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Resumo: As características próprias do cinema, como: corte, seleção, quadro e enquadramento
transmitem ideias, pensamentos e sensibilidades singulares a cada sujeito, permitindo que cada um
construa experiências. Porém, o mais importante, demonstra, de forma bastante explícita a
construção subjetiva de uma verdade/realidade que é a do cineasta. Fazer com que os alunos
compreendem essa arte para além do que é exibido na tela, como um mero recurso de apoio a
determinado tema educativo, é fazê-los compreender a estruturação mesma da sociedade como
construção de verdades/realidades de determinados grupos de sujeitos, o mesmo vale para o
conhecimento. Por isso, esta pesquisa consiste em refletir a cerca das contribuições do uso do
cinema na escola, baseando-se em autores como: Deleuze e Guattari (1995); Larrosa (2006); Kohan
(2002).

Palavras-chave: Cinema. Educação. Pensamento. Prática pedagógica.

Abstract: The characteristics of the cinema, such as: cut, selection, frame and framing transmit unique
ideas, thoughts and sensibilities to each subject, allowing each one to construct experiences. But most
important, it demonstrates quite explicitly the subjective construction of a truth / reality that is that of
the filmmaker. To make students understand this art beyond what is displayed on the screen as a
mere resource of support for a given educational theme is to make them understand the very
structuring of society as a construction of truths / realities of certain groups of subjects, the same goes
for knowledge. Therefore, this research consists of reflecting on the contributions of the use of cinema
in school, based on authors such as: Deleuze and Guattari (1995); Larrosa (2006); Kohan (2002).

Keywords: Cinema. Education. Thought. Pedagogical practice.

Resumen: Las características propias del cine, como: corte, selección, marco y encuadramiento
transmiten ideas, pensamientos y sensibilidades singulares a cada sujeto, permitiendo que cada uno
construya experiencias. Pero lo más importante, demuestra, de forma bastante explícita la
construcción subjetiva de una verdad / realidad que es la del cineasta. En el caso de que los alumnos
comprendan este arte más allá de lo que se muestra en la pantalla, como un mero recurso de apoyo a
un determinado tema educativo, es hacerlos comprender la estructuración misma de la sociedad
como construcción de verdades / realidades de determinados grupos de sujetos, lo mismo vale para el
conocimiento. Por eso, esta investigación consiste en reflejar la cerca de las contribuciones del uso
del cine en la escuela, basándose en autores como: Deleuze y Guattari (1995); Larrosa (2006); Kohan
(2002).

Palabras claves: Cine. Educación. Pensamiento. Práctica pedagógica.

Introdução

Este artigo é fruto de instigantes reflexões e debates sobre cinema, mais especificamente sobre o uso
desse recurso no ambiente escolar. Para nos auxiliar e inspirar nessa discussão, contamos com os
estudos de Deleuze (1985); Deleuze e Guattari (1995); Larrosa (2006); Rancière (2013); Kohan
(2002).

O cinema produz choques que geram o pensamento, mas não esse pensamento engessado que, a
escola, prisioneira de uma política de modelos moralizada e a-singular, nos impõe. A possibilidade de
experiência sensível do cinema está ligada ao pensar como um exercício ocasional, genital. Um
pensar não dado, mas produzido singularmente (KOHAN, 2012, p. 127). Esse pensar nos impulsiona
a refletir sobre o conhecimento que é produzido, ou melhor, que é reproduzido na escola. Portanto, é
a potência do cinema como experiência para nos fazer pensar, repensar, descordar e criar que
fazemos objeto de estudo neste trabalho.
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O pensar, produzido pelo cinema, se aproxima do conceito de conhecimento como rizoma, formulado
por Deleuze e Guattari, que se distingue radicalmente do conceito de conhecimento cartesiano;
enquanto este último consiste em aceitar apenas aquilo que é indiscutível, e consequentemente
eliminar todo o conhecimento considerado inseguro ou sujeito a contestações. O primeiro, entende o
conhecimento como múltiplo, diverso, não-hierárquico, heterogêneo. Esses princípios nos impõem
concepções de práticas pedagógicas distintas e por vezes antagônicas.

No cinema, e na arte em geral, não existe a preocupação de controlar os pensamentos do receptor,
aquilo que o cineasta pretendeu ao produzir um filme pode ganhar conotações totalmente diversas ao
ser consumido pelas pessoas, assim o cinema festeja a singularidade. Na escola é diferente e muitas
vezes o uso do cinema caracteriza-se pela forte didatização, tão presente na tradição pedagógica,
usa-se o filme com a finalidade única de servir-se dele para dar apoio meramente ilustrativo a
determinado tema que já foi explicado esmiuçadamente pelo professor, e ao final faz-se a crucial
pergunta: “o que o filme quis dizer” Isso acaba por retirar do cinema todo o seu potencial inteligível e
sensível. “Fazer o aluno pensar por si mesmo, torna-lo sujeito autônomo”, esse tem sido um discurso
pedagógico amplamente repetido. Mas, como se encontra a autonomia onde não se reconhece a
diferença

Diante dessas questões, pergunta-se: como a partir do uso do cinema como experiência na escola,
pode-se promover uma prática pedagógica mais sensível Por esta razão, a pesquisa, ora
apresentada, objetivou refletir a respeito das contribuições do uso do cinema na escola para o
estabelecimento de uma prática pedagógica nova e mais sensível.

RELATIVISAR A VERDADE/REALIDADE

Na obra literária ‘A menina que roubava livros’ (2011), Zusak nos oferece uma bela oportunidade de
reflexão sobre o poder do discurso na construção de verdades. Escrevemos verdades, por não
acreditarmos numa verdade que é declarada como a única que existe e, a qual todos devam se
submeter. Antes a compreendemos como definida por Nietzsche apud Cavalcante, 2011:

[...] Então, o que é a verdade Um exército móvel de metáforas, metonímias,
antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas, que foram
enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após
longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades
são ilusões das quais se esqueceu que o são, metáforas que se tornaram
gastas e sem força sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só
entram em consideração como metal, não mais como moedas [...]

Assim como Nietzsche nos faz perceber, a verdade, e também acrescentamos, o conhecimento, são
construções humanas, não algo dado por si só. Como toda construção criada pelo homem ela é
mutável e carregada de interesses, significados e simbologias. Mas retomando a obra de Zusak, nela
se encontra uma pequena história sobre o poder das palavras que me parece oportuna citar. Porém,
para contextualizar, a obra fictícia retrata a Alemanha de Hitler. Inicia assim:

Era uma vez um homenzinho que decidiu três detalhes importantes sobre
sua vida:

1. Ele repartiria o cabelo do lado contrário ao de todas as outras pessoas.
2. Criaria para si mesmo um bigode pequeno e esquisito
3. Um dia, ele dominaria o mundo.

O homenzinho perambulou por muito tempo, pensando, fazendo planos e
procurando descobrir exatamente como tornaria seu o mundo. E então, um
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dia, saído do nada, ocorreu-lhe o plano perfeito. Ele viu uma mãe
passeando com o filho. A horas tantas, ela repreendeu o garotinho, até que
ele começou a chorar. Em poucos minutos ela lhe falou muito baixinho, e
depois disso ele se acalmou e até sorriu.

O homenzinho correu até a mulher e a abraçou. “Palavras!”, e sorriu.

“O quê”

Mas não houve resposta. Ele já se fora.

Sim, o Fuhrer decidiu que dominaria o mundo com palavras. “Jamais
dispararei uma arma”, concebeu. “Não precisarei fazê-lo”. Mesmo assim,
não se precipitou. Reconheçamos nele ao menos isso. Ele não tinha na da
de burro. Seu primeiro plano de ataque foi plantar as palavras em tantas
áreas de sua terra natal quantas fosse possível.

Plantou-as dia e noite, e as cultivou.

Observou-as crescer, até que grandes florestas de palavras acabaram
crescendo por toda a Alemanha... Era uma nação de pensamentos
cultivados [...] (ZUSAK, 2011, p. 316/317).

Este não é o fim da história, mas é o suficiente para o que pretendemos demonstrar aqui, a palavra
dita como verdade é uma produção, uma ficção, reconhecendo-se ou não assim. Além disso, a
palavra dita como verdade é danosa, pode fazer com que todo um povo pague um alto preço por ela.
Essas colocações iniciais são importantes para nos fazer perceber o quanto a escola necessita criar
condições para que o aluno se aperceba de toda essa complexidade que envolve o conhecimento e a
construção da verdade na sociedade.

Em seu livro ‘O mestre ignorante: cinco lições sobre emancipação intelectual’ (2013), o filósofo
Jacques Rancière, declara haver duas mentiras fundamentais: “a daquele que diz “eu digo a verdade”
e a daquele que diz “eu não posso dizer””. De fato, para este autor a verdade não se diz, tudo o que
um ser pode fazer é descrever em torno dela (verdade) a sua própria parábola (RANCIÈRE, 2013,
p.89). Assim quando somos forçados a acreditar na parábola de outrem, como sendo a verdade e,
não descrevemos a nossa própria parábola, nossa liberdade de pensamento é suspensa e por seu
turno, o uso da inteligência que vem dessa liberdade também.

Kohan (2012), por sua vez, denuncia que a própria filosofia está assentada num pensamento
dogmático que traz em si o modelo da recognição. Dentro desse modelo não é possível pensar:

[...] porque a partir da recognição só se poderá pensar o reconhecível ou o
reconhecido e pensar deveras é pensar a diferença livre, a diferença sem
sujeitos e objetos, o novo, a intensidade como pura diferença, o que não pode
ser reconhecido nem reconhecível, num universo livre da unidade de sujeitos e
objetos, um universo eximido de dualismos. (KOHAN, 2012, p. 127).

Aquilo que não é reconhecível é negado, é expulso. O que nos mantém reféns de um círculo de
impotência, só nos é permitido pensar isto ou aquilo, baseado neste ou naquele conhecimento, nada
de diferente. Como Deleuze sugeriu, “a história do pensamento ocidental é a história da negação do
próprio pensamento” (DELEUZE apud KOHAN, 2012, p. 127). Também dentro do modelo da
recognição a verdade é entendida como adequação e não como produção humana.

De acordo com Larrosa (2006) o advento da comunicação generalizada, coloca em foco os aparatos
de comunicação de massa, incluindo aí o cinema e também aparatos educacionais, que serão
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determinantes para a produção, a reprodução e também para a dissolução do que chamamos a
verdade/realidade (LARROSA, 2006, p. 153). Importante observarmos que esses aparatos podem
servir tanto a reprodução, quanto a dissolução da verdade/realidade cristalizada. Fato é que nos
ajudam a conceber uma pluralização da verdade/realidade:

Nosso porqueiro sabia muito bem que “a verdade é a verdade” ou “a realidade
é a realidade” são as palavras do amo, do único que fala. E o que agora
ocorre graças à lógica imanente ao funcionamento da mídia é que o amo já
não é o único que fala, que a verdade se declina no plural e que existem
tantas realidades quantas são a definições da realidade (LARROSA, 2006, p.
155).

É dentro dessa lógica que a potência do cinema se manifesta, provocando choques que geram um
pensar para além da verdade/realidade, que se impõe como exclusiva, o cinema é um veículo
importantíssimo para a desconstrução de verdades já cristalizadas, mas que no fundo representam
apenas uma versão do que seja a verdade e não a verdade em si. Por isso seu uso na escola não
deveria ser mera ilustração de temas escolares.

A HETEROGENEIDADE DE APRENDER

O aprendizado a que nos referimos aqui é individualizado, isso por que porque não há modelo de
aprendizado algum que indique a verdade, cada um constrói a sua verdade em relação ao que
aprendeu. Segundo Araújo (2011, p. 4-5):

O pensar aparece como um movimento provocado à interpretação; isto é, à
explicação, decifração, desenvolvimento, tradução de um signo. A gênese do
pensar não se encontra em pressuposições que tomam o pensamento como
naturalmente verdadeiro. Diversamente, compreendem a gênese do
pensamento naquilo que é desconhecido como tal. Desse modo, pensar tem
sua origem no incômodo do desconhecido, em uma pressão atormentadora
que leva as faculdades ao limite. E, desse ponto, isto sim, leva a um
pensamento puro, a um pensamento sem imagem, a um vislumbrar da
verdade.

O pensar deve nascer livre, portanto pode-se provocar o pensamento, mas jamais conduzi-lo, pois
isto já implicaria na anulação do pensar. O cinema, enquanto arte e linguagem, permite esse pensar
livre e proporciona a produção de conhecimentos e reflexões sobre a realidade. Nunes (2011)
defende que uma educação que respeita o pensamento livre se apresenta como uma educação
multi/intercultural que tem por objetivo a promoção de práticas entre os alunos e os professores,
visando a efetivação de processos de afirmação do outro (NUNES, 2011, 125).

Assim, ao propor a leitura de um filme, tendo como referência uma análise estética e ideológica,
significa educar o olhar do aluno para uma formação competente na leitura da linguagem audiovisual
(SILVA, 2014, 364). Por isso, utilizar a linguagem fílmica na sala de aula, pode incentivar os alunos a
construírem habilidades específicas, modos de ver e de ler imagens em movimento, e compreender a
narrativa e o desenvolvimento da produção cinematográfica. O contato com o cinema ainda na escola
pode ser muito positivo, uma vez que a linguagem cinematográfica é variada e intensa, pois
materializa uma diversidade de temas, lugares, períodos, culturas e tantos outros elementos que
podem ampliar o desenvolvimento de habilidades diversas nos alunos. Sobre a leitura fílmica, Silva
(2014, p.391) destaca:

Assim, podemos afirmar que na leitura de um texto fílmico, seja ele ficcional ou
documental, ela não pode se restringir somente à identificação do tema ou à
decodificação literal da legenda (texto verbal). Faz-se necessário ainda,
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observar a estética utilizada na construção e a sequência ou sua ruptura na
apresentação das cenas da história contada no filme: os ângulos, os
enquadramentos da câmera, o tipo de interpretação dos atores, a montagem
dos planos e a fotografia.

Por isso, o professor ao propor um filme deve atentar-se para que tipo de experiência deseja provocar
nos seus alunos, fazendo com que tal experiência seja, de fato, significativa. Colocando-os em
situações de comunicação que estejam o quanto mais próximas da realidade e que ao mesmo tempo
faça sentido para eles, a fim de, melhor compreende-las.

Segundo Araújo (2011) o aprendizado é um exercício involuntário do pensamento que provém sempre
da relação com alguém ou alguma coisa. De modo que pensar implica a produção de uma verdade
desconhecida desde o início, sobretudo, porque esta não parte de elaborações lógicas; ao contrário, é
fruto dos acasos da existência. Esses acasos acabam por gerar o pensamento puro, que ainda
segundo a autora deve ser compreendido como transcendente e consequentemente um gerador do
diferente. Assim:

O aprendizado é fruto de decepções. Da violência dos encontros com os
signos surge da inexperiência a decepção, e este é o momento fundamental
da busca ou do aprendizado, haja vista os signos se lançarem e não se
conseguir retirar dos objetos a revelação dos segredos destes mesmos signos
(ARAÚJO, 2011, p. 2)

Nessa perspectiva, o aprendizado fundamenta-se em uma relação de heterogeneidade, nessa relação
a verdade não é uma reprodução e sim uma criação inerente a cada indivíduo, ou seja, cada um cria
a sua própria verdade. Numa explicação mais filosófica:

O pensar aparece como um movimento provocado à interpretação; isto é, à
explicação, decifração, desenvolvimento, tradução de um signo. A gênese do
pensar não se encontra em pressuposições que tomam o pensamento como
naturalmente verdadeiro. Diversamente, compreendem a gênese do
pensamento naquilo que é desconhecido como tal. Desse modo, pensar tem
sua origem no incômodo do desconhecido, em uma pressão atormentadora
que leva as faculdades ao limite. E, desse ponto, isto sim, leva a um
pensamento puro, a um pensamento sem imagem, a um vislumbrar da
verdade (ARAÚJO, 2011, p. 4-5).

Essa verdade de que nos fala a autora não é a verdade da boa vontade, como produto de um
ensinamento acordado previamente, essa concepção de verdade apresenta o pensar como algo
originalmente bom e, portanto, apto a uma verdade que não pode ser negada.

O pensamento puro se origina da sensibilidade potencializando as faculdades intelectuais na direção
do transcendental, nesse sentindo a arte pode contribuir para o aprendizado, uma vez que sua
essência e seu estilo, gera o pensar criativo que exprime o diferente, o dessemelhante. Aqui neste
trabalho nos dedicamos a refletir o uso do cinema como arte, como criação humana. Sujeito, portanto,
a leituras e interpretações. É esse potencial do cinema, enquanto arte que consideramos relevante
para o aprendizado dos alunos no ambiente escolar.

O CONHECIMENTO COMO RIZOMA

Deleuze e Guattari (1995) tomam um exemplo da botânica para ilustrar a concepção clássica de
conhecimento e advertem que esta última não compreende a multiplicidade, uma vez que considera
que o conhecimento seria uma grande árvore, em que: a raiz é o pensamento metafísico, o tronco é a
filosofia e os galhos são as ramificações da filosofia, ou seja, as várias ciências. Essa concepção
clássica sugere a hipótese de que o real é único e cria uma hierarquia entre os conhecimentos. Para
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os autores:

Isto quer dizer que este pensamento nunca compreendeu a multiplicidade: ele
necessita de uma forte unidade principal, unidade que é suposta para chegar a
duas, segundo um método espiritual. E do lado do objeto, segundo o método
natural, pode-se sem dúvida passar diretamente do Uno a três, quatro ou
cinco, mas sempre com a condição de dispor de uma forte unidade principal, a
do pivô, que suporta as raízes secundárias. Isto não melhora nada. As
relações biunívocas entre círculos sucessivos apenas substituíram a lógica
binária da dicotomia. A raiz pivotante não compreende a multiplicidade mais
do que o conseguido pela raiz dicotômica. Uma opera no objeto, enquanto a
outra opera no sujeito. A lógica binária e as relações biunívocas dominam
ainda a psicanálise (a árvore do delírio na interpretação freudiana de
Schreber), a lingüística e o estruturalismo, e até a informática (DELEUZE e
GUATTARI, 1995, p. 3).

Essa concepção de conhecimento, supõe que há um pensar certo que anula um pesar errado, ela
expulsa do pensamento aquilo que considera mesquinho como, por exemplo, o absurdo, o delírio, o
gozo. Ao dissociar o correto do errado, o verdadeiro do falso, pressupõe que: “a verdade é entendida
como adequação e não como produção” (KOHAN, 2012). E com essa concepção de adequação a
uma verdade, a concepção clássica de conhecimento propõe problemas calcados em proposições
que os reduz a soluções já esperadas. Segundo Kenski (1998, p. 65)

A metáfora da árvore, portanto, nos remete ao conhecimento temporal e
espacialmente articulado, estruturado em uma continuidade determinada e
que, para ser compreendido, precisa respeitar os desdobramentos
hierarquicamente estabelecidos nos campos específicos de cada ciência.

Baseada nessa concepção de conhecimento, a educação só pode dar-se a partir do não pensar, ou
de um pensar engessado e homogeneizante, pois já parte de uma imagem do que significa pensar
que, contraditoriamente, impede o pensar livre dos sujeitos (KOHAN, 2012).

Em contrapartida Deleuze e Guattari (1995), nos apresenta a concepção de conhecimento como
rizoma, e retiram também da botânica essa figuração. Entende-se rizoma como, caule subterrâneo e
rico em reservas, comum em plantas vivazes, caracterizado pela presença de escamas e gemas,
capaz de emitir ramos folíferos, floríferos e raízes. A grama é um exemplo de um sistema rizomático.
Concebido dessa forma o conhecimento é heterogêneo, não cria hierarquias entre os conhecimentos,
não há uma raiz principal, uma vez que, no rizoma, qualquer ponto pode e deve ser conectado a
qualquer outro. Nas palavras dos autores:

[...] É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão
superior, mas, ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, no
nível das dimensões de que se dispõe, sempre n-1 (é somente assim que o
uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único da
multiplicidade a ser constituída; escrever a n-1. Um tal sistema poderia ser
chamado de rizoma. Um rizoma como haste subterrânea distingue-se
absolutamente das raízes e radículas (DELEUZE e GUATTARI, 1995, p. 4).

Nessa concepção a hierarquia entre os conhecimentos é anulada. O conhecimento ganha conotação
de multiplicidade e heterogeneidade, abrindo o pensamento para encontros imprevisíveis e conexões
múltiplas. O pensar tem de ser, a todo o momento, produzido, e como defende Kohan (2012), só
pensamos quando nos sentimos violentados, desgarrados e não por uma boa vontade natural, o
pensar precisa ser provocado. Dentro dessa lógica, a diferença se impõe, pois, o pensar passa a ser
uma experiência individual e no final do processo de aprendizagem, os sujeitos não terão aprendido
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todos, o mesmo conhecimento, mas cada um terá se apropriado de maneira diferente a partir do seu
próprio encontro com determinado tema de conhecimento, o cinema pode ser um grande aliado
pedagógico uma vez que ao gerar choques no pensamento, provoca-o e desperta-o.

Kenski (1998) salienta algumas das características do rizoma destacadas por Deleuze e Guatarri,
segundo a autora uma dessas características do rizoma se refere a sua capacidade de conectar
cadeias semióticas, organizações de poder, ocorrências artísticas, científicas, lutas sociais, sem que
exista um ponto central, nem escalas de importância ou tipologia ideal. Nesse ponto de vista do
conhecimento todos os tipos de associações são possíveis de serem realizadas através das
interações.

Outra característica do rizoma é a sua multiplicidade. Nele inexiste qualquer relação com aquilo que é
uno, como se dá no modelo da árvore. De fato, a multiplicidade característica do rizoma não admite
sujeito ou objeto determinados: “No rizoma não existem pontos ou posições definidas mas somente
linhas, interconectadas, planas, em que se inter-relacionam as mais variadas possibilidades”
(KENSKI, 1998, p. 65).

O rizoma ainda admite como princípio a ruptura a-significante. Assim, uma ideia ou conceito, inerente
ao tronco de uma ciência específica, pode ser retomado em outra área, mas, ao migrar de uma
ciência a outra, esse conceito passa a ser ressignificado, possibilitando outras conexões. É nesse
sentido que Kenski (1998, p. 66) enfatiza:

Compreender, portanto, a aquisição do conhecimento através da metáfora do
rizoma é entender que as ciências, assim como as memórias, conjugam fluxos
desterritorializados. Ou seja, não se limitam e funcionam apenas em
“territórios” determinados, em estruturas arborescentes e hierárquicas. Ao
contrário, mesmo nas tentativas de fixar limites seguindo círculos de
convergência, novos pontos se estabelecem dentro e fora desses círculos.
Conexões são instituídas em múltiplas outras direções.

Assim, a concepção de conhecimento rizomático pressupõe a conexão entre todas as ciências, sem
que pare isso seja preciso instituir uma hierarquia entre elas. Ainda descrevendo as características do
rizoma. A autora destaca os princípios de cartografia e de decalcomania. O primeiro pressupõe a
intenção é de não-exclusão, e ao mesmo tempo a de não-vinculação a um modelo. O rizoma não
admite a ideia de eixo genético ou estrutura, sendo essa ideia pertencente ao modelo representativo
da árvore. O rizoma admite, porém, a possibilidade da existência de árvores, que seriam “campos
específicos e hierárquicos do conhecimento” (KENSKI, 1998, p. 66). Porém, e isto é o que diferencia
sobremaneira o conhecimento rizomático do conhecimento arbóreo, essas árvores existem como uma
possibilidade entre tantas, e não como a única. “Assim, o estudo em uma determinada área do
conhecimento é possível de ser realizado com a perspectiva prevista na metáfora da árvore, para
atingir objetivos específicos” (KENSKI, 1998, p. 66).

Já a cartografia, mapa, ou ainda hipertexto, garante ao rizoma um novo modo de compreender
através de uma abordagem indica os pontos importantes de uma experimentação totalmente
ancorada no real, distante, portanto, da cópia e do decalque característicos do conhecimento arbóreo.
O rizoma estabelece, portanto, um novo modo de se relacionar com os diversos tipos de
conhecimento produzidos pela natureza humana:

O rizoma encontra-se sempre no meio, e o meio não significa a média, mas o
espaço de fluxo entre as extremidades — como entre as margens de um rio
—, o lugar onde as coisas adquirem velocidade. E essa velocidade transforma
pontos em linhas que se interligam entre si. Movimentos transversais de
múltiplos conhecimentos singulares nos quais se interconectam e se articulam
todas as possibilidades do pensar e do agir entre o homem e a natureza

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/cinema_na_escola_por_um_uso_alem_do_ilustrativo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



vegetal e animal; entre a natureza humana e a industrial; entre o pensamento
humano e o maquínico. Essas inter-relações e interconexões criam caminhos
individuais e personalizados, através dos quais o homem da era digital se
relaciona com o conhecimento e aprende. (KENSKI, 1998, p 67)

No âmbito escolar, o rizoma contrapõe-se àquela perspectiva estrutural e linear de apresentação e
desenvolvimento metodológico do conteúdo a ser ensinado e estabelece uma lógica, baseada na
exploração de novos tipos de raciocínios em que estimule a possibilidade de interações entre áreas
do conhecimento, a princípio, distintas.

Kenski (1998), argumenta que nesta nova forma de relação com o conhecimento a racionalidade se
mistura com a emocionalidade e as intuições e percepções sensoriais são utilizadas para a
compreensão do objeto do conhecimento em questão, numa perspectiva deleuziana, se estabeleceria
uma educação dos sentidos. O professor assume um importante papel para que o conhecimento
como rizoma se efetive:

É preciso que o professor, antes de tudo, se posicione não mais como o
detentor do monopólio do saber mas como um parceiro, um pedagogo, no
sentido clássico do termo, que encaminhe e oriente o aluno diante das
múltiplas possibilidades e formas de se alcançar o conhecimento e de se
relacionar com ele (KENSKI,1998, p. 68).

Nessa perspectiva os papeis de sala de aula, de aluno e professore se reegnificam. O conhecimento
passa a ser o centro de todas as atividades didáticas. Não amis o ensino, não mais a hierarquia, entre
todos os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem se estabelece um grande trabalho
em equipe, em que o professor passa a ser mais um dos membros participantes.

CINEMA NA ESCOLA, PARA ALÉM DO ILUSTRATIVO

As características próprias do cinema, enquanto arte que transmite ideias, pensamentos e
sensibilidades, nos ajuda a perceber explicitamente a construção subjetiva de verdades/realidades.
Isso porque, no cinema essa ideia de verdades/realidades como criação, produção, ficção é muito
clara; na sociedade, como um todo, isso fica implícito, encoberto por um manto como se a
verdade/realidade estivesse acima de todos.

Um conceito próprio do cinema bem interessante para percebermos isso é o de enquadramento, “um
sistema relativamente fechado, que compreende tudo o que está presente na imagem, cenários,
personagens, acessórios” (DELEUZE, 1958, p. 18). Cada quadro corresponde a um conjunto que tem
um grande número de partes, isto é, de elementos que, por sua vez, formam subconjuntos e um
quadro nunca estará separado de duas tendências que lhe são inerentes: a saturação ou a rarefação.
Sendo que a primeira corresponde à multiplicação de dados independentes em que, uma cena
secundária aparece na frente, e a cena principal se passa ao fundo, ou quando não se pode
diferenciar o que é principal ou secundário. E a segunda, quando a tônica é colocada sobre um único
objeto, ou quando o conjunto é esvaziado de outros subconjuntos. Sendo que o máximo de rarefação
é quando se tem totalmente a tela negra ou branca (DELEUZE, 1958).

Deleuze nos dá a entender, através desses conceitos, que a imagem visual tem uma função legível,
para além de sua função visível (DELEUZE, 1958). Em certo momento chega inclusive a confrontar os
grandes autores de cinema com pensadores, defendendo que eles pensam com imagens-movimento
e com imagens-tempo, no lugar de conceitos (DELEUZE, 1958). O cinema faz com que as imagens
ao se tornarem móveis provoquem o nosso pensamento sobre elas. Ao mesmo tempo, o cinema não
se preocupa em controlar o pensamento do receptor, não dá sentenças de ordem.

É essa potencialidade do cinema que, na maior parte das vezes, é negligenciada pela escola, quando
poderia contribuir para a formação dos estudantes. Nesse sentido nos fala Silva (2014, p. 365)
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quando afirma que:

[...] qualquer disciplina pode utilizar este tipo de arte como um instrumento
didático-pedagógico; seja como texto gerador de debates como documento
representativo de sua produção histórica pautado em valores e ideologias
determinadas por um contexto social, seja, como um produto cultural, estético,
de valorização da Arte. Deste modo, todo filme, seja um documentário ou uma
ficção, é resultado de decisões e indagações contextuais de seus
idealizadores; assim, é um objeto que resulta de uma produção cultural
coletiva e, como tal é passível de observação e questionamentos.

O cinema é utilizado, quando muito, para servir de ilustração a um conteúdo escolar, sendo que
poderia contribuir mesmo para a formação crítica e criativa do aluno. E essa não deve ser uma
realidade exclusiva do Brasil, somente dois países no mundo, consideram oficialmente o cinema
como disciplina de formação básica, a França e mais recentemente a Argentina (GONÇALVES,
2016). Percebemos com isso, o quanto a reflexão sobre o uso do cinema está fora de um espaço que
deveria problematiza-lo a fim de se apropriar das suas potencialidades em favor de uma formação
humana e intelectual mais crítica e emancipada.

O uso que se faz do cinema na escola demonstra uma obsessão pedagógica, a de controlar o
aprendizado, que é entendido como reprodução de determinado conhecimento ou como a relação da
representação e da ação (KOHAN, 2012). A ideia que se incorporou na escola do que seja o
pensamento impede que se faça uma verdadeira experiência com o cinema. Mensurar como alguém
aprende algo é uma tarefa praticamente impossível. A escola atada a esse objetivo exclui uma
infinidade de experiências possíveis, porque esqueceu-se de que o aprender está no fluir do
pensamento e logo não pode ser controlado. Como destaca Araújo (2011, p. 1) ao falar de uma
educação pensada a partir de Deleuze:

Deleuze fala em ‘educação dos sentidos’ como o processo de aprendizagem a
partir da sensibilidade que apreende o pensamento puro, o estrangulamento
das faculdades. Tal pensamento puro deve ser compreendido como
transcendente; sendo, por assim dizer, um gerador do diferente.

O diferente não deve ser temido pela escola, mas encorajado por meio de uma prática pedagógica
que se preocupa não em controlar e padronizar pensamentos, mas em provocar sua ação livre e
espontânea. Ao utilizar o cinema como instrumento pedagógico, o professor conta com inúmeras
possibilidades que vão desde a leitura do tema apresentado no filme, à linguagem construída pelo
produtor aos modos de produção simbólica presentes na película.

A leitura de um filme, requer uma educação do olhar, tornando-o capaz de analisar a estética e a
ideologia, presente naquele audiovisual, pois a linguagem visual constitui-se um objeto cultural a ser
decifrado. Nesse sentido, deve ser tomado não mais como um recurso ilustrativo de temas escolares,
deve ser encarado, de fato, como um documento, uma produção cultural, carregado de valores,
conceitos e representações sociais. Conforme nos faz refletir, Silva (2014, p. 365), “[...] todo filme,
seja um documentário ou uma ficção, é resultado de decisões e indagações contextuais de seus
idealizadores; assim, é um objeto que resulta de uma produção cultural coletiva e, como tal é passível
de observação e questionamentos”.

O professor ao fomentar essa leitura fílmica, contribui no desenvolvimento de habilidades específicas
nos seus alunos, ao ver e interpretar imagens em movimento, o aluno compreende a narrativa e o
desenvolvimento da história. Porém, ainda mais que isso, o aluno passa a interpretar a sua própria
realidade social, uma vez que o cinema pode favorecer uma aproximação com leituras mais
complexas, que leva ao questionamento de conhecimentos/verdades já cristalizados socialmente.
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O cinema, assim como o conhecimento possui um caráter heterogêneo, pois comporta uma infinidade
de temas, lugares, tempos e culturas. Assim:

[...] As produções cinematográficas se respaldam em campos que são
capazes de sintetizar, numa mesma obra artística, uma variedade de
elementos como: os valores sociais, o lazer, a ideologia, dentre outros. Deste
modo, é valido mencionar que filmes proporcionam sempre diferentes
possibilidades de atividades escolares, todas promotoras da construção crítica
dos receptores (SILVA, 2014, p. 368).

Os filmes conseguem incorporar a complexidade da realidade social, uma vez que aborda valores,
crenças e visões de mundo de diversas sociedades. Por isso, o cinema se configura como um
poderoso instrumento gerador de debates e conhecimento que extrapolam a ficção e se materializa
socialmente. Possibilita, dessa forma, uma multiplicidade abordagens do trabalho escolar usando
filmes como instrumentos didático-pedagógicos, s, mas caberá ao professor evidenciar o que espera
desenvolver nos alunos a partir do uso do cinema.

A linguagem cinematográfica possui características que lhe são próprias como, os enquadramentos, a
montagem, a imagem/som, a fotografia, a estética, o roteiro/narrativa e o contexto social, político e
ideológico apresentados; ainda, a interpretação dos atores: as expressões, as falas, os gestos, as
vestimentas, as cores, a trilha sonora, a luz, as sombras (SILVA, 2014), entre tantos outros elementos
que ajudam a compor essa linguagem especifica. Por isso, o aluno precisa também, desenvolver
habilidades especificas para se tornar um leitor cinematográfico. A escola deve proporcionar esse
espaço de aprendizagem, fazendo-o refletir sobre todas as propriedades que envolvem a construção
de um filme.

Toda linguagem é carregada de signos e no cinema não é diferente. Portanto, a sua leitura na escola
não deve se restringir somente à identificação de sua relação com um determinado tema ou conteúdo
escolar. Observar as características próprias do filme como a estética, a fotografia, os ângulos, os
enquadramentos, o corte, o plano; ajudará os alunos a refletir sobre aquela construção
cinematográfica, e aperceber que verdades/realidades podem ser construídas também no mundo real.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o uso do cinema como experiência pode ajudar a educação para que esta sirva a
dissolução e não a representação da verdade/realidade. E nesse servir a dissolução, dirigimo-nos
especialmente a nós, “os educadores” que recebemos as crianças em toda a sua novidade e
inteireza, e que, em poucos anos de escola as transformamos em seres envelhecidos, desprovidos de
originalidade.

Percebemos como esse sistema é fracassado, mas temos medo de pensar o novo e de enterrar as
certezas. É mais fácil acreditar na ilusão de que temos o controle do aprendizado das crianças nas
mãos. Porém, aprendizado é algo que está muito longe da reprodução do já explicado, aprendizado
se relaciona a liberdade, a diferença e a construção de verdades/realidades próprias. Educação é
uma descoberta de si, da sua própria evolução, da sua própria expressão no mundo. Nessa forma de
educação que temos nada, de verdadeiramente nosso é levado em conta.

O cinema como prática pedagógica, pode nos ajudar a despertar uma pedagogia mais sensível, que
leve em conta o processo de criação de pensamento dos alunos, que permita que esse processo
possa de fato ocorrer, na diferença e na sensibilidade que essa diferença suscita.

E educação é isso, educação é vida pulsando, é o não parar, é o conhecer-te a ti mesmo. Ela não tem
princípio nem fim, não são doses ministradas como remédio. Assim como a arte a educação acontece
na experiência, no encontro com a vida.
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