, seja por gráfico, temo objetivo de tornar mais compreensível ou “visível” os esquemas apresentados, podendo-seperceber de forma abrangente algo que se encontra disperso, tais esquemas tornam praticamenteimpossível e inútil a tradução da concepção dos filósofos.
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inusitado, a afetividade, para facilitar a constituição deidentidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o
incerto, o imprevisível e o diferente.Diferentemente da estética estruturada, própria de um tempo emque os fatores físicos e mecânicos são determinantes do modo deproduzir e conviver, a estética da sensibilidade valoriza a leveza,
a delicadeza e a sutileza. Estas, por estimularem a compreensãonão apenas do explicitado mas também, e principalmente, doinsinuado, são mais contemporâneas de uma era em que ainformação caminha pelo vácuo, de um tempo no qual oconhecimento concentrado no microcircuito do computador vai seimpondo sobre o valor das matérias-primas e da força física,presentes nas estruturas mecânicas (BRASIL, 2010, PCN EnsinoMédio, pp. 62-63).

Nesta passagem, o texto dos PCN mostra preocupação em vincular aprática pedagógica às sensibilidades contemporâneas, procurando distanciar-se doque ele chama de “estética estruturada” – ou a Estética, simplesmente - cuja obra éúnica, autêntica, de valor transcendente e irrepetível. Ao contrário, o aprendizadoseria potencializado pela ressonância entre o que se estuda e o que se vive.O texto do Caderno do Professor também destaca a noção de experiênciacomo fundamental para o desenvolvimento das atividades em sala de aula com asartes no mesmo sentido dos PCN. No entanto, parece tomá-las redutivamentequando secundariza a frequentação de quadros, da música, da dança e de peças deteatro (o cinema não é mencionado). Parece propor o direcionamento do olharpara o mundo, mas um olhar genérico, já que a tônica da experiência seria aprática, isto é, a experiência da vida cotidiana. Portanto, o aluno é deslocado daexperiência contemplativa para uma experiência contingente. Tal deslocamento –pela aposta benjaminiana na reprodutibilidade da obra de arte, o que introduz aí oaspecto da política, atacando sua unicidade e autenticidade - pode, inclusive,contribuir para que o espectador contemporâneo tenha menos preconceito narelação com a obra de arte do passado.Essa ênfase no processual que identificaria a arte contemporâneaparece ser a tônica do Caderno do Professor. Contudo, a despeito de acompanhartais transformações, joga fora a própria obra de arte, concentrando-se no fazerartístico, na abstrata expressão “inventividade” - e “criatividade” -, que, aliás, étambém uma tônica das atividades com o cinema na escola, como se verá no itemcorrespondente ao projeto O cinema vai à escola.



223

O Caderno do Professor apresenta as sugestões de desenvolvimento dosconteúdos e das habilidades presentes no Currículo nas chamadas “Situações deAprendizagem”. Tomamos como exemplo para análise o Caderno do Professor(Arte) da 2ª. série, vol. 1: as “Situações de Aprendizagem” relacionadas às ArtesVisuais são a 1 e a 7. Antes, porém, o Caderno propõe uma sondagem sobre osespaços culturais que os alunos conhecem e que frequentam, além de perguntarpor suas necessidades culturais. Para tanto, propõe que o professor promovaperguntas como: “Quais espaços culturais você conhece?”, “Quais museus outeatros você já visitou?”, “Para você, qual é o significado da numeração do nomedos eventos de arte: 28ª. Bienal Internacional de São Paulo, 34º. SalãoInternacional de Humor de Piracicaba, 32º. Festival de Teatro dePindamonhangaba, 38º. Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, 5º.Projeto Dança em Pauta?”. Curioso que a conhecida Mostra Internacional deCinema de São Paulo não seja mesmo citada, considerando-se ainda que essaMostra tem várias sessões destinadas às escolas e ao público jovem, com exibiçãogratuita. O objetivo da sondagem, segundo o Caderno, é “dar voz aos alunos eescutá-los (...) para aproximá-los do foco de estudos sobre a mediação cultural.”(Caderno, p. 12). No entanto, na atenção dada à “voz dos alunos” parece evidenteque se trata de um cumprimento protocolar apenas, visto que visa, na verdade, àsensibilização do tópico seguinte, a proposta Entre gritando, de Luciano Mariussi,realizada em 2005 no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, que, por sua vez, seráo mote para o início da “Situação de Aprendizagem 1”, que passa ao comentário dedois quadros, um de Giuseppe Castiglione, e outro de Diego Velázquez e, a seguir,de Marcel Duchamp, Fonte (1917). A “Situação de Aprendizagem 7” é a outra, neste
Caderno, que se ocupará das Artes Visuais, no caso utilizando-se de trabalhos defotografia de Cristiano Mascaro e de Vik Muniz, mas também de dois quadros deCaravaggio.

Os textos até aqui analisados (Proposta, Currículo, Caderno doProfessor) tratam da Arte como matéria central e não complementar ao Currículo;portanto, dizem respeito diretamente ao que os professores dessa disciplina
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tematizarão em suas aulas de Arte. Curioso, todavia, é que o cinema não sejasequer mencionado nessas duas “Situações de Aprendizagem”, que tratam dasArtes Visuais, ainda que como opção, como complemento, enfim. Parece mesmotratar-se de um apagamento.Ora, a escola é o lugar para a transmissão, entre outras coisas, do legadode gerações passadas. Fora desse ambiente, o aluno, em geral, não terá outraoportunidade de exposição a esse legado senão indiretamente e de modo bastantefragmentado. A apreciação das obras119 (eixo, segundo a Proposta Curricular do

Estado de São Paulo) é parte desse legado. Antes ou paralelamente à chamadainventividade, que remete a atividades práticas, o estudo (e a exposição às obras)dos muitos modos de ser da arte na história não é dispensável. Nesse sentido,veremos como o projeto O cinema vai à escola tratará do cinema como legado ecomo recurso pedagógico.
5.7- O projeto o cinema vai à escola

O Projeto O cinema vai à escola apresenta-se num contexto deoficialização do currículo unificado para o Estado de São Paulo. Nasce, pois, dessapaternidade que lhe impõe determinadas concepções e modos de funcionamento,apesar de o cinema, como se viu nos intens anteriores, ser notoriamente apagadodo Currículo. Chegamos a cogitar a possibilidade de esse apagamento ter sidoconsciente, uma vez que seria atribuída ao Projeto a responsabilidade de realizar aentrada sistematizada do cinema no contexto escolar. Porém, o Teatro é tambémcontemplado com um projeto similar ao do cinema e não se verifica seuapagamento. À secundarização do cinema, acrescentem-se as dificuldades própriasdo uso dessa forma de arte em sala de aula, visto não ser comum o seu estudo noambiente escolar, as más condições técnicas de exibição de filmes (e o fato de o
119 Conforme citado anteriormente, a Proposta Curricular do Estado de São Paulo estabelece comoum de seus três eixos em que baseia o ensino da Arte na rede estadual de ensino: 1-“Criação/produção em Arte – o fazer artístico; [2] Fruição estética – apreciação significativa da Artee do universo a ela relacionado; leitura; crítica; [3] Reflexão: a Arte como produto da história e damultiplicidade de culturas.” (São Paulo, Proposta: Arte, 2008, p.46).
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cinema ser matéria complementar ao currículo), tudo isso se apresentaria comoentrave para sua incorporação como matéria central na escola.O nome completo do projeto é O cinema vai à escola – a linguagem

cinematográfica na educação, criado junto com outros dois (Lugares de aprender –

a escola sai da escola e Escola em cena), lançados em 2008 pelo programa Cultura é

Currículo, como se pode ver na Figura 8. Esta apresenta a primeira página queaparece ao internauta que pesquisa sobre o programa Cultura é Currículo. Na linhasuperior consta o nome dos três projetos que compõem o programa. O projeto O

cinema vai à escola é o segundo, como se pode perceber.

Figura 8: O que é o Programa Cultura é Currículo. Fonte:http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/programa.aspx
Clicando-se no nome do projeto O cinema vai à escola, aparece aimagem que consta na Figura 9. O projeto aparece no site da SSE-SP/FDE120 com aseguinte estrutura: O que é o projeto, Justificativa, Objetivo geral, Objetivos

específicos, Público-alvo, Produção de materiais de apoio didático, Seleção do

conjunto de 20 filmes em DVD. Do lado esquerdo, um pouco para baixo, encontram-se disponibilizados alguns “links” que, clicando-se neles, uma nova página é abertacom o conteúdo correspondente. Diferentemente do projeto Currículo +, que visa àinstrumentalização de professores quanto ao uso de tecnologias digitais nas aulas,o projeto O cinema vai à escola tem uma vocação espectatorial.
120 http://culturacurriculo.fde.sp.gov.br/Cinema/Cinema.aspx?projeto=3
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Figura 9- Apresentação do projeto O cinema vai à escola no portal eletrônico da SEE-SP/FDE. Fonte:http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Cinema/Cinema.aspx?menu=13&projeto=3. Oconteúdo do projeto encontra-se originalmente no Anexo I, item B, da Resolução SE 19, de1303-2009, que oficializa o funcionamento do programa Cultura é Currículo, acessível emhttp://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/19_09.HTM?Time=30/01/2016%2000:44:30.
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Figura 9- (cont.) Apresentação do Projeto O cinema vai à escola no portal eletrônico da SEE-SP/FDE.Fonte: http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Cinema/Cinema.aspx?menu=13&projeto=3(editado pornós)
Abaixo, o Quadro 13 apresenta o material que compõe o projeto O

cinema vai à escola.
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Quadro 13 – Material do projeto O cinema vai à escola

Material do Projeto O cinema vai à
escola

Descrição do material

1-Luz, câmera...Educação Um DVD. Contém um curta-metragemficcional com explicações sobre a linguagemdo cinema: planos, luz, atores. Tambémdisponível no site da SEE-SP/FDE.
2-Caixas de Filmes No total, foram 6 caixas distribuídas nos 8anos que durou o projeto. Cada uma possuíauma quantidade de filmes que dependia daseleção feita no momento. Ao todo foramdistribuídos 71 filmes. A última caixa defilmes foi distribuída em julho de 2015.(http://www.fde.sp.gov.br/PagesPublic/Noticias.aspx?contextmenu=buscaspub&noticia=7774, acesso 11 de setembro de 2015).
3-Cadernos de Cinema do Professor São 4 volumes impressos e tambémdisponíveis para download no site doprograma Cultura é currículo. Contêmdiscussões sobre cinema e educação emforma de artigos e entrevistas, além de 41Roteiros de Atividades para uso dos filmesem sala de aula.
4-Roteiros de Atividades São 41 Roteiros de Atividades compublicação impressa nos volumes 1 e 4 dos

Cadernos de Cinema do Professor, mais 30Roteiros de Atividades com publicaçãoapenas em site da SEE-SP/FDE. Estes foramescritos depois da publicação dos 4 volumesdos Cadernos de Cinema do Professor.
Se voltarmos à estrutura do projeto (“Introdução”, “Objetivos” etc.),teremos algumas impressões da função pensada pela SEE-SP/FDE para o cinemano contexto escolar. Assim, o projeto é apresentado como continuidade à políticada Secretaria de Educação de subsidiar as escolas de sua rede com materiaisdidáticos e de apoio pedagógico, com vistas a

(...) facilitar o acesso dos alunos a produções cinematográficas quecontribuam para a formação crítico-reflexiva do jovem e do adulto,a ampliação do seu repertório cultural, o desenvolvimento da suacompetência leitora e o diálogo entre o currículo escolar e asquestões socioculturais mais amplas. (Projeto SEE-SP, destaques
nossos).
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Os filmes das caixas de DVDs distribuídos pelo projeto são pensadospara uso quase estritamente em sala de aula. Em momento algum o projeto serefere à possibilidade de uso dos filmes por parte dos alunos, que tomariam ainiciativa, seja coletiva (por meio de Grêmio, por exemplo), ou individualmente,para vê-los na biblioteca ou em casa. Como é esperado que o professor faça usodele em sala de aula, os filmes acabam ficando na sala das coordenações dasescolas ou nas secretarias das mesmas; mas raramente na biblioteca, como pudeconstatar em visita a algumas escolas.A expressão “formação crítico-reflexiva” do texto acima parece indicar aque concepção pedagógica se filia o projeto. Parece ser a expressão de que ocinema entra no rol das matérias que contribuem para o aguçamento da cognição,do pensamento lógico e da compreensão crítica da chamada realidade, habilidadesexigidas pelos estudos científicos previstas no Currículo. Desse modo, o cinema é,antes, matéria crítico-reflexiva, só depois é feito referência à sua dimensão culturalao falar de ampliação do “repertório cultural” dos jovens e adultos, mas semqualquer referência à dimensão propriamente estética, e também política docinema. Pois que tipo de cultura elabora o cinema? Como a Alain Bergala (2007, p.46), parece-nos que a ênfase na formação crítica do aluno parte de uma ilusãopedagógica de que os assuntos diligentemente escolhidos seriam imediatamenteformativos. Mas o valor formativo do cinema não proviria da assimilação direta,necessariamente, do conteúdo articulado na aula. A concepção pedagógica queprocede assim (isto é, que se utiliza insuficientemente do cinema paradesenvolvimento do chamado espírito crítico), “proviene de una concepción delcine como mal objeto.” (BERGALA 2007, p. 48).Estamos chamando atenção para esse modo de anunciação do cinemapor meio de termos a que ele estaria a serviço como “crítico-reflexivo”, porquetalvez seja possível, também, por aí, flagrar concepções de sujeito ao pretender queo cinema cumpra determinadas funções no contexto escolar. Assim, o cinema não éum convidado que pode sapatear à vontade, como se diz informalmente, mas échamado ao contexto escolar, porque se pensa que ele tem função específica no
Currículo, ainda que tal papel específico seja apenas de funcionar como suportetemático de outras disciplinas. O texto anuncia a seguir que “é importante que a
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Educação escolar ofereça aos alunos oportunidades de conhecer e aprender pormeio de uma das principais linguagens da atualidade: a linguagemcinematográfica” (Projeto SEE-SP).Como se pode perceber, o projeto apresenta o cinema como “uma dasprincipais linguagens”, mas retira-lhe esse estatuto na medida em que o colocacomo auxiliar, como facilitador do “diálogo entre os conteúdos curriculares e osconhecimentos mais gerais”. Assim, o cinema assume a função de linguagemorientada para determinados conteúdos - no caso, os conteúdos definidos pelo
Currículo, vale dizer, conteúdos voltados para aqueles que não dizem respeito aotratamento específico do cinema, visto que ele não é citado como “conteúdo” nemcomo “habilidade”, que foram pensados para os três anos da disciplina Arte. Noentanto, os procedimentos didáticos para o uso que se pensa fazer do cinema emsala de aula, no projeto, não são especificados, apenas se diz que ele integra uma“prática educativa”.

Por intermédio da leitura e análise das imagens e de ferramentasutilizadas pelo cinema, o trabalho com essa linguagem, entreoutros aspectos, contribui para o desenvolvimento da
compreensão crítica do mundo e das novas tecnologias, tendo emvista os benefícios que proporciona à formação do aluno (ProjetoSEE-SP, destaque nosso).

A passagem acima reforça a ideia de formação de um aluno crítico queadviria da “leitura e análise” de imagens do cinema. O filme é entendido como umsucedâneo, um curinga, com o qual se pode humanizar as pessoas, uma vez que eleretrataria “valores individuais e coletivos, que poderão ser discutidos e ampliadospor meio do debate com a comunidade escolar”. Essa humanização está na base doque o projeto chama de “os benefícios que [o cinema] proporciona à formação doaluno”. Além disso, parece-nos problemática a forma de se referir ao termo leituraquanto às imagens do filme. A menção ao termo sem qualquer indicação dediferença entre a leitura de textos e a “leitura” de imagens, parece colocar asegunda nos moldes da prática comum de decodificação a que os alunos sãosumetidos no estudo da gramática, exigindo que eles dêem respostas queencontrariam na imagem como as que encontram nos textos escritos.
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Contudo, sendo o cinema uma arte amplamente consumida(“espontaneamente”) pelos alunos cotidianamente, diferentemente da literatura, oprojeto busca estabelecer uma certa legitimidade fundada supostamente no“gosto” dos alunos e em suas supostas “necessidades”, como é mostrado no item doprojeto Seleção do conjunto de 20 filmes em DVD. Consta ali que a seleção dos filmesteria levado em conta os “interesses e as necessidades do público jovem e jovemadulto, tendo em vista o currículo do Ensino Médio e a prática docente” a partir deconsulta aos alunos do Ensino Médio, em 2007. O site, no entanto, não divulgaquais foram a amostragem, os critérios ou métodos empregados na pesquisa.Dentre os temas selecionados estão: ética e cidadania, meio-ambiente, sexualidade(não é indicada a questão de gênero), educação, drogas, violência. Além disso, paraa seleção dos filmes, a FDE levou em consideração alguns outros critérios:“produções de distintas épocas e escolas cinematográficas, diversidade de gênero(documentário, ficção, cinebiografia, comédia, drama, suspense etc.), produçõescinematográficas de diferentes países e filmes não exibidos exaustivamente pelatelevisão”. Com esse conjunto de critérios o projeto pretendeu possibilitar aprofessores e alunos o acesso a uma grande diversidade de filmes com vistas aapresentar diferentes modos de entrada no cinema mundial e brasileiro.As orientações gerais de uso dos filmes estão distribuídas nos váriostextos do projeto. Elas podem ser específicas como as que analisaremos nos
Cadernos de Cinema do Professor, sendo bastante simples ou, por vezes, imprecisas,confusas, como a seguinte: “Lembretes Importantes: após a exibição para osalunos, procurar saber as impressões que eles tiveram sobre o filme assistido”.“Procurar saber as impressões” denota imprecisão e ao mesmo tempo inadequaçãode objetivos quanto ao uso do filme em sala de aula, pois imaginemos o que dasimpressões dos alunos poderia ser concatenado com uma aula de história ou degeografia, por exemplo. Essa indicação ao professor de que sonde as impressõesdos alunos quanto ao filme é, antes, expressão de certo pudor de não começar afalar do filme sem “pedir autorização” aos alunos. Dessa forma, a sondagem pareceatender à necessidade de que os alunos sintam que participaram da aula, que seexpressaram.
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Na parte referente a documentários, o texto mais uma vez sofre deimprecisão, não considerando questões básicas sobre as noções de ficção ou dedocumentário e com citações vagas como esta creditada a John Grierson: “Osprincípios do documentário são de que o potencial do cinema para observar a vidapode ser explorado em uma nova forma de arte, em que o ator ‘original’ e a cena‘original’ são melhores do que seus pares de ficção para interpretar o mundomoderno.” O projeto procura se justificar também pelas “oportunidades deconhecer e aprender por meio de uma das principais linguagens da atualidade: alinguagem cinematográfica”. “Conhecer” e “aprender” pelo cinema. Essa relaçãonos remete a Adorno (1969b), quando este autor aponta que a arte teriadesaparecido dos filmes devido ao acento excessivo na informação. O documentosegue: “Seu uso [do cinema], como prática educativa, facilita significativamente odiálogo entre os conteúdos curriculares e os conhecimentos mais gerais” (ProjetoSEE-SP, destaque nosso), o que parece reforçar a ideia do cinema como apêndiceescolar. Sabe-se, contudo, que os filmes podem suscitar nos estudantes reaçõesimprevistas ao que é esperado pelo professor, visto que, como obra de arte, podeproduzir o deslocamento do sujeito, desterritorializando-o. Assim, nas atividadessugeridas no Caderno de Cinema do Professor, volume 1, quanto ao filme Palavra

(En)Cantada (2009), de Helena Solberg, é proposto que a turma seja dividida emgrupos. Cada grupo deve fazer a “análise de uma das canções selecionadas” (p.130), além de comparar este filme com um outro, também distribuído pela SEE-SP/FDE, Língua, Vidas em Português (2004), de Victor Lopes. O primeiro filme, umdocumentário sobre música brasileira, no entanto, pode “tomar” o estudante de ummodo (considerando para tanto que o som do aparelho de exibição do filmepossibilite uma reprodução técnica adequada ao ambiente) não previsto por taisatividades. Excetuando-se a dificuldade de exibição de dois filmes (a considerar oformato de aula de 50 minutos) para cumprimento da atividade sugerida decomparação entre os dois (uma das atividades sugere ainda que para acomparação entre os dois filmes seja visto também o making off de cada um),contudo, parece-nos uma atividade praticamente irrealizável nas condições do
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Ensino Médio em São Paulo, a intenção de identificação e distinção entre os doisfilmes exige um salto fundamental para o estudante. Busca-se na comparação aidentificação de intencioanlidade das obras, revelando sua constituição comoproduto ficcional. Em contato com as músicas e com os depoimentos dos artistas,os alunos podem ser tomados pela matéria prima do filme - as músicas – quecertamente inviabilizaria o plano inicial do professor. Então, como fazer para que oprofessor esteja atento ao efeito identificatório nos estudantes causado na relaçãocom as músicas? Como potencializar a fala “errante” (eivada de desvios da normaculta) de Lenine e tentar percebê-la em sua música ou a recusa de Chico Buarque àcondição de poeta, quando alguém no filme assim a ele se refere.Pelas atividades descritas no Caderno de Cinema do Professor, percebe-se a intenção de fazer com que o professor tenha um roteiro de ações bem claras ede tarefas também claras para os alunos. Mas, no caso da atividade do parágrafoanterior, não seria o contato com o legado que representam as músicas o aspectoprincipal dessa atividade? Nesse sentido, como se dará a receptividade às músicasespecialmente? O roteiro não trata de como o professor deve acolher situaçõesconcretas e espontâneas dos alunos. A propósito, no caso de os alunos solicitarema repetição dessa ou daquela música, o professor deverá conceder de bom gradoou deverá dar continuidade ao seu plano? Como lidar com essas reações?Não se pode esquecer que o cinema é uma “disciplina” complementar. Oprojeto O cinema vai à escola, conforme salientamos, reforça esse lugar do cinemaao considerá-lo auxiliar das outras disciplinas. Pensamos, no entanto, se não seriao caso de ele ser tomado de modo autônomo nos currículos, tal como ocorre com aliteratura. Seria um passo importante para aquilo que pretendemos denominar deuma (des)educação? Tal mudança situaria os atores da escola frente à apreciaçãodo filme em si mesmo, e não como instrumento ilustrativo de conteúdosdisciplinares? O termo (des)educação consta no título deste trabalho, e não
(contra)educação ou (anti)educação, em razão de pretendermos, a partir daestrutura que pensa o estatuto do cinema na escola, indicar e analisar os modos desubjetivação aí compreendidos e não propor uma fórmula que anule essas relaçõespela substituição simples de uma concepção outra. Assim, a entrada na gradecurricular constituiria uma instância formal de reflexão sobre o cinema enquanto
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arte? O fato é que no formato atual, o cinema tem entradas pontuais na dinâmicaescolar. Com uma presença mais central e contínua passar-se-ia, então, de umavacuidade ao lugar de problematização estético-crítica da arte na escola? É o queparece sugerir a CEB (Câmara de Educação Básica) do CNE (Conselho Nacional deEducação), nº 3, que promulga em sua Resolução de junho/1998, Artigo 3º: “AEstética da Sensibilidade [...] deverá substituir a da repetição e padronização,estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado [...]”.Contrariamente, nas escolas – e reforçado inclusive pelo projeto O cinema vai à

escola - ainda se espera que o cinema seja subsidiário para as disciplinas, sendo aperspectiva da comunicação pura e simples, da justaposição de ideias e não daproblematização dos vários elementos postos em jogo, de modo que oimponderável próprio ao cinema, enquanto arte, acaba desaparecendo.
O interesse crescente pelas coisas da arte, motivado talvez pelacrença de que ela é um modo privilegiado de comunicação e deconhecimento da realidade, por vias transversas, tambémobscurece a ideia de que a arte, contrariamente ao quefrequentemente se espera dela, não é para ser entendida, não éconhecimento, mas uma espécie de enigma, ou um acontecimento,de imediato impenetrável, que pede para ser elucidado(FAVARETTO, 2013, p. 70).

Não é por acaso que os filmes tomados para as atividades de mediaçãode conteúdo das disciplinas, principalmente os ditos figurativos ou narrativos que,com frequência, parecem acentuar a infantilização dos sujeitos, buscando-se nelesrespostas fáceis, “pedagogizáveis”: “As crianças sofrem uma infantilização que nãoé delas” (DELEUZE apud FOUCAULT, 1988, p. 73). Os filmes são, em grandemedida, selecionados pela vocação de superfície de auxiliarem na comunicação deuma “moral”, de uma “informação” que se quer anunciar em aula. Crash, no limite(Crash, 2004) é um exemplo, que procura atender expressamente a questão do usode drogas, do racismo e da xenofobia.Para que filmes com cenas de violência ou com sugestão de ato sexual(ou ainda qualquer situação que pode remeter à relação dos alunos entre si, nãoprovoque indisposições entre eles, inviabilizando as atividades, em razão disso) oprojeto faz indicações quanto ao devido uso de tais obras por parte dosprofessores. Assim, o educador deve ver todo o filme antes de exibi-lo para os
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alunos e aconselha a seleção de sequências para ênfase em determinados assuntos,considerando que o tempo da aula é curto para exibição de um longa: “O professorexplora o potencial pedagógico do filme, com vistas ao desenvolvimento decompetências e habilidades relacionadas à disciplina ou área de conhecimento”.Como se pode perceber em uma passagem apresentada na Figura 9, a“justificativa” do projeto se sustenta pela necessidade de “ler e analisar imagens”,que contribuiria “para o desenvolvimento da compreensão crítica do mundo e dasnovas tecnologias, tendo em vista os benefícios que proporciona à formação doaluno”. A herança da escrita escolar parece se estender para o cinema. Não se trataapenas de preciosismo notar o uso repetido dos termos “leitura” e “análise”, poissão termos que expressam a vocação histórica até então predominante noambiente escolar da palavra organizada em discursos racionalizantes.Analisemos um “Roteiro de Atividade” junto com o relato de umaprofessora sobre a utilização do Roteiro desse filme para ver como essa concepçãoaparece na prática. Do total de 71 filmes distribuídos às escolas pela SEE-SP/FDE,41 deles têm “Roteiros de Atividades” sugeridos com os filmes nos Cadernos de

Cinema do Professor (publicação impressa, volumes 1 e 4) e também comdisponibilização em site. Os outros 30 “Roteiros de Atividades” dos filmesposteriores estão disponíveis no site, com a mesma estrutura dos primeiros, massem publicação impressa.Exemplo é o filme Honeydripper, do blues ao rock (Honeydripper, EUA,2007), de John Sayles, cuja experiência publicada no site da SEE-SP, no canal“Registre sua Experiência”, pela professora de língua inglesa Janaína Alves, dentreas poucas 15 ocorrências, pareceu-nos a que obteve melhores resultados. Eladividiu o que chamou de projeto em três partes, não informando, no entanto, dequantas aulas precisou. Antes da exibição do filme, a professora escolheu um tema(“o racismo e a desigualdade social na época da colonização”) e trabalhou com osalunos a partir de textos como preparação do “terreno”, estímulo para que osalunos se sentissem contextualizados quanto ao ambiente e às circunstâncias deque se tratava o filme. A segunda parte consistiu em discussão sobre a história damúsica. A terceira, na exibição do filme e a quarta, em “comentários sobre aapreciação do filme”.
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O Roteiro começa com a ficha técnica do filme, como se pode ver nafigura abaixo.

Figura 10: Roteiro – Caixa 3 - Honeydripper, do blues ao rock. Fonte:http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/administracao/Anexos/Documentos/320120601170055HONEYDRIPPER,%20DO%20BLUES%20AO%20ROCK.pdf.
A seguir, o Roteiro apresenta o enredo do filme e algumas curiosidades,dentre elas, a de que foram contratados para o elenco alguns moradores maisjovens da região em que o filme foi realizado e que eles tiveram que aprenderalguns hábitos com os moradores mais antigos como colher algodão.
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Figura 10(cont.): Roteiro Honeydripper, do blues ao rock. Fonte:http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/administracao/Anexos/Documentos/320120601170055HONEYDRIPPER,%20DO%20BLUES%20AO%20ROCK.pdf, editado por nós.
Mais adiante, o Roteiro indica os procedimentos para o uso do filme emsala de aula. Contextualiza o enredo, contando sobre a história dos EUA da
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primeira metade do século XX, por exemplo, algumas diferenças entre o Sul e oNorte daquele país, no caso o tipo de colonização dessas duas regiões, sendo queesta teve uma colonização de povoamento enquanto a daquela foi de exploração. Ea seguir, sugere passo a passo procedimentos a serem seguidos pelo professor.Assim:
Orientações preliminares(...)Redija na lousa os principais resultados da pesquisa dos alunos.É recomendável também a participação de diferentes disciplinasno trabalho com este filme. Nas aulas de Língua Inglesa, oprofessor trabalharia, por exemplo, algumas letras das músicasque aparecem no filme. Dessa forma, os alunos poderiam ampliarseu repertório musical e compreender melhor a trilha sonora,sobretudo durante a exibição do filme.

Como se pode perceber, as orientações dividem o Roteiro em antes daexibição (o que se costuma chamar de sensibilização para a entrada no tema dofilme), durante (que é propriamente a projeção do filme em questão) e depois, coma sistematização dos elementos apresentados no filme e a impressão que os alunostiveram. O Roteiro faz a indicação de que várias disciplinas poderiam trabalharcom este filme. Para tanto, sugere que o professor de inglês se utilize das letras dasmúsicas a fim de ampliar o repertório musical dos alunos, mas não sugere nadaespecífico. Assim:
AtividadesMomentos antes da exibição, comente com os alunos que o filmeHoneydripper – do blues ao rock mostra o contexto dadisseminação do novo gênero, o rock and roll, e uma visão dasociedade do sul dos Estados Unidos do período. Oriente-os paraprestarem atenção especial aos seguintes trechos do filme:• a imagem dos dois garotos e seus “instrumentos” (DVD 19seg e1h55min8seg);• o momento em que Bertha Mae se apresenta (peça para quepercebam um exemplo do que é o blues, que acompanhem o ritmoda música e do que a letra fala: da pobreza, das dificuldades, davida e do amor – DVD 3min50seg até 7min41seg);• a presença da música na comunidade negra do Mississipi e nosul dos EUA nos anos 1950, em igrejas e bares, por exemplo;• o trabalho nas plantações de algodão, quem o realizava e comoesse trabalho era feito (tenha em mente que este é o local donascimento do blues).
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E após a projeção do filme:
Após a exibição, recupere com os alunos a narrativa do filme e asimpressões e sentimentos que tiveram durante e depois daexibição. Deixe que teçam seus comentários a respeito e tentesaber por que eles gostaram ou não do filme. Dando sequência,converse com os alunos sobre o que conhecem de artistas egrupos como Pearl Jam, Nirvana, U2, Paralamas do Sucesso,Scorpions, Queen, Raul Seixas, Rolling Stones, Celly Campello,Beatles, Elvis Presley, Bill Halley e Little Richard. Comente quetodas essas referências, embora façam parte de décadas, estilos eprojetos artísticos distintos, possuem raízes que remetem aoblues. Uma possibilidade para explorar as diferenças de estilo éanalisar, por exemplo, as músicas Bohemian Rhapsody, Rock
Around the Clock e Unforgateble Fires.

Além da temática musical destacada pelo Roteiro, logo a seguir, eleindica que o professor chame atenção dos alunos para temas como corrupção erebeldia, indiciados no filme e associados ao rock.Mais adiante, tem-se a indicação para outras aulas da distribuição etrabalho de textos afins com o filme, conforme passagem a seguir:
Em outro momento, apresente aos alunos textos que falem sobreos direitos civis, respeito às diferenças, corrupção, etc. Após aleitura e discussão em pequenos grupos, seria interessante queeles desenvolvessem sua competência escritora, neste caso pormeio de um artigo de opinião, que poderá compor uma revista ouser hospedado em um site, uma vez que este gênero permite umaconversa sobre assuntos conhecidos, os quais se quer defender,com base em argumentos.

É inegável que o professor tenha em Honeydripper: do blues ao rock umconjunto de temáticas importantes, cujo desenvolvimento em sala de aula pode serbastante profícuo. “Blues”, “rock” etc. são temas caros ao Brasil e ao estado de SãoPaulo, já que este apresenta estatísticas conhecidas de opressão aos negros,principalmente nas periferias dos grandes centros paulistas, especialmente nacapital. Contudo, o filme é, em muitos aspectos, um produto comercial. Lamentável,nesse sentido, que aborde questões importantes de um modo reducionista, sem odevido cuidado, mantendo o tratamento de temas a que os jovens estãoacostumados nas novelas brasileiras. São várias evidências dessa relação do filmecom a teledramaturgia. Ambos apresentam soluções já indicadas no início. O
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forasteiro que chega à cidade, com jeito calmo de bom moço, será a salvação do barque leva o nome do filme, Honeydripper. O filme, pois, possui os principaiselementos que o fazem comercial: romance hetero, final feliz, star system (DannyGlover, Lisa Gay Hamilton e Charles S. Dutton), as ações (dívida do dono do bar,que vai perdê-lo se em poucos dias não pagar o que deve. Para cobrar tal dívida,dois homens “mal encarados” tratam de deixar clara a situação) não são gratuitas,elas são causa, desencadeiam novos eventos. Para acentuar o drama existencial doprotagonista, o xerife do distrito (que é branco) enuncia ameaçadoramente, olhono olho, o assassinato que Tyrone cometera para dizer que ali quem manda é ele, oxerife. Este aviso ao espectador serve para introduzir já quase no final do filme o
flash back que faz com que Tyrone separe a briga entre dois outros homens quecertamente acabaria em morte. Tyrone segura os dois pelas mãos e os força adepositar, cada um, as armas que já haviam empunhado: um revólver e umcanivete. Essa ação, bem pontuada com o flash back, serve para redimir oprotagonista da culpa no passado; poupando ao menos uma vida ele estaria quitecom a justiça divina, esta representada pela esposa religiosa. De saúde frágil, suafilha é outro ponto que amarra a história bem contada no filme, não deixandoponta solta. O cantor e guitarrista forasteiro, em pleno show (em que éovacionado) anuncia que cantará uma música que compôs enquanto cortava ocabelo na mesma tarde do show cujo título traz o nome da donzela, China Doll. Oassistente de Tyrone, Maceo, também encontra seu par, uma senhora que já haviademosntrado interesse por ele, mas este a evitava em virtude de ela ter se vingadode um ex-namorado, que a teria traído, jogando-lhe água quente no sexo. Quemconta essa história é o próprio Maceo, que se deitará com a senhora. Na ocasião,todos riem. A morte da senhora, que vemos cantar blues, num bar para apenas umcliente presente, simboliza o fim de um ciclo, o do blues, para a chegada de outro, odo rock, que vem acompanhado da guitarra elétrica, numa encenação bastanteesquemática, anunciando o final feliz do filme.Ao final do Roteiro de Atividades constante do Caderno para este filme,há indicação de filmes de mesma temática e também a sugestão ao professor deque lembre aos alunos da existência do Museu Afro Brasil, situado no ParqueIbirapuera, em São Paulo, capital, mas sem nenhuma outra orientação. O Roteiro
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ainda sugere uma atividade cultural com eventuais bandas de música na escola.Neste Roteiro especificamente não há indicação de referências bibliográficas parao trabalho com o filme, diferente de outros, como no caso do Roteiro de Lixo

extraordinário (2010), por exemplo.
O espaço no site da SSE-SP (Registre sua experiência, abaixo, Figura 11)de onde colhemos o relato de experiência com o filme Honeydripper é a áreareservada para registro de relatos de experiências das escolas quanto à utilizaçãodos materiais do projeto O cinema vai à escola. Podem utilizá-lo coordenadores,diretores e professores. Tem-se aí um importante instrumento no sentido dematerializar e partilhar as diversas maneiras de trabalhar com o cinema na escolacom relatos práticos. Os relatos têm análises prévias feitas pela SEE-SP paraseleção do que é pertinente para então publicação do registro. Contudo, são poucasas experiências disponíveis para leitura (15 registros). Em 2014 há apenas uma,ainda assim enviada pelo coordenador, sem que o mesmo mencione trabalhosdesenvolvidos; apenas elogia a iniciativa da SEE-SP pela disponibilização domaterial, que permitirá o maior acesso a um acervo diversificado do cinema. Em2013 houve seis. Em um deles a professora se utilizou do filme O povo brasileiro,uma série de TV, iniciada em 2000. Relata que se utilizou do filme como disparadorpara a discussão sobre o tema proposto. O objetivo fora estimular a participaçãodos alunos para, em seguida, propor que respondessem a questões previamentepensadas pela professora.
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Figura 11–“Registre sua experiência”, espaço de registro de experiências no site daSEE-/FDE.Fonte:http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/cinema/Sua_Experiencia.aspx?menu=53&projeto=3
Há ainda no mesmo ano, uma experiência de realização dedocumentário desenvolvido pelos alunos que visitaram uma instituição (APAE) eque prepararam a exibição do documentário na escola. De 2012 tem quatroregistros e o mesmo número em 2011. Em 2012, há um registro no qual oprofessor relata ter privilegiado o filme Lixo extraordinário (Br/Eng, 2010), deLucy Walker, João Jardim e Karen Harley, mas não informa o modo de suautilização, contudo, dá a entender que houve exibição e, a seguir, discussão emroda de conversa. Outra escola fez o que chamou de atualização do curta Ilha das

flores (1989), de Jorge Furtado, para o Lixo extraordinário.No entanto, essa participação, a partir de “registros de experiência”,parece responder a uma perspectiva de que as contribuições dos professores são
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periféricas, visto que são pensadas como instrumentos de ajuste ao processo,sendo, portanto, apenas coadjuvantes, peças adicionais da estrutura. Observemos afala de um professor disponibilizada no espaço Registre sua experiência, no site daSEE-SP:
Essa experiência [a do projeto O cinema vai à escola] vemsubsidiar nossa escola com materiais, equipamentos, acervosdidáticos e acompanhado de materiais de apoio à práticapedagógica, facilitando o acesso dos alunos a produçõescinematográficas que contribuem para a formação crítico-reflexiva do jovem e do adulto, a ampliação do seu repertóriocultural, o desenvolvimento da sua competência leitora e o diálogoentre o currículo escolar e as questões socioculturais mais amplas.

A fala acima enuncia a importante dimensão formal do projeto,amparada em recursos materiais (filmes, vídeos, material didático). No entanto,sendo um espaço de registro de experiência, falta-lhe o verbo que dê àformalidade, a dimensão da experiência. Vale notar que mais da metade da citaçãoacima é retirada do Projeto O cinema vai à escola, quando deveria ser expressão deuma experiência com filmes do Projeto.A partir da citação acima, onde se lê: “(...) facilitando o acesso dosalunos a produções cinematográficas que contribuem para a formação crítico-reflexiva do jovem e do adulto (...)”, a dimensão da experiência estariacontemplada se à enunciação da formalidade do “contribuem” a escrita, porexemplo, se apresentasse da seguinte forma: “(...) pois tem facilitadofacilitando oacesso dos alunos a produções cinematográficas que tem contribuídocontribuempara a formação crítico-reflexiva do jovem e do adulto (...)”. (as partes em itálicosão acrescentadas ao texto por nós e as riscadas são para facilitar a visualizaçãodaquilo que estamos supondo uma possível substituição).A ideia de que o cinema facilita o aprendizado parece imbuída doengodo de que esse processo se dá de modo imediato à exposição do filme.“Sintoma” desse pensamento, encontramos no site da própria SEE-SP (Figura 12,abaixo), o anúncio do projeto O cinema vai à escola, associado ao prazer que osfilmes proporcionariam aos estudantes. Ali, lemos: “Aulas cada vez mais atrativas”e “Pensando em deixar as aulas cada vez mais atrativas, a Secretaria da Educação
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tem estimulado as escolas a exibirem filmes relacionados ao conteúdo do currículoe levarem seus alunos a espetáculos culturais”.

Figura 12- “Aulas cada vez mais divertidas”. Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br/cinema-escola/ Dessas passagens, podemos perceber dois aspectos. O primeiro, maisevidente, refere-se à diversão que seria usar o filme como produto auxiliar nacondução dos conteúdos da aula. O filme tornaria mais leve e atrativa (porquedivertida, leve) a aprendizagem dos conteúdos. O segundo aspecto refere-se aofilme como auxiliar dos conteúdos do currículo. Mais uma vez é rassaltado pelaSEE-SP o papel do cinema no processo ensino-aprendizagem. Ora, se o filme nãoensina (ainda que se aprenda com ele), ele estaria fora do eixo sério em que sebaseia obsessivamente a escola, que é o chamado processo ensino-aprendizagem.Ainda nessa perspectiva de “facilitar” o aprendizado, o site da SEE-SPapresenta “dicas” de filmes para uso em sala de aula (Figura 13) sem indicar o
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material elaborado pela FDE para a mesma função, qual seja, a orientação de usode filmes em sala de aula.

Figura 13 - Dicas para os professores se utilizarem dos filmes. Fonte:http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/confira-sete-dicas-da-educacao-de-filmes-para-assistir-neste-fim-de-semana
Como parte do Projeto, a SEE-SP/FDE ofereceu alguns cursos a fim depreparar o professor para lidar com o audiviosual, dentre eles o curso de produçãode vídeos (Figura 14). Nessse curso, os professores tiveram aula sobre “fundo”,“centramento” e de como lidar com câmeras de celular para montagem de vídeo-
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aulas. É interessante notar a natureza desse curso. Ele visa à apreensão da técnicade vídeo. É, sem dúvida, importante que o professor entenda, minimamente, apartir do exercício de captação de imagem pela câmera, a posição de quem compõea imagem e como (angulação, luz, estrutura de roteiro etc.). Contudo, é curioso quehaja uma desatenção especial ao “repertório” de professores e alunos. Ora, ofundamental do espectador é situar-se diante da projeção do filme. O que se verquando se vê um filme? É curioso que a SEE-SP não ofereça curso nesse sentido,isto é, no sentido de promover no professor o aprimoramento quanto à apreciaçãodo cinema, em especial, dos filmes distribuídos às escolas, mas também de váriosoutros representativos da história do cinema no mundo e no Brasil. Tal capacitaçãotambém poderia contemplar aspectos como a percepção de diversos planos e aanálise da montagem, a partir da exibição exaustiva de trechos dos filmes,procurando fazer com que o professor aprendesse a ver detalhes dos planosobservando-os demoradamente como a uma pintura a fim de identificar seuscomponentes e seus possíveis sentidos. No entanto, predomina a ilusão de domíniodo palpável, do visível, que é a técnica, em detrimento do impoderável da arte,como já se falou.
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Figura 14 - Dicas para os professores se utilizarem dos filmes Curso de vídeo-aulapromovido pela SEE-SP. Fonte:http://www.educacao.sp.gov.br/video.php?vid=wHoz5KGHLbE
***Com essa e outras indicações, o referido projeto define o papel dosfilmes como apoio pedagógico. Apesar dessa restrição do uso do filme comosuporte às disciplinas, um pouco mais adiante o texto apresenta comopossibilidades que o professor desenvolva pesquisas sobre o filme entre os alunos,o que consiste na seleção de cenas e em debates. Parece-nos que, no que dizrespeito principalmente à seleção de cenas, os alunos são levados a investigar maispormenorizadamente o filme (como se faz com um texto escrito), lendo e relendotrechos de parágrafos a fim de entender a que cada expressão se refere ou o queeles estão dizendo. A seleção de cenas parece um exercício poderoso em que osalunos são convocados a eleger partes de um todo que lhes seja representativo.Assim, a depender dos critérios e das discussões acerca desses critérios, bem como
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da realização desse processo, pode o professor possibilitar um excelenteencaminhamento de análise da obra e de “razões” menos objetivas para a seleçãode trechos, importante para situar o aluno subjetivamente na experiência estética.
Ao contrário do que aqui defendemos, Laís Bodanzki e Luiz Bolognesi,conhecidos pela parceria (direção e roteiro, respectivamente) como em filmes

Bicho de sete cabeças (2001), Chega de saudade (2007) e As melhores coisas do

mundo (2010), não acreditam que a entrada do cinema deva se dar pela gradecurricular. Apesar de um importante trabalho de divulgação do cinema por umprojeto que leva a projeção de filmes a cidades onde não há espaços de exibição, osdois premiados artistas não acreditam que colocar o cinema na grade curricularajudaria. Ao contrário, atrapalharia, dizem eles (apud RIZZO, 2015):
Acreditamos muito que [o] audiovisual pode transformar a escola.Mas não acreditamos que ele deva entrar pela grade curricular.Deve entrar dando a câmera na mão dos meninos, para que façamo que quiserem, brinquem de filmar. Depois, você passa um filmedo (Sergei) Eisenstein. Se passa antes, eles falam: 'que saco'(http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/215/dez-anos-na-teladocumentario-registra-uma-selecao-de-12-curtas-339102-1.asp, acesso dia 07 de abril de 2015).

Considerando que o cinema entre na grade curricular, ao contrário doque sustentam os autores de Chega de saudade, poder-se-ia afirmar que a ocupaçãodesse lugar pelo cinema se daria de modo que a problematização estético-crítica daarte na escola se daria mais detidamente? Isto é, pode-se pensar numa adequaçãocrítica do cinema como disciplina na escola sem restringi-lo ao caráter deespetáculo? Ou ainda, como assegurar que o cinema na escola seja contempladocomo arte e não apenas como um suporte linguístico que conta uma história? Istoestaria contemplado no horizonte da CEB (Câmara de Educação Básica), nº 3,quando promulga em sua Resolução de junho de 1998, Artigos 3º, alínea I, abaixo?
A Estética da Sensibilidade [...] deverá substituir a da repetição epadronização, estimulando a criatividade, o espírito inventivo, acuriosidade pelo inusitado [...], bem como facilitar a constituiçãode identidades capazes [...] de conviver com o incerto e oimprevisível; [e também no Artigo 8º, alínea I, quando diz que ainterdisciplinaridade] partirá do princípio de que todo
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conhecimento mantém um diálogo permanente com outrosconhecimentos121.Perguntamo-nos se na escola esse diálogo é possível a partir do cinema;mas não só isso, perguntamo-nos se ele é desejável pelo sistema escolar tal comose encontra; é possível o debate sobre a experiência estética? Na condição deauxiliar de outras disciplinas no ambiente escolar o que do cinema continuacinema e o que deixa de sê-lo (ou como ele continua sendo arte nessaconfiguração)? A arte como exceção deixa de sê-la, nos termos de Godard, e passa àregra?122 Como evitar a “repetição”, tal como pronunciado pelo artigo acima,quando os filmes do projeto que ora estudamos tenha selecionado em sua quasetotalidade filmes “bem estruturados em termos clássicos” (XAVIER, 2003, p. 132)?O documento Orientações Curriculares para o Ensino Médio, daSecretaria de Educação Básica/MEC, parece encaminhar uma resposta a essaquestão. Assim, no capítulo referente à disciplina Sociologia, no item “Cinema,Vídeo ou DVD, e TV”, apesar de não ser feita alusão à inclusão desses recursos nagrade curricular, parece entendê-los, no entanto, como primordiais para ocumprimento dos objetivos espraiados na maioria dos documentos oficiais (quetratam da necessidade, por exemplo, da consideração de uma “educação para avida” ou uma “estética da sensibilidade”). Assim:
Trazer a TV ou o cinema para a sala de aula não é apenas buscarum novo recurso metodológico ou tecnologia de ensinoadequados aos nossos dias, mais palatáveis para os alunos – e opúblico –, que são condicionados mais a ver do que a ouvir, quetêm a imagem como fonte do conhecimento de quase tudo. Trazera TV e o cinema para a sala de aula é submeter esses recursos aprocedimentos escolares – estranhamento e desnaturalização.Não se pode entender uma “educação para a vida”, de que tantos

121 Citação em parte já mencionada anteriormente, mas importante aqui para ressaltar aspectos da“estética da sensibilidade”. Os PCN, que são do ano de 2000 (dois anos depois do texto da CEB) têmpraticamente a mesma redação do texto em questão, como se pode constatar no item 3.1 (BRASIL,PCN, 2000, p. 62): “O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e asseguintes diretrizes (...) 3.1 A estética da sensibilidade. Como expressão do tempo contemporâneo,a estética da sensibilidade vem substituir a darepetição e padronização, hegemônica na era dasrevoluções industriais. Ela estimula acriatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo
inusitado, a afetividade, parafacilitar a constituição de identidades capazes de suportar a
inquietação, conviver com oincerto, o imprevisível e o diferente.”.122 Estamos nos referindo à contraposição simples que Godard faz, colocando de um lado a cultura,como regra, e a arte, do outro, como exceção a ela. Em outro momento deste texto, fazemos acitação completa de Godard. Contudo, para ver mais, cf. BERGALA, op. Cit., p. 34.
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falam, como simples reiteração dos fatos da vida na escola, isto é,repetição dos fatos da vida e vagos comentários – clichêsconvencionados – acerca desses. Não é porque se fala deproblemas sociais e políticos na escola – corrupção, fome, favela,desemprego, etc. – que se está cumprindo essa obrigação de trazera vida para a escola e com isso “preparar para a vida”. Do mesmomodo, a TV e o cinema na escola têm essa dupla disposição: entrare se chocar com as formas tradicionais do ensino, incorporando asimagens ao ensino predominantemente auditivo; mas entrar naescola para sair de outro modo: sair da escola para se chocar comas formas convencionais da assistência. Assim como os diversosaspectos da vida entram na escola na forma de disciplinas –Sociologia, História, Geografia, Física, Língua, etc. – e sofrem aíuma releitura científica, passando a constituir uma visão demundo, uma perspectiva diante da vida, a formação do homemnão pode ocorrer como se quer – crítica e cidadã – se nãoconcorrer para uma perspectiva crítica e cidadã dos meios decomunicação. Ver TV e filmes em sala de aula é rever a forma devê-los na sala de estar, de jantar ou nos quartos de casa e nas salasde cinema dos shopping centers (BRASIL, 2006, p. 129).O texto acima sugere que sejam levadas à escola linguagens que estãocotidianamente interagindo com as pessoas, caso da programação diária da TV edo cinema para, assim como se faz em disciplinas como Sociologia, História, Físicaetc., esses meios de comunicação sofrerem uma releitura dentro de uma“perspectiva crítica e cidadã”. Para o texto, a escola teria a função de produzir
estranhamento e desnaturalização no modo convencional de ver filmes eprogramas de TV. Entretanto, não apresenta meios de como, em aulas ou emeventos, se daria tal inserção ou intervenção. A sugestão de levar à escola meios decomunicação como a TV e o cinema é interessante, porque não pretendeinstrumentalizar o uso desses recursos como acontece frequentemente empropostas curriculares, sendo apresentada por disciplina o passo a passo que deveseguir o professor na realização dos planos de aula.É possível que Bodanzki e Bolognesi estivessem se referindo à
escolarização ou didatização ou ainda à codificação do cinema nos moldestradicionais das disciplinas canônicas como História ou Geografia. Suapreocupação talvez seja a de que o cinema na escola conserve o componente quefaz as pessoas se interessarem por ele fora dela, o que não se daria se sua utilizaçãofosse obrigatória. Por outro lado, o fato de ele não habitar o currículo parece fazercom que os professores o tomem apenas casualmente.
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***
Na relação estabelecida pelo professor entre filme e conteúdo dadisciplina há, de saída, uma hierarquização entre a obra fílmica e esse conteúdo,como se a participação da arte estivesse submetida ao sentido cientificizante docurrículo. Uma vez que o cinema não é uma ciência, no jogo com as disciplinas nocontexto escolar, ele é secundarizado. “Há no racionalismo e no cientificismodocente e curricular uma resistência e uma tendência a alinhar a cultura e aestética a uma certa visão irracional da realidade, a um trato pouco sério doconhecimento e da docência.” (ARROYO, 2003, p. 128). Essa parece ser umaconcepção comum dos discursos que circulam no contexto escolar. De outro modo,“a arte não isola, um a um, os elementos da causalidade, ela não explica, mas tem opoder de nos ‘fazer sentir’. Isso, evidentemente, não quer dizer que a arte substituia causalidade científica, nem que ela se encontra em oposição à ciência” (COLI,2006, p. 110). E, no entanto, a escola desconfia do professor que não submeta ofilme ao “conteúdo curricular”, como se esse conteúdo fosse algo rígido e queexcluísse o imprevisível. A arte não se prende a objetivos claros, e, no entanto, égeralmente levada a responder aos objetivos das disciplinas. Assim, o cinemavisaria atender a eixos disciplinares, mas não se constituindo ele mesmo um desseseixos. A concepção cientificizante do “conteúdo curricular” parece determinara subjetivação do professor no exercício profissional, relegando-a ao tempo livre,justamente o tempo que, segundo Adorno, é especialmente preenchido pelaindústria cultural123. O uso dos filmes associado aos conteúdos de teor

123 É sabido que “tempo livre” não corresponde àquele disponível ao tempo do trabalhador fora dashoras voltadas ao desempenho de suas funções trabalhistas. Interessa-nos aqui, porém, a ideia detempo livre como qualquer tempo fora do trabalho, tempo este em que ele estará exposto aocontato com as mídias, seja o cinema ou quaisquer outras. Chama atenção que o professor, a partirda TV, dos jornais e demais mídias, diante de toda sorte de exposição de intencionalidade moralnesses veículos, portanto, diante de uma espécie de “pedagogização da vida” (AQUINO, 2013), nãoleve esse tipo de experiência para a sala de aula. Pode-se sentir que a pedagogização da vida seintensificou como estratégia de mercado não só no ensino formal, mas também a partir daspropagandas de televisão, por exemplo. Comparemos duas propagandas de décadas diferentes paraprocurar perceber como as referências mudam de uma para a outra. Na propaganda da margarina“Saúde” (https://www.youtube.com/watch?v=ibJa41KwNbk), lançada em 1969, com duração de 59segundos, um garoto sentado num banco de uma praça (ou da escola), desenrola um pão e começa acomê-lo. Um professor se aproxima, sentando-se ao seu lado. O menino, ainda que hesite, ofereceum pedaço a ele. Em princípio, o professor recusa, mas devido à insistência do garoto, e por se
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cientificizante visível nos Roteiros parece submeter a própria subjetividade doprofessor, já que lhe resta pouco poder de escolha na seleção de temas a seremabordados. Vale lembrar Adorno, quando este se refere à ciência esvaziada de vidae arrastada pela esfera do mero consumo. (ADORNO, 1993, p. 07).Deve-se, diz o Projeto, partir do gosto, por meio de uma intervençãoque não é dada senão à educação, promover esse corte, esse salto (do meroconsumo) para a experiência estética. Mas é interessante acentuar que Adorno dizser o gosto uma referência ultrapassada.
Se perguntarmos a alguém se ‘gosta’ de uma música de sucessolançada no mercado, não conseguiremos furtar-nos à suspeita deque o gostar e o não gostar já não correspondem ao estado real,ainda que a pessoa interrogada se exprima em termos de gostar enão gostar. (...); gostar de um disco de sucesso é quase exatamenteo mesmo que reconhecê-lo. (...) Tal indivíduo já não conseguesubtrair-se ao julgo da opinião pública (ADORNO, 1991, p. 79).

Na verdade, não se trata de afirmar que o gosto está ultrapassado, masé ele, talvez mais que nunca, o termômetro da produção em escala industrial doaudiovisual. Nesse sentido, imaginamos que também o professor seja tomado peloemudecimento de sua subjetividade quando se submete ao gosto da opiniãopública, seja pela eleição canônica de filmes apresentada pelas revistas
tratar de um pedaço pequeno, aceita. Prova o pedaço e em seguida vê-se em seu rosto umaexpressão de prazer desesperado, acentuada por um zoom, que se mostra impressionado pelosabor da margarina que fora passada no pão. Pergunta pelo nome do produto e pede mais umpedaço, ao que lhe é negado. O professor olha para um lado, para o outro, e, apercebendo-se de queninguém se encontra por perto, toma o pão do garoto, passando a comê-lo avidamente. Uma voz offentra com a imagem em detalhe do produto: “Há uma nova Saúde com um novo e irresistível sabore sua qualidade é inalterável.” Logo no início, o garoto do comercial, ao desenrolar o pão, desfaz-sedo papel, que cai no chão. Dificilmente se veria tal atitude nos comerciais atuais, porque éexatamente o que não se quer vincular ao produto, um comportamento “não-ético” ao sujar espaçospúblicos. A atenção do comercial é dada ao sabor da margarina e ao bem que ela proporcionaria àsaúde. A propaganda da margarina “All Day” (https://www.youtube.com/watch?v=OEwPVfKreks),de 1994, com duração de 30 segundos, põe em evidência vários sentimentos que, a princípio, poucoteriam a ver com o referido produto. São eles: pais heterossexuais, família feliz e bem sucedida,visto se tratar de um farto café da manhã e numa casa ampla e bem aparentada, em que as pessoassorriem o tempo todo. O comercial começa com um garoto ligando uma música, que ele acompanhacom efusão: “Oh, happy day, oh, happy day”. Ao fundo, um casal (homem e mulher) se esquiva paranão intimidar o garoto, que segue cantando “Happy day, happy day...” e preparando a refeição paraele mesmo e para os pais. Coloca pães de forma na tostadeira, e, claro, pega a margarina, em planodetalhe. O garoto chama os pais de criança, convidando-os para o café, numa inversão de papéis, jáque tudo parece tão prazeroso e fácil até para uma criança. Sentam-se à mesa, exultantes. Uma voz
off anuncia o que se lê na tampa da margarina, fechando o comercial: “Chegou o seu dia de ser maisfeliz.”. Não se trata apenas de um café numa manhã qualquer, mas da celebração da sagradafelicidade, apenas possível em família.
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especializadas ou pela adaptação ao suposto gosto dos alunos a fim de atendersuas expectativas ruidosas. Esses procedimentos, contudo, situam-se numa dastrês maneiras de abordar o cinema que encontramos na prática das escolas ou nosdocumentos verificados - inclusive o projeto O cinema vai à escola - que buscamorientar professores quanto à utilização de filmes em sala de aula ou na escola.Analisando esses documentos, percebemos três formas de tratamento do cinemano contexto escolar. Em geral, elas se cruzam, mas há a predominância de um tipoem cada escola.
1- Realização de filmes. Esse modo de inserir o cinema na escolainveste mais na formação técnica, tanto em relação à feitura de filmes (captação deimagens, edição, roteirização etc.), quanto à linguagem do cinema, correspondendoao estudo de uma “gramática do cinema” (planos, movimentos de câmera etc.). Écomum nesse formato a utilização de trechos de filmes para identificação técnicade tipos de planos ou de possibilidade de filmagem com vistas à realização. Osprofessores, em geral, mostram-se favoráveis a essa dimensão da realização de

filmes, porque acreditam que os alunos, mais versados em tecnologias informáticasdo que eles próprios, são protagonistas das atividades propostas, tomando a frentedos trabalhos124.A despeito de nesses casos o cinema se apresentar aí como forma de“expressão” e não como arte ou como uma experiência estética, principalmentepela produção de autoimagens, imagens narcísicas, é interessante não perder devista que esses trabalhos com a imagem/som podem (também) representar muitosignificativamente a fabricação (ensaios) da imagem (de si próprios) de jovens.Destacamos essa questão em virtude do que um trabalho de realização de filmespode movimentar da subjetividade reificada de seus participantes, nãoesquecendo, é claro, dos limites desse tipo de atividade.
2- Apreciação de filmes, que diz respeito principalmente à formaçãode espectadores a partir da exposição de filmes, a maioria com comentários doprofessor, antes ou depois do filme. Nessa abordagem existe a possibilidade dacriação de cineclubes e mostras de filmes de modo que essa atividade pouco se

124 Quanto a essa questão, ver Relatório do Comitê de Adaptação do Currículo da UNESCO paraFormação em Alfabetização Midiática e Informacional (SOUSA & MARTINS, 2015).
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adéqua ao formato de sala de aula, em razão do tempo de 50 minutos serinsuficiente para a exibição dos longas-metragens e à prática pouco comum nasescolas, tanto da exibição de curtas, quanto da exibição de trechos selecionados delongas.
3- Interpretação dos filmes exibidos. Aqui o filme é considerado umtexto como nas várias disciplinas: Matemática, História, Geografia etc., no qualdeve ser encontrado um sentido temático. A intenção é utilizar o audiovisual comoum suporte para ilustrar assuntos estudados em sala de aula.
Dentre essas três possibilidades de uso do filme na escola, constata-seque a mais comum nesses documentos é a terceira (o filme como ilustração), queapresenta o filme como auxiliador dos objetivos das disciplinas, inclusiveestimulado pelo projeto O cinema vai à escola. Isso por várias razões, uma delas éque, não sendo conhecedor do cinema, pensa-se que o professor se sinta pouco àvontade para considerar o filme em si mesmo, o que o leva a buscar relacioná-losempre ao conteúdo da disciplina. É possível mesmo que o professor pense não sernecessário se deter seriamente no estudo sobre o cinema por este consolidar-seem seu imaginário como algo voltado apenas ao entretenimento – o que talvez secomprove pela predominância absoluta de filmes oriundos do cinemahollywoodiano nas salas brasileiras de cinema e nas TVs.O problema maior não parece ser exatamente o uso do filme comoilustração pelo professor, mas que a escola não tenha um projeto próprio para ocinema (apesar de ser de conhecimento de todos a existência do projeto O cinema

vai à escola) e, por isso, fique a cargo de cada professor incluí-lo, do modo que lheaprouver, nos seus planos de aula. Nesse sentido, pode-se dizer que o professorusufrui de liberdade para tentar atribuir um estatuto para o trabalho com o cinemana escola. Contudo, tendemos a considerar que o cenário é mesmo de relativadespreocupação para com o tema. Estamos chamando de projeto próprio a clarezana seleção de filmes. Assim, a responsabilidade de inserção desse cinema ficariafacultada ao professor.
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Nesse trabalho “espontâneo” do professor, a despeito da relação dos 71filmes enviados às escolas pela SEE-SP/FDE, não é pouco comum que em seucotidiano ele busque reproduzir a relação com os filmes que vê em casa, exibindo-os na escola, entusiasmado por encaixá-los tematicamente e justificando que os do
projeto não o atendem. Assim, filmes como 300 de Esparta (300, 2006, EUA), deZack Snyder (observação feita numa das duas escolas pesquisadas)125, paratematizar a entrada da História na racionalidade e na democracia, corroborando,assim, a pesquisa que aponta que os gostos de professores e de alunos pelosprodutos culturais nunca estiveram tão parecidos126.É raro que aconteça, entretanto, algo que contrarie essa similaridadeentre a posição do professor e a do aluno, expressão da passividade desses sujeitosdiante do produto da indústria cultural. Tal seria outra posição do professor queprocedesse como aponta Zizek que, partindo de um filme comumente visto poralunos e professores, ressalta um aspecto importante presente em 300 de Esparta,que é a defesa da liberdade, associada pelo filósofo ao ideal do Iluminismo. Eleanalisa esse filme adivinhando nele uma ambiguidade que não estaria sendoidentificada pelos críticos vorazes da suposta obviedade do maniqueísmoOcidente-Oriente. Assim, na declaração final do filme de que a Grécia é contra umreino místico e tirano, e que marcha, dessa forma, para um futuro promissor, seriainterpretado por Zizek como uma declaração iluminista e até comunista (ZIZEK,2012, p. 88). Acrescenta a essa passagem a recusa de Leônidas à previsão dosoráculos, que proibiam que a Grécia entrasse em guerra contra os persas, quandose fica sabendo que os persas haviam subornado os sarcedotes. Com isso, Zizekconclui que o filme promove a ideia de uma nação laica. Contudo, parece-nos que,não obstante a laicidade sugerida por Zizek, não é contra a religião em si, mas épela honestidade fundada no heroísmo que se impõe como valor supremo. Esomente o déspota é que poderia portar tal honestidade. Trata-se de umamonarquia, apesar de o filme bradar a liberdade. Não se deve esquecer ainda que
125 Visitei duas escolas (uma do Estado e outra privada) por duas vezes para visualizar seuambiente de modo geral e para verificar se elas dispunham de sala de vídeo, bem como observaraulas cujo professor se utilizaria de filmes.126 Pesquisa desenvolvida pelo professor da ECA-USP, Adilson Citelli, e publicada em forma de livro,
Comunicação e Educação. A Linguagem em Movimento (2004), em que aponta que o repertóriocultural - quanto a programas de televisão e filmes - de professores e alunos nunca esteve tãopróximo.
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toda a caracterização dos espartanos funciona como uma antítese dos persas, vistoserem estes os inimigos a serem derrotados, a representação do que há de maisatrasado. Vê-se o filme sob a visão dos heróis.No delírio pontual de Zizek quanto a essas declarações, pareceflagrante, para além da desconsideração do cinema como arte, uma adesão,geralmente inconsciente, do professor a ideologias (no caso, ao orientalismo127) deque o filme é investido. Mais uma vez o entusiasmo para com o filme pressupõe suaadequação e submissão ao tema disciplinar.A secundarização do cinema como arte na escola em razão de suautilidade “pedagogizável”, nesse sentido, é já uma questão educacional importante,pois o que os alunos experimentarão é um recorte sobre a arte que a toma comomatéria menos importante do que as outras disciplinas. Na exposição de filmeshollywoodianos é mesmo a reprodução dessa linguagem clássica que se objetiva -em geral, pela eliminação de sombras, protagonista bem intencionado “comoprincipal agente causal” (BORDWELL, 2005, p. 279), narração descritiva ouorgânica, para usar a terminologia de Deleuze (1990, p. 157), com ênfase nosprotagonistas, acentuação dos elementos cênico-motores e do cenário, comoespaço avolumado, cuja câmera envolve os objetos de cena, conferindo-lhesvolume (BORDWELL, 2005), além de uma marcação muito intensa de elementoscausais (e de efeitos), como o do sangue que corre em câmera lenta e em planodetalhe por trás das máscaras gregas, embalado por música épica (no caso de 300

de Esparta citado anteriormente) -, apelando, assim, para a identificação doespectador com os protagonistas, procurando entorpecê-lo. Tal conjunto deprocedimentos “verborrágicos” compõe a linguagem que ficou conhecida comocinema clássico, em que se procura tudo dizer, eliminando dualidades eapresentando a defesa de apenas um ponto de vista. Além disso, o filme éreforçado pela vocação do verdadeiro (DELEUZE, 1990, p. 157), com certareverência ao verdadeiro. Psicose (Psycho, 1959), de Alfred Hitchcock, sela aconsolidação da “linguagem clássica” do cinema na medida em que preenche avisão ávida do espectador com elementos pretensamente lógicos, ao tempo quecria semelhanças arbitrárias, como a fusão do plano do ralo da banheira com o
127 Temos como referência a discussão empreendida por Edward Said em Orientalismo: o oriente
como invenção do ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
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plano de um dos olhos da vítima, por exemplo. Analisando a conhecida sequênciada banheira em que há um assassinato, percebemos o nível de exposição doselementos de cena, que têm a função de marcar iconicamente a intensidade dasequência, o que faz de Psicose o vértice discursivo hegemônico que marcará ocinema mundial daí em diante, passando a constituir suicídio comercial e mesmo“erro” gramatical um filme não obedecer a tal estrutura narrativa.A história, nessa concepção clássica, é entendida como um palco deeventos localizados no passado, exatamente oposto à concepção de Benjamin,ainda que também se trate de uma elaboração desse passado. A linguagem dessecinema clássico esforça-se por ser “fiel” a essa história passada. Ainda que se refiraa um acontecimento recente, o importante nesse caso é que a referência feita nocaso hollywoodiano é a um tempo que “passou”, isto é, que se fixou no passado.Curioso que amplamente difundido (com 594.669 acessos em 28 de agosto de2014) pelo Youtube, a “Mentegatilhada Documentarios” apresente o filme 300 de

Esparta com comentários de especialistas em história antiga, acentuando aindamais a ideia de se tratar, senão de um documentário, ao menos de certa verdadedocumental. O narrador comenta a guerra de Termópilas como aquela que selariao destino da democracia no mundo. Expressões como “corajosos guerreiros” sãousadas para qualificar os espartanos.A lógica que autoriza o uso de um filme na escola, como o citado 300 de

Esparta, nos termos que apresentamos, parece predominante nos discursos quesustentam geralmente o sistema escolar. É possível flagrar a secundarização dofilme na configuração das disciplinas também no modo de abordar, de mencionarou ainda de se referir a filmes em livros didáticos. Tomamos como exemplo o livrovoltado para o Ensino Médio História Geral, de Gislane Campos e ReinaldoSeriacopi (2005). À medida que desenvolve os temas históricos, os autoressugerem alguns filmes. Assim, quando trata da Grécia Antiga, sugere que os alunosvejam o filme Tróia (2004), de Wolfgang Petersen, porém, sem nenhumencaminhamento problematizante. Mais adiante sugere que seja visto o filme
Alexandre (2004), de Oliver Stone (p. 61) e também A Missão (1986), de RolandJoffé (p. 228), sem nenhuma recomendação ou pontuação acerca da relação entrefilme e livro. Todos os filmes, enfim, são indicados no sentido de reforçar o
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conteúdo das unidades estudadas. Por isso, a ausência de problematização darelação livro-filme, pois o filme parece apenas “acrescentar” algo (a imagem?), nãosendo estrutural para a disciplina. Essa postura não se dá de modo isolado; aocontrário, é representativa de como o cinema é recebido nas escolas.O livro didático citado e o projeto O cinema vai à escola parecemproceder como as publicações lembradas por Aumont quando dos primeiros textos– que datam dos anos 1930 - que visavam à interpretação dos filmes, de comoorganizar a experiência fílmica e, por consequência, de como usá-los na escola. Oprimeiro deles, segundo Jacques Aumont (1995, p. 166), foi Gramática do filme, de1935, do britânico Raymond J. Spottiwoode. Aumont também cita outros comoAndré Berthomieu (Essai de grammaire cinématographique, 1946) e RobertBataille (Grammaire cinématographique, 1947). O objetivo desses manuais eraenquadrar os filmes, sistematizá-los de modo a compreendê-los como uma obra de“bons autores” (AUMONT, 1995, p. 166), uma obra como “deve ser” (comme il

faut), dissecando o filme em unidades a fim de prescrever a receita de como seevitar erros num filme e, por consequência, como fazê-lo “corretamente”,respeitando uma determinada gramática que primasse pela “naturalidade” dofilme, isto é, pelo apagamento da anunciação.Esse “respeito” à gramática é apenas um modo de conceber einterpretar o cinema, mas que é ainda o predominante na escola, isto é, aconcepção que toma o cinema naturalista como modelo.
Passamos a seguir à lista dos filmes distribuídos, entre 2008 e 2015,pela SEE-SP/FDE às escolas da rede estadual com Ensino Médio, a fim de analisarse os critérios anunciados para a seleção se efetivaram e, sobretudo, se dentre taiscritérios, houve a preocupação de aquilatar uma seleção de filmes que fossediversificada quanto à época e à escola cinematográfica, às nacionalidades e aogênero.
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Lista de filmes da SEE-SP/FDE - Ao todo são 71 filmes

1ª. caixa, acompanhada do vídeo Luz, câmera...educação!, produzido pela FDE epela TV Cultura. O Caderno de Cinema do Professor nº 1 foi lançado em evento(Orientação Técnica para Professores Coordenadores das Oficinas Pedagógicas),realizado no SESC Ipiranga, no dia 29 de outubro de 2008, e disponibilizado emvídeo no site da FDE.
Quadro 6 – Lista de filmes da 1ª. caixa (entregue às escolas em 2008)

Título do Filme País/Duração/Indicação
de idade

Direção/Ano1-A cor do paraíso/Rang-E-Khoda Irã/86min./Livre Majid Majidi/1999
2-A rosa púrpura do Cairo/Thepurple rose of Cairo EUA/72min./12 anos Woody Allen/1985
3-Arquitetura dadestruição/Undergangensarkiektur Ale/121min./14 anos/Doc. Peter Cohen/1989
4-Bendito fruto/Bendito fruto Bra/90min./10anos Sérgio Goldenberg/20045-Billy Elliot/Billy Eliot Ing/111min/12 anos Stephen Daldry/20006-Cantando na chuva/Singin’in the rain EUA/118min/Livre Stanley Doney e GeneKelly/19527-Cinema, aspirinas eurubus/Cinema, aspirinas eurubus Bra/90min/14anos Marcelo Gomes/2005
8-Crash, no limite/Crash EUA/112min/14 anos Paul Haggis/20049-Crianças invisíveis/All theinvisible children Itália/116min/Livre Diversos diretores denacionalidadesdiferentes/200510-Diários de motocicleta/Themotorcycle diaries EUA,Bra/128min/12 anos Walter Salles/200411-Final fantasy/ Finalfantasy: the spirits within EUA/106min/Livre/Animação Hironobu Sakaguchi/200112-Frankenstein/Frankenstein EUA/70min/12 anos James Whale/193113-Língua, vidas emportuguês/Língua, vidas emportuguês Bra/105min/Livre Victor Lopes/2004
14-Narradores deJavé/Narradores de Javé Bra/102min/Livre Eliane Caffé/2003
15-O fim e o princípio/O fim eo princípio Bra/110min/Livre/Doc. Eduardo Coutinho/200516-O pagador de promessas/Opagador de promessas Bra/95min/12 anos Anselmo Duarte/196217-O planeta branco/Laplanète blanche Fra,Can/86min/Livre/Doc. Jean Lemire, ThierryPiantanida e ThierryRagobert/200618-Putz! A coisa tá feia/Theugly duckling and me! Fra-Ale-Irl-Ing-Din/89min/Livre/Animação Michael Hegner e KarstenKiilerich/2006
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19-Terra de ninguém/Noman’s land Bélgica-Bósnia-Fra-Itália-Ing/98min/14 anos Danis Tanovic/200120-Vida de menina/Vida demenina Bra/101min/Livre Helena Solberg/2004
2ª. caixa

Quadro 7 – Lista de filmes da 2ª. caixa (entregue às escolas em 2009)
Título do Filme País/Duração/Indicação de

idade
Direção/Ano1- A general/Thegeneral EUA/75min./Livre Buster Keaton/ClydeBruckman/19272- A partida/Okuribito Japão/130min./10anos Yojiro Takita/20083- Apenas umavez/Once Irlanda/85min./12anos John Carney/20064- Balzac e aCostureirinhachinesa/Balzac et lapetite tailleuse chinoise

China,Fra/116min./12anos Dai Sijie/2002
5- Bem-vindo a SãoPaulo/Bem-vindo a SãoPaulo Bra/100min./12anos Diversos diretores denacionalidadesdiferentes /20076-Donkey xote/Donkeyxote Itália,Esp./90min./Livre/Animação Jose Pozo/20077-Em busca da terra donunca/Findingneverland EUA/106min./Livre Marc Foster/2004
8-Fahrenheit 451/Fahrenheit 451 Reino Unido,Fra/112min./12anos FrançoisTruffaut/19669-Gran Torino/GranTorino Austrália,EUA/116min./14anos Clint Eastwood/200810-Inocência/Inocência Bra/115min./14anos Walter Lima Jr./198311-Ladrões debicicleta/Ladri dibiciclette Itália/90min./12anos Vittorio De Sica/1948
12-Mutum/Mutum Bra/95min./Livre Sandra Kogut/200713-Nas montanhas dosgorilas/Gorillas in themist EUA/129min./Livre Michael Apted/1988
14-O banheiro doPapa/El baño del Papa Bra,Fra,Uru/97min./10anos CésarCharlone,EnriqueFernández/200715-O povo brasileiro/Opovo brasileiro Bra/280min./Livre Isa GrinspumFerraz/200016-O sonho deCassandra/Cassandra’sdream Ing.,Fra,EUA/108min./14anos Woody Allen/2007
17-Palavra (en)cantada/Palavra (en)cantada Bra/86min./Livre/Doc. Helena Solberg/2009
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18-Rebobine, porfavor/Be kind rewind EUA/102min./Livre Michel Gondry/200819-Sob a névoa daguerra/The fog of war:eleven lessons from thelife of Robert S.McNamara
EUA/95min./12anos/Doc. Errol Morris/2003

20-Trem da vida/Trainde vie Fra,Bélg.,Holanda/12anos RaduMihaileanu/199821-Um beijoroubado/My blueberrynights China,Fra,HongKong/90min./10anos Won Kar-Wai/2007
3ª. caixa

Quadro 8 – Lista de filmes da 3ª. caixa (entregue às escolas em 2010)
Título do Filme País/Duração/Indicação

de idade
Direção/Ano1-Antes que o mundoacabe/ Antes que omundo acabe Bra/97min./10anos Ana Luíza Azevedo/2009

2-A culpa é do Fidel/Lafaute à Fidel Fra/99min./14anos Julie Gravas/20063-Criação/Creation Reino Unido/108min./10anos Jon Amiel/20094-Honeydripper, doblues aorock/Honeydripper EUA/124min./14anos John Sayles/2007
5-Lemon tree/Lemontree Israel,Ale,Fra/106min./14anos Eran Riklis/20086-Lixoextraordinário/Lixoextraordinário Bra,Reino Unido/90min./Livre Lucy Walker,JoãoJardim,Karen Harley/20107-O menino do pijamalistrado/The boy in thestripped pyjamas EUA/94min./14anos Mark Herman/2008
8-Sombras deGoya/Goya’s Ghosts Esp.,EUA/113min./14anos Milos Forman/20069-Sobre futebol ebarreiras/Sobre futebole barreiras Bra/110min./10anos/Doc. Arturo Hartmann/2011
10-Uma noite em67/Uma noite em 67 Bra/93min./Livre/Doc. Renato Terra,RicardoCalil/2010
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4ª. caixa

Quadro 9 – Lista de filmes da 4ª. caixa (entregue às escolas em 2013)
Título do Filme País/Duração/Indicação

de idade
Direção/Ano1-A montanha dos 7abutres/Ace in the hole EUA/111min./Livre Billy Wilder/19512-Filhos doparaíso/Bacheha-Yeaseman Irã/88min./Livre Majid Majidi/1997

3-Matar ou morrer/Highnoon EUA/93min./12anos Fred Zinnermann/19524-O Brasil da pré-história/O Brasil da pré-história Bra/53min./Livre/Doc. Maurício Dias,TúlioSchargel,DominiqueLecuivre/20075-Os melhores dias denossas vidas/Inside I’mdancing Irlanda,Reino Unido,Fra/104min./12anos Damien O’Donnell/2005
6-O visitante/The visitor EUA/104min./10anos Thomas McCarthy/2008
5ª. caixa

Quadro 10 – Lista de filmes da 5ª. caixa (entregue às escolas em 2014)
Título do Filme País/Duração/Indicação

de idade
Direção/Ano1-12 Homens e umasentença/12 angry men EUA/93min./14anos Sidney Lumet/19572-Luzes da cidade/Citylights EUA/87min./Livre Charles Chaplin/19313-Não por acaso/Não poracaso Bra/102min./10anos Philippe Barcinski/20064-Oliver Twist/ OliverTwist Fra,Reino Unido,Itália,Rep.Tcheca/130min./12anos Roman Polanski/20055-Os pássaros/The birds EUA/119min./12anos Alfred Hitchcock/19636-Quanto mais quentemelhor/Some like it hot EUA/120min./Livre Billy Wilder/1959
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6ª. Caixa- Para apresentação desta caixa de filmes a FDE preparou um vídeo comdepoimentos de alunos e professores de uma escola da Diretoria de Ensino deCaieiras, que viram os filmes. O vídeo se chama Oito convites para Oito filmes econtém 12 minutos, aproximadamente, disponibilizado no site da FDE.
Quadro 11 – Lista de filmes da 6ª. caixa (entregue às escolas em 2015)

Título do Filmel País/Duração/Indicação de
idade

Direção/Ano1-O último dançarinode Mao/Mao’s lastdancer Austrália/117min./10anos Bruce Beresford/2009
2-Moça com brinco depérola/Girl with a pearlearring Ing.,Luxembrugo/99min./12anos Peter Webber/2003
3-A invenção de HugoCabret/Hugo EUA/127min./Livre Martin Scorsese/20124-As neves doKilimanjaro/Les neigesdu Kilimanjaro Fra/107min./12anos RobertGuédiguian/20115-Corra Lola,corra/Lola rennt Ale/81min./14nos Tom Tykwer/19986-Contos da noite/Lescontes de la nuit Fra/84min./Livre Michel Ocelot/20117-A vida em umdia/Life in a Day EUA/95min./Livre Kevin MacDonald/20128-O enigma dapirâmide/YoungSherlock Holmes EUA/109min./12anos Barry Levinson/1985

Dos 71 filmes acima listados é possível fazer algumas observações,dentre elas, o fato de haver 26 produções estadunidenses, 20 brasileiras (ver
Tabela 4) e de 36 serem faladas em língua inglesa, o que corresponde a mais dametade. O fato, em especial, de se tratar de uma seleção de filmes apresentada parao ensino básico da rede pública esperar-se-ia uma proporção maior de produçõesbrasileiras e menos estrangeiras? Se considerarmos os ecos da militância de PauloEmílio Sales Gomes (1986, p. 259), que insistiu muitas vezes “que uma situaçãonormal exigiria que pelo menos 50% dos filmes exibidos no Brasil fossembrasileiros”, certamente responderíamos pelo sim. A guerilha empreendida emtextos pelo crítico entendia que era uma questão nacional a do cinema e afirmavaque o espectador desta arte era mais exigente que o de teatro, que não possuíauma escala ampla de comparação, enquanto o espectador do filme brasileiro era o
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mesmo que dias antes teria ido ver “Sonhos de uma Noite de Amor, de IngmarBergman e que logo depois verá Noites de Cabiria, de Fellini.” (GOMES, 1981, p. 40).
Abaixo, a Tabela 4 agrupa os filmes por nacionalidade.

Nacionalidade Quantidade de
ProduçãoAlemanha 4Austrália 2Bélgica 2Bósnia 1

Brasil 20Canadá 1China 2Dinamarca 1Espanha 2
EUA 26

França 13Holanda 1Hong Kong 1Inglaterra 4Irã 2Irlanda 3Israel 1Itália 5Japão 1Luxemburgo 1Reino Unido 4Rep. Tcheca 1Uruguai 1
Total 99

Tabela 4 – Quantididade de produção de filmes por nacionalidade(nacionalidade aparece em quantidade maior do que a quantidade defilmes em virtude de co-produções).Convertendo-se os dados acima em percentual, tem-se o seguinte:
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Gráfico 5 - Percentual da Produção por Nacionalidade dos filmes distribuídospela SEE-SP/FDE

As três maiores produções são estadunidenses, brasileiras efrancesas, conforme apresentado na Tabela 5 abaixo:
Produções

Estadunidenses

Produções

Brasileiras

Produções

Francesas

Produções de

outras

nacionalidades

26 20 13 40

Tabela 5 – Quantidade de produção de filmes estadunidenses, brasileiros,francesese de outras nacionalidades de filmes da SEE-SP/FDE
O Gráfico 6 mostra de modo mais direto a distribuição dasnacionalidades.
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Gráfico 6 – Quantidade das três maiores incidências de nacionalidades de filmesna lista de filmes da SEE-SP/FDE.

Os Gráficos 3 e 4128 apresentam a distribuição de nacionalidade delongas-metragens, seriados e minisséries, em TV aberta, que servirão agora deparâmetro para analisarmos os números do projeto O cinema vai à escola, para queos dados referentes a este (apresentados pelos Gráficos 5 e 6) não ficassemisolados, em absoluto. Os Gráficos 3 e 4 nos informam que o percentual de filmesestadunidenses exibidos em TV aberta equivale a 78% do total, o que significaquase 8 filmes a cada 10. O percentual dos filmes brasileiros equivale a 1, nomesmo universo.Quanto ao Projeto, o Gráfico 5 nos informa que, dentre os 71 filmesdistribuídos pela SEE-SP/FDE às escolas de Ensino Médio do estado de São Paulo, opercentual de filmes estadunidenses é de aproximadamente 30%, o que equivale adizer, que a cada 10 filmes, quase 3 são dos EUA. Para a língua falada, no caso dainglesa, esse percentual é de 50%. Quanto às produções brasileiras, a participaçãoproporcional aumenta. Se pelos Gráficos 3 e 4, percebemos que o Brasil tem,aproximadamente, um filme a cada dez (equivalendo a 11,4% do total), pelascaixas da SEE-SP/FDE, esse percentual aumenta para 23%.Na comparação entre os dados percentuais dos Gráficos 3 e 4(referentes ao ano de 2009) com os do Gráfico 5 (referentes aos anos 2008 a
128 Os Gráficos 3 e 4 se encontram na página 165 deste trabalho.266
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2015), observamos uma diferença na proporção de filmes estadunidenses, já que opredomínio destes em TV aberta é de mais que o dobro (de 78 para 30%). Acomparação também aponta um significativo aumento de filmes brasileiros (de11,4 para 23%), quase o dobro.A redução do predomínio do cinema estadunidense e o aumento dapresença de filmes brasileiros na lista de filmes da SEE-SP/FDE são indicadores demaior diversidade de filmes e de maior estímulo à produção nacional, ao menosquando a comparação é feita com a TV e as salas de cinema. O aumento dapresença de filmes brasileiros e a diminuição de filmes estadunidenses indicamaior inserção do cinema brasileiro diante do cinema estrangeiro e,principalmente, um maior respiro quanto às reivindicações de setores do cinemanacional pela regulamentação e consolidação de uma indústria nacional frente aocinema produzido nos EUA, que tem seus filmes massivamente veiculados efestejados no Brasil129. Os casos analisados tratam de referências (fontes) distintas(Filme em TV x Filme em Escola) e de séries históricas também distintas.Chamamos atenção, no entanto, para a questão de que o cinema destinado à TVnão tem a exigência de possuir certo teor pedagógico. Ele é uma mercadoria cujavocação é ser vendida, consumida. Sua função é a de atender ao gosto doespectador. O filme aí não tem os propósitos que têm numa escola, em que daseleção de filmes é exigida uma justificativa plausível e pedagógica, o que podetorná-lo chato para os estudantes. A televisão, como lembra Orozco-Gómez (In:CITELLI & COSTA, 2011, p. 252), fala no nível da emoção, enquanto a escola segueinsistindo num currículo todo ele marcado por ideários iluministas calcados naideia de informação, centrada, por sua vez, nos ideários da razão. O educativo estámais na recepção que na emissão, pois ainda segundo Orozco-Gómez, “a
129 Os meios de comunicação de massa no Brasil com frequência festejam sucessos estrondosos debilheteria de filmes hollywoodianos, caso do jornal de TV SBT Brasil de 30 de janeiro de 2016, quecelebra o lançamento de Star Wars: o despertar da força (Star wars: Episode VII – The forceawakens, 2015), de J. J. Abrams. Com correspondente brasileira (Cleide Klock) do jornal em LosAngeles, entrevista os atores e anuncia com sorriso nos lábios e brilho no olhar que na estreia, sónos EUA, o filme arrecadou a cifra de R$ 220 milhões, vaticinando o mesmo para a estreia no Brasil.Entusiasmo semelhante é destinado a outro filme, Pai em dose dupla (Daddy’s home, 2015). Oâncora do jornal o anuncia como uma das melhores comédias dos últimos tempos nos EUA comoum selo de qualidade, e que se trata, portanto, de “diversão garantida para toda a família”. O filme éapresentado como moderno por tratar de um assunto “atual”, que é o da separação dos cônjuges. Oator Will Ferrell diz à correspondente Cleide Klock, sem pudores psico-pedagógicos, que espera queo filme leve ao público brasileiro a mensagem de que ter dois pais na mesma família pode ser muitodivertido e positivo para todos, principalmente para as crianças.
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possibilidade de aprender é muito mais ampla que a possibilidade de ensinar.” (In:CITELLI & COSTA, 2011, p. 247). Contudo, para Orozco-Gómez (In: CITELLI &COSTA, 2011), a noção de “educativo” que as crianças adquirem na escola é aquelado mesmo tipo que é reconhecido nos programas educativos da TV; quando estessão exibidos, elas trocam de canal. Frequentemente, os currículos e documentos,como a LDB n. 5.692/71, que introduz um apelo de tipo publicitário aos materiaisdidáticos e no Currículo, insistem na importância do uso de recursos midiáticos naescola. No horizonte deste uso está a vontade de facilitação do aprendizado, mas,ao mesmo tempo, que se deixa seduzir pela “facilitação”, a escola prioriza a“Informação”, não abrindo mão da ciência e da razão científica, o que acaba, muitasvezes, reproduzindo estratégias tão criticadas e comumente em uso nas salas deaula, só que transposta para o suporte televisivo. Trata-se, nesse sentido, de ilusãopedagógica o esforço de uso do suporte midiático com as mesmas estratégias deuma aula que priorize a “Informação”. O recurso à “facilitação do aprendizado”,nesse sentido, ocorre não segundo critérios pedagógicos adequados, mas segundoa sedução à “facilitação” que os meios de comunicação de massa sugerem.A sedução ao canto da “facilitação” a que recorre a escola é a mesma dopapel de que é imbuído o cinema na escola pelo projeto O cinema vai à escola. Aentrada do cinema na escola alimenta o desejo de facilitação, de suavização dochamado processo ensino-aprendizagem. É por isso que os professores têm atendência de ensinar em “oposição à televisão” (Orozco-Gómez In: CITELLI &COSTA, 2011, p. 247), ainda que se utilizando dela.Nesse sentido apontado por Orozco-Gómez, o estrito uso do filme emsala de aula com fins de auxílio das disciplinas mostra seu frágil lastro quandorestringe o filme ao aspecto puramente instrumental. Mas, pode-se perguntar: seráque, utilizando-se do filme como um bem cultural e artístico, numa mostra defilmes, por exemplo, sem a veiculação direta às disciplinas, ter-se-ia aoportunidade de “ampliação de repertório” por parte dos alunos – conformeobjetivo do Projeto - e de possibilitar mais propriamente a experiência estética?Além dos filmes das caixas da SEE-SP/FDE, conforme sugere odocumento Using Films in Schools: a practical guide (2010)130 quanto ao uso da
130 Cf. páginas 127-129 deste trabalho.
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internet para exibição de filmes na escola, a mostra de filmes poderia ter comosuporte a internet, por meio da qual é possível acessar uma infinidade de filmesliberados ao uso público. Para tanto, a ideia de curadoria precisaria se alargar,atribuindo-se aos professores – e também aos alunos, gradualmente – esse papelda seleção de filmes. Como numa mostra profissional, tem-se aí a atribuição depapéis. A seleção do repertório a ser exibido e a ordem e horários dessa exibição éum trabalho que exige experimentação dos longas e curtas-metragens candidatos,com discussão entre os participantes. Caberia ao professor a mediação noestabelecimento das regras dessa atividade. Nesse sentido, poder-se-ia organizaruma curadoria participativa, entre alunos e professores, mediados pela SEE-SP/FDE, que analisaria a proposta das escolas, sugerindo material de apoio para aescolha dos filmes. Contudo, a ideia de uso da dimensão cultural e artística docinema encontra entrave na concepção de cinema na escola, que é central noProjeto; qual seja, o de que ele deve auxiliar as disciplinas e, por isso, sua inserçãono cenário escolar é direcionada às aulas, com duração de 50 minutos. Daí que oProjeto não articula o valor possível dos filmes e da participação dos estudantes.A experimentação ou frequentação dos filmes parece fundamental paraexpor os alunos a uma diversidade de gêneros, de nacionalidades e de cineastasque pouco se vê na TV ou na internet (através de acesso a vídeos em canais como
YouTube). Se tomarmos em consideração o que diz Walter Lima Junior, emdepoimento ao Caderno de Cinema do Professor (vol. 3), sobre a educação dosbrasileiros a partir das imagens, teremos maior noção da contradição travadaentre regimes de imagens antagônicas. O público no Brasil foi “educado com o
Parque dos Dinossauros (1994), ET – o extraterrestre (1982), ambos de StevenSpielberg, ou com Os dez mandamentos (1956), de Cecil B. DeMille, com a produçãocomercial do cinema e, de repente, é obrigado a conviver com uma suposta imagemsua que não corresponde ao seu ideal de espectador.” (LIMA. In TOZZI, 2009, p.104). Regimes antagônicos de imagens, porque a do cinema comercial deHollywood, por assim dizer, em geral remodela a chamada realidade, limpando-apara que ela caiba na fantasia do espectador. Nesse sentido, “não interessa aosamericanos [propagadores, por excelência, do cinema cuja imagem é por definição,
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espetáculo] a existência de um cinema brasileiro” (LIMA. In TOZZI, 2009, p. 105)que concorra com suas imagens. É a ideia de imagem-espetáculo de Guy Debord.Essa imagem responde a uma sociedade que tem no espetáculo, isto é, na ficçãoideológica, o seu funcionamento, confirma e fomenta o seu alienamento dos váriosprocessos. Isto não quer dizer que a questão do espetáculo se restrinja a que aspessoas assistam a um conjunto de imagens espetaculares e que a relação socialentre as pessoas se dê apenas pela mediação das imagens (DEBORD, 2003), masque, em grande medida tais imagens confirmam-se como mediadoraspreponderantes das relações das pessoas pela circulação intensa dessa natureza deimagem em aparelhos individuais portáteis (virtuais domésticos).Nesse sentido, O cinema vai à escola não parece ter preocupação com aconstituição de um percurso do cinema nacional ou do mundial, ou com osregistros diferentes e antagônicos de imagens a que se referiu Walter Lima Junior.A preocupação maior parece ser a de elencar filmes considerados previamentecom teor pedagógico, isto é, que possam ser tematizados em sala de aula, e queprendam a atenção dos alunos e, por consequência, auxiliem no chamado processode ensino-aprendizagem. Filmes de enredo, cuja história torna todo o resto refémda ação de contar uma história. Como num texto acadêmico, no Projeto oencadeamento dos acontecimentos deve se dar de forma causal, secundarizando oque não se apresentar para a justificação do enredo.Essa ideia de espetáculo da imagem está presente em todos os filmesentregues pela SEE-SP/FDE na medida em que são narrativos, no sentido clássicojá por nós tratado anteriormente131. Um conjunto de filmes que parece ter comopropósito maior contar bem uma história.Os filmes são sugeridos, como dissemos, a fim de que possam serjustapostos a um plano pedagógico pelo assunto que aborda e como o aborda.Assim, em alguma medida, compromete-se com essa ideia de espetáculo, que evitaa desorientação, o deslocamento do sujeito, os significados do ruído e do riscadonas imagens. O espetáculo passa a caber adequadamente na concepção depedagógico e, por isso, pode-se compreender que os filmes comerciais sejammaioria, os inventores e disseminadores da linguagem clássica, efetivada pelos
131 Cf. nota 27 deste trabalho.
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filmes de Hollywood até o final da década de 1950, já que tais filmes colocam emcirculação o discurso vigente, afirmando a perspectiva ilusória de umatransparência132, isto é, o cinema que prima ideia de naturalidade na passagementre os planos. No Roteiro de Os filhos do paraíso (1997), no conjunto de“curiosidades”, o Projeto fala que o cinema iraniano ganhou espaço nos festivaisinternacionais e nas salas de exibição do ocidente na década de 1990, primeirocom Abbas Kiarostami e Mohsen Makhmalbaf, “mas foi Majid Majidi, com o filme
Filhos do Paraíso, o primeiro cineasta iraniano a ser indicado para um Oscar demelhor filme estrangeiro.”133 A referência ao Oscar introduzida pelo “mas” e aomissão da Palma de Ouro, no mesmo ano, a Gosto de cereja (1997), de AbbasKiarostami, é um indicativo de desvalorização de um Festival pela valorização deoutro, este massificado.Ao contrário, a seleção de filmes cujo regime de imagem em muitodestoasse do de um Jurassic Park: o parque dos dinossauros (Jurassic park, 1993),de Steven Spilberg, por exemplo, parece exigir dos coordenadores e dosprofessores das escolas uma ideia muito própria de cinema, além de uma espéciede aposta e uma crença na militância de um regime outro de imagens.Da lista da FDE, acreditamos que alguns filmes fujam à ideia de boaimagem, de imagem espetáculo, como Cinema, aspirinas e urubus (2005), deMarcelo Gomes, e Terra de ninguém (No man’s land, 2001), de Danis Tanovic.Contudo, ainda que o filme seja um componente importante na atividade em salade aula, o uso que se faz dele pode “desvirtuar” ou acrescentar informações paraalém daquilo que lhe constitui como arte. Assim, Filhos do paraíso (Bacheha-Yeaseman, 1997), de Majid Majidi, pode servir ao propósito de entender a sociedadeiraniana como empobrecida e de pessoas dóceis, que devem ser ajudadas. ORoteiro desse filme, por exemplo, sugere a seguinte atividade: “a implantação daRepública Islâmica do Irã (1979), o vínculo entre Estado e religião sob a regênciado Alcorão”. E a seguir: “a intervenção do fundamentalismo islâmico na produçãode filmes no Irã e sua relação com a experimentação e construção de uma
132 Transparência aqui no sentido que aponta Ismail Xavier (2005), característico do cinemaclássico hollywoodiano que prima pela continuidade entre os planos, isto é, pela transparência. Cf.página 106 deste trabalho.133http://culturacurriculo.fde.sp.gov.br/administracao/Anexos/Documentos/320130610130942Filhos%20do%20Para%C3%ADso.pdf.
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linguagem cinematográfica própria”. Na verdade, sabemos que se trata de umrecorte executado pelo filme e que a sociedade iraniana é bastante complexa. Aomencionar o termo “fundamentalismo”, o Roteiro revela desconhecer as causashistóricas que redundaram na ascendência do poder religioso no país e emitejulgamento em relação à sociedade iraniana para além do filme.Lidar com o cinema na escola é sempre transitar pela linha tênue entrea ousadia do puro deleite estético e o uso convencional e “garantido” de filmes comaprovação prévia do público estudantil. As escolhas implicam uma intenção. Nessecaso, pensamos que a seleção dos filmes, indica majoritariamente a intenção de“boa” receptividade dos alunos. Contudo, queremos crer que filmes como Cinema,

aspirinas e urubus (2005), de Marcelo Gomes, e Terra de ninguém (No man’s land,2001), de Danis Tanovic, em alguma medida, fujam ao mainstream em virtude deresistirem, apesar de serem eles também narrativos, à higienização da imagem edo som. O primeiro apresenta corajosamente um Brasil aparentemente distante,isolado, empobrecido, em ritmo lento, em que um brasileiro e um alemão seencontram. O outro também tematiza diferenças entre países em conflito que deixade fazer sentido quando acontece de pessoas desses países se encontrarem. Ambosse dão sem a superposição extrema de trilha sonora verticalizante a fim deacentuar a vilanização de personagens ou de fazer caírem lágrimas no espectador.Contudo, o uso, digamos autêntico que se pode fazer de filmes, depende doprofessor acentuar ou, negativamente, deixar de acentuar aspectos poucodesenvolvidos no filme ou de chegar a generalizações teóricas que vão para alémdo filme. Assim, tanto a postura que superestima a possibilidade de o filme por elepróprio ser suficiente para realizar a atividade em sala de aula, provocando o quechamamos de experiência estética (na relação pura e simples com o filme) e“dispensando” a mediação do professor. Por outro lado, há ainda a aposta no efeitomessiânico da palavra do professor, que, por si só seria capaz de reorganizar opensamento e a sensibilidade dos alunos, dispensa preocupação com o tipo defilme a ser exibido e, por consequência, toda a rede de possibilidade dearticulações que ele poderia suscitar.Assim, exige-se a consideração da complexidade que é a proposição dedeterminado conjunto de filmes a um grupo. Apesar de um conjunto de
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característica que identificam a população brasileira, há aspectos que são própriosde alguns espaços e que podem ser levados em conta na seleção dos filmes.Surpreende, pois, que tendo o estado de São Paulo o maior contingente deprofessores e alunos do país, haja uma padronização dos filmes e do materialdidático para todas as escolas. Parece ser a evidência da desconsideração dosingular nas estratégias pedagógicas, espelhada na prática cientificizante daeleição de princípios universais.Se pensarmos que a população estudantil, como se sabe, vêmassivamente televisão, e que cinco de cada dez crianças brasileiras reconhecemque fazem as tarefas de casa assistindo à televisão134, sem o acompanhamneto deum adulto135, e que essa programação, conforme apontou o Gráfico 2, é marcadapredominantemente por produções estadunidenses, então tal população estará emfranca exposição a seus temas e modos de pensar e de ver (o que nos faz encontrarparalelo na situação da produção e distribuição cinematográfica nos EUA no iníciodo século XX, quando o cinema dava seus primeiros passos rumo àindustrialização). Na ocasião, os EUA veem os filmes estrangeiros impondo-secomo mercadoria e a tematizar o cotidiano da população, que cada vez maisfrequentava os salões de projeção de filmes. Para determinados grupos essasituação ameaçava o projeto de nacionalidade “americana”. Quanto a este ponto,diz Xavier (2004, p. 10):
No plano político, dá-se nova ênfase à contribuição de taisexperiências [do cinema] para a unidade nacional nos países queestavam no centro da era do imperialismo e também no centro daprodução de filmes. É conhecido o papel desempenhado pelocinema no processo de ‘cimentação’ nacional dos Estados Unidos,aclimatando os imigrantes na nova sociedade urbano-industrial eveiculando, reiteradamente, os valores e as práticas comerciaistomados como alicerce da nova nação.

134A pesquisa Geração Interativa na Ibero-América: crianças e adolescentes diante das telas, lançadapela Fundação Telefônica e realizada em parceira com a Universidade de Navarra, na Espanha, foidesenvolvida em vários países da América Latina, com uma amostragem de 25.467 estudantes deescolas públicas e privadas. No Brasil, ela foi feita em São Paulo, com 4.205 estudantes, também deescolas públicas e privadas. Para saber mais, consultar SOARES, 2011, p. 27 ss.135 Embora saibamos que o adulto, em geral, desestrumentalizado para conversar sobre os meios decomunicação, legitima a submissão dos jovens a esses meios.
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Parece que temos uma questão importante, uma vez que se trata daconsolidação de um plano de unidade nacional a que respondem o cinema e aeducação.
(...) o componente vital nesse processo de americanização era aeducação, ‘qualquer modo concebível de educação’ (...) ‘era vistocomo uma contribuição potencial’. (...) em 1908 e 1909, de acordocom o testemunho de reformadores morais como Simon Patten,Jane Addams, John Collier e outros, a educação incluía o cinema,em especial os nickelodeons populares, que, segundo o New York
Times, agora atraía semanalmente talvez metade da população dosEstados Unidos (ABEL In: CHARNEY & SCHWARTZ, 2004, p. 236).

“A educação incluía o cinema”, mas não qualquer cinema. A princípio,não se tratava da qualidade especificamente do produto cinematográfico queestava em questão. O mercado de cinema nos Estados Unidos do início do séculoXX estava majoritariamente nas mãos da produtora francesa Pathé-Frères.Contudo, percebeu-se logo que o cinema teria que ser “nacionalizado”.De acordo com o artigo de Richard Abel, de onde as passagens acimaforam retiradas, os produtores estadunidenses travaram uma luta bastante tensacontra a produtora francesa Pathé-Frères, que possuía nos arredores de Paris trêsestúdios para cenas internas, enquanto as concorrentes dos Estados Unidos(Edison, Biograph, Vitagraph), possuíam apenas um, cada. Também já possuía umtipo de produção industrial, “as unidades de diretores”, que mantinham osdiretores trabalhando todos ao mesmo tempo. Isso fez com que ela, nos anos 1905a 1909, chegasse a dominar o mercado de filmes dos Estados Unidos em 60%. Acensura nesse país ganhou regularização e atuação constante e determinadatambém em razão do plano de americanização, que implicava a eliminação daconcorrente estrangeira. As empresas produtoras de cinema, lideradas pelaEdison, estabeleciam regras para a atuação nesse mercado. Cláusulas da MotionPicture Patents Company (MPPC) restringiram “cada produtora licenciada a ummáximo de 1.200 metros (ou quatro rolos) de novas cópias por semana” (ABEL In:CHARNEY & SCHWARTZ, 2004, p. 227), constituindo-se claramente em restriçãoda atuação da Pathé.Além dessa restrição de produtos no mercado pela regulamentação deque falamos acima, a criação do conselho responsável pela censura, o National
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Board of Censorship, criado em 1909, começou a complicar a vida da concorrentefrancesa de modo mais contundente. Os filmes da Pathé foram muito maiscensurados que todas as outras empresas dos Estados Unidos. Abel dá umexemplo.
Em maio de 1909, (...) o conselho ‘condenou’ dois títulos da Pathéque havia pedido para serem alterados (Le parapluie d’Anatole e
Le Boucher de Meudon), mas aceitou Two Memories, da Biograph,após as mudanças terem sido feitas. Um mês depois, nada menosdo que seis de treze títulos da Pathé foram rejeitados ourecomendados para que fossem alterados. No fim de fevereiro de1910, o conselho considerou Moulin maudit, de Alfred Machin, tãoofensivo que, em vez de eliminar as cenas de adultério,assassinato e suicídio, ordenou que a Pathé simplesmentecortasse a segunda metade do filme (ABEL In: CHARNEY &SCHWARTZ, 2004, p. 233).

Esse protecionismo pragmático da Censura à indústria de cinemanacional e o desfavorecimento aos filmes da Pathé encarecia a produção desta, alvoprincipal do conselho. Outro fator que, segundo o artigo de Abel apresenta como adiminuição do poder de mercado da concorrente francesa, foi a atuação dos jornaisda época, que criticavam com frequência diária as produções francesas, como seelas fosse indecentes e impróprias para seu público principal, formado pormulheres e crianças, além de faltar a esses filmes, um tema propriamente“americano”.Disputava-se um novo espaço dentro da esfera pública. O cinema, comoum mecanismo da modernidade, já que ele era a novidade tecnológica que serviade entretenimento nas grandes cidades, levava as pessoas a essas grandes salas etematizava o cotidiano, impunha o seu modo de tematizar. Era preciso estar atentoa essa tematização.É curioso, pois, que o domínio francês do mercado cinematográfico dosEUA no início do século XX, que era de 60%, tenha alarmado os empresários e ogoverno dos EUA a ponto de eles se mobilizarem para mudar esse cenário, e que noBrasil, conforme pesquisa anteriormente citada, o domínio dos filmes dos EUA sejade quase 80% nas salas de cinema e na TV. Num projeto específico de cinema, essedomínio cai para 30%, mas ainda assim é maior do que a presença de filmes
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nacionais, que é de 23%. Todavia, em se tratando de um projeto de cinema, essepercentual deveria ser diferente? Dever-se-ia esperar uma proporção diferente?No Brasil, junto com o rádio, o cinema era uma potente forma de educaras massas iletradas. O entusiasmo de utilização do cinema como meio educativoesteve presente já na década de 1920, ocasião em que não existia um “sistemaorganizado de educação pública no país” (SCHWARTZMAN, 1984, p. 52). Alémdisso, acreditava-se que a educação podia “moldar a sociedade a partir daformação das mentes e da abertura de novos espaços de mobilidade social eparticipação.” (SCHWARTZMAN, 1984, p. 51). Segundo Schwartzman, contudo, nadécada de 1930, ficaria muito mais clara que a educação seria um campo debatalha entre os que defendiam a escola pública e os que defendiam a escolaprivada, sendo esta defendida pela Igreja Católica e aquela, dentre outros,defendida pela Associação Brasileira de Educação (ABE), fundada em 1924 porHeitor Lira, que já se incumbia de estabelecer o debate em torno de um projeto deeducação para o Brasil por meio da realização de congressos, publicações de textossobre o assunto e a realização de cursos (SCHWARTZMAN, 1984, p. 52) - peloMovimento da Escola Nova, que tinha em John Dewey sua inspiração maior.No entanto, a Igreja Católica já havia realizado dois congressos deeducação em nível nacional: um na Bahia, em 1900, e outro no Rio de Janeiro, noano seguinte. Como consequência desses encontros, a Ordem dos Beneditinos deSão Paulo funda a primeira faculdade de filosofia, ciências e letras do Brasil. Afaculdade trazia consigo um instituto de educação (KULLOK, 2000, p. 37). ParaMaisa Gomes Brandão Kullok, o Brasil defendia a posição de uma universidade detipo utilitário e restrito às profissões, negligenciando a formação da cultura e dasciências (KULLOK, 2000, p. 38). Em 1920, dois decretos em São Paulo, realizadospelo pedagogo Antonio de Sampaio Dória, dão novos rumos para a educação.Responsável pela Reforma de 1920, conhecida como Reforma Sampaio Dória, elaprevia principalmente a erradicação do analfabetismo. Essa reforma reduz osestudos do primário de 4 para 2 anos e, com isso, ganha severas críticas. Contudo,como afirma Louisa Campbell Mathieson (2012, p. 19), ele o torna obrigatório e,com isso, gratuito. Ainda segundo Mathieson, a Reforma Sampaio Dória mudava aperspectiva educacional que até então vigorava desde a Reforma Caetano de
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Campos, em 1891, que tinha a “concepção educacional de ensinar tudo a todos,formando os alunos de maneira lenta e ampla.” (2012, p. 20). A reforma de Dóriapassou a representar para os estudiosos da educação, como lembra Mathieson (p.20), “ponto de viragem nos debates relativos à universalização do ensinobrasileiro.”Essa noção de universalização da educação é tomada pelo movimentoescolanovismo no Brasil, como lembra Schwartzman (1984, p. 52), que para essemovimento, “a educação deveria ser proporcionada para todos, e todos deveriamreceber o mesmo tipo de educação. Ela criaria, assim, uma igualdade básica deoportunidades (...).”.Esse caráter universalista é percebido também nos textos de Fernandode Azevedo, quando este, elogiando a reforma de 23 de janeiro de 1928, no DistritoFederal, expressa pelo Decreto 3.281, tem a expectativa de que tal reformaproporcionará “uma educação mais eficiente” e esperava que essa nova educaçãoestendesse a todos, “(...) reagindo contra os fins puramente individualistas daescola antiga”. E a seguir, afirma que “por essa reforma (...) pretendeu-se alcançar(...) aquela ‘educação universal’ a que se refere J. Dewey e que põe ao alcance detodos as suas vantagens e satisfaz à imensa variedade das exigências sociais e dasnecessidades e aptidões individuais (...).” (AZEVEDO, 2010, p. 704).Se, quanto à educação, a dimensão pública foi se definindo comoobrigação do Estado, o mesmo não se passou quanto ao rádio e à televisão. Apesarde o Rádio nascer estatal, como atesta o Decreto no. 3.296, de 10 de julho de 1917,que declara se tratarem de “exclusiva competência do Governo Federal os serviçosradiotelegraphico e radiotelephonico no território brazileiro”, ele se torna degestão eminentemente privada, com interesse privado predominante, o quesignifica que a educação não foi e não segue sendo sua prioridade.É nesse sentido que o projeto O cinema vai à escola parece atender certocaráter público quando, na rede pública de ensino, no mínimo, oferece a formaçãode um acervo predominantemente composto por filmes fora do circuitoexclusivamente comercial, com títulos nacionais e internacionais. Assim, soma-seao importante papel desempenhado pelas bibliotecas, um acervo pouco comumnas escolas. No sentido do atendimento dessa demanda, um acervo disponível na
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própria escola pode facilitar o trabalho de planejamento que incorpore o cinema.Em termos governamentais, ações têm sido tomadas no país para a maior inserçãode filmes nas escolas como a Lei nº 13.006/2014, que as obriga à exibição de filmesde produção nacional em suas instalações. Essa lei acrescenta ao Art. 26 da LDBNo. 9.394/96, o seguinte parágrafo: “§ 8o A exibição de filmes de produção nacionalconstituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógicada escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horasmensais.” (NR)136, preocupação já sentida quando o cinema era o meio decomunicação mais comum, depois da imprensa (SIMIS, 2015, p. 26), e que suaparticipação junto à escola é regulamentada em 1933, na Lei nº 5.884, de 21 deabril, que institui o Código de Educação do Estado de São Paulo, conformereferência feita anteriormente.Identificamos nesses documentos o papel secundário reservado aocinema. No entanto, perguntamo-nos se não seria o caso de ele oferecer-se muitomais a um processo de transmissão do que de auxiliar no ensino propriamente,uma vez que a arte não se apreende ao modo de um objeto científico. Epstein nosajuda a pensar a respeito quando aponta que “é porque permanece sempre precisae magnificamente concreta que a imagem cinematográfica se presta mal àesquematização que permitiria a classificação rigorosa, necessária a umaarquitetura lógica [...]” (EPSTEIN, Jean apud MARTIN, 2011, p. 23).Ainda que a disciplinarização do cinema ameaçasse sua constituiçãocomo arte tal como ocorre com a literatura, esvaziada pela escola de seu sentidoem si (TODOROV, 2009), quando a utiliza como suporte de metáforas e elipses,dentre outras figuras de linguagem, não seria vantagem ter o cinema comodisciplina autônoma? Considerando a observação de Todorov quanto ao ensino daliteratura, o mesmo se passaria com o cinema? Pensamos que, bem ou mal, peladisciplina Literatura, os alunos passam por autores brasileiros e estrangeiros. Naausência do cinema na escola é possível que os alunos nunca cheguem a conhecerobras como Limite (1931), Ganga Bruta (1933), Matar ou Correr (1954), Rio 40

graus (1954), O grande momento (1958), Deus e o Diabo na terra do sol (1963), O

136http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=27/06/2014, acesso em 1º. de outubro de 2015).
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bandido da luz vermelha (1968), Bang bang (1971), para citar alguns títulosimportantes do cinema nacional.Para muitos é premente que a educação formal contemporânea acolhaquestões de seu tempo, como a entrada do cinema na escola, mas o de outrosaudiovisuais também como a televisão. É o caso de Martín-Barbero: “São muitos ostemas que não chegam ao adolescente e ao jovem pelo lado da escrita: livros,jornais, revistas. Mas que podem chegar pela televisão, (...) que pode agendartemas importantes para o país e o mundo.” Poderia ainda “mostrar-se para a escolacomo uma chave do aprendizado de toda a sofisticação que hoje passa pelaexperimentação audiovisual.” (MARTÍN-BARBERO. In CITELLI & COSTA, 2011, pp.208-209). Martín-Barbero está sugerindo a televisão, o vídeo e o cinema na escolanão apenas como comunicação que faz circular informação, como suportes quearmazenam informação, mas como desvendamento do modo de produzi-la. Aresistência dessa instituição, no entanto, apresenta-se na departamentalização daentrada do audiovisual na escola, que responde a uma forma “escolar” de ensino-aprendizagem “linear, completamente segmentada, em termos de pacote de saber(...).”. Para ele, esse modo de tratar os temas na escola “é desconhecer todos osoutros modos de organização, de difusão, de contato com o conhecimento que oadolescente está adquirindo.” (MARTÍN-BARBERO. In CITELLI & COSTA, 2011, p.208). Mesmo considerando um projeto específico de cinema na escola, comoé este que ora analisamos, faz-se necessário cumprir com o cinema uma equaçãode comunicação com os temas abordados pelas disciplinas a partir dos filmes. Istoé, os filmes são suportes pedagógicos para os temas maiores das disciplinas. “Achamada Ideia abrangente é um classificador que serve para estabelecer ordem,mas não conexão” (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 104).Na escola o ensinar é estrutural (ensignar, pôr em signos), cujo fim é, emprimeira instância, o de comunicar, acentuando o imperativo das ordens ebuscando, com isso, sintomaticamente, restaurar na contemporaneidade a perdada perspectiva histórica única (FAVARETTO, 1993), domesticando (FOUCAULT,1988) a subjetividade do espectador. Esse vazio que resiste à perspectiva dahistórica única é a alforria do filme evitando a moldura da fetichização.
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Ao se recusar às promessas redentoras da totalidade, da teleologiados sistemas de pensamento, enfim dos sistemas derepresentação, as continuidades como, por exemplo, aquela queprevalece atualmente, a da informação e da comunicação, a apostaque se tem que fazer é a de não se render à tentação de colmatar ovazio que então se instala, mas, o que é, repito, uma aposta,descobrir e trabalhar nos interstícios (na falha, na brecha) dovazio (FAVARETTO, 2011, p. 102-103).
Contudo, a identificação dos filmes que se constituiriam desse vazio ouque melhor permitiriam o trabalho “nos interstícios do vazio” não é tão simples.Além dos aspectos propriamente estéticos de um filme, há outros a seremconsiderados, que podem destacá-lo na medida em que ele atenda à demandasocial de um determinado debate, situando-se e determinando o debate. Exemplodisso de que estamos falando são as obras premiadas em grandes festivais quetematizam o holocausto dos judeus na II Guerra Mundial como A Vida é Bela (Lavita è bella, 1997), de Roberto Benigni, de humor fácil. Tais filmes passam a serexibidos com certa regularidade, em grande medida, pelo debate que produz, nãopor serem exatamente “arte”. Na indústria cultural, “o cinema e o rádio nãoprecisam mais se apresentar como arte” (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 100).Adorno e Horkheimer ressaltam o problema da eleição do filme como confirmaçãoda identidade.Na mesma chave, lembramos o recente caso do filme Aquarius (2016),do diretor Kleber Mendonça Filho, que (apesar de apresentar problemas de ritmo euma interpretação solene dos atores, entre outros), ao final da sessão (como foicomum nas primeiras semanas de exibição do filme) os espectadores aplaudiamfervorosamente ao embalo de “Fora Temer”137, menção às passeatas ocorridas noBrasil em favor da saída do então presidente do país, empossado depois daconfirmação polêmica de “impedimento” da antes presidenta eleita Dilma Roussef.O filme foi preterido por defensores da chamada extrema direita no Brasil.Reinaldo Azevedo, por exemplo, escreveu na revista Veja: “Assim que ‘Aquarius’estrear no Brasil, o dever das pessoas de bem é boicotá-lo”138, frase que o cineasta,

137 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/08/1807546-exibicao-de-aquarius-em-gramado-comeca-com-gritos-de-fora-temer.shtml.138 http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/assim-que-aquarius-estrear-no-brasil-o-dever-das-pessoas-de-bem-e-boicota-lo-que-os-esquerdistas-garantam-a-bilheteria/. Acesso dia 11 desetembro de 2016.
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como provocação e, ao mesmo tempo, demarcando seu espaço ideológico, levou aocartaz oficial do filme. Outro caso com grande repercussão social no Brasil foi ofilme Que horas ela volta (2015), da cineasta Anna Muylaert que, tematizando arelação entre patrão e empregado, abre uma ferida no Brasil, que é o trabalhodoméstico. A exibição do filme em vários CEUs – Centro Educacional Unificado, emSão Paulo, causou grande reação no público, que aplaudia e vibrava principalmentequando a empregada doméstica (personagem interpretada por Regina Casé) dá anotícia que sua filha foi aprovada no vestibular, enquanto o filho da patroa nãohavia logrado êxito no mesmo exame.Esses dois filmes têm o mérito de dialogar com problemas brasileiros,além de marcarem suas posições político-ideológicas sem o abandono de cuidados“artísticos” da forma. É sem dúvida uma perda o fato de a escola não conseguiracolher essa discussão por meio do cinema. A escola parece não se sensibilizarpara aparelhar-se dessa discusão.Mas, na escola, o cinema não precisaria se apresentar como arte? Acrítica ao filme seria suficiente? Fica evidente no projeto O cinema vai à escola, quenão. Prova disso são os critérios do Projeto para seleção dos filmes. Contudo, atradição logocêntrica – reforçada paradoxalmente no Projeto - que caracteriza oensino escolar secundariza o que não for fundado no lógos. Assim, o cinema entrana configuração escolar como auxiliador dos trabalhos pedagógicos, comoentretenimento, a fim de ajudar o trabalho duro, “verdadeiramente” escolar, que sebaseia em textos das várias ciências. Se lembrarmos que Eric Rohmer139 usou estepseudônimo para não escandalizar a classe de professores de literatura da qualfazia parte em razão de ele passar a escrever sobre cinema, não estaríamos, hoje,tão distante dessa atmosfera.Para atender a esse apelo da palavra, os filmes comerciais são os maisindicados, aqueles moldados pela linguagem clássica hollywoodiana -predominatemente “falados” - cujos atores do star system (com grande bilheteria),em geral, são arautos da identidade. Seus personagens falam o que já se sabe, o quejá se diz antes de ele falar, porque eles vestem as palavras do tom que já outrostantos usaram, e que tal roupa, antes de desgastada, atualiza-se como a um paletó
139 Para saber mais, consultar COUTINHO, Mário Alves. Escrever com a câmera: a literatura
cinematográfica de Jean-Luc Godard. Belo Horizonte: Ed. Crisálida, 2010, p. 38.
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que se adéqua ao corpo com o passar do tempo. Eles falam com a garantia de que opúblico entenderá o que sai de sua boca. Para Adorno e Horkheimer, esse falarreduziu a linguagem ao silêncio (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 106).A obra medíocre, como denominam Adorno e Horkheimer, sempre seateve ao apelo da identificação com o público, tentativa de eliminação daproblemática relação entre exterior e interior, indivíduo e sociedade, na reduçãoda referência ao signo, e que a grande obra sempre se recusou (ADORNO &HORKHEIMER, 2006, p. 108). E, no entanto, a obra de arte não precisa dejustificativa, a não ser aquela de definir-se como forma, pois ela “não é meio paraexposição de um conteúdo.” (BENJAMIN, 1999, p. 84). O cinema divertiria o sujeitoe, na diversão, como fuga da realidade, seria um meio de escapar ao enrijecimentodo trabalho dentro da lógica capitalista. Promoveria a fuga do mecanicismo docapitalismo. Para Adorno e Horkheimer, até na diversão, e firmemente aí, a lógicada indústria cultural seria perversa, pois ela formata os meios de interação entre aspessoas. Tenta-se escapar ao processo mecanizado do trabalho por meio dadiversão, mas o riso é a caricatura da felicidade. Rir é como o estalar daengrenagem da fábrica: “Um grupo de pessoas a rir é uma paródia da humanidade”(ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 116). Na indústria cultural, o riso é valorizadoem detrimento do trágico, que é expurgado. O riso nos espetáculos da indústriacultural é a manifestação da expulsão do trágico. O cinema torna-se uma instituiçãode aperfeiçoamento moral, de tentativa de controle desse trágico. (Cf. ADORNO &HORKHEIMER, 2006, p. 126).
A liquidação do trágico confirma a eliminação do indivíduo. Naindústria, o indivíduo é ilusório não apenas por causa dapadronização do modo de produção. Ele só é tolerado na medidaem que sua identidade incondicional está fora de questão. Daimprovisação padronizada no jazz até os tipos originais docinema, que tem de deixar a franja cair sobre os olhos para seremreconhecidos como tais, o que domina é a pseudoindividualidade(ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 127-128).

O cinema parece ser convocado pela escola para ressaltar essa pseudo-individualidade de que falam Adorno e Horkheimer ou, nos termos de ElizabethRoudinesco (2000), individualidade e menos subjetividade. É nesse sentido que o



283

cinema na escola teria o propósito de sustentar-se como veículo de informação,acrescido do plus da leveza do espetáculo a que é associado e investido. Sua função,enfim, certamente não seria a de provocar rupturas. O projeto O cinema vai à escolaendoça esse lugar do cinema.O filme comercial rendido à identificação não deixa liberdade para oespectador passear livremente pelo quadro fílmico; é feito de tal forma que exigepresteza de bom observador, mas, ao mesmo tempo, não permite umadesenvoltura intelectual nem sensível em razão do desfile de imagens e derecursos como a música e ruídos para acentuar um aspecto no quadro fílmico:
[Os filmes] São feitos de tal forma que sua apreensão adequadaexige, é verdade, presteza, dom de observação, conhecimentosespecíficos, mas também de tal sorte que proíbem a atividadeintelectual do espectador, se ele não quiser perder os fatos quedesfilam velozmente diante de seus olhos (ADORNO &HORKHEIMER, 2006, p. 104-105).

Ainda se considerarmos o DVD, quando geralmente tentamos pará-lo,não é pouco frequente que tentemos voltar ao ponto exato de onde paramos.Diferentemente do livro, que se pode fechar a seu bel prazer, o filme transcorre eos olhos têm que se adequar ao tempo do filme.
As instruções que o observador recebe dos jornais ilustradosatravés das legendas se tornarão, em seguida, ainda mais precisase imperiosas no cinema, em que a compreensão de cada imagem écondicionada pela sequência de todas as imagens anteriores(BENJAMIN, 1996a, p. 175).

E isso não se dá por esforço de cada filme, mas resulta de um formatoadquirido por outros filmes e produtos culturais diversos. Segundo Adorno eHorkheimer, os produtos gerais da indústria cultural deixam o espectadorfamiliarizado com os desempenhos exigidos dele na audiência de um filme. ParaMartín-Barbero, Adorno e Horkheimer engessam a discussão sobre “o popular nacultura”, tomando-o apenas como produto industrial. A entrada de Benjamin em
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cena muda esse cenário140. Para Benjamin, ao contrário de Adorno, a técnica aliadaàs massas seria capaz de emancipar a arte. Benjamin esboça “algumas chaves parapensar o não-pensado: o popular na cultura não como sua negação, mas comoexperiência e produção” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 72), discussão nãocontemplada pela teoria de Adorno. Como se sabe, quanto à aura da obra de arte,para Benjamin, a técnica desvincula a arte da tradição. A cada reprodução de umaobra torna-se mais impossível o irrepetível aurático. O agente mais poderoso nessatransformação técnica é o cinema, que se relaciona
intimamente com os movimentos de massa, em nossos dias. [...].Sua função social não é concebível, mesmo em seus traços maispositivos, e precisamente neles, sem seu lado destrutivo ecatártico: a liquidação do valor tradicional do patrimônio dacultura (BENJAMIN, 1996a,  p. 169).

Benjamin identifica a passagem de um tempo (o da produção auráticada obra de arte) a outro, o da produção política da obra de arte. Se a obra de artenesse período a que poderíamos denominar de aurático - a obra de arte estavaligada a rituais –, na época política ou da reprodutibilidade técnica contemporânea,assume um status social outro: “Em vez de fundar-se no ritual, diz Benjamin, elapassa a fundar-se em outra práxis: a política.” (BENJAMIN, 1996a, p. 171-172).O filme já nasce não-aurático, uma vez que o aspecto dareprodutibilidade é a ele, mais que à fotografia, intrínseco, diferente da literaturaou da pintura, cuja “condição [é] externa para sua difusão maciça.” (BENJAMIN,1996a, p. 172), ainda que essas duas últimas, também não escapem a essa novadimensão em que passa irremediavelmente a se situar a arte no mundo atual.Assim, se a obra de arte, restrita ao modelo original, não podia serreconhecida pelas massas, configurando-se aí seu valor de culto, com areprodutibilidade técnica contemporânea tem-se uma circulaçãoconsideravelmente maior da obra de arte pela cidade, passando a ser conhecidapelos citadinos. A questão que se coloca aí é a de que o valor de exposição é, agora,substrato da obra de arte.
140Apoiando-se em Habermas, Ricardo Teixeira diz ter a indústria cultural efeitos paradoxais. “Porisso acho que Habermas tem razão, o efeito da indústria cultural é às vezes ambivalente, e no casoda coleção Os Pensadores foi ambivalente.” (TERRA, 2012, p. 344).
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Como pensar a experiência na escola senão elegendo a inevitabilidadedo valor de exposição da obra de arte? Talvez caiba à escola como tarefa histórica,na sombra de Benjamin, “fazer do gigantesco aparelho do nosso tempo [o cinema]o objeto das inervações humanas [...].” (BENJAMIN, 1996a, p. 174).
O Cinema vai à escola se insere num contexto maior de busca deinteração entre educação e arte cinematográfica. É o que se pode observar emprojetos similares desenvolvidos no mesmo período em outros estados brasileiros,caso dos estados do Rio de Janeiro e de experiências com a realização deaudiovisual e de formação de pessoal no caso do Instituto de Arte e Cultura doCeará - IACC, mais conhecido por seu nome de fantasia “Instituto Dragão do Mar”,em Fortaleza, criado na década de 1990, onde são ministrados cursos com acessogratuito de pintura, artesanato, música, fotografia e audiovisual, dentre outros. Nocaso do Rio de Janeiro, a parceria entre as secretarias do Estado da Cultura e daEducação criaram o Programa Cinema para Todos, que consiste na entrega devales-ingresso a estudantes, que poderão, com acompanhante, frequentarquaisquer salas de cinema conveniadas, em qualquer dia da semana e horário,inclusive em feriados e nas férias, para ver filmes nacionais. O programa aindaabriu concurso entre as escolas estaduais pelo qual aquelas selecionadaspassariam a ter um cineclube e receberiam um kit de equipamentos de áudio evídeo, acervo de filmes com direitos autorais liberados, além de uma oficina decapacitação para manutenção do equipamento e do espaço. Trinta escolas foramcontempladas. Todas as escolas do estado também concorrem para participaremde oficinas de vídeo promovidas pela equipe pedagógica do Programa. O cinema

vai à escola não tem um braço com salas de cinema, nem com uma configuraçãoespecífica para produção de filmes. Sua atuação é fundamentalmente em sala deaula, junto às disciplinas, com os filmes das caixas.
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5.8- Os Cadernos de Cinema do Professor do projeto O cinema vai à escola

Figura 16– Foto do Caderno de Cinema do Professor (vol. 1).
Apresentamos a foto (Figura 16) do Caderno de Cinema do Professor 1,porque nos parece importante chamar atenção para a imitação que se faz pelalombada do Caderno, imitando um caderno a fim de fazer jus ao nome que ele leva.Isso também, pela finalidade de tornar o caderno mais acessível ao professor.
A publicação do primeiro volume dos Cadernos de Cinema do Professorse dá simultaneamente ao lançamento do programa Cultura é currículo, isto é, noano de 2008, sendo os outros publicados em anos subsequentes. São 26 títulos,sendo que todos foram enviados às escolas, a maioria com sinopses, curiosidadessobre os filmes e propostas de uso pedagógico de tais filmes. Um deles traz quatroartigos que resolvemos comentar para que o leitor possa ter ideia do materialdestinado às escolas.
1- O primeiro deles141, lançado em 2008, escrito apenas por DevanilTozzi, consiste em orientações gerais sobre o cinema na primeira parte e empanorama sobre as razões para a escolha dos filmes que compuseram as caixas que

141Disponível emhttp://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/administracao/Anexos/Documentos/320090708123630caderno_cinema1_web.pdf. Acesso em 10 de outubro de 2015.
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foram enviadas às escolas. Dentre as razões, Tozzi indica que foi considerada anecessidade de professores e alunos conhecerem filmes de diversos países, deépocas e de escolas diferentes, e que também os filmes não tivessem sidoapresentados exaustivamente na televisão. A seguir o primeiro Caderno tem aseguinte estrutura:- “Os filmes” - Comentários sobre 30 filmes distribuídos nas caixas deDVDs. Os comentários consideram os filmes como suporte pedagógico para uso emsala de aula, sugerindo formas de elaboração de uma proposta. Nessa parte há umaficha técnica de cada filme comentado.- “Algumas marcas do projeto” – Aqui, os organizadores dos Cadernosfalam das dificuldades de selecionar os filmes do projeto e agradecem a váriasescolas por servirem de consulta na escolha dos filmes, que teve um total de maisde 1000 títulos antes da seleção final.- “Frases sobre cinema” – Consiste na disposição de várias frases derealizadores e pessoas que escreveram sobre o cinema.- “Mais filmes, outras descobertas...” – Consiste numa lista deindicação de 100 filmes, de A a Z, para o professor aumentar seu repertório, poisvárias das indicações, alerta o texto, não são apropriadas para o uso em sala deaula.
2- O segundo volume do Caderno de Cinema do Professor142, lançado em2009, apresenta um texto de quatro autores. São eles:- Cinema: experiência cultural e escolar, de Marcos Napolitano.- A linguagem do cinema no currículo do Ensino Médio: um recurso para o professor,de José Cerchi Fusari.- Uma história do cinema: movimentos, gêneros e diretores, de Eduardo Morettin.- A linguagem cinematográfica, de Eduardo Ramos.
O primeiro dos textos, do prfessor da USP Marcos Napolitano, apresentao cinema como arte das massas, desde o início do século XX, mas também a TV,

142 Disponível emhttp://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/administracao/Anexos/Documentos/320090708123643caderno_cinema2_web.pdf. Acesso em 10 de novembro de 2015.
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“como espaços de lutas sociais, culturais e políticas, objetos de disputaseconômicas, veículos de inculcação ideológica e de projeções de utopias esentimentos.” (NAPOLITANO, 2009, p. 11). Sugere alguns modos de uso de filmesem sala de aula como o de projetar dois filmes que tratem da mesma temática.Segundo ele, os contrastes sobre o mesmo tema pode enriquecer a leitura. Doisfilmes sobre gladiadores, por exemplo, Spartacus (Spartacus, 1960), de StanleyKubrick, e Gladiador (Gladiator, 2000), de Ridley Scott, apresentam versões bemdistintas. O primeiro faz uma leitura da Roma Antiga sob a perspectiva das lutaspolíticas do século XX (democracia, revolução, ditadura). O segundo, sob oindividualismo e os valores neoliberais do final do século XX (NAPOLITANO, 2009).Napolitano ainda afirma que em si a projeção de um filme já éformativa, mas que a escola pode adensar essa experiência. Assim, uma “análisefílmica começa quando conciliamos o olhar que capta o resultado final de um filmee a reflexão sobre as escolhas, recursos e processos que estão por trás destesresultados.” (NAPOLITANO, 2009, p. 18). Na lista de filmes, o professor pode iralém das obviedades dos títulos para adolescentes de “baixo nível”. Ele pode seutilizar de filmes “mais difíceis”, como diz Napolitano, pois se o professor nãoacreditar nessa via, tornam-se menores as chances dos alunos de tambémacreditarem. Para tanto, é preciso que o professor não pense o filme como“ilustração” de alguma matéria dada. E sugere duas possibilidades: 1) O filme comoum “texto” gerador de debate sobre temas que o professor selecionaantecipadamente. O outro modo de uso do filme 2) é este ser tomado como umdocumento em si, considerando os valores, conceitos , atitudes e representaçõesque ele veicula sobre a sociedade, a ciência, a política e a história. Napolitano aindadestaca a necessidade de apresentar os elementos que compõem a obra como ostemas, a roteirização, recursos de câmera, trilha sonora, montagem, dentre outros.Como também a recepção da crítica especializada à obra (NAPOLITANO, 2009).Lembra ainda que o mau uso do filme gera preconceitos como o de nãoparecer haver aula, porque o professor vai passar um filme. Por isso, Napolitanodestaca a importância de o professor se preparar bem para os elementosapresentados no filme, inclusive as partes polêmicas, se for o caso.
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A seguir, Napolitano destaca que para a seleção de filmes a seremexibidos no ano letivo, é importante sondar a cultura audiovisual dos alunos comum questionário que aborde questões como: 1) “Quantos filmes você viu no últimoano? Quais os filmes de sua preferência? Você assiste a filmes no cinema ou naTV?” (NAPOLITANO, 2009, p. 27). De posse dessas informações, o professor poderáprojetar os filmes que, a princípio, serão de interesse dos alunos, como poderáanalisar o repertório audiovisual, criando hipóteses sobre as possibilidades dessesalunos analisarem uma determinada obra fílmica.O segundo texto desse volume é de José Cerchi Fusari, tambémprofessor da USP, que começa abordando a importância do currículo na definiçãodas experiências de uma escola e sua tradução em Projeto Político Pedagógico –PPP. Para esse autor, o PPP, ao contrário do currículo formal, é dinâmico eexpressa mais amplamente a comunidade, a escola e a sociedade, cabendo a essainstância pensar a entrada do cinema e o modo que se daria essa entrada. Ainda deacordo com Fusari os filmes podem contribuir para o desenvolvimento deconhecimentos, habilidades, atitudes e saberes “para uma aprendizagem decidadania pautada pela consciência de prática de direitos e deveres, na perspectivado bem comum, além de facilitar vivências culturais diferenciadas.” (FUSARI, 2009,p. 37). Diferentemente de Napolitano, Fusari especifica o destino dos usos docinema na escola: a cidadania, entendida aí como usufruto de direitos ecumprimento de deveres. A vivência cultural parece ter sua importânciadiminuída. Além disso, estabelece a conscientização como via de materializaçãodesses objetivos. Parece que Fusari se encontra no esquema já bem consolidado dobinômio ensino-aprendizagem.Sugere a seguir alguns cuidados que o professor deve tomar antes,durante e após a exibição de um filme. Antes, o professor deve, por exemplo,informar-se sobre a linguagem cinematográfica voltada para o ensino, “identificarnexos e sentidos nas diferentes áreas e disciplinas escolares”, “assistir ao filmeselecionado antes da experiência com os alunos, planejando sua abordagem (...),garantindo, porém, espaço para as manifestações criativas que o filme poderáprovocar.” (FUSARI, 2009, p. 38). Durante a projeção o professor deve estar atento
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às reações dos alunos, possíveis indicadores “daquilo que é mais denso e do que émais leve no filme e o sentimento que provoca em cada um (...)” a fim deproporcionar uma troca de ideias e informações. Sugere, por fim, que asimpressões dos alunos sejam acolhidas pelo professor a fim de que a maioriaexpresse seus pensamentos e emoções; procurar fazer análises fílmicas, evitando omaniqueísmos.O terceiro texto, de Eduardo Morettin, traça a história do cinema desdea polêmica quanto à paternidade deste invento (Thomas Edson, com seuquinetoscópio, nos EUA, e Max Skladanowsky, com seu bioscópio, na Alemanha),passando pela fase inicial, o “primeiro cinema”, que era marcada pela “falta depreocupação em contar histórias, dado que o interesse estava nas própriasimagens, pensadas como ‘atrações’” (MORETTIN, 2009, p. 48) até os dias atuais. Apartir de 1906 os filmes de ficção começaram a sobrepujar os “documentários”,com aumento do interesse do público, o que se chega a gerar espaços grandes paraexibição desses filmes, chamados de nickelodeon. Os filmes se tornam cada vezmais narrativos, como são exemplos, na França, as obras Fantômas (1914) e Les

Vampires (1915), de Louis Feuillade. Na Itália, Giovanni Pastrone com seu Cabiria(1914). Mas é com David Griffith, nos Estados Unidos, diz Morettin, que os filmesganharão maior extensão, por exemplo. Pois sua duração até 1908 costumava serde no máximo 15 minutos. Em 1911 os filmes chegam a 30 minutos. O trabalho demontagem aparece como fundante do filme ficcional. Importava
determinar a ligação entre os planos filmados, marcando seuritmo, construindo um espaço e um tempo próprios. Além disso,no chamado cinema silencioso, recorria-se aos intertítulos entreum plano e outro, com o intuito de fornecer ao espectador asinformações complementares necessárias ao entendimento dahistória (MORETTIN, 2009, p. 50).

O filme, como uma história contada, começa, pois, a caracterizar essesfilmes. Em 1913, diz Morettin, a Biograph se recusa a comercializar seu Judith de

Betúlia (Judith of Bethulia, 1914) em razão de acreditar que o público nãopermaneceria sentado por uma hora, tempo de duração do filme (MORETINN,2009, p. 51). Mas os nickelodeons já eram prova de que o público aumentava cadavez mais, tornando o cinema um entretenimento de massa.
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Contudo, como faz notar Morettin, é em 1915, com Nascimento de uma

nação (The birth of a nation, 1915), com duração de duas horas e meia, que seconsolidaria o chamado cinema clássico. Curioso que tal filme fosse uma apologiaao racismo, enaltecendo os feitos do conhecido grupo Ku Klux Kan.À consolidação da chamada narrativa clássica, houve tentativas derupturas, como aquelas promovidas pelas vanguardas. Estas
procuraram construir alternativas consideradas mais apropriadasao meio visto como fruto e parte integrante da modernidade. Nosanos 1910 e 1920, esses artistas queriam afastar o cinema de umatradição passadista (representação calcada na realidade e naaproximação feita à arte dramática, entre outros elementoscriticados), supervalorizando a visualidade em seu poderrevelador e superando as convenções da linguagem verbal(MORETTIN, 2009, p. 53-55).

Morettin aponta o filme Gabinete do Dr. Caligari (The cabinet of Dr.Caligari, 1920), de Robert Wiene, como marco dessa tentativa de rupturapromovida pelas vanguardas, em virtude de sua ampla aproximação de seus planoscom as artes plásticas.Outra tentativa de ruptura com a narrativa clássica acontece na UniãoSoviética, com Greve (Stanchka, 1925), Encouraçado Potemkin (BronenosetsPotemkin, 1925) e Outubro (Oktyabr, 1928), todos de Sergei Eisenstein, paraquem, diz Morettin (2009), os processos é que deveriam ser representados, não oseventos. A ele, interessa o conflito, não a passagem leve de um plano a outro.
Assim, procurava conferir um estatuto outro à montagem, pormeio da interrupção do fluxo dos acontecimentos e da intervençãodo sujeito no discurso por meio da inserção de planos quedestroem a continuidade espaço-temporal do cinema clássico (...).O que interessa a Eisenstein é (...) o conflito (MORETTIN, 2009, p.56).

Da União Soviética, Dziga Vertov, apresenta Um homem com a câmera(Chelovek s kino-apparatom, 1929), sem uso de letreiros, que buscou “criar umalinguagem internacional e absoluta do cinema baseada na total separação entrecinema e texto e literatura.” (VERTOV apud MORETTIN, 2009, p. 57).
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Enquanto isso, o estadunidense Robert Flaherty, em 1922, faz Nanook, o

esquimó (Nanook of the North, 1922), “instituiu um padrão para o tratamentoconferido ao outro, pautado pela tentativa de recuperação das experiênciasprimordiais da sociedade e da cultura retratadas.” (MORETTIN, 2009, p. 57).Morettin lembra que nesse período, no Brasil, os anos 1920 forammarcados pelos ciclos regionais, dentre eles, Recife, Pelotas, Campinas, Cataguases,de onde sairia Humberto Mauro, que chegou a fazer cerca de 300 filmes (entrecurta e média-metragem) pelo INCE, o Instituto Nacional de Cinema Educativo.Antes da criação do INCE, a chegada do som ao cinema havia geradogrande impacto no cinema do Brasil, pois encareceu a produção e o ciclo regionalnão conseguiu dar continuidade. O INCE foi resultado da presença do Estado nacultura e na educação a fim de fomentar e retomar a produção de filmes.Dessa intervenção do Estado, tem-se como resultado a Legislaçãoprotecionista, a censura no âmbito federal (Decreto No. 21.240, de 4 de abril de1932), conforme já citamos anteriormente, e a obrigatoriedade de exibição de umcurta-metragem brasileiro antes das projeções dos longas da programação normal.De acontecimentos importantes ainda na década de 1930, Morettin citaa criação nesse ano da Cinédia por Adhemar Gonzaga. São dessa produtora osfilmes Ganga Bruta (1933), de Humberto Mauro, e O Ébrio (1946), de Gilda Abreu etambém os musicais com participação da Carmen Miranda.A Atlântida, por sua vez, é fundada em 1941, e será até o final dessadécada a maior produtora brasileira. São delas as chanchadas estreladas porGrande Otelo e Oscarito, e no ano de 1954, com dois grandes sucessos: Nem Sansão

nem Dalila (1954) e Matar ou Correr (1954), ambos dirigidos por Carlos Manga -aliás, ano em que fechava as portas a Vera Cruz, fundada em 1949, e responsávelpor produções como O cangaceiro (1953), de Lima Barreto, e filmes estrelados porMazzaropi. Segundo Morettin, a Vera Cruz, criada pela burguesia paulistana a fimde modernizar São Paulo, que em 1950 completaria 400 anos, para fazer filmescom equipamentos de ponta e em estúdios (à Hollywood), não atentou para adistribuição e a exibição, “dois suportes do tripé industrial” (MORETTIN, 2009, p.62), controladas por empresas estadunidenses.
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Enquanto isso, o poderio dos EUA seguia forte. Mas no pós II GuerraMundial, já no ano de 1945, Roberto Rossellini apresenta a obra Roma, cidade

aberta (Roma, città aperta, 1945), parte do que viria a se denominar o Neo

Realismo italiano, movimento do qual também fará parte Vittorio De Sica, com
Ladrões de Bicicleta (Ladri di biciclette, 1948) e Umberto D (Umebrto D, 1952). Em1943, Luchino Visconti já fizera Obsessão (Ossessione, 1943), mas que não tinha ascaracterísticas do movimento. Trata-se de uma grande resistência ao cinemaestadunidense e inspirará vários outros movimentos no mundo, como o Cinema

Novo, no Brasil, que tem seu precursor em Nelson Pereira dos Santos, com Rio, 40

graus (1955) e Rio, zona norte (1957). “Feito fora dos estúdios e privilegiando umenfoque marcado pelos debates em torno do nacional e do popular”, influenciariaRoberto Santos, com O grande momento (1958), dentre outros, como o cineastaícone, Glauber Rocha. Este também seria influenciado pela Nouvelle Vaguefrancesa. Filmes como Os incompreendidos (Les quatre cents coups, 1959) e
Acossado (À bout de souffle, 1960), de baixo orçamento e feitos em locação, fora deestúdios. Contudo, vale lembrar que a relação do Cinema Novo brasileiro com acrítica francesa tem sua dívida com O cangaceiro, que “foi o primeiro filmebrasileiro a atingir o mercado internacional. O filme impressionou o crítico dos
Cahiers du Cinéma, Jacques Doniol-Valcroze (...).” (FIGUEIRÔA, 2004, p. 38).É daí que o Cinema Novo de Glauber Rocha, Paulo César Saraceni, CacáDiegues, Leo Hirszman, David Neves, Joaquim Pedro de Andrade, dentre outros,tiram sua inspiração maior.Diferente da seriedade do cinema novo, o cinema marginal ou cinema do

lixo terá no deboche sua marca maior. São nomes como Rogério Sganzerla, com O

bandido da luz vermelha (1968), Júlio Bressane, Andrea Tonacci, Ozualdo Candeiase Carlos Reichenbach.Na década de 1990, diz Morettin, os filmes são agrupados no que sechamou “cinema da retomada”, que tem os filmes Central do Brasil (1998), deWalter Salles, e Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, dentre outros, comoaqueles que tiveram grande aceitação de crítica e de público.
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O quarto e último artigo, de Eduardo Ramos, cineasta e roteirista, definea linguagem cinematográfica como o jeito de o filme tratar e mostrar determinadotema, e que o espectador é “alfabetizado” nessa linguagem sem que se dê conta. Ocinema sempre tem algo a dizer ao espectador e o meio pelo qual o faz é o filme.Este, cada vez mais sofisticado, tem estratégias das quais o espectador deve seapropriar para que possa entender melhor o filme. Ao dizer que o cinema “mostra”Ramos não se refere ao próprio objeto. Ele cita Christin Metz, que diz que o cinemaopera com a imagem dos objetos e não com eles próprios. Fala do cinema comouma linguagem que dialoga com outras, como a música, por exemplo. Ela tem queestar concatenada “com os ruídos da cena, entre as falas de personagens enarradores.” (RAMOS, 2009, p. 76). Da fotografia, o cinema toma “a noção deenquadramento: a forma, o tamanho, a composição e os limites ao emoldurar umacena ou uma paisagem pela lente da câmera.” (RAMOS, 2009, p. 76).A seguir, o autor define vários elementos da linguagem do cinema comoelipse, movimento de câmera, ritmo, montagem, ruídos, silêncio, fade out, fade in,decupagem, a relação entre filme e o digital. Ressalta o espectador como o fim daobra, que se completa com a audiência. O tipo da audiência que se quer atingir já édefinido no roteiro.E no final do artigo, define a função dos profissionais do cinema, dentreeles, diretor, roteirista, produtor executivo, diretor de produção, diretor defotografia, primeiro assistente de câmera, diretor de arte, cenógrafo, montador,editor de áudio e diretor musical.
3- O terceiro volume143, também lançado em 2009, apresenta umaconversa informal com críticos de cinema como Inácio Araújo e cineastas comoWalter Lima Jr., Anselmo Duarte e Eduardo Coutinho, com o diretor da CinematecaBrasileira, Carlos Magalhães, e com dois professores da rede estadual de ensino,Godofredo Bonadies e Sandra Haddad, que relatam suas experiências com ocinema em sala de aula. Estas conversas ficaram assim organizadas:

143 Disponível emhttp://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/administracao/Anexos/Documentos/320100701185037caderno_cinema3_web.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2015. Acesso em 20 de novembro de 2015.
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-O Complexo mundo do cinema - entrevista com Inácio Araújo.
-Fazer um filme é como contar uma história num bom bate-papo - entrevista comAnselmo Duarte.
-Encontros e mediações de um filme - entrevista com Eduardo Coutinho.
-Cinema: passado e presente - entrevista com Carlos Magalhães.
-O cinema como prática educativa – entrevista com Sandra Haddad.
-Cinema e escola: olhar, descobrir e ensinar – entrevista com Gofredo Bonadies.
-Depoimento de Walter Lima Jr.

Para Inácio Araújo, o cinema, em seu aparecimento, é aquele que colocatoda a arte em crise. Assim, a semelhança com o mundo exterior já não seria objetodas artes plásticas. Diz ser o cinema uma arte impura, pertencendo ao domínio dasimagens, das letras e da indústria; e cara, diferente das artes plásticas e daliteratura. Respondendo à pergunta sobre o fundamento de uma escolacinematográfica, Araújo aponta para a história. Ele diz que sem a derrota daAlemanha na I Guerra Mundial não teria havido expressionismo. No caso do
Cinema Novo brasileiro, havia uma vontade de mostrar o “homem brasileiro”, a“realidade brasileira” (ARAÚJO, 2009, p. 11).Fala da potência da imagem do cinema como registro documental, aindaque se dê numa ficção. Dessa forma, o professor, que se utiliza do filme comoilustração, deve salientar que o filme contém sempre uma versão do eventoestudado (portanto, passível de discussão), não podendo, com isso, ser entendidocomo a materialização deste evento. No entanto, o filme antigo, num plano de ruaconsegue informar como as pessoas se vestiam, por exemplo, e vários outroscostumes. Nesse sentido, o desaparecimento de filmes como Alô, alô carnaval e
Favella dos meus amores é uma grande perda, pois possibilitavam a oportunidadede ver as pessoas “tal como eram”. Quanto a esse aspecto do cinema de mostrar,documentar, diz Araújo que é por essa razão que, no Brasil, há uma repressão aodocumentário, porque ele levaria para as telas os negros, os pobres, osdesdentados, isto é, o contrário de uma imagem que se queria criar, um Brasil
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branco, “‘sofisticado’, bem vestido, que ia ao clube Fluminense, essas coisas.”(ARAÚJO, 2009, p. 15).Araújo diz que, apesar de o cinema ter uma linguagem universal, quechega a todos e que é possível legendar as diferentes línguas, ao mesmo tempo, eleé “tremendamente local”. Assim, um filme nordestino é em muito diferente de umfilme feito em São Paulo.O jornalista estende esse mesmo raciocínio à crítica, afirmando que estanão existe, havendo o que ele chama de “críticas”, no plural. Mas quando o faz,talvez deixe de fora aquela crítica vinculada a grandes meios de comunicação,muitas vezes destinadas a promover determinados tipos de filmes, em geral,comercial e de produção vinculada ao próprio veículo, como, por exemplo, ostítulos produzidos pela “Globo Filmes” e das críticas publicadas nos diversosveículos do grupo.
A segunda entrevista é com Anselmo Duarte, diretor de O pagador de

promessas (1962). Para ele, um filme deve saber contar bem uma história, nãoentregando ao espectador informações que só deveriam vir mais adiante, além desaber posicionar bem uma câmera e movimentá-la. Esse saber se sobrepõe aoequipamento, ainda que o cinema seja uma arte industrial.Para Duarte, o cinema mundial se divide em dois: cinema comercial e ocinema de autor. No entanto, a seguir, fala que o Brasil apresenta filmes comerciais,que são aceitos no circuito comercial mundial, com “toque artístico” (DUARTE,2009, p. 27, caso de Central do Brasil, exemplifica ele. Para ele, no caso brasileiro, afalha na indústria cinematográfica é de responsabilidade governamental.
Perguntado sobre 10 filmes indispensáveis para a escola, cita osseguintes:
1-Sem novidades no front (All Quiet on The Western Front), de LewisMilestone (1930)2-Limite, de Mário Peixoto (1931)3-Romeu e Julieta (Romeo and Juliet), de George Cukor (1936)
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4-Tempos modernos (Modern Times), de Charles Chaplin (1936)5-Cidadão Kane (Citizen Kane), de Orson Welles (1941)6-Carnaval no fogo, de Watson Macedo (1949)7-Vizinhos (Neighbours), de Norman McLaren (1952)8-Moby Dick (Moby Dick), de John Huston (1956)9-West side story, de Robert Wise (1961)10-O pagador de promessas, de Anselmo Duarte (1962)
O terceiro entrevistado é o documentarista Eduardo Coutinho. “Odocumentário mostra o sistema... é o que eu sinto”, diz ele. Coutinho diz que fazerdocumentário é mais complicado que fazer ficção em razão do compromisso ético,porque no documentário se tem de tratar com pessoas reais. No caso da ficção,uma personagem pode matar quantos quiser, diz ele, comparando com aspersonagens reais do documentário.Para ele, um dos problemas do cinema no Brasil é a concorrênciaimbatível do cinema estadunidense, que é o cinema dominante. Todo o resto vaimal diante desse cenário. O outro grande problema é a televisão brasileira, que émuito forte e que sobrepuja o cinema.Perguntado sobre que filmes ele indicaria para serem projetados emescolas, ele responde que o filme é indiferente, até o pior deles é indicado ou

blockbusters. A diferença quem faz é o “animador” (que pode ser um professor),que tem que “saber o que discutir” (COUTINHO, 2009, p. 33).A seguir, ele fala de como foi fazer seu filme O fim e o princípio (2005).Disse que foi à Paraíba sem saber exatamente o que fazer e que, por sorte, umamulher da Pastoral da Criança os levou a uma comunidade não atingida pelatelevisão. Eram pessoas idosas, tal qual ele, o que teria facilitado sua relação comos entrevistados. E, finalmente, diz que a relação da escola com o cinema está emse ensinar a ver, não importando o tema propriamente, mas o modo de ser omundo, e isso seria o que interessaria em Capitu, não pela traição, mas pelo modode apresentar essa traição.
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O quarto entrevistado é Carlos Magalhães, diretor da CinematecaBrasileira desde 2002. O fato de ocupar tal cargo em uma importante instituição depreservação e difusão do audiovisual brasileiro, além de significativos títulos docinema mundial, justifica sua escolha como entrevistado e suscitado a tratar sobreo assunto. Magalhães fala da dificuldade da fundação de uma instituição dessanatureza no Brasil, ocorrida em 1946. Ainda que tenha havido certoreconhecimento de sua importância, não surgiram soluções concretas para seuefetivo estabelecimento, diz ele. Lembra os três incêndios ocorridos na instituição,que devastaram obras sem que tenham restado qualquer cópia.Devido ao alto custo de sua manutenção, desde 1984 a Cinemateca estávinculada ao governo federal, contando ainda com o apoio dos governos estadual emunicipal de São Paulo.Magalhães lembra que a função da instituição é a de recolher econservar o audiovisual brasileiro sem julgá-lo, tendo em vista que “o julgamentoque cada época emite sobre si mesma não é o mais objetivo e por isso o critério éguardar o máximo de acervo possível.” (MAGALHÃES, 2009, p. 39).A legislação federal prevê que todo filme produzido com algum tipo derecurso público, orçamentário ou por meio de lei de incentivo, destine uma cópia àCinemateca Brasileira.A instituição mantém sessões regulares nas quais utiliza, tanto títulosde seu acervo, como outros de fora, além de alguns projetos para divulgação docinema, como Cine Educação, voltado para alunos do Ensino Fundamental, emparceria com a Via Gutemberg e com as Secretarias Municipais de Ensino e a SEE-SP, e o Maior Idade, projeto voltado para pessoas da terceira idade, em parceriacom a Via Gutenberg e Uma História do Cinema na Cinemateca, para interessadosem geral na história do cinema, desenvolvido em pareceria com o Departamentode Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP.O site da Cinemateca disponibiliza grande parte de seu acervo por meioda ferramenta Banco de Conteúdos Audiovisuais, que consiste em acervo deimagens em movimento, isto é, os filmes, e também fotografias.
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Magalhães destaca a figura de Paulo Emílio na fundação da CinematecaBrasileira e na produção intelectual do cinema e da cultura brasileiros bem comona fundação do Clube de Cinema, em 1940, que viria a se tornar a CinematecaBrasileira. Ressalta ainda o papel decisivo na constituição de um campo de estudosem cinema no Brasil, sendo professor da Universidade de Brasília e naUniversidade de São Paulo. Tem muitos textos publicados, mas dois se destacampelo tempo dedicado a esses trabalhos. Um deles é sobre Humberto Mauro e ooutro sobre Jean Vigo, este escrito em francês, em Paris, que ganharia o prêmio
Armand Tallier, concedido ao melhor livro de cinema publicado na França, em1958, como informa Lygia Fagundes Telles144.Para Magalhães, assim como na literatura ou na alfabetização, todosdevíamos aprender a ver imagens desde cedo. Devíamos “aprender a ver asimagens, o que elas mostram, o que elas escondem, que tipo de modelo derepresentação elas expõem.” (MAGALHÃES, 2009, p. 44). Magalhães dá talimportância a esse trabalho com as imagens, porque, segundo ele, “a imagempossui papel fundamental e o cinema surge como uma espécie de laboratório paraa sociedade do espetáculo em que vivemos.” (MAGALHÃES, 2009, p. 44).

A seguir, o Caderno de Cinema do Professor entrevistou Sandra Haddad eGofredo Bonadies, dois professores da rede estadual de Ensino, direcionando a elesas mesmas perguntas.Para Sandra Haddad, o cinema na escola sensibiliza os alunos a fazeremuma leitura crítica do mundo, na medida em que podem, por meio do cinema,perceberem-se produtores e transformadores da realidade.Para Haddad, as práticas do professor têm que possibilitar ao aluno “aredescoberta do espaço escolar como o lugar do pensar e do agir com autonomia.”(HADDAD, 2009, p. 47). Enquanto Haddad não especifica o uso do cinema em salade aula, Gofredo Bonadies o faz. Para ele, o uso das novas tecnologias em sala deaula responde a uma demanda atual. Dentre elas, o cinema, com várias “ótimasproduções (...) com múltiplas possibilidades de aproveitamento pedagógico”(BONADIES, 2009, p. 57), que dependerá do repertório do professor e do jeito que
144 Texto em homenagem a Paulo Emílio, disponível em site da Cinemateca Brasileira:http://www.cinemateca.gov.br/pauloemilio/. Acesso em 15 de janeiro de 2016.
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este conduzirá o processo de ensino-aprendigem. Bonadies coloca no horizonte adimensão prática do ensino, apontando para “os bens culturais [ao lado dos]conhecimentos produzidos pela humanidade” como suporte para tanto. ComoHaddad, afirma ser necessário mudar a realidade. E para ele, a escola é esse lugarque proporciona essa mudança.Segundo Haddad, o trabalho com o cinema deve se dar de modointerdisciplinar, “compartilhado pelo coletivo” (HADDAD, 2009, p. 48). Para ela,todo o trabalho na escola deve ter essa premissa, a de ser respaldada no coletivo. Omomento de desenvolver as estratégias para um trabalho coletivo é oplanejamento escolar, em que se deve assumir “propostas de trabalho pedagógicodiferenciadas e criativas” (HADDAD, 2009, p. 48). Peça chave no desenvolvimentodesse trabalho é o coordenador pedagógico, mediador do diálogo entre osprofessores.Quanto à seleção dos filmes a serem utilizados pelos professores emsala de aula, Bonadies diz que dependerá do professor proceder à seleção tentandover nos filmes potencial pedagógico que mobilize a atenção dos alunos e que sejacapaz de emocionar sem ser banal (BONADIES, 2009, p. 58-59). Bonadies diz nãoser correto usar o cinema para ilustração dos conteúdos das disciplinas, massugere “que a escolha de um filme [seja subordinada] ao conteúdo que se pretendeensinar e à adequação à faixa etária.” (BONADIES, 2009, p. 59).Para ambos, o cinema é um meio prazeroso e facilitador de aquisição deconhecimentos, o que explicaria a boa receptividade a ele. Como professor,Bonadies utiliza várias fontes de informação sobre os filmes antes de projetá-lo,para que os alunos se interessem pelo que vão ver. Depois de exibido o filme,confronta com os alunos o que a obra “defende” em relação a outras fontes, comolivros didáticos e paradidáticos. Mas no início, assume, usava o filme comoilustração. Com o tempo percebeu que ele era uma linguagem autônoma.O confronto do repertório de cinema exibido na TV que os alunos têmcom a proposta da escola deve se dar pela proposição de “bons filmes”, diz Haddad.Para Bonadies esse trabalho de confrontação é o pressuposto, pois não se podepartir sem considerar que os alunos já têm conhecimento prévio do cinema, aindaque seja majoritário o chamado cinema comercial, pela TV. Dessa forma, a escola
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deve promover essa transição, ou seja, promover a passagem da apreensão docinema como mero meio de entretenimento (saber advindo da relação do alunocom a TV) para um conhecimento mais sofisticado, que considere as váriasdimensões do filme (estética, cognitiva, social e psicológica), inclusive deexpressão de ideias e de sentimentos com vistas ao desenvolvimento da “leitura dediferentes textos em diferentes linguagens.” (BONADIES, 2009, p. 62).Haddad pontua que o professor não precisa ser especialista em cinema,bastando que atente para a consideração de algumas etapas básicas para autilização do filme:
1) Planejamento ou “plano de aulas”, que consiste na seleção deconteúdos.2) Pesquisa ou “a escolha”, que consiste na escolha de um filme comconsequente pesquisa sobre tal filme. O objetivo na escolha é que o filme contribuapara o enriquecimento das discussões sobre conteúdo disciplinar.3) Sensibilização ou “preparativo”, que consiste na forma como oprofessor vai propor o trabalho com os alunos, visando à motivação destes.4) Execução ou “a exibição”, que consiste na projeção do filme, devendoo professor estar atento às reações dos alunos, antes, durante e depois da projeção.Depois da projeção, deve pedir que os alunos façam apreciações orais sobre ofilme. 5) Debate e reflexão, ou “pensando o filme”, que consiste na mediaçãodo professor das discussões em torno do filme.6) Registros ou “finalizando a atividade escolar”, que consiste emaprofundar o nível de informação sobre o filme visto, com produção de fichatécnica e pesquisando em sites e livros que contribuam nesse trabalho deaprofundamento da compreensão do filme.7) Produção de texto, que consiste na produção de síntese por escrito,bem como escrita de peça para encenação em sala de aula, produção de curta-metragem, organização de depoimentos e entrevistas.
E sugere alguns filmes para uso em sala de aula:
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1) Uma verdade inconveniente (An inconvenient truth, 2006), de Davis

Guggenheim

2) Anos de chumbo: 1939-1945(1998)145
3) Arquitetura da destruição (Undergangens arkiektur, 1989), de PeterCohen
4) Tiros em columbine (Bowling for Columbine, 2002), de MichaelMoore
5) O encouraçado potemkin (Bronenosets Potemkin, 1925), de SergeiEisenstein
6) Roma, cidade aberta (Roma, città aperta, 1945), de RobertoRossellini
7) Hotel Ruanda (Hotel Rwanda, 2004), de Terry George
8) Ladrões de bicicleta (Ladri di biciclette, 1948), de Vittorio De Sica
9) Escritores da liberdade (Freedom writers, 2007), de Richard LaGravanese
10)A vida é bela (La vita è bella, 1997), de Roberto Benigni
11)A lista de Schindler (Schindler’s list, 1993), de Steven Spielberg
12)Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles
13)Eles não usam black-tie (1981), de Leo Hirszman
14)Olga (2004), de Jayme Monjardim
15)O quatrilho (1995), de Fábio Barreto
16)O que é isso, companheiro? (1997), de Bruno Barreto
17)Deus e o Diabo na terra do sol (1964), de Glauber Rocha
18)Cinema paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, 1988), de GiuseppeTornatore
A indicação de filme feita por Bonadies foi a seguinte:
1) Cabra marcado para morrer (1985), de Eduardo Coutinho
2) Pra frente, Brasil (1982), de Roberto Farias

145 Não conseguimos enocntrar informação sobre a direção dessa série.
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3) Domésticas (2001), de Nando Olival e Fernando Meirelles
4) Un poquito de agua (1995), de Camilo Tavares, Francisco ZapataBetancourt
5) A obra de Martin Scorsese, com destaque para The blues (2003-)
6) À beira da loucura (In the mouth of madness, 1994), de JohnCarpenter
7) Os pássaros (The birds, 1963), de Alfred Hitchcock
8) Quando Nietzsche chorou (When Nietzsche wept, 2007), de PinchasPerry
9) O pequeno príncipe (The little prince, 1974), de Stanley Donen
10)O nome da rosa (Der name der rose, 1986), de Jean-Jacques Annaud
11)A missão (The mission, 1986), de Roland Joffé
12)Carlota Joaquina: princesa do Brazil (1995), de Carla Camurati
13)1492 – A conquista do paraíso (1492 – Conquest of paradise, 1992),de Ridley Scott
14)A guerra do fogo (La guerre du feu, 1981), de Jean-Jacques Annaud
15)Giordano Bruno (Giordano Bruno, 1973), de Giuliano Montaldo
16)300 de Esparta (300, 2006), de Zack Snyder
17)O último rei da Escócia (The last king of Scotland, 2006), de KevinMacdonald
18)Orgulho e preconceito (Pride and prejudice/1940, Pride & prejudice,2005), versão de 1940 de Robert Z. Leonard e a de 2005, de JoeWright
19)Lutero (Luther, 2003), de Eric Till
20)Os títulos da série Harry Porter. O primeiro lançado foi Harry Poter e

a pedra filosofal (Harry Porter and the sorcerer’s stone, 2001), deChris Columbus
21)Harry Porter e o cálice do fogo (Harry Porter and the globet of fire,2005), de Mike Newell
22)Harry Porter e as relíquias da morte I (Harry Porter and the deathlyhallows I, 2010), de David Yates
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23)Harry Porter e o enigma do príncipe (Harry Porter and the half-bloodPrince, 2009), de David yates
24)Harry Porter e as relíquias da morte II (Harry Porter and the deathlyhallows II, 2011), de David Yates
25)A obra de Michael Haneke, começando por A professora de piano (Lapianiste, 2001), de
26)O tempo do lobo (Le temps du loup, 2003), de Michael Haneke
27)O vídeo de Benny (Benny’s video, 1992), de Michael Haneke
28)Violência gratuita (Funny games, 1997), de Michael Haneke
29)71 fragmentos de uma cronologia do acaso (71 fragmente einerchronologie des Zuffals, 1994), de Michael Haneke
30)Código desconhecido (Code inconnu: récit incomplet de diversvoayges, 2000), de Michael Haneke
31)Caché (Caché, 2005), de Michael Haneke
Por último, o Caderno de Cinema do Professor (vol. 3) traz um texto como diretor e professor Walter Lima Jr., que a FDE chamou de Depoimento. O texto éuma junção de trechos de uma conversa que ele teve com professores, em 1993,em evento promovido pela própria FDE, e de uma entrevista concedida à mesmaFDE, em 1994.Walter fala de seu tempo de criança, quando não havia coca-cola, nemcalça jeans. Tudo isso apareceu primeiro pelo cinema, conta ele. Mais tarde, já com16-17 anos, fundou o primeiro cineclube de Niterói, depois outros no Rio deJaneiro. Ver o mundo por meio do cinema tirou o país do isolamento, fazendo-operceber o que podia ser aspirado de bom para si a partir das outras culturas.Contudo, essa abertura para o outro gerou, por consequência, alheamento de nósmesmos (LIMA JUNIOR, 2009, p. 72).Walter Lima Jr. cita Limite (1930), de Mário Peixoto, e Ganga Bruta(1933), de Humberto Mauro, como exemplos de filmes sérios que não seprestavam ao puro entretenimento. Seu “cinemês” teria sido adquirido vendomuitos filmes, o que o levou a escrever críticas de cinema.
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Para Walter Lima Jr. não é possível imaginar a vida senão pelo cinema,uma vez que ele não viveu o período anterior a esta arte. Desde criança ele vê omundo pelo olhar do cinema, que era uma expressão de modernidade, já que erapelo cinema que o Brasil saía de seu isolamento quanto ao resto do mundo.Teve a oportunidade de ser terceiro assistente de diretor de Adolfo Celi,italiano, que fez alguns filmes (Caiçara, em 1950, Tico-Tico no Fubá, em 1951, e O

Álibi, em 1968) pela Vera Cruz, em São Paulo. Mais tarde, em razão de VladimirHerzog não poder ser assistente de Glauber Rocha, este o chama para ocupar aposição. O filme era Deus e o Diabo na terra do sol (1964).Ele lembra que o cinema foi apresentado também em parques dediversão, por meio de máquinas em que se colocavam moedas para ver os filmes. Aprodução industrial de filmes surgiu com os musicais de Wallace Downey, criadorda chanchada carnavalesca, que dirigiria Coisas nossas (1931), Alô, alô, Brasil(1934) e Abacaxi azul (1943). Em seguida, a Atlândida teria esse caráter industrialcujo maior acionista era Luiz Severiano Ribeiro Jr. Essa empresa foi responsávelpor grandes sucessos como Matar ou correr (1954), Nem Sansão nem Dalila (1955),
O homem do Sputnik (1959), todos dirigidos por Carlos Manga. Para Walter Lima Jr.o que a Atlândida fazia era “imitação do cinema que se fazia lá fora. (...) um cinemaingênuo, apesar de toda a informação política que ele traz.” (LIMA Jr., In TOZZI,2009, p. 75-76).Contudo, aponta ainda Walter Lima Jr., há filmes com inspiraçãomoderna, caso de Ganga bruta (1933), de Humberto Mauro, que, no meio de umahistória idílica, apresenta um ato sexual, mas que também é um processo do amor,sugerindo esse ato pelos movimentos de cilindros de uma usina (LIMA Jr. In TOZZI,2009, p. 76).A geração do entrevistado também buscou a modernidade pelo cinema.O cinema que esta geração fez não dialogava muito com o público, constata ele. E,no entanto, “o cinema não existe sem o público. O cinema é uma arte doentretenimento.” (LIMA Jr. In TOZZI, 2009, p. 76).Para ele, o cinema nasce da presença do público justificando a produçãode filmes que, sem ele, essa produção não se sustentaria. A tendência é que nasgrandes salas de cinema sejam exibidas apenas grandes produções e que os “filmes
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B” sejam exibidos na televisão. Ainda segundo Walter Lima Jr., o aparecimento datelevisão tirou de circulação grande parte dos cineclubes. Ela
democratizou a relação do espetador com a imagem: você podetrocar de canal e mudar a imagem, clarear, escurecer, colocar maiscor, tirar a cor, ir até o banheiro e interromper essa relação atéentão sagrada com a imagem, que o dominava e agora você dispõedela. Com o videocassete mais ainda: você pode voltar e investigaro filme. No cinema, você saía de casa e confraternizava com outroespectador, mesmo sem conhecê-lo. Havia uma troca de energiadentro daquela grande sala.Com o videocassete, você fica totalmente isolado: pega uma fita,vai para o seu espaço, vê o filme, parando quantas vezes quiser;depois você devolve a fita. A coisa extraordinária no cinema é eleprovocar, no público, esse conhecimento comum, que é umaespécie de grande lixo, os clichês do cinema que já foramassimilados pelos espectadores, então nós temos uma culturacinematográfica comum. (...) É interessante que é aí que o cinemanasce. Na troca entre as pessoas (LIMA Jr. In TOZZI, 2009, p. 77).

Os filmes de baixo orçamento como os do Cinema Novo brasileiro,inspirado no Neo Realismo italiano, que deram grande contribuição para o mundo,são exemplos de inventividade para contornar o problema de orçamento, quanto àfalta de refletores, por exemplo. Para as cenas noturnas de Roma, cidade aberta(Roma, città aperta, 1945), Rosselini filmava-as de dia. Tal procedimento, segundoWalter Lima Jr., já era feito em O nascimento de uma nação (The birth of a nation,1915), de David W. Griffith, que, segundo conta, todas as cenas noturnas foramfeitas durante o dia.A seguir, Walter Lima Jr. retoma a questão do público para dizer que o
Cinema Novo brasileiro ganhou status de arte (em torno de 50 prêmiosinternacionais), reconhecido principalmente na França e na Itália, mas afastou opúblico. Exemplo disso é Roberto Farias, que fez um filme misto de seriedade e deemoção (Walter aqui se utiliza desse sentimento para resumir aquilo que o públicoespera de um filme, emocionar-se), obtendo sucesso de crítica e de bilheteria: O

assalto ao trem pagador (1962). No entanto, entusiasmado com filmes como Vidas

secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, e Deus e o diabo na terra do sol (1963),de Glauber Rocha, faz um filme sério, Selva trágica (1964), mimetizando imagensdo filme de Nelson Pereira dos Santos e se utilizando do mesmo uniforme de



307

Antônio das Mortes, do filme do Glauber, inclusive o ator. O filme é um grandefracasso de bilheteria.Walter dá bastante ênfase à relação do cinema (mesmo aquele voltadopara a televisão) com o público. Fala da necessidade de voltar-se para o mercado,de aproveitar o know-how da televisão brasileira em prol dessa produção. Em1994, faz O monge e a filha do carrasco, que é voltado para essa perspectiva domercado internacional, reforçando ainda que a produção de filmes mudouatualmente. Assim, pensa-se num banco de imagens para alimentação darealização de filmes. Quando um filme é vendido, todas as imagens feitas para ofilme vão juntas. Isso para o caso de se fazer uma minisérie. Para ele, a televisão noBrasil trabalha num ritmo bastante acelerado sem concorrência em nível mundial,pois sua produção equivale a aproximadamente três longas-metragens porsemana, se juntados todos os capítulos das novelas no ar. Por isso, defende que oBrasil seja esse sorvedor de imagens em que se constitui a televisão.Walter passa a contar as razões que o levaram a filmar Menino de

engenho (1965). Para ele, a história desse livro de José Lins do Rego dizia respeitoà infância no Brasil, mas sentia-se particularmente conectado ao livro por ter paisnordestinos e morar numa casa que lembrava a do engenho. A narrativa do livro “émeio horizontal, não tem nenhuma verticalidade. Não existe uma relação de causae efeito.” (LIMA. In TOZZI, 2009, p. 89). Para Walter, adaptar um livro famoso é umgrande desafio, porque o compromete com o leitor do livro. Você pode decepcionaro leitor, diz ele. Contudo, continua, se o cineasta identificar o que o autor do livroquis dizer, sendo fiel a essa proposta, ele pode ter certa liberdade para criar. ParaWalter, o maior trabalho de adaptação é traduzir do texto literário o sentimentodesse texto para o filme. Essa tradução será avaliada na bilheteria.Sobre sua obra Inocência (1983), adaptada do romance de Visconde deTaunay, teve um percurso atordoado. Primeiro, foi dissuadido por um cinasta queo procurou e pediu que ele não fizesse o filme, porque era parente do Viscone deTaunay e que gostaria ele próprio de fazê-lo. Era o cineasta Carlos Alberto SouzaBarros, que havia adaptado A nova Califórnia, de Lima Barreto e dirigida por CésarMemolo. A obra se chamou Osso, amor e papagaio (1956). Dirigiu Jerry, a grande

parada (1967), As alegres vigaristas (1974) e Um soutien para papai (1975).
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Depois de algum tempo, Walter procura Lima Barreto, quando soubeque estava hospitalizado como indigente. Conversa sobre o roteiro de Inocência,que ficou sabendo que Barreto tinha, dentre outros. A situação de indigência doescritor e diretor deixa Walter indignado, pois tratava-se de alguém que tinhadirigido o filme que mais tinha dado bilheteria no Brasil, O cangaceiro (1953), pelaVera Cruz, que teria falido em razão de a Columbia Pictures, segundo Walter, terroubado a bilheteria do filme.Lima Barreto indica o baú onde estão os roteiros que ele fizera etambém um bilhete do cineasta Akira Kurosawa, em que estava escrito em umcartão que entregara ao escritor: “Pela terceira vez, volto ao cinema onde fui ver oseu filme O Cangaceiro e continuo maravilhado.” (apud LIMA. In TOZZI, 2009, p.94). Segundo Walter Lima Jr., o livro Inocência era muito visual em razão deTaunay ter formação em pintura. “Ele fala de luz, descreve os ambientes; pareceque você está lendo um roteiro.” (LIMA. In TOZZI, 2009, p. 94). O roteiro de LimaBarreto do romance de Taunay era literário, desconsiderando os aspectos visuais.Para Walter, isso se deve a algum drama vivido pelo escritor para escrever oroteiro, com o agravante de querer fazer o filme falado em esperanto.Walter compra os direitos de fazer o filme e o termina maisrapidamente do que os outros que chegara a fazer. Durante a feitura do filme, lêuma entrevista de Humberto Mauro, dizendo que sempre quis filmar Inocência enão pôde. Walter descobre que parte do roteiro que Lima Barreto havia feito para
Inocência tinha sido escrito com Humberto Mauro, que morre antes de Walterterminar seu filme. Walter o dedica a ele.Fala a seguir da parceria com o fotógrafo Pedro Farkas, com quemtrabalha desde Inocência, e de como é importante essa parceria, um fotógrafoatento à realização visual de uma concepção de cena em parceria com o diretor.Walter se preocupa com o espectador na medida em que ele própriotambém se vê como espectador. Procura apresentar para o espectador uma“compreensão de vida” (LIMA. In TOZZI, 2009, p. 100). Sendo em sua concepção a“prática do cinema muito ligada à possibilidade de me emocionar.” (LIMA. InTOZZI, 2009, p. 100). Para Walter, é triste que o espectador saia do cinema alheio
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ao que foi projetado. Fala ainda que a curiosidade do público é algo com o que temque se saber lidar.
Eu não acredito nesse cinema de laboratório, que se justifica comargumentos de semiologia, de um universo cultural maissofisticado, mas ao mesmo tempo distante do público. (...) Aquestão básica, no cinema narrativo, é a credibilidade. Você [opúblico] tem que acreditar que aquilo é real, produzindo umailusão de você ter participado daquilo.É o contrário do teatro, no qual, ao entrar em sala, você vê,imediatamente, uma simulação: já é a ilusão de que aquelaspessoas são os personagens, de que aquilo é uma casa. O teatro televa à credibilidade. O cinema é o contrário, você parte dacredibilidade para chegar à ilusão. Por isso, não posso prescindirda posição do espectador (LIMA. In TOZZI, 2009, p. 100-101).

Para Walter Lima Jr., o cineasta deve atingir determinados espectadoressem rasurar a obra, tornando-a incomunicável. Deve “falar para todos ao mesmotempo e depois afinar aquilo que você [o cineasta] disse para um tipo deespectador. (...) Você não pode ser um espectador para um só público.” (LIMA. InTOZZI, 2009, p.101).
Nas passagens acima, Walter parece entender que o cinema deva sevoltar para a compreensão de uma história, que deve satisfazer a necessidade dopúblico de se emocionar, fazendo-o compreendê-la, pois deve o espectador sair docinema, compreendendo algo e não alheio ao que acabara de ver. Essa nãopreocupação com a posição do espectador pode levar a um “processo dedesintegração” da obra, que é o que deve ter acontecido ao Glauber Rocha,especula Walter.Para Walter (o ano em que ele dá essa entrevista é 1994), o Brasil viveuma crise de autoestima. Nesse sentido, ao se ver na tela num filme, ele reajecontra. Já na novela, não, porque a novela é entretenimento e emoção ao mesmotempo. “A nossa imagem não nos é simpática”, diz ele. Isso se deve à educaçãopelos filmes estadunidenses como Jurassic park: o parque dos dinossauros (Jurassicpark, 1993), ET – O extraterrestre (E.T – The extra-Terrestrial, 1982), ambos deSteven Spielberg, Os dez mandamentos (The ten commandments, 1956), de Cecil B.DeMille. E, quando submetido a uma imagem que se dintigue desse padrão, o
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espectador a rejeita. Assim, falta converter o espaço cultural brasileiro em espaçopolítico. Nesse cenário, os curtas-metragens no Brasil, para Walter, são prova deque a criação artística respira. Enquanto os longas estão comprometidos com aindústria, os curtas podem se diferenciar. Para os longas, falta financiamentoorganizado. Sendo um dos principais mercados para o filme hollywoodiano, nãointeressa aos EUA que haja um cinema brasileiro forte. Isso quem dizia era AlbertoCavalcanti, lembra Walter. Então, se o Brasil apresenta problemas na estruturaindustrial do cinema isso se deve a uma política de desmonte. Um dos primeirosatos do presidente Fernando Collor de Melo quando assume o poder é desmanchara EMBRAFILME, enfraquecendo mais ainda o cinema no país. Assim, confrontandoas duas imagens, a de Hollywood e a de filmes brasileiros, o espectador sente numao mundo desenvolvido, isto é, o que deu certo, e, em outra, a do fracasso.
4- O quarto volume146, lançado em 2010, tem como objetivo comentaros 21 filmes da segunda caixa de filmes distribuídos nas escolas, com indicação depossibilidades de uso desses filmes em sala de aula. Traremos mais adiante algunsexemplos em que identificamos o modo de apreensão e papel do cinema na escola.
5- A seguir, cada um dos 30 Roteiros publicados (apenas no site) trazcomentários e indicações de uso pedagógico de apenas um filme em sala de aula.Cada um desses tem em torno de 5 páginas.
Com a reunião dos vários textos listados acima com fins pedagógicos, aexpectativa oficial desses documentos parece ser a de que o cinema cumpra afunção de levar informação e, sobretudo, espetáculo para a escola, algo da ordemdo festivo, que celebra o belo como atestam as palavras de Fábio Bonini Simões deLima, presidente da FDE: “Acreditamos que, tanto pela qualidade dos filmesselecionados, como do material de apoio, alunos e professores poderão desfrutar e

146 Disponívelemhttp://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/administracao/Anexos/Documentos/320100701185051caderno_cinema4_web.pdf. acesso em 25 de novembro de 2015.
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aprender com muita emoção, suspense e aventura!” (TOZZI, 2008, p. 06). Ou que ocinema possa tornar as pessoas melhores, nas palavras da então secretária deeducação, Maria Helena Guimarães de Castro: “Como a literatura, o cinematambém é capaz de nos tornar seres humanos melhores.” (TOZZI, 2008, p. 04). Demodo contrário pensa Jorge Coli para quem “a viagem ao mundo da arte não‘melhora’ nossa relação com nosso mundo. Mas o fato é que, se não melhora, elatransforma essa relação, tornando-a mais complexa, mais rica.” (COLI, 2006, p.111). Sandra Haddad, professora da rede estadual, todavia, em entrevista aos
Cadernos de cinema do professor (n. 03), confirma a concepção acima, quandoaponta o fascínio pelo cinema e que ele serviria para “discutir” questõesimportantes. Afirma ainda que há uma boa receptividade dos filmes entre osalunos, e que isso “é explicável porque a linguagem audiovisual pode ser um meiodiferenciado e muito prazeroso de aprender, as informações visuais e auditivas sãomais fáceis de estimular, sistematizar e assimilar o conhecimento” (HADDAD, p.49).

O poder da imagem e da sua representação desperta a curiosidadee o fascínio dos alunos. O cinema, além de diversão e
entretenimento, quando bem utilizado pelo professor, pode setornar uma ferramenta interessante para discutir questõesimportantes e fazer a diferença na aprendizagem dos alunos(2009, p. 50, destaque nosso).

De acordo com a citação acima, o cinema serviria para “diversão”,“entretenimento” e para “discutir questões importantes”. Como “ferramenta” elenão se presta à análise por si só, estando sempre vinculado a conteúdo a eleexterior. Ainda nesse sentido, Godofredo Bonadies, também professor da redeestadual de ensino, em entrevista ao mesmo Caderno de cinema do professor. (n.03), diz que:
(...) os filmes precisam ser dosados e apresentados aos alunosdepois de um trabalho prévio de preparação do professor paraque compreendam que, a partir de um roteiro, os movimentos dacâmera, os enquadramentos, os closes são definidos por umdiretor que pretende transmitir uma emoção, por exemplo(BONADIES, 2009, p. 59, destaque nosso).



312

Entendemos a que o professor esteja se referindo, quando procura seutilizar da emoção, mas essa associação sem a consideração de outras dimensõesnão seria restringir demasiadamente o papel do cinema? Pois o que dizer de filmesque buscam mobilizar o pensamento ou que se apresentam de modo “seco”, queelimina elementos (clichês, mas não apenas eles, como também uma lágrima que éomitida de certa personagem em determinado momento como em A Lição, Urok,

The Lesson, 2014, de Kristina Groseva e Petar Valchanov. Aqui, a personagemprincipal segue tentando resolver os problemas que lhe aparecem sem expressarmovimentos corporais de explosão ou mesmo aumentando a voz) que, em tese,emocionariam, caso de filmes mais “formais” como A Chinesa (La Chinoise, 1967),de Godard, por exemplo, ou Em busca da vida (Still life, 2006), de Jia Zhang-ke, emque parece não haver pretensão clara de causar emoção (na verdade, o filme nãose utiliza dos clichês que costumam causar determinadas emoções no espectador.Sabemos que, na verdade, o espectador já vai assistir ao filme contando com essasindicações de ordem: chore, ria, relaxe!)? Por outro lado, essa dimensão unilateral,digamos, festiva e espetacular do cinema, é contrastada com comentários bastantecontundentes na entrevista concedida por Inácio Araújo ao mesmo Caderno de

cinema do professor, quando ele fala da dimensão industrial do cinema e aponta anecessidade de certa concessão da sociedade para a existência do cinema. “Decerta forma, ela necessita de uma concordância da sociedade para existir.”(ARAÚJO, 2009, p. 10), referindo-se à diferença do cinema em relação à pinturaquanto ao custo de sua produção, o que faz com que o cinema se torne espetáculopara atrair público. Araújo lembra, no entanto, que a ambiguidade do cinema comoindústria e arte é uma riqueza que o caracteriza e o distingue de outras artes.Outro entrevistado que não comunga com essa dimensão unilateral festiva eespetacular do cinema é Carlos Magalhães (2009, p. 44), diretor da CinematecaBrasileira, quando sugere que “deveríamos, desde cedo, aprender a ver imagens, oque elas mostram, o que elas escondem, que tipo de modelo de representação elasexpõem.”. Tal sugestão se refere a algo mais que se utilizar das imagens a fim defacilitar a apreensão dos conteúdos disciplinares. Parece voltar-se mais para umaespécie de alfabetização visual. Mais:



313

Para servir de ferramenta para a educação, o cinema deve serentendido nas suas especificidades. Por exemplo, não basta exibirum filme cujo tema se relaciona com a reforma agrária e exigir queos alunos argumentem sobre a questão. É preciso discutir amaneira como o filme a apresenta, qual discurso ele privilegia, dequal linguagem ele se serve para desenvolver o tema. O cinemaretém de maneira flagrante o mundo histórico do qual faz parte(MAGALHÃES, 2009, p. 44).
Carlos Magalhães chama atenção para os recursos dos quais umdeterminado filme exibido na escola venha a fazer uso. Assim, ele se utiliza decores para ressaltar atos de heroísmo, por exemplo, luz ou sombra, plongé e

contra-plongé? Quem narra a história? Se a história fosse narrada por outrapersonagem o filme ganharia outra concepção sobre a questão tratada?Provavelmente.
5.9- Os vídeos do projeto O cinema vai à escola

O projeto O cinema vai à escola disponibiliza em seu site vários vídeosque correspondem ao propósito de formação dos professores quanto à linguagemaudiovisual, com palestras e debates, bem como vídeos institucionais queapresentam o material de cinema aos professores, além de outros feitos a partir daexperiência de algumas escolas que se utilizaram dos filmes das caixas distribuídasàs escolas ou que promoveram alguma atividade relacionada ao cinema. Passamosa seguir a comentar cada um deles, selecionando o que nos pareceu mais relevante,ora confirmando as diretrizes do Projeto, ora negando-as.
5.9.1 Vídeos institucionais da FDE para promoção do Projeto

- Luz, Câmera...Educação!, 13min.

O vídeo “Luz, câmera... educação!” é composto de um curta-metragem ede comentários teóricos sobre a linguagem do cinema. Esses comentários são
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feitos por Jairo Mattos a partir de planos do curta e de sua estrutura de modo geral.Pode-se considerar que o curta cabe no gênero da comédia e do suspense,atendendo bem ao propósito de ilustração. Bem realizado, com finalsurpreendente, consegue chamar atenção do espectador, permitindo a visualizaçãodos movimentos de câmera, planos, montagem, fotografia e dos bastidores de um
set de filmagem. O curta começa com dois homens pulando o muro de um casarão,à noite. Logo se fica sabendo que se trata de um roubo. Um dos ladrões mata ocachorro da casa. A indicação da morte do cachorro se dá pela saída de um dosladrões de cena, enquanto a câmera permanece parada e logo se ouve o gemido docachorro ao levar o golpe mortal. O ladrão volta ao enquadramento e diz para ooutro: “Satisfeito?”. Essa passagem será explorada nos comentários de Jairo Mattosao se referir ao som como elemento narrativo. Os ladrões conversam entre si antesde avançar para o interior da casa. Ao se direcionar para a porta da casa o curtatem alguns movimentos de câmera e de planos, que também serão explorados porMattos em seus comentários. Enquanto um dos ladrões tenta abrir a porta comuma chave de fenda, o outro faz a guarda. Ao abri-la, o outro se junta ao primeiro eambos se encontram diante da porta aberta quando a luz de dentro se acende e umgrupo, por volta de 15 pessoas, canta parabéns pelo aniversário em uma salabastante clara, em contraste com o exterior, escura, dominado pelo suspense doprimeiro momento do filme. Os amigos do dono da casa - que deveria ter chegadono lugar dos ladrões - cantam parabéns pelo universário do dono da casaefusivamente quando começam a perceber o problema. Um deles, que nãoconhecia o aniversariante, pergunta qual dos dois era ele, enquanto enche umbalão para estourá-lo. Os outros, em silêncio e assustados, não respondem, apenaslevantam as mãos em susto pelo estouro do balão.Mattos comenta no vídeo que, ao contrário do que as pessoas falamsobre a ideia de magia do cinema, o que há, na verdade, é muito trabalho. Ele serefere a todo o trabalho intelectual de vários profissionais envolvidos no projetodo filme, dentre eles, o planejamento do filme, além de questões técnicas e deprazo, custo, dentre vários outros. Se há mágica, esta deve ser buscada como efeitono espectador a partir da coordenação de todos esses elementos na feitura dofilme. A produção de uma espécie de magia seria a de anular a dureza do trabalho
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por trás das câmeras. Há, pois, certa expectativa de espetáculo em relação aocinema. Nesse sentido, o comentário de Mattos frustra a ideia de espetáculofortemente presente no Projeto, mas reforça-a ao mesmo tempo, na medida emque apresenta um curta-metragem com viés comercial.
- “Orientação sobre o projeto”, 7’

Este vídeo oferece orientação às escolas que promoveram atividadescom filmes das caixas entregues a elas para preenchimento de questionárioavaliativo como condição para que recebessem a caixa seguinte, contendo 21filmes. No entanto, apesar dessa condição consta que todas as escolas receberamas caixas seguintes. Não há, contudo, um vídeo ou texto que analise os resultadosque teriam sido obtidos com os questionários.
5.9.1.1 Vídeos sobre atividades desenvolvidas nas escolas

Chamamos de “Vídeos sobre atividades desenvolvidas nas escolas”aqueles vídeos produzidos pela FDE em escolas estaduais de São Paulo a fim depromover atividades com os filmes das caixas. São também, nesse sentido,institucionais, pois não há neles espaço para debates senão falas elogiosas para darvisibilidade às atividades que teriam sido bem sucedidas. Porém, diferentementedos vídeos do item anterior - “5.9.1 Vídeos institucionais da FDE para promoçãodo Projeto” -, estes não foram atividades promovidas pela FDE. As escolasdesenvolveram tais atividades por iniciativa própria a partir de estímulo dasDiretorias de Ensino (DE) a que elas são ligadas. A FDE promoveu a coberturadessas atividades por meio do vídeo. São seis experiências.
1 - De acordo com o vídeo realizado na E. E. Profa. Luiza Hidaka, da Diretoria deEnsino de Suzano, os professores de Filosofia e de Geografia planejaram juntos asaulas, que teriam a exibição de um mesmo filme, Arquitetura da destruição, com oobjetivo de ilustração do tema a ser desenvolvido em suas aulas. O tema da aula de
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Filosofia foi “Questões ideológicas” e o de Gegrafia, “O que é Nação, Estado eImperialismo Europeu no Século XIX”. No vídeo são mostrados trechos curtos dasaulas de Filosofia e de Geografia. Num desses trechos, o professor de Filosofiaafirma que o filme em questão serviu de “propaganda nazista, instrumento dedominação. A ideologia acaba fazendo com que o indivíduo se perca, os indivíduosacabam de transformando em sujeito da massa”. Quanto à exibição do filme, umaaluna diz que é uma forma de reforçar o aprendizado. O trecho que apresenta oprofessor de Geografia mostra-o falando apenas sobre o tema da aula e, a seguir,em entrevista, falando que o filme é importante, porque é uma linguagem maisacessível. Para a coordenadora, o cinema representa cultura e é função da escolapromovê-la.
2 - O vídeo que cobriu a atividade na E. E. Prof. Antônio Zanluchi, da Diretoria deEnsino de Sumaré, mostra como os alunos montaram um teatro musical na escolasobre a história do cinema. Os cinemas da Itália e da França teriam sido fortesantes da II Guerra Mundial, uma aluna chega a dizer, mas a ênfase é dada aocinema de Hollywood. Todo o restante do vídeo promove a ideia de espetáculo queproporciona o filme comercial. Mais uma vez, o trabalho de ampliação derepertório parece esbarrar no leque de filmes comerciais hollywoodianos, caindono lugar comum da representação das figuras de Chaplin e de Marilyn Monroe.Nada é dito quanto à exibição de filmes. Nota-se que houve muita dedicação dosalunos para a elaboração e realização da atividade.
3 - Na cidade de Cananéia, sob a Diretoria de Ensino de Registro, o terceiro vídeoque aqui comentamos apresenta alunos e professores falando sobre a experiênciada escola com a realização de filmes. Os alunos fizeram um curta que se chamou O

homem cobra, pertencente aos gêneros policial e terror. São exibidos trechos dessecurta. A E.E. Dinorah Silva dos Santos fez dois filmes e produziram textos. O PCOPde Arte, Silva Ramalho, lembra que houve escolas em que os alunos viram o filme
Frankenstein com som e uma outra vez sem som. O vídeo ainda cita umdocumentário feito pela E. E. Frutuoso Pereira de Moraes. O enredo do filmerealizado pelos alunos teria sido inspirado no filme exibido, Frankenstein? Como na
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atividade anterior, nesta também não é mencionado se foram exibidos outrosfilmes (além de Frankenstein) como parte da atividade.
4 - Pela Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba é realizado em 2009 o “I Festivalde Cinema de Itaquaquecetuba”, um festival de curtas com formação de juradopara avaliação dos trabalhos e com premiação. Segundo a PCOP de Arte AdrianaSilvestre, da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, na primeira edição dofestival, 20 escolas finalizaram e enviaram trabalhos. São citadas no vídeo: E. E.José Olympio Pereira Filho, E. E. Dr. Ervin Horvath, E. E. Profa. Helena LoureiroRossi, E. E. Jorn. Paulo E. Olintho Rehder, E. E. Bertha Corrêa de Castro, E. E. HelenaLoureiro Rossi, E. E. Eliseu Jorge e E. E. Jardim Odete III. O vídeo apresenta a partirda fala da PCOP como se deu o festival de curtas mencionado, exibindo trechos doscurtas realizados pelos alunos. Os curtas têm direção de cena e roteiros muitosimples, todos com gêneros muito bem definidos (comédia, suspense, terror oudocumentário).Na categoria “Documentário” o vídeo vencedor foi Amizade, da E. E. José OlympioPereira Filho. Dele, vemos apenas um plano em que um grupo de quatro colegasdiz que “eles curtem a vida de modo saudável”. Na categoria Ficção/Aventura oprimeiro lugar ficou com o curta O túnel, da E. E. Dr. Ervin Horvath. Também dele, ovídeo apresenta poucos planos. Vê-se um grupo de garotos e garotas chegando atéa boca de um túnel, onde repentinamente aparecem “zumbis”, que os assustam.Antes, um dos garotos diz: “Não viemos aqui atrás de novas aventuras?”. A seguir,os “zumbis” aparecem assustando todo mundo. Para uma aluna foi importanteparticipar da realização deste curta, porque ela ganhou novas amizades e seaproximou de várias pessoas com quem não conversava, fazendo com que elaaprendesse a lidar com várias pessoas. Uma história de superação é umdocumentário da E. E. Jorn. Paulo E. Olintho Rehder com depoimentos de um alunocego da escola, que conta que andar de bicicleta foi um grande momento desuperação. A PCOP diz que teve a ideia de um festival de cinema, porque pensouque os alunos participariam “não só como espectadores, debatendo, dandoopiniões, mas produzindo um filme”. Curioso como a atividade espectatorial édiminuída com a expressão “não só”. Da maneira que é enunciado parece se tratar
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de duas atividades desvinculadas entre si. O trecho do curta A caixa, da E. E. Profa.Helena Loueiro Rossi, apresentado no vídeo mostra uma mulher mascarada - umaheroína - segurando dois garotos (também fantasiados) pela camisa, indicandoseus superpoderes, e perguntando com tom empostado: “Quem são vocês e paraonde vão?”. No plano seguinte, um dos garotos luta desajeitadamente com asuposta heroína. Identidade, documentário da E. E. Bertha Corrêa de Castro. Otrecho de Magnólia, da E. E. Profa. Helena Loureiro Rossi, é muuito curto de modoque não dá para saber qual o tema do curta. O mesmo se passa com O poder, da E.E. Jardim Odete III, e com O caminho somos nós que trilhamos, da E. E. Prof. EliseuJorge. Curioso que um professor que participou das atividades de uma dessasescolas fale que “o professor é a figura chave para descobrir os talentos”.
Antes da realização do festival foi feita uma oficina para a qual foramconvidados de cada escola, o coordenador e mais um professor, que podia ser deArte ou de qualquer outra cujo professor se interessasse. Para a PCOP responsávelpela oficina foi necessária a instrumentalização dos professores participantes paraque eles desenvolvessem a ideia junto aos alunos.A realização do festival poderia confirmar os objetivos do Projetoquanto à ampliação de repertório de filmes, mas o vídeo não informa se taltrabalho foi contemplado. Fala-se apenas da realização dos curtas.

5 - Segundo o PCOP de Arte Djalma Abel Novaes, a Diretoria de Ensino deGuaratinguetá sugeriu entre as escolas sob sua jurisdição, que uma vez por mês, aomenos, fosse feita a exibição de um filme com acompanhamento de algumaatividade pedagógica. Nesse sentido, apesar da timidez do trabalho com os filmespromovidos por esta Diretoria de Caieiras parece ter sido a Diretoria de Ensinoque mais se deteve à ideia original e principal do Projeto, que é a de ampliação derepertório de filmes dos alunos. As escolas da diretoria mencionadas no vídeo são:E.E. Geraldo Costa, na cidade de Campos de Cunha, exibiu Vida de Menina, E.E.Hilda Roca, na cidade de Cruzeiro, exibiu Billy Elliot, E. E. Luiz Menezes, na cidadede Guaratinguetá, exibiu A cor do paraíso, E. E. Clotilde Ayello, cidade deGuaratinguetá, exibiu Crash. Quanto às escolas E. E Prof. Francisco Gonçalves Vieirae E.E. Armando Sestini não foram mencionados os filmes exibidos.



319

Não é certamente tarefa fácil a da inclusão do cinema no cotidiano escolar por umprojeto que tenta abrager todo o estado, principalmente sendo São Paulo bastantepopuloso. Algumas falhas são sentidas, Sentimos que cada exibição exige dosprofessores e coordenadores das escolas um grande esforço. É o caso da presenteDE, que para cada escola apresenta uma única exibição.
6 - “Oito convites para oito filmes”, 12 min.

Este vídeo cobre a atividade de exibição de oito filmes em duas escolasda Diretoria de Ensino de Caieiras (E.E Prof. Francisco Gonçalves Vieira e E.E.Armando Sestini). O vídeo não oferece informações sobre a quantidade de alunosparticipantes, mas pela repetição dos comentários de alguns deles e pelaspanorâmicas na sala onde foram exibidos os filmes parece ter se restringido a umgrupo de no máximo 40 alunos. Ao todo foram exibidos oito filmes das caixasdistribuídas pela FDE. A relação de filmes foi a seguinte:
1- A vida em um dia2- Moça com brinco de pérola3- O último dançarino de Mao4- As neves do Kilimanjaro5- Contos da noite6- Corra, Lola, Corra7- A Invenção de Hugo Cabret8- O enigma da pirâmide

Depois da exibição de cada filme alunos e professores foramentrevistados. Os recortes selecionados para o vídeo são elogiosos aos filmes e aoProjeto. Num deles, uma professora diz que, na preparação que antecedeu aatividade, ela havia sugerido que os alunos observassem “a edição e a montagemdo filme”, mas não especificou que elementos destacar. Apesar da importantepreocupação da professora de fazer os alunos atentarem para os processos defeitura do filme, a orientação é generalizante e imprecisa. A mesma professora
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teria perguntado aos alunos o que eles “tiraram” para suas vidas, em particular,dentro de uma perspectiva utilitarista. Para uma aluna, o filme teria sido umcomplemento do que ela teria tido em aulas de Língua Portuguesa e em Arte, poisdeterminado filme é ambientado na Idade Média e eles estudaram o Barroco.
O último dançarino de Mao é um filme verídico, motivacional,inspirador, diz outra aluna. Um terceiro aluno diz ter gostado do filme, porquepensa em estudar Direito na universidade e o filme aborda a questão do socialismoe do capitalismo. Para uma quarta aluna, o filme apresenta a superação deproblemas, importante para os alunos se motivarem a também superarem suasdificuldades. A despeito das motivações sentidas a partir da identificação compersonagens dos filmes, sabe-se, contudo, que as coisas que “tiramos” da Artefrequentemente não se dão a ver. A relação não se dá pela imediaticidade, nemcom vistas ao melhoramento moral ou ético dos sujeitos.A realização dessa atividade de projeção de filmes, segundo a outraprofessora, aproximou mais os alunos entre si e dos profesores, pois eles teriam setornado mais amigos, o que é confirmado por uma aluna.Como se pode perceber, os alunos e os professores apresentam muitasimpressões sobre os filmes que não são desenvolvidas, marcando o vídeo de umcaráter testemunhal moralizante e de propaganda do Projeto.
Os trechos dos curtas e das falas dos professores e alunos apresentadosnos seis vídeos comentados acima levam à identificação muito clara da intensapredominância de uso de técnicas do cinema que, notoriamente, buscam imitar otipo de enredo do filme comercial. Mais uma vez, a ênfase é dada ao produto emdetrimento do processo. Nesses curtas feitos nas escolas, apesar dos poucosrecursos, busca-se atingir a arte bem acabada, em que a beleza se encontra, porassim dizer, muito evidente, desenhadas com traços bem definidos. Busca-se,enfim, contar uma história completa. Também ficou evidente a opção pelaprodução de vídeos e muito pouca ênfase à exibição de filmes.Nas exibições que ocorreram predominou o caráter comercial dosfilmes, caso dos oito exibidos e indicados no vídeo 6 (“Oito convites para oitofilmes”). Além disso, as falas dos professores e alunos passam a impressão de que a
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exibição de filmes é insuficiente, devendo a escola dedicar-se à realização defilmes.
5.9.2 Palestras sobre Audiovisual organizadas pela FDE

As palestras a professores da rede estadual de Ensino aconteceram noSesc Vila Nova, em São Paulo, ou no Centro Cultural São Paulo (entre 2009 e 2013),e foram todas reproduzidas em vídeo, que passaremos a comentar.
1-“Do enredo à trilha sonora: os desafios da linguagem cinematográfica”

Inicialmente, a professora de História da América, Mariana MartinsVillaça, na palestra “Do enredo à trilha sonora: os desafios da linguagemcinematográfica”, aponta a expectativa primeira que teria o aluno diante do filme:“vou conhecer uma história”. E a seguir sugere aos professsores que o próprioaluno “tente recontar a história”. O aluno pode recontar como esse filme se passa,considerando a função narrativa da música, atentando para seu lugar na narração,pois ela pode ser gradiloquente, minimalista, lírica. Essa perspectiva parte, desaída, eliminar outra noção de filme que não seja narrativo. Significa conformar aideia predominante de cinema. Nesse sentido, a palestrante confirma a ideiarecorrente no Projeto de dar ênfase à narração de cada filme.Sugere que os professores se apropriem da indicação de Ismail Xavierde que todo filme (simplificando) teria uma estrutura trina: 1) apresentação dotema, 2) clímax (ou ponto de virada) e o 3) desfecho. Assim, Villaça fala que esseexercício de identificar essas partes no filme é importante para que eles passem aentender como o filme se estrutura.A seguir, elenca elementos do filme sobre os quais destaca aimportância de que o aluno tenha noção de sua função na obra do cineasta, comoplano, sequência/cena, fotografia, iluminação. Importante, porque, no caso doplano, vale saber que ele orienta o olhar do espectador, frequentementepossibilitando que o espectador se identifique com aspectos de determinado
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personagem, ria ou chore em virtude de elementos destacados nos planos. Tendoem vista todos os elementos que compõem um filme, ela ressalta que é importantelembrar aos alunos que o cinema é uma obra coletiva. Nesse sentido, passa a falarda trilha sonora como um elemento que também compõe a obra fílmica, que paramuitos se trata apenas da música (trilha musical). Na verdade a trilha sonora étoda a parte audível do filme, e também o que não se ouve, o silêncio. A música,segundo a palestrante, entra no cinema, dentre outras razões, porque nosprimórdios do cinema a maquinaria de filmagem e de projeção era barulhenta e amúsica amenizava esse incômodo, mas, sobretudo, porque a música era o que,basicamente, conferia as emoções, que traduzia para o espectador os momentos deemoção numa cena romântica ou de suspense etc. É um índice de como secomportar diante do filme, um guia ao espectador. Ainda que geralmente não seperceba a presença da trilha sonora no filme, sua importância narrativa é, emgeral, imprescindível. Ela estabelece uma paisagem sonora; pode nos identificar otempo e local. Barulho de carruagem e de sino, por exemplo. Contudo, hoje em diapode se ter um filme de época com rock, para causar estranhamento mesmo.No chamado cinema mudo, em vez de trilha musical, Villaça destaca queé mais adequado se referir a “acompanhamento musical”. Em taisacompanhamentos, começa-se a perceber que determinadas músicas tinham maisefeito em determinados espectadores que em outros. Daí a ideia de leitmotiv, umamúsica que, quando aparece, o espectador já identifica uma situação oupersonagem. Com a proliferação das exibições, fica inviável o acompanhamentomusical em todas elas. A Warner Bros cria, então, um aparelho chamado “Vitaphone”, que procura sincronizar imagem e música, uma revolução na constituiçãoda chamada gramática do cinema.
2-“Do mundo das palavras e do mundo do cinema”

A palestrante Helena Solberg é cineasta e tem dois filmes de sua direçãona caixa de filmes da FDE (Vida de menina e Palavra (en)cantada). Começou atrabalhar no “Cinema novo” como continuísta. Afirma que, por essa experiência, elapercebeu que para filmar tem que se ter uma história para contar, com um conflito.
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Fala de seu caso em Vida de menina (2004), que parte do diário de umaadolescente. O diário não tinha um drama e que ela e a roteirista tiveram que criarum. Fala da necessidade de uma convicção de unidade do roteiro, mas que odiretor tem que estar aberto às mudanças no roteiro como as de falas dos atores,percebidas inclusive pelos próprios atores, que frequentemente percebem quandoo texto não é natural.No documentário, cada personagem pode mudar o rumo da históriacontada. Para ressaltar esse elemento da imprevisibilidade, diz que em seu filme
Terra proibida (The forbiden Land, 1990), por exemplo, entrevistou um homemque estava numa prisão em Teresina por suspeita de assassinato de um padre.Vendo a movimentação da equipe de filmagem e a câmera, o homem entusiasma-see confessa o crime pela primeira vez. Tal confissão é usada oficialmente contra ele.Apesar desse importante evento que aparece no documentário, o tom do filme,segundo Solberg, é dado na edição.A seguir, conta da dificuldade de fazer A entrevista (1966), pois tratava-se de um documentário com entrevistas sobre sexo, religião, dentre outros temasdelicados. As mulheres entrevistadas eram burguesas, com preocupação com suasposições sociais e não queriam aparecer no filme, porque suas declaraçõescomprometiam a imagem de “mulher feliz em família”. Lembrando o papel daedição, Solberg diz que a solução encontrada por ela foi colocar imagens de umanoiva sendo preparada para o casamento ao tempo que as falas das entrevistasdescontruíam essas imagens.
3- “Olhar de novo: o prazer de descobrir na escola”

Maria Clara Wasserman, professora com mestrado em História daMúsica, ressalta a ideia de que os filmes distribuídos pela FDE constituem umacervo a ser catalogado e sugere formas de utilizá-lo, ainda que cada escola, diz ela,deva encontrar os melhores modos de utilização desses filmes: empréstimos,catalogação, modos de conservação. Propõe a reunião de filmes a serem exibidospor tema, porque permitiria a integração de várias disciplinas, por exemplo: artes(Arquitetura da destruição, Goya), cinema dentro do cinema (Cinema, aspirinas e
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urubus, Rosa púrpura do cairo), música (Rosa Púrpura do Cairo, Uma noite em 67,
Honeydripper).Para Wasserman, em toda exibição de filme, dentre outros aspectos, éindicado observar:-Local e época da ação;-Ficha técnica: figurino, direção de arte;-Sinopse: roteiro original, adaptação.

Quanto à utilização dos filmes em sala de aula, Wasserman propõe queo professor não exiba apenas trechos, porque seria desperdiçar a proposta dofilme. Lembramos aqui, como já dissemos anteriormente, que a seleção de umtrecho pode ser indicialmente interessante e potencializador na medida em quepode ser o aperitivo de que o aluno precise para se sentir estimulado a buscar vê-lo na íntegra, em casa ou com amigos. O trecho pode gerar a impressão de que háalgo ali no filme que vale a pena ser visto. O que está na origem da preocupação deWasserman é que não se oportunize a suposta proposta do filme, que se apresentano filme por completo, contudo, ela parte do pressuposto de que a exibição dofilme diz respeito apenas à duração da projeção, desconsiderando as condiçõestécnicas para tanto. Pois ao desconsiderar tais condições, pode-se projetar umaimagem e um som muito distintos do original. Pensamos que esse “respeito” à obrade que trata Wasserman sacraliza-a, impedindo que seu uso considere o ambienteescolar em que se dá a projeção e, com isso, deixando de estabelecer as adequaçõespossíveis ao ambiente.
4- Vídeo Palestra: “Análise de filmes em sala de aula”

O professor de história Marcos Napolitano, que já escreveu um livrosobre cinema na escola (NAPOLITANO, 2003), começa a palestra lembrando apremissa de que o filme não deve ser usado para substituir o livro ou apresentadopara aqueles que “não gosta de ler”. As atividades com filmes e livros caminhamjuntas, diz ele. Para Napolitano, o filme é subjetivo, mas também objetivo, pois háuma história que é transmitida e comprendida pelo espectador. Ele está se
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referindo à maioria dos filmes, que são, por assim dizer, narrativos. Fala do efeitode realidade que a sala escura potencializa e que não morre depois da exibição dofilme; ele continua e é importante considerá-lo do ponto de vista pedagógico.Em grande medida o efeito de realidade depende das escolhas tomadaspela equipe que trabalha num filme, sobretudo o diretor ou o produtor, no caso defilmes comerciais, a exemplo de Honneydripper; Nas montanhas dos gorilas; Crash,
no limite; Billy Eliot; Final fantasy, por exemplo, que constam da lista da FDE. ParaNapolitano, o trabalho de cinema na escola está em identificar e documentar essasescolhas. Existe uma expectativa de que um documentário reforce algo que oprofessor apresentou em sala de aula. Essa aposta é muito maior no documentárioque na ficção. Quanto à intenção do diretor do filme de dizer ou de ter queridodizer algo, Napolitano afirma que é menos importante, pois o que se tem de maisconcreto e importante é a obra, o filme. Ele dá o exemplo do filme Tropa de Elite(2007), em que José Padilha, seu diretor, disse publicamente que não quis fazerapologia da violência. Os críticos, contudo, identificaram vivo apelo à violência.Para fazer a análise dos filmes é preciso entender a linguagem em quese constitui o cinema. São regras flexíveis. Napolitano propõe um olhar inquiridorpara o filme: o que o filme defende sobre o tema, como ele tratou o tema. Ressalta,por em, que o roteiro e a montagem são as partes mais importantes do filme.A escolha do gênero define o tipo de narrativa. Assim, um melodramaacentua a dicotomia entre bem e mal, por exemplo, enquanto num drama realistatira-se o acento das tensões entre bem e mal.Destaca a importância de atentar-se para o marketing na promoção dofilme, que pode chegar a representar dois ou três quartos do orçamento do filme,caso de Titanic (1997). Napolitano lembra que o filme comercial estadunidense épeça de propaganda de estilo de vida e que o professor deve atentar para isso.O uso de filme como documento cultural tende a eliminar o preconceitopelo meio do qual o aluno festeja a obra em detrimento da aula expositiva e oprofessor que exibe um filme, em razão de estar cansado. Napolitano afirma que,com o uso contínuo do cinema em sala de aula, a tendência é gerar uma culturadesse uso. Ele sugere o uso do filme também como “tema gerador” como atividadeinterdisciplinar, temas transversais ou relacionados a temas das disciplinas
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envolvidas. Deve-se fazer um levantamento do potencial pedagógico do filme. Oque ele oferece que reforce os objetivos da aula do professor? Será que o aluno vaiabsorver o filme tal como o professor espera?Napolitano, ao contrário de Alain Bergala (2007), diz que, em geral, nãose pode partir no trabalho com o cinema na escola de um cineasta como AkiraKurosawa, pois tal entrada pode servir, frequentemente, para consolidarpreconceitos, já que faltariam aos alunos elementos para se situarem diante dealgo completamente estranho. Contudo, chama atenção para a necessidade deampliação gradual de repertório dos alunos, começando de filmes menos“autorais”. Como fizemos notar no capítulo dedicado a Bergala, o autor nãoacredita que o professor que parte de um filme bastante comercial, que ele o façade modo que chegue a provocar o salto a que se refere Napolitano. Ao contrário,prefere apostar no estranhamento da exibição de filmes não comerciais. Bergalanão acredita, pois, no acesso gradual à arte, como se tivesse que haver uma espéciede acumulação de certa capacidade prévia.Por fim, o professor e historiador sugere que o cinema seja trabalhadotambém não só na sala de aula, mas em semanas culturais, fora da sala de aula,mesmo que uma vez ou duas por ano. Esta obsevação é a única feita dentre ospalestrantes quanto ao uso do filme fora da sala de aula, sem preocupação derelacioná-lo a uma atividade “pedagógica”. Aqui, a exibição do filme é entendidacomo evento cultural. O Projeto, ao contrário, pensa o uso do filme a partir de suainserção em sala de aula, vinculado a uma disciplina.
5- Vídeo Palestra: “O lugar do audiovisual no mundo contemporâneo”

Para Luis Buñel, segundo o crítico de cinema Sérgio Rizzo, o cinema émais parecido com a mente humana em estado de sonho. Nesse sentido, oprofessor deve buscar seu próprio jeito e se formar para incorporar o cinema emsuas aulas, em geral, por interesses pessoais mesmo. O lugar do audiovisual nomundo contemporâneo deve ter como ponto de partida a preocupação deidentificar que lugar ele ocupa na vida das pessoas: “O que o audiovisual faz na suavida ou o que eu faço do audiovisual”. Lembra que Ítalo Calvino declarou que,
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durante a Segunda Guerra Mundial, em que viveu sua adolescência, o cinema era oseu refúgio, uma forma de sobreviver, de alimentar a esperança. Segundo Rizzo,Calvino tem consciência da negação da realidade pelo cinema, mas ressalta comoos filmes possibilitavam a ele a suspensão da dura realidade em que a Europa seencontrava. Do mesmo modo, consciente dessa potência do cinema de suspenderas referências imediatas do espectador, o professor possa apostar que os filmesprovoquem inadvertidamente a tensão de lugares comuns a que os alunos estãoacostumados.Para tanto, diz ele, não adianta “brigar” com o repertório dos alunos;deve-se partir dele. Nesse sentido, Rizzo concorda com Napolitano, inclusive pelaampla democratização digital, em que qualquer um pode fazer um filme. Antesdisso, as salas de cinema mantinham o monopólio da exibição. Agora, as redesvirtuais possibilitam a ampliação gigantesca dessa socialização do audiovisual.Essa democratização passa também para a produção e a escola deve dedicar-se aesse fenômeno.
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CONCLUSÃO

O programa Cultura é currículo é oficializado por uma Resolução daSecretaria de Educação, a SE no. 19, de 13 de março de 2009147, quando, na prática,este já existia (como projeto piloto) desde 2008, sendo suspenso por meio de ofícioemitido em 03 de agosto de 2015 pela mesma Secretaria. Neste ofício, consta que oprograma não seria renovado nesse ano a que se refere em virtude de cortes noorçamento. Com tal procedimento, a SEE-SP gerou nas pessoas que trabalham naFDE a expectativa de que a qualquer instante o programa poderia voltar a recebero aval para que fosse retomado, o que não se cumpriu.Enquanto isso, o programa sobrevive de um braço no “Escola daFamília”, aos finais de semana, com poucos filmes retirados das 6 caixas que foramdistribuídas no tempo de funcionamento do projeto O cinema vai à escola. OsRoteiros de Atividades sugeridos a partir dos filmes são refeitos, simplificando-seem razão da heterogeneidade do público e das pessoas que projetam os filmes – acargo de dois estagiários por escola, que são beneficiados com o “BolsaUniversidade” e que se comprometem, como contrapartida, a trabalhar nos finaisde semana como monitores. A princípio, a FDE foi procurada para indicar paracada dia de exibição de filme no “Escola da Família” três dos 71 títulos distribuídosàs escolas para que cada escola escolhesse um. Segundo a FDE, os monitores sãoorientados pelos coordenadores e supervisores das diretorias de ensino.Tomando as experiências com projeção de filmes nas escolas e tambéma necessidade de inserção do audiovisual presente nos discursos de pedagogos eprofissionais do cinema, não há dúvida de que existe certa receptividade à ideia deque a instituição escolar deva incorporar os meios de comunicação de massa (TV,jornais, mídias em geral) ao rol de suas preocupações. Mas ainda insuficientementepara impedir o cancelamento de um projeto como O cinema vai à escola,configurando-se como um sintoma na tensão entre forças políticas (ideológicas, e
147 www.educacao.sp.gov.br. Estando o site em manutenção o que é comum, deve-se digitar noGoogle: “Resolução da Secretaria de Educação, a SE 19, de 13 de março de 2009” e o primeiro linkdisponibilizado é um arquivo em Word organizado pela CENP (2009), que possui a referidaresolução. Vale observar que, apesar da referida resolução ser de 2009 o programa Cultura écurrículo funciona desde 2008.
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educacionais também) ainda resistentes, especialmente às artes. Prova daexistência dessa receptividade foi exposta na discussão que fizemos em capítulosanteriores quando apontamos o aparecimento do cinema em documentos oficiaiscomo os PCN, a Proposta Curricular do Estado de São Paulo e o Currículo do Estado

de São Paulo, para citar os mais recentes, e o próprio uso “espontâneo” doprofessor desvinculado de projetos da exibição de filmes em atividades nasescolas, professor este pressionado a fazer a inclusão das “novas linguagens” sem odevido tratamento para a questão.Espremido na inadequada designação “Artes Visuais”, junto com ArtesPlásticas e Fotografia, o Cinema é, surpreendentemente, “apagado” dosdocumentos, inclusive das propostas de atividades em sala de aula no caso dos
Cadernos do Professor, como se pôde verificar. Nos vários documentos analisadosnesta tese, destacamos a Lei 13.006/14, que obriga as escolas à exibição de, pelomenos, duas horas mensais de filmes brasileiros, e pela própria existência doprojeto O cinema vai à escola, ainda que ele tenha sido suspenso em 2015. Assim,nota-se relativo movimento para a inclusão do cinema no contexto escolar, aindaque, como destacamos, o cinema seja aí considerado complemento curricularassociado a algum conteúdo disciplinar.De modo geral, ainda que considerada inferior às outras disciplinas, aarte é tomada como fonte de conhecimento, o que lhe confere um lugar nocurrículo. Já o cinema, ainda que seja uma arte, embora contando com certareceptividade, não chega a adquirir a mesma importância que as disciplinasinstitucionalizadas. Quanto a essa questão, diz Rosália Duarte, que “o cinema não évisto pelos meios educacionais como fonte de conhecimento (...), pois estamosimpregnados da ideia de que cinema é diversão e entretenimento.” (DUARTE,2009, p. 70-71), dentre outros motivos, em razão da grande imersão de filmescomerciais nas salas de cinema e na televisão brasileiras. Além do mais, não sepode esquecer que o lugar da arte na produção do conhecimento mudou, a partirdas vanguardas, por exemplo, com Duchamp e Maliévitch. A escola, no entanto, emgeral, busca reforçar o lugar de uma arte ainda sustentada pela separação entre“objeto de arte” e espectador, cuja relação deste com aquele se daria pela
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contemplação, enquanto na arte contemporânea fala-se mais em “objeto depensamento” (FAVARETTO, 2015, p. 20).Em conformidade com a exigência mínima de exibição de filmesbrasileiros nas escolas - a fim de conter a defasagem dessas produções em relaçãoàs de filmes estrangeiros, sobretudo, estadunidenses comerciais -, há experiênciassingulares no Brasil nesse sentido, valendo destacar aquela desenvolvida pelaescola privada Carlitos, que oferece os ensinos Infantil, Fundamental I e II, em SãoPaulo, que incorporou à sua grade curricular o ensino do cinema. Lê-se em seu site:
A presença do Cinema no currículo da Escola Carlitos em todas asetapas escolares afirma o respeito da instituição pela sétima arte.Esse respeito e admiração pela arte cinematográfica já sãomanifestados no nome da Escola, homenagem ao personagemimortal de Charles Chaplin, representante do humanismo doséculo XX148.

Contudo, é curioso que mesmo o caso raro de uma escola notoriamente
interessada na inserção do cinema em seu currículo (note-se o nome da escola, quehomenageia um personagem do cinema), que haja aí, apesar da valorização notávelao cinema se comparado ao quadro geral do país, um papel secundário dessa arte.Quanto à relação com o cinema, a preocupação destacada em seu site é a de análisedos filmes programados para as crianças, que são três por ano.

Como parte do currículo dessa área, o aluno assiste a três filmespor ano, em salas de cinema parceiras da Escola, e analisa-os noambiente escolar. Os filmes são escolhidos com a intenção decolocá-lo em contato com obras do cinema próprias para oexercício de reflexão à face da imagem em movimento,contribuindo para a formação de um espectador ativo149.
Como se depreende do texto acima, o objetivo da escola com o cinema éo de que ele sirva à “reflexão”. “Os filmes são escolhidos com a intenção de colocá-lo [o aluno] em contato com obras do cinema próprias para o exercício de reflexão[...]”. As obras escolhidas têm que ser “próprias à reflexão”, como declaraexpressamente o site. No entanto, em outra parte do site, pode-se ler uma relação

148 Texto disponível em http://www.escolacarlitos.com.br/projetos/aprendizdecinema.html.Acessado em 21 de maio de 2013.149 Texto disponível em http://www.escolacarlitos.com.br/index.php/vivencias/aprendiz-de-cinema. Acesso em 12 de Julho de 2014.



331

considerável de livros didáticos e de literatura nas línguas portuguesa, francesa,inglesa e espanhola, além dos outros referentes a cada disciplina como História,Geografia etc. Para termos ideia da relação de livros de uma disciplina, tomemos aLiteratura em língua portuguesa para o 9º ano, que apresenta a seguinte relação:
Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Vidas Secas, de GracilianoRamos, O Visconde partido ao meio, de Ítalo Calvino, As intermitências da morte e O

conto da ilha desconhecida, ambos de José Saramago, A metamorfose, de FranzKafka e Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez. São sete livros. No entanto,nenhuma menção é feita à filmografia em nenhum dos nove anos a que se dedica aescola. Em razão dessa secundarização do cinema, torna-se mais notável aindaa atenção que Benjamin concede a essa arte. Ainda que questões como as mutaçõesperceptivas - provocadas na espectatorialidade nas duas últimas décadas pelainternet e aplicativos via aparelhos eletrônicos portáteis - devam ser melhorpensadas, contudo, pelo menos no século XX, como bem assinala Benjamin, quetrata da análise do empobrecimento da experiência na modernidade, o cinema é “agrande expressão dos novos tempos”. Para ele, “o filme serve para exercitar ohomem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cujopapel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana.” (BENJAMIN, 1996a, p. 174). Porisso, não deixa de ser curioso que nas escolas contemporâneas a consciência“pedagógica” da tematização e da problematização das tecnologias que veiculamimagens não passem ao ato. Na verdade, sabe-se que a materialização dessaconsciência implicaria o rearranjo dos lugares ocupados entre as disciplinas, naposição que assume o saber científico entre elas.
A hegemonia da imagem na cultura-mundo de hoje ameaça não olivro, senão ao seu estatuto de eixo da cultura, deslocando-se docentro. E este deslocamento problematiza o saber próprio dosintelectuais, recoloca suas atividades profético-pedagógicos,exigindo um esforço de relocalização social e cultural que muitosnão estão dispostos a fazer (MARTÍN-BARBERO apud CITELLI,2006, p. 19).

No trecho acima citado, Martín-Barbero se refere a dois tipos dehegemonia. A existência pragmática da imagem no cotidiano das pessoas,
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inundadas a todo instante por elas, seja na própria escola ou fora dela, pelatelevisão, internet ou nas ruas. Não obstante essa marcante presença da imagem, ooutro tipo de hegemonia diz respeito à importância concedida não à imagem, mas àpalavra, que, na escola, recheia as aulas e os livros didáticos, sendo a grandereferência na (re)produção do saber “escolar”. Essa insuficiência no tratamentoque a escola dispensa às imagens resulta noutro problema. Sabe-se que nosgrandes centros urbanos a escola – principalmente as de “Tempo Integral” - “priva”a criança e o jovem do convívio com o adulto, gerando a incomunicabilidade pelaseparação física entre eles, o que acaba relegando esse contingente imenso dealunos à sorte de mediações em que eles próprios pautam entre si seus interesses,utilizando-se da internet e de aplicativos em celulares e, ainda fortemente, datelevisão aberta. Hoje, essa separação parece inevitável, dadas as demandas de ummundo cada vez mais administrado em que pais, mães e demais responsáveis pelosestudantes trabalham fora de casa e, por isso, precisam passar parte consideráveldo dia afastados. A escola, no entanto, ao se isentar quanto à acolhida de temasrecorrentes entre os estudantes, acaba contribuindo para a cristalização da derivana formação desse contingente ou apenas confirmando a tônica da indústriacultural em suas vidas.Essa crítica feita à escola, quanto ao fomento da incomunicabilidadedesses mundos paralelos, toma por base a ideia de que é necessário que o jovemconviva e desenvolva atividades com seus pares na comunidade em que vive,inclusive com os adultos, para que se sinta partícipe de todo um modo de ver, desentir e de pensar, que contribui para a integração ao lugar. Curioso como essedistanciamento, de alguma forma, ao menos tecnicamente, pode ser encurtado coma explosão de janelas virtuais (internet, com vídeos e charges, textos, aplicativos de
chats de celulares, séries de TV, filmes etc.). Tal explosão provocou um saltoexpressivo quanto à assimilação de um maior número de informação sobre o quese passa no globo terrestre. Com isso, mudou-se a concepção de distânciageográfica que se tinha. Hoje, não raro, no entanto, sabe-se muito maisintensamente de acontecimentos que se dão no mundo inteiro do que sobre arealidade do bairro em que se vive. É nesse sentido que a escola deixa de ser adetentora única do saber e, por consequência, o professor - seu maior
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representante - perde esse lugar antes quase exclusivo. Nessa nova configuraçãode acesso ao saber, caberia à escola e ao professor mediar, instalar-se no meiodessa enxurrada de produção de informação para orientar os alunos na produçãode sentidos.Sabe-se o quanto tal “horizontalidade” na acessibilidade da informaçãonão é suficiente para a promoção do diálogo entre os mundos adulto e juvenil.Antes, frequentemente, concorre para inviabilizá-lo. Assim, se o modo de a escolaapreender e de conceber os universos adulto e infantil não é causa da separação oudo silêncio entre as gerações, a escola é, no mínino, sintoma. O audiovisual noscelulares, na TV, na internet ou no cinema, com produções mais comerciais oumenos, faz hoje parte da cultura informal da sociedade, de modo que não ter vistodeterminado filme ou vídeo pode significar ficar fora da roda de conversa. Assim, avisitação a determinados produtos se impõe no meio informal entre os alunos àparte da formalidade escolar.Considerando que a escola, pois, deva tratar dessa questão para que nãofique ela de fora da roda, é que nos propusemos o estudo do material que promoveessa entrada do cinema (e do audiovisual) na escola, tentando analisar asestratégias utilizadas oficialmente e com lastro considerável no estado de SãoPaulo via projeto O cinema vai à escola, além de outros materiais de orientaçãoquanto ao uso do cinema na escola.Assim, entendendo que essa discussão deva ser situada na disciplina deArte, buscamos nos documentos da SEE-SP identificar e analisar as noções de arte,de cinema e de sujeito, inclusive considerando o projeto “Currículo +” da SEE-SP,que objetiva exclusivamente fazer uso instrumental da tecnologia, oferecendo “aoprofessor recursos pedagógicos digitais e formação na utilização destes recursospara complementar o desenvolvimento da sua aula e aprimorar a sua prática”150.No entanto, é surpreendente que no Currículo do Estado de São Paulo, também daSEE-SP, na disciplina Arte, o termo “artes audiovisuais” seja citado apenas umaúnica vez, ainda assim tais artes não são contempladas nos quadros que sugeremconteúdos e habilidades a serem desenvolvidos na disciplina de Arte ou como há
150 Cf. http://curriculomais.educacao.sp.gov.br/sobre-o-curriculo/, acesso em 08 de janeiro de2015.
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em História e Geografia, por exemplo. O Cinema não é incluído. Por isso,denominamos essa ausência do cinema de “apagamento”.Tal apagamento coloca-se na via contrária da receptividade aoaudiovisual de que falamos anteriormente. Caberia à escola pensar modos deincorporação desse cinema tradicionalmente excluído e, ao mesmo tempo, nãodispensar de todo a exposição e debate de filmes comerciais já conhecidos pelosalunos. A questão parece não se restringir a problematizar os temas a partir dosfilmes, mas situar o cinema como arte, pois, como se sabe, o filme é usado comosuporte emergencial na falta de professores ou ainda para ilustrarcoadjuvantemente conteúdos de disciplinas ou sintomaticamente como momentode atividade, supostamente, lúdica, a fim de gerar apenas prazer. Tais filmes poucooperam nos estudantes a entrada na experiência do pensamento, em razão, talvez,de priorizarem espetacularizar a vida por meio da promoção da identidade compersonagens e situações que reforçam lugares-comuns. Os filmes utilizados se nãosão narrativos (de circuito comercial como Honeydripper, Nas montanhas dos

gorilas, Billy Eliot, Em busca da terra do nunca, dentre outros que constam da listade filmes distribuídos às escolas), isto é, filmes que contam explicitamente algumahistória e geralmente apelam para os efeitos mirabolantes da técnica e demontagem rápida para entreter o espectador ávido; são filmes que, amparados eorientados por Roteiros de Atividades, servem de ilustração para assuntosabordados pelo professor, que, por sua vez, seleciona nele o que interessa para adisciplina. Contudo, por outro lado, é possível dizer que o projeto O cinema vai à

escola mudou esse cenário na medida em que promoveu uma seleção maisdiversificada de produções e propôs, ainda que como auxiliar das disciplinas, vezoutra, a abordagem de aspectos técnicos do cinema.Para o projeto O cinema vai à escola, o papel do cinema é pensado emtermos daquilo que ele pode suscitar a partir da reflexão nas aulas junto àsdisciplinas, isto é, uma mediação em muito conduzida pela palavra, que demarcaposições de sujeito diante da materialidade da arte no que diz respeito à conduçãode interpretação dos filmes e, com isso, à implementação e acomodação dessa artena escola. "Un decir es del orden del acontecimento" (ALEMÁN, 2013, p. 166). O
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Roteiro de Ladrões de bicicleta (Ladri di biciclette, 1948) do Caderno de Cinema do

Professor, por exemplo, sugere como primeira orientação ao professor, que peçaaos alunos para que identifiquem cenas do filme que mostrem a situação depobreza dos personagens principais. E a seguir: “O que o emprego de Antoniorepresentava para a família?”. O Roteiro parece querer nomear o que já seapresenta visualmente. Trata-se, pois, de apontar para a mesa e dizer: me-sa; paraa cadeira e dizer: ca-dei-ra! Nesse sentido, com esse modo de “soletrar” a arteperde-se a oportunidade de deixar que o filme “fale” a seu modo. Vive-se o impériodo sentido, ou melhor, do significado.Ademais, se lembrarmos que, em tese, os Roteiros são destinados parauso de todos os professores de todas as disciplinas, temos que admitir que essasindicações não serão apenas alternativas a partir de um Roteiro próprio,“pessoalmente” elaborado pelo professor. Sem formação específica em cinema, se oprofessor não passar o filme apenas como entretenimento, certamente ele seguiráo Roteiro como um manual e, nesse sentido, eliminará o acontecimento a que sereferia Alemán na citação do parágrafo acima. Esse uso verticalizado, imposto aoprofessor é expressão da dessubjetivação de seu lugar no exercício de sua funçãode educador.Inácio Araújo (2009, p. 19), em entrevista ao projeto O cinema vai à

escola, fala sobre essa ideia do uso do filme como auxiliar das disciplinas:
Me parece que, com muita frequência, os professores usam osfilmes como ilustração de determinadas coisas. É umprocedimento válido. Você pode obter informações sobre aRevolução Francesa, por exemplo, tanto vendo certos filmes comolendo certos livros. Me parece, porém, que na maior parte dasvezes o cinema é usado como um “facilitador”, porque é umaespécie de “prova” do acontecido. E, nesse sentido, pode ser atémesmo nocivo. Se o aluno for ver um filme como O Cangaceiro,por exemplo, pode presumir que os cangaceiros não passavam degrupos de arruaceiros cruéis que viviam no sertão nordestino.Não sei se eram só isso. Com certeza, a história que os envolve émais complexa do que isso. Então me parece que O Cangaceiroexplica muito sobre a maneira como a elite paulista de 1950(representada na Vera Cruz, a produtora do filme) via o cangaço.Isso é que precisa ficar muito claro. O cinema é uma fontehistórica, sem dúvida, mas quem vê um filme precisa estarconsciente de que o fato de mostrar algo não significa que ele diz averdade sobre aquele fato. Ele é a visão de alguém (um diretor),
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de uma época, de um povo sobre um determinado acontecimento(ARAÚJO, 2009, pp. 19-20).
Esse modo de o cinema auxiliar as disciplinas, de ser um “facilitador”,pode guardar como pressuposto a simplificação pela imagem. Assim, Ladrões de

bicicleta seria uma “espécie de ‘prova’ do acontecido”, espécie de prova de que “naItália era assim”. Em certa medida, o filme é, sim, um documento, mas chamamosatenção para a perda da dimensão da ficção.Apesar de vários textos, desde a década de 1940, dentre eles os deWalter Benjamin, já considerarem o cinema uma arte, é bem mais tarde que eleserá tomado como tal, mas ainda assim não sem certa desconfiança. Para InácioAraújo, crítico e roteirista, o cinema só será considerado arte nas décadas de 1950e 1960. “No início, o cinema é uma diversão de feira. Só será plenamente aceitocomo arte, como a arte por excelência do século 20, lá pelos anos 50, 60.” (ARAÚJO,2009, p. 09).Considerando essa condição inferiorizada do cinema frente a outrasartes na escola, no início do século XX, é curioso que tenha havido tentativas deagregar prestígio a ele, então considerado atração de feira, diferentemente doromance ou da música erudita, artes burguesas. Em 1908, pois, quando é criada naFrança a Sociedade do Filme de Arte (AUMONT, 1995), procura-se literalizar ocinema, torná-lo mais cerebral, adaptando-se obras como Macbeth (SOUSA, 2012).A concepção dominante era de que a arte deveria estar impregnada pela letra, queesta fosse a tônica na relação com a imagem.Noutra chave,
É preciso antecipar um cinema [...] incompleto, de modo que oespectador possa intervir para preencher os vazios, as lacunas. Aestrutura do filme, em vez de sólida e impecável, deveria serenfraquecida, tendo em conta que não se deve deixar (sic) escaparos espectadores! [...]. Creio que muitos filmes mostram demais(KIAROSTAMI, 2004, p. 182-183).

Esse cinema de que fala o cineasta iraniano é fundamentalmentediferente daquele que costuma ser exibido nas escolas (o projeto O cinema vai à

escola, contudo, garante certa representação do cinema mundial), que mais pareceresponder a uma necessidade profilática. Está ali pela insuficiência atual do ensino
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pautado nas letras e no ideal da ciência, que se arvora de determinado conteúdo,cuja vocação é central. No mesmo sentido de Kiarostami, diz Wim Wenders: “Hoje,não consigo suportar filmes que preencham todo o espaço com suas histórias. Elesnão deixam muito espaço para a imaginação. O que você vê é aquilo que você leva –nada mais. Preciso ser capaz de entrar na narrativa, preciso dos espaços vazios.”(WENDERS In CAKOFF, 2011, p. 14). Dada a predominância mundial desse cinemaque “preenche todos os espaços”, ele não tem cumprido na escola o papel desucedâneo profilático que viria juntar-se a outras estratégias pontuais como festas,apresentações de coral, teatro de final de ano etc.151, a fim de suprir com certaleveza a couraça gerada por um regime “sério”, duro, lógico, em que se constitui oensino cientifizante?Assim, pensando na subalternização do cinema no contexto escolar nãoé pouco comum que as pessoas digam em conversas informais que o livro é sempre“mais profundo que o filme”. Quem já não ouviu diversas vezes essa assertivamesmo de cinéfilos, que, ao que parece, envergonhados de sua dedicação“estranha” ao cinema, consagre-se também a ler os livros antes de ver os filmes?Tal “verdade” reverbera imponente no contexto escolar. O audiovisual entra naescola enviesado, estranho ao ambiente, como se falasse uma língua estrangeira,sem legendas. Por isso, a necessidade de se repensar os lugares e os tipos de saberda educação contemporânea. O presente trabalho tentou cumprir tal papel.

151 Não estamos procurando diminuir a importância dessas atividades para a dinâmica escolar, masapenas apontar o pouco valor que é atribuído a elas nesse contexto.
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