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 “(...) o prazer do diálogo não é do consenso, 

mas o de fecundações incessantes”i  

 

Resumo: 

 
Neste texto, buscamos refletir sobre nosso trabalho realizado na 

disciplina “Escola, Gestão e Cultura”. Gostaríamos de destacar duas 
questões: a primeira é em relação ao trabalho de uma dupla de 

pesquisadores com formações diferentes que atuavam juntos na mesma sala 
de aula; a segunda trata da construção das aulas e das mudanças que foram 

realizadas ao longo do curso. Para refletir sobre o que significa ser 
“parceiro”, iremos relatar como cada um se viu na dupla e suas contribuições 

no trabalho em parceria, trazendo pequenos depoimentos individuais. Em 
seguida, apresentaremos as diversas transformações por que passaram 

nossos materiais e objetivos.   
 

Palavras-Chave: educação – cinema – parceria 
 

 
1) Diálogo 

 
“Sou Giovana Scareli, graduada em Pedagogia, mestre em Educação na 

área de „Educação, Conhecimento, Linguagem, e Arte‟. O tema da minha 
dissertação foi Educação e História em Quadrinhos1 e, atualmente, curso o 

doutorado em Educação nessa mesma área. Minha pesquisa é sobre 
Educação e Cinema Nacional. 

 Durante as reuniões com o grupo, ficou claro que várias pessoas 
planejavam trabalhar com filmes. Decidi, portanto, fazer escolhas que me 

evitassem ser repetitiva. Optei por trabalhar com três vídeos: um longa-
metragem muito conhecido que carregava o estigma de ser apenas uma 

produção norte-americana de entretenimento; um curta-metragem de pouca 
distribuição e difícil acesso e um programa televisivo de uma grande 

emissora. O longa-metragem seria „Meu Mestre, Minha Vida‟, que enfoca as 
atitudes de um diretor de escola em sua „missão‟ de „salvar‟ seus alunos. Já o 

curta-metragem selecionado foi „Filhos da Cidade‟, um documentário 
realizado na cidade de São Paulo sobre pichadores e grafiteiros. Com esse 

vídeo, eu queria trabalhar com as vozes daqueles que estão fora da escola e 
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que poderiam ser chamados de „transgressores‟: o que pensam, como se 

expressam, como agem? O programa televisivo escolhido foi „Malhação‟, 

novela da Rede Globo de Televisão que apresenta o cotidiano de um grupo 
de adolescentes. Neste programa, meu interesse era a forma pela qual a 

escola era apresentada e a relação dos personagens com ela.  
Quando o professor Wladimir entrou neste grupo e nos unimos para 

trabalhar juntos, alguns pontos surgiram: como trabalhar em parceria? 
Como a maneira de cada um de organizar suas aulas influenciaria na 

preparação deste curso? Como trabalharíamos em sala de aula? Em minha 
opinião, meu parceiro é bastante sistemático ao montar uma aula e essas 

questões surgiram na forma de perguntas sobre qual era meu objetivo ao 
usar tais materiais, qual foco de trabalho eu tinha em mente, o que eu 

gostaria de desenvolver. 
 O trabalho em parceria requer muita discussão prévia e cumplicidade 

durante a aula: por mais que discutíssemos os materiais, as concepções, os 
objetivos e nosso foco, havia, em alguns momentos, algumas divergências 

durante a aula; às vezes eu achava que ele dava muita ênfase a algum 
aspecto que eu julgava não muito importante, às vezes ele me achava 

repetitiva. A parceria ou a construção coletiva do trabalho pedagógico são 
temas recorrentes em diversos discursos sobre a escola, mas nosso exemplo 

vem realçar a necessidade de aprendizagem da construção conjunta da aula: 
ela não é espontânea nem segue algum tipo de curso natural pelo simples 

fato de que se „decrete‟ sua necessidade na escola.” 
 

“Sou o Wladimir, formado em letras e, no momento, professor de 
Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. Cursei o mestrado na área de 

Ensino, Avaliação e Formação de Professores e minha dissertação analisou 
concepções de leitura no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do 

Estado de São Pauloii. Atualmente, estou no programa de doutorado de 
Lingüística Aplicada e minha pesquisa enfoca o trabalho com livros e 

literatura na sala de aula. 
 Em primeiro lugar, me senti desafiado ao ser convidado para trabalhar 

num grupo de pesquisadores da imagem na Faculdade de Educação. Apesar 
de meu interesse como „consumidor‟ de filmes e programas televis ivos, 

nunca havia tomado a construção fílmica como objeto de pesquisa e 
tampouco como conteúdo de formação. No entanto, minha experiência como 

professor de Língua Materna traz diversos trabalhos com filmes em sala de 
aula, mas sempre como uma mera „ilustração‟ de algum conteúdo. Assim, a 

possibilidade de discutir este tema aguçou meu desejo de trabalho e estudo 
com este grupo.  

 As escolhas da professora Giovana me impressionaram pela ousadia: o 
filme „Meu Mestre, Minha Vida‟ é extremamente conhecido, não há quem não 

o veja se ficar assistindo televisão no dia dos professores. No entanto, além 
da possibilidade de se discutir os esquemas de atuação do diretor Joe Clark, 

minha parceira destacava a intencionalidade do diretor do filme no uso da 
iluminação, da banda sonora, na montagem das seqüências, no enfoque das 
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arquiteturas... Já o curta-metragem, por si só, representa uma escolha muito 

interessante; em primeiro lugar, leva a este público uma produção à qual 

não teriam acesso facilmente devido a sua pouca distribuição; em segundo 
lugar, apresenta uma forma alternativa de abordar a pichação a partir do 

ponto de vista do próprio sujeito „periférico‟, como se qualifica um dos 
entrevistados no documentário. Finalmente, analisar alguns momentos de 

„Malhação‟ traria para o debate os estereótipos sobre a escola veiculados 
num programa de televisão de grande alcance. 

Acho muito interessante ser considerado um professor „sistemático‟ 
pela minha parceira. Não é essa minha auto-imagem e acredito que meus 

pares na escola devem achar o contrário disso. Contudo, admito uma grande 
preocupação em fazer com que a seqüência de atividades permita ao aluno 

perceber uma linha clara entre os objetivos, o uso dos materiais e nosso 
percurso de discussão. Acredito até que esta preocupação deve sua 

sistematicidade a experiências de ensino anteriores. Muitas vezes não se 
pode contar com que nossos alunos tenham as mesmas leituras que deram 

sentido às nossas escolhas”. 
 

Estes dois depoimentos sugerem troca e diálogo. No entanto, estes 
elementos não aparecem aqui para ilustrar a possibilidade de uma síntese 

perfeitamente acabada e fixa. O trabalho em parceria se alimenta das 
transformações incessantes e imprevisíveis dos envolvidos. A cada aula, 

percepções novas do que resultava nosso dia exigiam outras interpretações 
do que se pretendia fazer e do que se pretendia alcançar. Este era o espaço 

crítico em que eram explicitados desejos, expectativas e entendimentos 
diferentes sobre formar e sobre o trabalho com imagem. Numa analogia 

interessante com a análise de Bakhtin do diálogo em Dostoievski, 
poderíamos dizer que “o último dado não é a idéia como conclusão 

monológica, ainda que dialética, mas o acontecimento da interação de 
vozes”.iii  

 Também é interessante o jogo de imagens entre os interlocutores da 
parceria. Apesar das rotulações inevitáveis de comportamento, pudemos 

perceber que, ao longo do curso, houve intercambialidade dos papéis e, 
alternadamente, ora um se mostrava mais rigoroso sobre as linhas mestras 

da condução da aula, ora outro propiciava a organização das condições 
materiais da aula. Não raro atitudes e expectativas que seriam atribuíveis ao 

“outro” eram explicitadas primeiramente por aquele que se julgava distante 
de tais formulações. Nos diversos encontros que tivemos em torno dos 

planos de aula, não discutíamos apenas a metodologia da aula, mas 
concepções de trabalho, de aluno e de mundo, aprendendo um com o outro. 

A discussão da aula, como evento discursivo, permitiu que fôssemos nos 
apropriando de elementos da enunciação do outro, reelaborando-os a partir 

de nossas experiências pessoais. Um processo dialógico em que, segundo 
Bakhtin, “toda enunciação (...) é uma resposta a alguma coisa e é construída 

como tal (...) prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com 
elas, conta com as reações ativas da compreensão, antecipa-as”.iv 
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No entanto, apesar do dialogismo constitutivo da linguagem, o tipo de 

diálogo em que construíamos as aulas não é espontâneo nem inerente ao 

trabalho coletivo. Ele está circunscrito a uma determinada situação que 
envolve preparar e ministrar a aula juntos - éramos dois professores em sala 

de aula.  Além disso, as condições para “produtividade” desse diálogo 
envolvem disposições e interesses individuais e contextuais que não 

permitem sua preconização como parte de um “manual” para o trabalho em 
parceria.  

 
2) Análise / Fases 

 
 Nos encontros de planejamento com o grupo de professores da 

disciplina, algumas questões constantemente emergiam na construção de 
propostas de aula: como proporcionar ao nosso público um trabalho com 

imagens que não fosse essencialmente discorrer teoricamente sobre 
imagens, mas que também envolvesse a construção coletiva de significados? 

Como enfocar a construção do filme e não apenas seu tema como objeto de 
análise e discussão? Com isso, queríamos desestabilizar a tradição escolar 

que coloca, em primeiro plano, “sobre o que” o filme trata e praticamente 
desconsidera que o filme, enquanto linguagem, não é apenas conteúdo. 

 Em seguida, apresentamos três fases de nosso trabalho que 
respondem a questionamentos que foram surgindo no decorrer das aulas e 

que não haviam sido previstos no planejamento. Esse movimento foi possível 
pela liberdade na construção das propostas de trabalho e pelos olhares 

proporcionados por nossa avaliação da aula dada. Em linhas gerais, 
analisávamos dois aspectos: 1) como havíamos percebido a coerência 

interna da aula, comparando nossas próprias crenças sobre as questões 
colocadas com os possíveis significados que nossos alunos teriam atribuído à 

seqüência de atividades e 2) como interpretávamos a reação dos alunos aos 
momentos de apresentação de textos teóricos, filmes e participação nas 

discussões, procurando identificar sinalizações que nos permitissem rever a 
organização temporal das atividades e reconsiderar a adequação ou mesmo 

a relevância de determinadas incursões teóricas. 
 

Fase 1: Convencimento 
 

 Sob esta classificação, agrupamos as aulas que apresentaram o filme, 
o documentário, a novela e os textos teóricos de forma intercalada, 

provocando o olhar do grupo sobre a teoria através de exemplos tirados dos 
vídeos ou interpretando os vídeos através das “lentes” teóricas 

apresentadas. Evidentemente, a percepção deste movimento como parte do 
que categorizamos de “convencimento” ocorreu somente ao final do 

processo, numa análise retrospectiva que engloba o conjunto de nossas 
propostas ao longo do curso. Resumidamente, esta era a pauta da aula: 
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1. apresentação de fragmentos do texto “Invenção do Cotidiano”, de Michel 

de Certeau, destacando sua concepção de uso e consumo. Procurávamos 

ressaltar o caráter “gazeteiro” e inesperado das “liberdades” do consumo 
ordinário de produtos culturais como filmes, programas de televisão, livros... 

Apesar do caráter expansionista e espetacular das estruturas que produzem 
os objetos de cultura, o cotidiano revela ao sujeito um espaço que, mesmo 

colonizado, sempre se refaz com as astúcias de práticas não previstas ou não 
autorizadas. 

 
2. exibição do curta-metragem “Filhos da Cidade”. Procurávamos direcionar 

a análise do vídeo para os elementos de sua construção: enunciados 
projetados, justaposição de imagens, simultaneidade das cenas, banda 

sonora... No entanto, pela relevância do tema para a discussão do 
vandalismo nas escolas, a discussão naturalmente se encaminhava para 

polêmicas em torno da própria conceituação do ato de pichar: arte? 
Linguagem? Depredação? Protesto? Crime? E como poderíamos classificar tal 

ato pensando-se no cidadão como consumidor dos espaços de uma cidade-
aglomeração? O que dá sentido ao contraste entre a legalidade da 

propaganda e a criminalização da pichação? 
 

3. Exibição de uma entrevista filmada com um ex-aluno do Wladimir. Trata-
se de um adolescente que se declara “ex-pichador” e se dispõe e explicar o 

que significam alguns dos desenhos que são geralmente pichados na região. 
Pelo seu depoimento, nota-se que a pichação não é uma prática caótica 

como geralmente é qualificada nos discursos que procuram condená-la, mas 
é uma linguagem e que, como tal, está organizada num sistema de 

significados que faz sentido para seus usuários. Neste vídeo, o entrevistado 
demonstrava grande clareza na formulação das explicações e na análise de 

sua prática – dado que se torna muito interessante ao descobrirmos que não 
era esta a imagem que a escola fazia dele; ou seja, sua capacidade de 

organização de informações e de explicitação de seus conhecimentos não se 
revelava (ou não era contemplada) pelo currículo normal da escola.  

 
4. apresentação do capítulo “A anti-estrutura da resistência”, do livro “Rituais 

na Escola”, de Peter McLaren, destacando as várias formas de expressão das 
micro-resistências dos alunos em salas de aula. A pesquisa aborda uma 

dinâmica escolar auto-centrada e pouco aberta a culturas diferentes do 
conhecido padrão de valores de uma classe média branca e católica. Nessa 

discussão, lançávamos nosso olhar sobre atitudes que são muitas vezes 
denunciadas como sintomas da decadência da educação dos alunos e que 

são genericamente inseridas no amplo campo da indisciplina. Geralmente, 
tais “indisciplinas”, uniformizadas como elementos de uma mesma coisa, não 

são pensadas como elementos de sobrevida ao processo escolar de 
desautorização e apagamento das culturas dissonantes. 

 



 6 

5. exibição do longa-metragem “Meu mestre, minha vida”. Queríamos, com 

este filme, discutir o cotidiano de uma escola que, em 20 anos, se 

transformou num verdadeiro “caldeirão de violência”. O filme enfoca as 
atitudes de um diretor que procura reverter a situação de caos, vandalismo, 

violência, indisciplina e tráfico de drogas e armas que anulavam a escola 
como instituição de ensino.  

 
6. exposição de trechos do texto “O estúdio de televisão e a educação da 

memória" de Milton José de Almeida. Destacávamos sua concepção do 
estúdio de TV como centro irradiador de uma política cultural. Nossa incursão 

nessa temática apontava alguns aspectos do filme exibido para discuti-los 
enquanto resultado de opções de construção de imagens e argumentos que 

nunca são neutros e que merecem um olhar mais atento sobre sua 
intencionalidade.  

 
7. exibição de um trecho de “Malhação”. Escolhemos a parte em que são 

resumidas as cenas do capítulo anterior. A história era sobre um aluno 
ajudando um mendigo a pular o muro da escola para se esconder de um 

outro grupo de mendigos e poder passar a noite a salvo. Porém, alguns 
alunos da “turminha” rival vêem a cena e, no dia seguinte, vão contar para a 

diretora o que aconteceu. Ela vai até o lugar onde provavelmente o mendigo 
passara a noite e o encontra consertando cadeiras e carteiras amontoadas 

como forma de agradecimento pela ajuda que julga ter salvado a sua vida. A 
diretora dá uma bronca no aluno que o ajudou a entrar, mas diante da 

demonstração de honestidade e dedicação do mendigo, contrata-o para 
trabalhar no colégio. 

 
Gostaríamos de destacar o “fio argumentativo” que podemos perceber 

nas atividades desse dia. Com as discussões teóricas envolvendo De Certeau 
e Mc Laren, estabelecíamos uma perspectiva de leitura mais curiosa frente 

aos usos não legítimos ou inesperados dos espaços normativos – como a 
escola e os muros da cidade – e trazíamos, para a análise, as chamadas 

atitudes de indisciplina como partes significantes de um complexo sistema de 
rituais e não como uma forma indistinta de inadequação comportamental. 

São rituais que tentam dizer, ao seu modo, que há muito mais em jogo na 
sala de aula que um processo anônimo de instrução neutra e universal. Esta 

parte da aula, desenvolvida na primeira metade do dia, se caracteriza por 
uma certa „abertura‟ na consideração dos problemas com que nossos alunos 

gestores se defrontavam em seus próprios locais de trabalho. Podíamos 
perceber que os temas do vandalismo e da indisciplina eram 

redimensionados incorporando-se a perspectiva do „outro‟, o que tornava a 
discussão muito mais questionadora do que taxativa ou moralista. 

Tanto o longa como o curta-metragem também podiam ser discutidos 
na ótica do confronto de identidade racial e classe social – nestes filmes, a 

cidade e a escola eram espaços em que determinadas práticas estavam 
claramente marcadas pelo viés da raça e do poder aquisitivo. Os pichadores 
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e grafiteiros brasileiros, por pertencerem a grupos que não podem usufruir 

da alardeada sociedade de consumo, irão expressar, pela transgressão, o 

“ódio de ser periférico”. Os alunos negros e hispânicos de Eastside deverão 
ser criminosos ou operários nos EUA e, devido a esta (falta de) perspectiva, 

podem ter seus atos justificados no entendimento de um grupo de pais. No 
entanto, tanto num filme quanto no outro, há pessoas da mesma raça ou 

classe social que tiveram sucesso – no filme brasileiro, três “especialistas” no 
assunto dão depoimentos e são considerados artistas importantes; no caso 

do filme norte-americano, o superintendente e o diretor da escola são 
negros.  

A novela “Malhação” é um dos programas há mais tempo em cartaz na 
Rede Globo e pode ser visto em todo Brasil. Na aula, foi um ótimo “exemplo” 

de como um único centro político é expandido através de redes e satélites 
para todo o país e mesmo para outros países, divulgando uma forma de 

conceber a escola e seus sujeitos. É um programa da indústria cultural 
brasileira, assim como “Meu mestre, minha vida” é uma produção da 

indústria cultural norte-americana. 
Esperávamos que cada atividade descrita nos itens de nossa pauta 

provocasse outras leituras sobre as formas de expressão não autorizadas dos 
alunos dentro da escola, bem como dos sujeitos que estão fora dela. No 

entanto, após a aula, sentimos que as atividades, tomadas em sua 
seqüência, poderiam ter sugerido que as ações do diretor de Eastside, ao 

expulsar da escola todas aqueles que “não estão adequados”, eram parte de 
uma atuação “correta” ou “eficaz” como gestor naquela situação. Nossa aula, 

até a exibição deste filme, vinha numa linha de discussão que procurava 
trazer, para a análise das indisciplinas, também a incoerência dos contextos 

de onde elas surgem. A cidade, com sua política desigual de distribuição de 
espaços, privilégios e poder aquisitivo, não pode ser destacada da análise de 

suas “subversões”. O filme, trazendo as atitudes do diretor como modelares, 
poderia sugerir, como resultado da discussão, que apesar da riqueza que se 

pode observar nas expressões dos indisciplinados ou marginalizados, a 
escola “eficaz” é aquela que “limpa” essas dissonâncias. 

Assim, decidimos incorporar uma alteração em nossa pauta: 
resolvemos trabalhar com apenas uma seqüência do filme “Meu mestre, 

minha vida” e exibiríamos, na íntegra, o filme “Elefante”. A seqüência 
selecionada seria a que representa a transformação do colégio Eastside num 

“caldeirão de violência”, pois, focalizando os sintomas de sua decadência – 
paredes pichadas, sujeira e mudança étnica de seus alunos – o trecho nos 

permitira traçar um contraponto interessante à falsa limpeza de uma escola 
como Columbine – alunos bem vestidos, em sua maioria brancos, 

transitando por espaços amplos, claros e organizados. Com esse filme, 
procurávamos desestabilizar a crença de que a panacéia para os problemas 

educacionais mais diversos estaria na melhoria da estrutura escolar. Garotas 
bulímicas e anoréxicas, alunos excluídos por não pertencerem a um 

determinado padrão de beleza e alunos com problemas pessoais e familiares 
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que não são ouvidos com interesse pela direção escolar também transitam 

por esses espaços “ideais”. 

Contudo, se por um lado havíamos respondido a um aspecto de nossa 
aula anterior, por outro ainda percebíamos que a apresentação de textos 

teóricos – ou melhor, a apresentação de nossa leitura desses textos – gerava 
momentos de impaciência ou incompreensão em parte de nossos alunos. 

Colocações de que nossa fala havia sido “difícil” ou mesmo o movimento de 
“entra e sai” de alguns alunos nos faziam questionar a pertinência dessas 

exposições teóricas. Afinal, do que procurávamos convencê-los? Parecia-nos 
que, apesar de nossa concepção de trabalho com imagens, ainda estávamos 

usando-as como ilustrações de algum tipo posição teórica. Sendo assim, 
estávamos fazendo justamente o que nos propúnhamos a criticar. Sentíamos 

também que nossa tendência era de sempre aumentar a quantidade de 
textos, filmes e propostas de discussão para cada aula que planejávamos, o 

que diminuía a abertura para o surgimento de temas de discussão a partir do 
grupo. Ou seja, apesar do nosso desejo de conhecer e debater a opinião de 

nossos alunos, acabávamos restringindo sua participação como 
interlocutores em nossas aulas.  

 
Fase 2: Sonho 

 
A alguns dias de uma nova aula, o Wladimir sonhou com um trabalho 

com os alunos. Discutimos o sonho e resolvemos incorporá-lo na pauta. Os 
alunos deveriam se reunir em grupos e desenhar, numa cartolina, a planta 

baixa de uma escola. Depois que a planta ficasse pronta, distribuiríamos 
várias etiquetas para cada integrante do grupo e pediríamos que eles 

percorressem imaginariamente os espaços daquela escola ali desenhada e 
que fossem escrevendo naquelas etiquetas os sentimentos que surgissem 

em cada um dos espaços percorridos. Depois disso, deveriam colar naqueles 
espaços as suas respectivas etiquetas. Assim que esta primeira parte 

terminava, organizávamos uma pequena exposição dos trabalhos nas 
paredes. 

Em seguida, dávamos início à “parte teórica” com a exposição do texto 
do De Certeau. No entanto, o enfoque era um pouco diferente: no lugar de 

considerarmos as operações de consumo sobre os mais diversos objetos, 
trazíamos a figura do caminhante com que o autor propõe a analogia entre 

passear pela cidade e usar uma língua. Se o mapa, construído pelo grupo, 
demarcava um espaço normativo, os relatos de cada um, expressos nos 

sentimentos do caminhante, representavam uma apropriação desse sistema 
e sua realização através das trajetórias pessoais: “o espaço é um lugar 

praticado. Assim a rua geometricamente definida por um urbanismo é 
transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o 

espaço produzido pela prática do lugar constituído por um sistema de signos 
– um escrito.”v 

A segunda metade da aula era constituída pela exibição do curta-
metragem “Filhos da Cidade”, pela exibição da entrevista com o “ex-
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pichador” e pela discussão sobre o texto de Peter Mc Laren. Esse debate nos 

permitia estender os usos que diferentes grupos fazem da cidade e de suas 

instituições. O curta-metragem nos permitia pensar nas formas de 
apropriação do espaço urbano por grupos diferentes; o ex-pichador nos dava 

algumas explicações para entender os códigos deixados nos muros e o texto 
do Mc Laren nos fazia pensar sobre os diferentes sentimentos manifestados 

pelos alunos da escola onde a pesquisa foi realizada. 
Num determinado momento, destacávamos “os sentimentos” que cada 

grupo havia deixado na planta e os organizávamos de acordo com seus 
espaços. Percebíamos sentimentos bem variados e, muitas vezes, 

contraditórios. Por exemplo, na sala de informática, havia sentimentos de 
“felicidade” e de “frustração”, na sala dos professores, havia sentimentos de 

“amizade”, “acomodação”, “desalento”. Na sala da direção, havia “cansaço”, 
“dinamismo”, “solidão”. Neste momento, questionávamos alguns destes 

sentimentos sobre as impressões que sua menção nos provocara e as razões 
de sua existência naqueles espaços. Um exemplo disso é o fato de haver o 

sentimento de “decepção” na sala de leitura. Num primeiro momento, 
podemos supor que a chegada dos acervos de livros nas escolas e a criação 

de espaços de leitura só poderiam provocar sentimentos de alegria ou de 
satisfação. No entanto, os diretores nos disseram que a decepção ocorria 

pelo fato de não haver uma proposta consistente de uso desses livros e que, 
portanto, esse era um espaço abandonado. O espaço se transforma num 

lugar no relato do caminhante.  Em outro relato, também tomaríamos 
contato com a realidade de não haver bibliotecários para que fosse possível o 

funcionamento de uma verdadeira biblioteca na escola e, assim, o espaço 
com livros era denominado de outra forma apenas para encobrir o real 

descaso com a leitura.  
Para finalizar, exibíamos o filme “Meu mestre, minha vida” e fazíamos 

algumas aproximações com os textos e com os trabalhos realizados em sala: 
como os diferentes sujeitos que participam da rotina escolar se apropriam 

desse espaço? Quais sentimentos estes espaços despertam naqueles que por 
ali transitam? Comparávamos o diretor do filme, Joe Clark, que era um 

caminhante incansável de Eastside, aos nossos alunos ao traçarem os 
itinerários que fazem nas escolas que estão sob sua direção. 

 
Fase 3: Radicalização 

 
O que chamamos de radicalização é um retorno à raiz, às origens. Esta 

fase está marcada pela retomada da ementa do curso. Diante de nossos 
questionamentos, resolvemos discutir as bases de nossa concepção de 

trabalho com imagem numa aula que provocasse a análise dos vários 
elementos que participam da construção de um filme. Percebemos que as 

exposições teóricas que julgávamos essenciais para lermos as imagens 
tornavam essas imagens apenas ilustrativas de partes da teoria. De certa 

forma, ao invés de trabalharmos com as imagens, estávamos somente 
usando-as. 
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Queríamos olhar para as imagens e observar como um diretor de 

cinema constrói o universo da escola em seu filme. Queríamos trabalhar com 

a questão de que os filmes são construções e que nenhum ponto observado 
está no filme por acaso. Que existe uma intenção e que o diretor produz um 

filme pensando em cada detalhe de cada cena.  
Para provocarmos os alunos a pensarem sobre esta construção 

cinematográfica, selecionamos quatro aspectos a serem observados durante 
a exibição do filme “Meu mestre, minha vida”: a arquitetura escolar (prédio, 

paredes, corredores, salas de aula); o diretor Joe Clark (postura, atitudes, 
vestimenta, gestos); outros personagens (vice-diretora, professores, alunos, 

comunidade, governantes) e banda-sonora (sons, músicas, ruídos). Em 
geral, eram formados 8 grupos de alunos, sendo que cada aspecto era 

observado por dois grupos. Depois das discussões dentro de cada grupo, eles 
preparavam uma síntese escrita que era apresentada à sala.  

Nessa fase, nossa participação enquanto professores era diferente: não 
ocupávamos o lugar de “fonte” ou “origem” de saberes específicos, mas 

participávamos como espectadores interessados no mesmo objeto. 
Percebemos que, dessa maneira, não “ensinávamos como” ler imagens, mas 

oferecíamos possibilidades de análise do filme. Nesse sentido, são 
interessantes alguns depoimentos dos alunos afirmando que nunca haviam 

percebido o filme da forma como trabalhamos. Apesar de saberem de que se 
tratava de uma obra de ficção – ainda que narrando uma história baseada 

em fatos reais – não percebiam a manipulação intencional dos elementos 
constitutivos do filme.  

Para contribuir com as discussões da aula, analisávamos algumas 
“fotografias” do filme. Essas imagens haviam sido “capturadas” para que 

pudéssemos compartilhar com o grupo as nossas análises de acordo com os 
aspectos escolhidos de antemão. A imagem parada permitia que nos 

detivéssemos sobre os detalhes de sua construção e o que talvez passasse 
despercebido, devido ao movimento das imagens e ao envolvimento do 

espectador com a história contada, era explicitado com a discussão “frame a 
frame”. 

 
Considerações finais 

 
 Para finalizar essas reflexões acerca do processo de construção de 

nossas aulas em parceria, gostaríamos de destacar, em primeiro lugar, que o 
movimento investigativo e metodológico de nossa prática foi possível pela 

liberdade e autonomia que nos eram propiciadas pelo coordenador, ao qual 
expressamos nossos agradecimentos. Em segundo lugar, o trabalho em 

parceria também só foi possível pelos espaços de diálogo e respeito às 
contribuições individuais durante o planejamento das aulas – um diálogo 

que, como vimos, não é sinônimo de consenso. 
Podemos perceber que, apesar de todas as modificações realizadas em 

função de nossa avaliação, o filme “Meu mestre, minha vida” e o curta-
metragem “Filhos da Cidade” estiveram presentes em todas as propostas de 



 11 

aula. Esse fato nos indica que o desejo de um trabalho focado na análise da 

construção de filmes foi uma constante, mas até “radicalizarmos” nossa aula 

nesse sentido, não nos sentíamos autorizados a trabalhar sem alguns esteios 
teóricos que pudessem legitimar nossas escolhas e nossas análises. Porém, 

essas “lentes” teóricas, que julgávamos nos auxiliar a olhar para as imagens, 
muitas vezes aprisionavam nossa visão em elementos dos textos e não 

conseguíamos olhar para as imagens sem que fossem exemplos para a 
teoria. 

 Ao nos despirmos dos textos teóricos, conseguimos assistir ao filme 
“Meu mestre, minha vida” com novos olhos e outras possibilidades de leitura 

se abriram. Gestos, palavras, detalhes que antes não percebíamos ou aos 
quais talvez não déssemos tanta importância, agora ocupavam lugar de 

destaque, pois não se tratava apenas de fazer uma análise que confirmasse 
determinadas posições teóricas, mas de uma leitura em busca dos 

significados que poderíamos atribuir àquelas imagens. Ao tomar a imagem 
como objeto de análise, procuramos não rebaixá-la a um papel secundário, 

como se fosse apenas um recurso, um meio ou uma ilustração que 
confirmasse ou exemplificasse conceitos teóricos. 
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