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RESUMO

COSTA, Simone Gomes da. Narrativas audiovisuais e redes de significações sobre gênero
e sexualidades nos/com os cotidianos de um curso de formação de professores. 2014. 95f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

Pensar as redes de conhecimentos e significações sobre gênero e sexualidades tecidas
a partir de apropriações do cinema em espaçostempos1 de formação de professores é a
proposta central desse projeto de dissertação, que foi desenvolvido durante os semestres
letivos 2012.2 e 2013.1, tendo como campo de estudo uma turma do curso de Pedagogia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), na disciplina Pesquisa e Prática
Pedagógica. A proposta foi investigar fragmentos da tessitura das redes de saberesfazeres
sobre gênero e sexualidades criadas com diferentes usos de narrativas cinematográficas em
múltiplos contextos cotidianos dentrofora da UERJ, porém, buscando percebê-las e
problematizá-las no momento em que estão sendo entrelaçadas e transformadas nos cotidianos
do curso de formação. Para vivenciar fragmentos dessas redes, nos espaçostempos dessa
pesquisa-intervenção, criei, num primeiro momento, rodas de conversas para trazer à tona
memórias fílmicas. Nessa atividade, pude experimentar o modo como determinados
significados são sentidos, pensados e negociados pelas professoras em formação. As análises
que desenvolvi buscaram compreender como essas professoras se apropriavam dos saberes e
significações contidos nesses filmes que elas próprias apontaram como tendo marcado suas
vidas, e como tais saberes se expressavam em suas reflexões sobre as práticas pedagógicas e
sobre as sensibilidades e subjetividades docentes. Outros procedimentos metodológicos
foram, ainda, desenvolvidos no sentido de produzir e questionar os conhecimentos tecidos em
meio a essas redes, possibilitando novas e diferentes conexões. Entre eles, estão leituras de
textos, exibição de filmes, realização de debates e a desnaturalização dos modos hegemônicos
de fazer ciência e dos conteúdos escolares, com o propósito de incentivar novas conversas e,
com isso, o engendramento de outras significações possíveis sobre gênero e sexualidades.
Essa pesquisa se insere na tendência de pesquisas em educação, conhecida como nos/dos/com
os cotidianos e, assim, entende que as professoras em formação pesquisadas são, acima de
tudo, sujeitos e coautoras do estudo desenvolvido. Com este trabalho, afirmo que a formação
de professores nunca estará concluída, mas em constante processo de produção. Apesar disso,
aposto na germinação de algumas sementes que foram lançadas em uma busca constante,
tanto da minha parte, quanto das alunas, na perspectiva de serem instituídas relações mais
justas, combatentes dos processos de violência e exclusões motivados por diferenças de
gênero e sexualidades. Por fim, defendo que diferentes usos de audiovisuais, especialmente
nas práticas educativas, podem produzir maneiras para se inventar sensibilidades e estéticaséticas de existência.
Palavras-chave: Narrativas audiovisuais. Currículos em redes. Gênero e sexualidades.
Formação de professores.
1

Esse modo de escrita surge da necessidade, entendida pelo grupo de pesquisa, de superar as dicotomias
impostas pelo modo hegemônico de fazer ciência. Palavras como espaçostempos, saberesfazeres,
práticateoriaprática, aprenderensinar surgiram juntos em itálico por acreditarmos na indissociabilidade desses
termos.

ABSTRACT

COSTA, Simone Gomes da. Audiovisual narratives and the network of meanings on
gender and sexuality at/with the everyday of a teachers training course. 2014. 95f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

The main purpose of this work is to consider the role of gender and sexuality in their
connections with a network of knowledge and new significations about the appropriation of
the spacestimes of cinema on the teachers’ formation, developed during the semesters 2012/2
and 2013/1, having as subject the classes of the Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ – at the course of Pedagogy at the discipline Research and Pedagogic Practices. The
proposal was to investigate the fragments of the weaving of a network of knowlwdgesdoings
about gender and sexuality created with different uses of film narratives on multiples contexts
insideoutside UERJ, in an attempt to perceive and discuss them as they are being transformed
and intertwined as parts of the every day of the classrooms of the teacher’s formation course.
In order to perceive fragments from such network on the spacestimes of this researchintervention I have created forums of conversations to bring up memories of films. In these
activities I could realize how some meanings are felt, thought and negotiated by the teachers
in their formation. The analysis I have developed, intended to realize how these teachers have
taken over the knowledge and meanings contained in these films which have been selected by
them as important to the point of changing their lives somehow, and how such knowledge
expressed themselves in theirs reflections about the pedagogic practices, educational
sensitivities and subjectivities. Other methodological procedures have been developed in
order to question and produce the knowledge intertwined among these networks, producing
new and different connections, such as texts reading, films exhibitions, debates and the
denaturalization of the hegemonic way of science making and schools contents, with the
purpose of encourage new conversational topics and thus the possibility of engendering other
new possible meanings about gender and sexualities. The research I have developed insert
itself at the tendency of researches in the Education field known as at/of/with the every day
studies and therefore understand that the teachers to be are, above all, subjects and co-authors
of the developed study. With this work I affirm that the formation of the teachers is never
concluded but is always in a constant process of production. Besides, I expect that some seeds
will germinate from this constant search on both sides the students and I, considering the
prospects of establishing fairer relations, fighting off the processes of violence and exclusion
motivated by differences of gender and sexualities. Finally, I propose that different uses of
audiovisual productions may create new ways of inventing sensibilities and ethical-aesthetical
existences.

Keywords: Audiovisuals narratives. Curriculum on networks. Gender and sexualities.
Teacher’s formation.
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INTRODUÇÃO: SOBRE CURIOSIDADE, SONHOS E DEVIR

Tropeçavas nos astros desastrada
Quase não tínhamos livros em casa
E a cidade não tinha livraria
Livro, Caetano Veloso

Na pequena Nova Cruz, agreste potiguar, cidade com cerca de 40 mil habitantes,
onde cresci, não tinha livraria. E é verdade que quase não tínhamos livros em casa. O primeiro
exemplar que me recordo de ter lido por inteiro foi emprestado da biblioteca da escola,
inaugurada (antes era apenas uma sala fechada e ninguém sabia o que tinha lá dentro) quando
eu tinha 15 ou 16 anos e, a partir de então, passei a ser frequentadora assídua da tal biblioteca.
Fiquei encantada com Dom Casmurro, de Machado de Assis, com O cortiço, de Aluísio
Azevedo, com Capitães da areia, de Jorge Amado e com vários livros de Lygia Fagundes
Telles – tudo dela a que tive acesso, eu li: Ciranda de pedra, As meninas, Verão no aquário e
tantos outros. A literatura me proporcionou minhas primeiras “viagens”: Rio de Janeiro,
Bahia e São Paulo. Os iniciados entenderão.
Não conseguiria datar quando surgiu o desejo de mudar de cidade, morar na tão
sonhada cidade grande, mas foi muito cedo, ainda criança. Lembro-me de perguntar aos meus
primos que iam passar as férias no Rio de Janeiro com nossos avós: como é lá no Rio? Suas
narrativas me encantavam. Eu não entendia direito, mas era tudo o que eu queria: uma cidade
bem grande!
Eu sempre tive a impressão de que o mundo era um pouquinho maior do que a
cidade em que eu morava. E quando, enfim, já com mais de 18 anos, tive que ficar ociosa
durante um mês, quando estava mudando de trabalho, tomei coragem e resolvi conhecer o Rio
de Janeiro. Eu tinha dinheiro e poderia viajar. Fui à rodoviária e comprei uma passagem de
ônibus para a cidade dos livros de Machado de Assis! Quando cheguei, uma prima me levou
para passear – na verdade ela tinha coisas para resolver no centro e me levou junto. Eu adorei!
Meu Deus, não saberia narrar a sensação de estar no centro da cidade, “mais perdida do que
cego em tiroteio”, e ver numa placa o nome da: Rua do Ouvidor! E mais adiante: Rua do
Rosário! Andamos, andamos, andamos, chegamos ao Passeio Público. As ruas das histórias
de Machado de Assis estavam ali, diante dos meus olhos!
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Não daria para contar o que aconteceu durante esses mais de 10 anos no Rio de
Janeiro. Só quero deixar registrado que no ano seguinte à minha chegada, tive a oportunidade
de ver de perto Lygia Fagundes Telles, minha grande dama da literatura brasileira, bem de
pertinho! Ali eu já não sabia mais até onde era sonho, fantasia, realidade. Vamos ao que
interessa.
Foi em 2005, depois de trabalhar em diferentes lugares, que tive minha primeira
vivência como profissional de educação, quando atuei como auxiliar de desenvolvimento
infantil numa creche-escola particular, localizada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.
Naquele ano, já havia tentado o vestibular para ingresso em uma universidade pública
algumas vezes, pois ingressar numa instituição privada não estava nos meus planos, dada a
minha limitação financeira. Talvez por ter tentando algumas vezes (sem sucesso) cursar uma
universidade, eu já afirmava, antes mesmo de entrar, que quando isso acontecesse buscaria
formas de lá permanecer, não limitando minha formação apenas à graduação.
Havia em mim um fascínio pela ideia de frequentar a universidade. Quando isso
ocorreu, com minha aprovação para o curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), minhas convicções só se confirmaram. Após os primeiros semestres,
quando descobri que existia a possibilidade de participar de um grupo de pesquisa –
informação tão valiosa repassada e reforçada tantas vezes por um de meus professores –, isso
passou a ser mais um objetivo, mesmo sem saber por onde começar, e nem mesmo o que eu
gostaria de pesquisar.
Resolvi pedir demissão da escola em que trabalhava e, logo em seguida, passei a
atuar como bolsista na Coordenação de Estágio Supervisionado e Prática de Ensino da
Faculdade de Educação, como monitora da disciplina Currículo. Foi aí que tive o primeiro
contato com obras de alguns teóricos com os quais procurei, em outros momentos, dialogar
em trabalhos desenvolvidos.
Ainda na graduação, após o término da bolsa na Coordenação de Prática de Ensino,
passei a atuar como bolsista de iniciação científica no grupo de pesquisa intitulado
Currículos, redes educativas e imagens, no qual caminhava a pesquisa Memórias imagéticas
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro: algumas questões curriculares sobre o acervo
fotográfico da UERJ, projeto desenvolvido pela professora e pesquisadora Nilda Alves, a
partir do acervo fotográfico desta universidade.
Nesse momento, iniciei alguns questionamentos sobre “construções culturais
relacionadas a gênero, termo empregado como uma criação inteiramente social de ideias sobre
os papéis adequados aos homens e às mulheres” (SCOTT, 1995, p. 75). Ao observar a
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presença feminina nas fotografias do acervo, surgiram algumas inquietações fomentadas a
partir de leituras de obras relacionadas à dominação masculina (BOURDIEU, 1995) e
relações de poder nas instituições, além de alguns estudos pós-estruturalistas como, por
exemplo, os desenvolvidos por Guacira Lopes Louro (2008, 1997).
As mulheres retratadas nas fotografias (a maioria das fotos está sem identificação)
aparecem em diversos contextos e, em função da precariedade da organização do acervo, não
foi possível identificar ao certo quem elas eram, o que faziam, nem quais cargos ocupavam na
UERJ naquele momento, quais relações de poder e saber se estabeleciam naquelas
contingências e de que maneira podemos pensar essas relações no espaçotempo da
universidade, a partir das fotografias.
Paralelamente a isso, nas aulas da graduação, ao cursar a disciplina de Estágio nas
Instituições e nos Movimentos Sociais, busquei exercer as atividades obrigatórias na ONG
Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, desenvolvendo um estágio de observação. Nessa
ocasião, tive a oportunidade de acompanhar de perto os preparativos da Parada do Orgulho
Gay da cidade do Rio de Janeiro. Acompanhei algumas reuniões, como as voltadas para a
capacitação de voluntários para atuarem nesse evento, com o intuito de multiplicar
informações sobre métodos de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, com a
distribuição de material explicativo e de preservativos para os participantes. Também
participei de algumas reuniões de grupos, voltadas para questões mais específicas para
mulheres lésbicas, do grupo Laços e Acasos, e para as atividades para os homens/garotos
gays, do Entre Garotos. Essa foi uma importante vivência para entender as tessituras de
saberesfazeres e subjetividades dentro dos movimentos sociais organizados.
Após a conclusão da graduação em pedagogia, passei a fazer parte do grupo de
pesquisa Redes de conhecimentos e práticas emancipatórias no cotidiano escolar,
coordenado pela professora Inês Barbosa de Oliveira, como bolsista de apoio técnico, período
em que dei continuidade à escrita de textos para apresentação e publicação em alguns
congressos voltados para esse tema. Ao mesmo tempo, dei continuidade aos estudos, fazendo
o Curso de Especialização Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, no Instituto de Medicina
Social (IMS).
A discussão a respeito dessa temática surgiu para mim de forma mais clara e
contextualizada, ao realizar esse curso de especialização, quando tive a oportunidade de
vivenciar uma maior aproximação teórica com os conceitos relacionados à questão de gênero,
sexualidades flexíveis, homossexualidades e transexualidades, entre outros. Nesse momento,
questionamentos já identificados das reivindicações identitárias dos movimentos sociais e as
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inquietações iniciais dos primeiros contatos com a discussão relacionada ao papel da mulher
na sociedade e sua representação no universo da academia, tomam um rumo além de
conceitual (embasado teoricamente), mais expressivo e consequentemente amadurecido
enquanto objeto de pesquisa desta dissertação de mestrado.
No mestrado em Educação, com a participação no grupo de pesquisa Currículos,
narrativas audiovisuais e diferença, coordenado pela professora Maria da Conceição Silva
Soares, orientadora deste trabalho, formulei melhor a minha questão de pesquisa, articulando
as apropriações de narrativas audiovisuais e os posicionamentos agenciados por elas, mas não
só sobre gênero e sexualidades, tendo em vista a formação de professores. Decidi que meu
foco estaria nas redes de conhecimentos e significações tecidas pelas professoras em
formação, usando o cinema e as conversas instituídas a partir de suas narrativas como
dispositivos de pesquisa e intervenção. A partir daquele momento, a pesquisa começou a
ganhar corpo com as articulações teóricaspráticas entre os estudos de cinema, seus diálogos
com a educação, o pensamento curricular e a formação de professores imbricados aos estudos
de gênero e sexualidades. Então, foi possível desenvolver os primeiros textos-embriões deste
trabalho, os quais foram apresentados em alguns eventos da área, como: Seminário
Internacional Desfazendo Gênero; II Seminário Internacional de Estudos Culturais e
Educação; III Enlaçando Sexualidades, VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del
Professorado: Narrativa(s), Práctica(s) e Investigación(es), este último na cidade de Mar del
Plata, Argentina. Um capítulo escrito por mim e publicado no livro Educação e Imagem II: o
cinema como potencializador de leituras das redes imagéticas de significações sobre gênero
e sexualidades é um desdobramento desses textos. Também ministrei duas oficinas, sendo a
primeira no VII Seminário Internacional “As Redes Educativas e as Tecnologias –
Transformações e Subversões na Atualidade”, intitulada Gênero e sexualidade na educação
infantil e, a segunda, na programação da XVIII Semana da Educação da UERJ, chamada Eu
me remexo muito! – ou como os filmes infantis nos dizem de relações de gênero e
sexualidades. Com esses trabalhos pude experimentar abordar meu problema de pesquisa em
diferentes espaçostempos, com diferentes públicos e, com isso, articular melhor a proposta
que vinha desenvolvendo às sugestões, às críticas e aos novos questionamentos que foram
surgindo.
A pesquisa e seus achados – isto é, as problematizações e invenções, com ela
engendrados, serão por mim narrados; organizei a narrativa em quatro capítulos que
constituem esta dissertação.
No primeiro capítulo, busco apresentar a pesquisa e os caminhos percorridos para sua
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realização em suas relações com as questões que me inquietaram durante meu percurso
acadêmico, trazendo ainda um diálogo com os principais referenciais teóricos que
acompanharam todo o processo. Procuro também especificar os meus objetivos com esse
estudo e a relevância em problematizar questões relacionadas a gênero e sexualidades no
âmbito do curso de formação de professores, tendo como escolha epistemológica as pesquisas
nos/dos/com os cotidianos, com/e a partir de narrativas audiovisuais. Nesse momento, procuro
desenvolver junto aos movimentos propostos pelas pesquisas as primeiras reflexões da
pesquisa-intervenção, aliadas aos referenciais teórico-epistemológicos que embasaram este
trabalho.
No segundo capítulo, apresento as duas primeiras atividades desenvolvidas em sala,
com a participação ativa das alunas. Na primeira, busco, em fragmentos das memórias de
cinema, identificar alguns aspectos característicos de cada uma delas, analisando as narrativas
que produziram ao contar, durante a aula, suas memórias de cinema. Na segunda, a
apresentação feita pelas alunas dos cinco filmes preferidos de cada uma, justificando suas
respectivas escolhas. A partir dessas atividades, pude identificar alguns fragmentos de suas
experiências estéticas e apresentar as decorrentes problematizações.
No terceiro capítulo, dando continuidade à proposta deste trabalho, apresento as
narrativas audiovisuais exibidas na sala, alguns recortes das discussões que tais exibições
proporcionaram a partir dos questionamentos das alunas e pelos textos as que acompanharam.
Neste momento, adentrarei na questão central do trabalho, articulando formação de
professores e algumas problematizações relacionadas a gênero e sexualidades.
Por fim, no quarto e último capítulo, busco desenvolver uma análise, propondo a
formação de professores como um processo inventivo e de formação de subjetividades, no
qual diferentes usos de narrativas audiovisuais constituem espaçostempos de problematização
e de invenção de si e do mundo. Em minha análise do processo, me apoio em narrativas
produzidas pelas alunas que apresentam um pouco de suas experiências ao abordar os temas
sugeridos nos seus respectivos processos de formação enquanto futuras professoras. As
impressões de algumas alunas estão registradas nesse capítulo, bem como a sugestão de uma
formação problematizadora, que desloque o processo cognitivo dos lugares de conforto,
abrindo caminho para novos conhecimentos, significações e processos de subjetivação
possíveis, como alternativa a saberesfazeres hegemônicos e excludentes, naturalizados,
universalizados e, muitas vezes, tomados como já dados.
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1 OS CAMINHOS DA PESQUISA: REDES DE CONVERSAS ARTICULANDO
NARRATIVAS AUDIOVISUAIS, MEMÓRIA E ESTÉTICAS DE EXISTÊNCIA

Logo que as pessoas nascem – e muitas vezes até mesmo antes de nascerem, graças à
tecnologia do ultrassom – pais e parentes as enquadram em uma categoria sexual,
generificando-as, é menino ou é menina, o que, aliás, quase sempre é a primeira coisa que se
diz sobre um bebê. Dessa forma, desde criança, as pessoas são apresentadas a uma única
possibilidade de construir sentidos identitários, ou seja, sentidos para si mesmas, para suas
sexualidades e gêneros baseados nessa categorização e na normalização do desempenho
esperado de cada gênero que a acompanha. Nesse processo de produção de subjetividades e
de sentidos de si, a expectativa é a de que a educação escolar continue a reforçar a
categorização sexual das pessoas, vigiando e cuidando para que ninguém escape dos
dispositivos de disciplinarização e normalização. De fato, conforme Tomasini (2008, p. 94),
diferentes discursos e práticas escolares produzem “subjetividades genericamente marcadas”.
Trata-se da participação do sistema escolar na construção de subjetividades ancoradas em
corpos sexualmente classificados. Ainda de acordo com a autora, o uso dessa classificação
não é opcional, mas obrigatório. Em consequência de atos desse tipo, os primeiros sentidos de
si que emergem nas crianças estão baseados em uma identificação de gênero.
Ainda que nem todas as pessoas se deixem aprisionar por essas classificações, pois
produzem outras estéticas de existência com os “usos” que fazem das normas, das
classificações, dos endereçamentos e dos agenciamentos, como bem indicou Michel de
Certeau (2012), os cotidianos escolares configuram-se como espaçostempos de tensão,
conflitos e disputas em relação às expectativas e às significações associadas ao gênero e à
sexualidade, muitas vezes marginalizando, excluindo, ou tentando integrar (curar?) aqueles
que não se enquadram no modelo ao qual seria preciso estar em conformidade.
Entendendo que os professores são, ao mesmo tempo, produtos e produtores de tais
práticas, que tanto podem naturalizar a generificação e a heteronormatização, como
problematizá-las, é que me propus a realizar essa pesquisa-intervenção nos/com os cotidianos
de um curso de formação de professoras2. Com Alves (2010a) compartilho que a formação de
professoras se dá em diferentes contextos dentrofora dos cursos de formação e articulados
entre si, e entre eles está o contexto dos usos das mídias. Com essa pesquisa, busco pensar a

2

Vamos usar a palavra no feminino visto que os sujeitos da nossa pesquisa são todas mulheres.
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formação de professoras a partir das redes de significações sobre gênero, sexualidade e
docência em suas articulações com as aprendizagens com o cinema e a criação de estéticas de
existência.
Busco pensar/problematizar as redes de saberes e significações sobre gênero e
sexualidade das estudantes do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), tendo como ponto de partida os usos, apropriações e traduções dos
agenciamentos

propostos

em

narrativas

audiovisuais,

dentre elas

algumas

obras

cinematográficas. Trata-se da problematização, desnaturalização e ressignificação dessas
redes, cujos fios são puxados com a rememoração, conversação, exibição e debates de
diversos filmes, visando múltiplas negociações dos sentidos e representações propostos pelo
cinema no espaçotempo da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica.
O foco está na maneira como as futuras professoras significam em suas vivências e
práticas curriculares de formação os saberesfazeres e significações engendrados com
determinados filmes e de que maneira os diálogos propostos pelas discussões teóricas
orientam suas concepções sobre os conceitos de gênero, que supõe-se, sejam pautados
primeiramente nos papéis sociais atribuídos às mulheres, agenciando modos de vivência de
suas sexualidades – mais precisamente de uma heterossexualidade compulsória3 –, da
obrigatoriedade da maternidade e do casamento como final feliz. No que diz respeito à
sexualidade, me interessa compreender que saberes são previamente concebidos, tendo em
vista que o modo como os mais diferentes sujeitos vivenciam suas sexualidades tem surgido
como um tema cada vez mais discutido nas escolas e em muitos casos ainda silenciado, o que,
de alguma maneira, ainda é uma questão causadora de constrangimento para alguns, exclusão
para outros, e violência em incontáveis casos que tenho acompanhado em notícias e nas redes
sociais.
Por fim, me interessa também pensar de que forma os conhecimentos e significações
sobre gênero e sexualidade tecidos dentrofora do curso de formação configuram certa
subjetividade/sensibilidade docente, engendrando valores que orientam práticas curriculares.

3

Segundo Miskolsi (2012, p. 43), a heterossexualidade compulsória é a imposição como modelo das relações
amorosas ou sexuais entre pessoas do sexo oposto. Ela se expressa, frequentemente, de forma indireta, por
exemplo, por meio da disseminação escolar, mas também midiática, apenas de imagens de casais heterossexuais.
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1.1

O que se pretende com uma pesquisa-intervenção nos/com os cotidianos?

Nos caminhos que percorro nas trilhas desta pesquisa, tenho como propósito
identificar e problematizar, a partir de conversas sobre memórias fílmicas e da exibição de
narrativas cinematográficas em sala de aula, seguidas de debates, as redes de significações
sobre gênero e sexualidade das estudantes criadas em tantos outros espaçostempos em que
vivem e que se entrelaçam na tessitura dos seus conhecimentos e valores docentes. Outro
propósito, igualmente, ou até mais, relevante para mim, foi o de intervir nessas redes,
problematizando e desnaturalizando significações hegemônicas, de modo a engendrar outras
significações possíveis, comprometidas com a justiça social e cognitiva, com o
reconhecimento e valorização de estéticas de existência que vêm sendo constantemente
marginalizadas, com a pluralização dos conhecimentos e dos modos de conhecer, com a
liberdade e a potencialização da vida.
Nesse sentido, a noção de intervenção que norteia minha atitude em pesquisa não se
reduz à interferência que qualquer pesquisador produz no “seu objeto” e também não tem a
ver com um caminho único para a ressignificação, em relação aos conhecimentos relativos a
gênero e sexualidade pré-existentes. Com Kastrup (2005, p. 1276), compreendo intervenção
como “perturbação”. O conceito de “perturbação” se refere ao abalo no fluxo recognitivo
habitual que a invenção de problemas produz. O si e o mundo, nessa perspectiva, são
coengendrados no exercício da aprendizagem e encontram-se mergulhados num processo de
transformação permanente.
Assim,

uma

pesquisa-intervenção

nos/com

os

cotidianos

busca

provocar

perturbações e rupturas, instaurando micropolíticas de resistência e invenção.

1.2 O que pode mover uma pesquisa que articula gênero, sexualidades e narrativas
audiovisuais?

O que me move no desenvolvimento desta pesquisa é o fato de vivermos, como
afirma Martín-Barbero (2000), numa cultura eminentemente audiovisual, na qual todas e
todos estamos irremediavelmente envolvidos de alguma maneira em novos regimes de “saber
e de sentir produzidos pela televisão e pelo computador” (p. 84) o que não é diferente com as
professoras em formação, e nessa imersão a constituição de suas subjetividades e
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significações encontra-se atravessada pelas narrativas audiovisuais que circulam nessas
mídias. Nesse contexto, regimes de verdades relacionados a gênero e sexualidades, baseados
em sua maioria em modelos normatizados, são amplamente difundidos e, por isso, julgo
necessário problematizar tais saberes na possibilidade de desnaturalização e ressignificação.
Em inúmeras narrativas audiovisuais, dentre elas o cinema, circulam uma série de
significados e endereçamentos que, a meu ver, nem sempre contemplam a multiplicidade das
possibilidades de existência. Pelo contrário, as constantes práticas de normatizações de modos
de vidas que subestimam e discriminam maneiras diversas de viver que transbordam as
classificações de gênero, instituem um exacerbado sexismo e abismos que separam
socialmente homens de mulheres, ao atribuir a cada um deles papéis sociais
inexplicavelmente distintos.
Nesse mesmo contexto, sexualidades são subjugadas, prevalecendo um modo
predominantemente concebido como natural: a heteronormatividade compulsória. E a escola,
bem como outras instituições sociais, está atravessada por esse dispositivo. Homofobia,
violência de gênero, agressões físicas e psicológicas a lésbicas, gays e transexuais são fatos
que acompanhamos cotidianamente e que vêm acontecendo, não apenas nos espaços
escolares, mas em diversos outros segmentos da sociedade. Tais práticas também difundidas
através de narrativas audiovisuais devem ser, todo momento, problematizadas, para que
possamos criar novos significados para modos de viver as diferenças e, com isso, contribuir
para que outras redes de conhecimentos sejam tecidas cotidianamente, tanto nos contextos de
formação de professores, quanto nos cotidianos escolares.

1.3 Os espaçostempos da formação de professoras e os movimentos em pesquisa

O espaçotempo da formação de professores é o lócus desta pesquisa, mais
precisamente o curso de Pedagogia da UERJ, no âmbito da disciplina Pesquisa e Prática
Pedagógica (PPP). Esta ocorre, regularmente, durante quatro semestres letivos e suas
discussões giram em torno de uma problemática pautada numa pesquisa mais ampla,
desenvolvida pelo professor, que no caso dessa turma é a pesquisa intitulada Narrativas
audiovisuais, redes educativas e diferença: modos singulares/coletivos de imaginar e
significar o mundo e de reinventar as práticaspolíticas curriculares, coordenada pela
professora orientadora deste projeto.
As aulas ocorreram sempre às quartas-feiras, no período entre 9h-12h, e a pesquisa
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foi realizada durante os dois primeiros semestres (entre 2012.2 e 2013.1). A turma é composta
em sua totalidade por mulheres, cerca de 20, com idades que variam entre 19 e 22 anos (a
única exceção é uma estudante bem mais velha) e que demonstraram bastante interesse em
contribuir com o desenvolvimento da minha pesquisa.
Procurei conduzir este projeto em conformidade com os movimentos metodológicos
característicos das pesquisas nos/dos/com os cotidianos. De acordo com o primeiro deles,
investigar nos/com os cotidianos do curso de formação de professores exige “executar um
mergulho com todos os sentidos no que desejamos estudar” (ALVES, 2008b, p. 42), por isso,
utilizei para realizar esta pesquisa, mais que as limitações do sentido da visão. Neste caso,
tomei para a análise sentidos que, por limitações do nosso olhar, não poderiam ser
apreendidos. As redes de conhecimentos que se tecem a partir do cinema e são significadas
pelas professoras em formação em suas práticas curriculares não foram por mim capturadas
com o olhar. A abertura de sentidos outros se fez necessária no momento em que me propus a
pensar também com sentimentos, emoções e afetos.
Ainda com Alves (2008b), procurei seguir o segundo movimento proposto, chamado
pela autora de “virar de ponta a cabeça” (p. 43), com o qual ela indica que as teorias devem
ser entendidas como um “limite ao que precisa ser tecido (com as práticas) para
compreendermos as lógicas da tessitura dos conhecimentos nos cotidianos” (p. 42).
No terceiro movimento, chamado de “beber em todas as fontes”, somos orientados a
não desperdiçarmos dados que podem e devem ser considerados como fontes, “discutindo o
modo como devemos lidar com a diversidade, a diferença e a heterogeneidade dos cotidianos
e de seus praticantes” (p. 43). Dessa maneira, procurei buscar a “incorporação de fontes
variadas, vistas anteriormente como dispensáveis ou mesmo suspeitas” (p. 43). Dentro do que
me propus a pesquisar, diferentes fontes foram analisadas e problematizadas, pois tiveram sua
importância reconhecida em momentos diversos da pesquisa.
O quarto movimento proposto, o exercício “de narrar a vida e literaturizar a ciência”,
exige de nós, pesquisadoras, o compromisso de usarmos uma “nova maneira de escrever para
chegar a todos a quem precisamos falar” (ALVES, 2008b, p. 43). Com essa proposta, a autora
chama a atenção para a iniciativa de falarmos sobre o que encontramos de maneira que possa
ser entendido por todos, inclusive os praticantes dos cotidianos, ao explicitarmos o que temos
compreendido com nossos estudos.
O quinto movimento que Alves (2008b) denominou “Ecce femina”, em referência a
Nietzsche e às professoras, indica a importância dos praticantes do cotidiano serem
compreendidos não como objetos, mas sim como sujeitos da pesquisa.
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Procurando seguir os movimentos acima apresentados, realizei a pesquisa
desenvolvendo redes de práticas e conversações que se inserem em dois eixos: o primeiro
baseado em memórias de cinema/filmes trazidas pelas estudantes; e o segundo
compreendendo exibição de filmes, leitura de textos teóricos e debates, articulando esses
diferentes discursos.
No primeiro eixo, trabalhei com memórias de cinema/filme narradas pelas
estudantes, em dois momentos. O primeiro deles foi o que denominamos de “Memórias
Fílmicas”: de surpresa, no primeiro dia de aula, pedimos que cada uma das professoras em
formação falasse brevemente sobre um filme ou um trecho de um filme que lhe trouxera
alguma recordação. Nessa atividade registramos algumas impressões importantes para iniciar
a pesquisa, como os filmes favoritos, os momentos vividos em família ou entre amigos que
ficaram fortemente marcados e associados a um determinado filme, momentos de superação,
de dor e de alegria.
Na mesma aula, propusemos como uma atividade que chamamos de “Top Five”4, e
que se constituiu no segundo momento do primeiro eixo da pesquisa: uma apresentação de
cinco filmes que as marcaram de alguma maneira. Para isso, elas usaram a escrita de
pequenos textos, imagens, vídeos com pequenos trechos dos filmes e, assim,
contaram/narraram sobre a relevância e os afetos que envolvem suas memórias em relação a
tais filmes. Dessa maneira, também pude observar algumas preferências em relação ao gênero
dos filmes selecionados, em sua maioria, com temas românticos.
A seguir, dei prosseguimento à pesquisa com a realização do segundo eixo, iniciando
a proposta de exibição de filmes que abordam de forma mais direta os temas que norteiam
essa investigação. Inicialmente, exibi na sala de aula o documentário “Meu eu secreto:
histórias de crianças transgêneras”5, que problematiza a relação de três crianças com suas
respectivas famílias e a escola. Para orientar os debates sobre o documentário, foi proposta a
discussão de um texto teórico que problematiza a escola como lugar de criação das diferenças.
A seguir, e com o mesmo propósito, foram exibidas as obras “Uma linda mulher”, “Orações
para Bobby”, “As melhores coisas do mundo” e debatidos os textos Tecer conhecimento em
rede, de Nilda Alves (2008c); Memória e pedagogia no maravilhoso mundo da Disney, de
Henry Giroux (2012); Cultura visual e homossexualidades na constituição de “novas”
infâncias e “novos” docentes, de Anderson Ferrari (2012); Estranhar o currículo, de Guacira
4

Nome tomado de empréstimo que um quadro muito conhecido do programa de televisão CQC, da Band, no
qual são apresentados cinco trechos, geralmente hilários, de programas apresentados durante a semana,
escolhidos a partir da programação das diversas redes de televisão.
5
O termo surge no feminino, respeitando a tradução do título da obra.
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Lopes Louro (2009) e O cinema como potencializador de leituras das redes imagéticas de
significações sobre gênero e sexualidades, texto meu em parceria com Catarina Dallapicula e
Maria Cecília Castro (2012). Filmes e textos alimentaram nossas redes de conversações e de
produções de significados sobre gênero e sexualidades.

1.4 Princípios teórico-epistemológicos que norteiam a pesquisa

1.4.1 As pesquisas nos/dos/com os cotidianos e a formação de professores

Ciente da impossibilidade de “identificar todas as origens de nossos tantos
conhecimentos” (ALVES, 2008a p. 16), mas assumindo a possibilidade de perceber como
embricadas redes de conhecimento são agenciadas por inúmeros fios que compõem os
saberesfazeres, optei pelo método das pesquisas no/dos/com os cotidianos por entender que as
dicotomias impostas pelos modos de fazer ciência na modernidade se apresentam
insuficientes para a compreensão da complexidade e multiplicidade do mundo, incluindo-se aí
as diferentes formas de existência e de conhecimento.
As perspectivas de abordagem propostas por essa tendência em pesquisa ampliam as
possibilidades de pensar e analisar o cotidiano da formação de professoras, escapando (ou
pelo menos tentando) das limitações produzidas pelas abordagens dicotômicas que a ciência
hegemônica na modernidade historicamente nos impôs. Com os movimentos de pesquisa
indicados por Alves (2008b), torna-se possível afinar não só o olhar, mas todos os sentidos,
para que possamos capturar falas, gestos, afetos, sons, sentimentos, atitudes, além de outros
atos e sinais produzidos nas diversas práticas criadas cotidianamente e que, por sua vez, não
se reduzem ao que está prescrito nos documentos curriculares oficiais e nem nos diferentes
textos teóricos ou culturais que constituem diversas pedagogias públicas e que são postas em
circulação pelo mercado. As redes de práticas e significações permanentemente criadas nos
cotidianos se reinventam em meio a múltiplos atravessamentos, muitas vezes não planejados,
mas que configuram as práticas pedagógicas que são efetivamente desenvolvidas nas salas de
aula, e que também se apresentam nos espaçostempos da formação de professores.
Esses atravessamentos, fluxos e fragmentos de conhecimentos, experiências,
memórias, valores, imagens, significados, sensibilidades, entre outras coisas, surgem em
espaçostempos outros e, no pensamento de Alves (2010a), constituem os elementos
heterogêneos que compõem as múltiplas redes que são entramadas na formação de
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professores. A autora nos convida a ampliarmos nossa visão a respeito das possibilidades de
aprendizagem e, com isso, percebermos a complexa articulação entre os múltiplos contextos
em que a formação de docentes se realiza (ALVES, 2010a). Nessa perspectiva, busco neste
diálogo, contribuições para pensar a formação existente para além do contexto dos
espaçostempos das universidades. Alguns desses contextos são exemplificados por Alves
(2010a, p. 55), ao afirmar que:

Atualmente, penso que podemos indicar e precisamos desenvolver os seguintes
contextos de formação: o das “práticasteorias” da formação acadêmica; o das
“práticasteorias” pedagógicas cotidianas; o das “práticasteorias” das políticas de
governo; o das “práticasteorias” coletivas dos movimentos sociais; o das
“práticasteorias” das pesquisas em educação; o das “práticasteorias” de produção e
“usos” de mídias; o das “práticasteorias” de vivências nas cidades.

Entendendo a existência dessas múltiplas redes, podemos pensar a complexidade dos
conhecimentos e as diversas maneiras como os processos de tessitura se constituem, mas
também temos a dimensão de nossa impossibilidade de mapear essas redes em sua totalidade,
me cabendo a missão, não pequena, de compreender e vivenciar alguns fragmentos dessas
redes, em espaçostempos singulares nos quais elas estão sendo tecidas, em meio às práticas
pedagógicas cotidianas. E, para tais compreensões, faz-se necessário um exercício constante
de aguçar os sentidos, para escaparmos das amarras adquiridas num modo de conhecer
pautado no modelo hegemônico de fazer ciência.
Isso obriga os pesquisadores nos/dos/com os cotidianos a, de modo permanente,
criar modos de ser, fazer e pensar diferentes dos existentes, hegemônicos, que
aprenderam ao se formar. Por isso, precisam ter um cuidado epistemológico especial
na observação de seus limites, para compreender os acontecimentos cotidianos, já
que são cientistas formados nas posições hegemônicas que negam e ignoram o que
precisam saber para o seu fazerpensar científico. (ALVES, 2010b, p. 1201).

Um celeiro de potencialidades surge quando permitimos aos sentidos atuarem em
afetos que, por vezes, são induzidos por vivências corriqueiras em nossas vidas. A simples
ação de ir ao cinema ou sentarmos em nossas casas, estando sozinhas ou acompanhadas por
amigos e familiares para assistirmos a um filme, escolhido por algum motivo ou gosto
específico, pode nos deixar marcas, lembranças e prazeres que em outros contextos seria
necessário verbalizar, na tentativa de explicar. Contudo, entendemos que neste momento de
entretenimento, emoção, relaxamento e prazer, subjetividades são formadas e formuladas,
afetos, desejos, expectativas, amores, conceitos vão se engendrando, sem que possamos
mapeá-los ou definir para quê, como e quando iremos nos apropriar dessas múltiplas
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aprendizagens que nos constituem enquanto sujeitos praticantes.
Nada mais cotidiano que assumir a vida a cada dia, com maior ou menor fadiga,
com maior ou menor desejo. E, assumindo a vida, nada mais cotidiano que habitar o
mundo memória, espaço em que nos reconhecemos no já registrado, mas que se abre
ao que nos acontece e surpreende, e nos afeta de diferentes modos, e nos faz
capturar, no voo de um instante algo que contém a marca de um momento único:
uma fala densa, um gesto forte, uma cena marcante, um encontro, uma ruptura.
(ZACCUR, 2003, p. 179).

Na tessitura de tantos saberes, frutos de processos desassociados, mas ao mesmo
tempo enredados aos espaçostempos de formação oficiais, há a circulação de conhecimentos
culturais, sociopolíticos e religiosos que, por sua vez, são resultados de interações onde os
saberes são produzidos e reproduzidos, repletos de sentidos para determinados grupos.

Os processos através dos quais nos inserimos no nosso universo cultural são feitos
de valores e saberes partilhados que, muitas vezes, surgem em oposição a valores e
saberes de outras culturas, ou são fruto da interação a qual quero me referir, sem que
a escola desempenhe nenhum papel fundamental ou fundador. (OLIVEIRA, 2005, p.
25).

Somando-se a esses saberes, desenvolvo nesse campo de pesquisa o debate teórico
com o intuito de direcionar as problematizações relacionadas com as concepções formuladas
em tantos outros espaçostempos de formação, junto a práticas curriculares exigidas em um
curso de formação de professores. O grupo de pesquisa em que me insiro6 tem a convicção de
que o diálogo com as teorias relacionadas aos temas propostos, seja currículo, diferença,
gênero e/ou sexualidades, surge não para contrariar, mas para, dentre outras coisas,
ressignificar verdades absolutas, ou melhor, mostrar que algumas não são tão verdades assim.
Nesse sentido, o que busquei no campo desta pesquisa foi o diálogo simultâneo às exibições e
discussões de obras fílmicas e o debate teórico que norteia o tema em questão, visando, nesse
enredamento de conhecimentos e significações, a criação de novos saberes e valores
comprometidos com a diferença.

Precisamos, por isso, superar e muito a difundida e pouco eficaz fórmula segundo a
qual as teorias, pensadas e construídas por profissionais de alto nível, se definem nos
centros de pesquisas e universidades, sendo consideradas como “verdades”, e que as
práticas, estando no campo das ações cotidianas – no nosso caso a sala de aula –
estariam desprovidas de reflexão ou criação. (ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 62).

6

Currículos, narrativas audiovisuais e diferença.
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Assim como as autoras, acredito na indissociabilidade entre as teorias e as práticas,
mais

que

isso, tenho

percebido

em

nossas

compreensões

enquanto

grupo

de

pesquisadoras/pesquisadores a impossibilidade de separação entre elas. Não desconsideramos
o fato de que as teorias, difundidas como verdades absolutas, ainda ocupam o centro das
pesquisas em universidades mundo afora, mas apostamos que as práticas educativas – no caso
dessa pesquisa, as realizadas em sala de aula – engendram pensamentos problematizadores,
indagações e criações de conhecimentos. Não compactuamos com a máxima de que primeiro
conhecemos o modelo teórico a ser seguido, para depois ser executado por praticantes
desprovidos da reflexão e da criação. Preferimos, pois, pensar em sujeitos teóricospraticantes
que habitam os diferentes contextos cotidianos, inclusive os espaçostempos de formação de
professores.

As teorias não estabelecem propriamente modelos, elas são apropriadas por aqueles
que pretendem estabelecê-lo, em ações que serviriam para determinar o que é certo e
o que deve ser feito, ou seja, em práticas que indicariam as outras práticas o que
devem fazer. (ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 62).

Nesse sentido, buscando a contribuição dos sujeitos da educação, tecemos nossas
redes, buscando, não a verdade, mas a possibilidade de reflexões sobre a forma como
determinados conhecimentos se constituem e se tornam verdades, e como são agenciados por
conhecimentos outros nas suas práticas educacionais. Conhecimentos teóricospráticos que se
constituem e possibilitam modos de pensarpraticar a educação, se reinventando em
movimentos diversos, enredados, produtivos e ininterruptos.

É importante alertar ao leitor que a noção de circularidade não deve ser
compreendida como abertura para o “eterno retorno” ao mesmo. É, sobretudo uma
marca de processos que não possuem nem início, nem fim definíveis, que está
sempre em movimento, por meio de trocas e conversas que os seres humanos
realizam em múltiplas redes educativas que formam e nas quais se formam.
(ALVES; OLIVEIRA, 2012, p. 64).

Dessa maneira, não buscaremos aprisionar uma quantidade de considerações, as
quais classificaremos como conhecimentos das práticas educativas cotidianas. A proposta
baseada nos movimentos das pesquisas nos/dos/com os cotidianos consiste na reflexão sobre
os modos como determinados conhecimentos se engendram e se articulam com as práticas de
formação curricular e tessitura de conhecimentos. O que mais interessa nessa discussão é
como os saberes se articulam e as concepções sobre gênero e sexualidades são formuladas e
passíveis de serem reformuladas, repensadas, ressignificadas.
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1.4.2 Pedagogia e diferença: contribuições dos estudos queer

Pensando com Silva (2011) uma proposta de pedagogia para a diferença, a
problematização do termo multiculturalismo, tão utilizado nos últimos anos em propostas
pedagógicas oficiais, nos leva a pensar que o uso desse conceito tem disseminado uma ideia
“que apoia-se em um vago e benevolente apoio à tolerância e ao respeito para com a
diversidade e a diferença” (p. 73). É justamente no sentido contrário à atitude disseminada por
essa ideia de multiculturalismo que proponho uma discussão que julgo urgente e necessária na
formação de professores, uma vez que considero a formação como um espaço de formulações
de inquietações para desestabilizar pensamentos normatizadores, função do papel social da
universidade como campo de negociação para uma pedagogia (possível) da diferença. Nesse
sentido, para além de reivindicar respeito e tolerância a identidades e diferenças dadas como
pré-existentes, fixas, originais e naturais, é possível problematizar as suas fabricações no
contexto das lutas sociais e políticas, por meio de práticas e discursos.

Nessa abordagem, a pedagogia e o currículo tratariam a identidade e a diferença
como questões de política. Em seu centro, estaria uma discussão da identidade e da
diferença como produção. A pergunta crucial a guiar o planejamento de um
currículo e de uma pedagogia da diferença seria: como a identidade e a diferença são
produzidas? Quais são os mecanismos e as instituições que estão ativamente
envolvidas na criação da identidade e de sua fixação. (SILVA, 2011, p. 99).

Dessa forma, considero relevante no desenvolvimento desta proposta destacar as
possibilidades de um diálogo teórico necessário à desestabilização de normas assentadas e
fixadas, como o resultado de normatizações sociais que figuram como legítimas em um
cenário repleto de binarismos essencialistas no qual há mecanismos diversos atuantes nas
instituições, e a universidade não se coloca fora disso. Portanto, junto ao currículo proposto
oficialmente, o desenvolvimento das práticas pedagógicas de formação deve proporcionar
aberturas para o encontro com as diferenças, afastando a ideia de binarismos e não
entendendo como suficiente uma proposta de tolerância, mas sim a negociação constante no
desvelamento e na problematização do normal, do natural e/ou do idêntico.
Os estudantes e as estudantes deveriam ser estimulados, nessa perspectiva, a
explorar as possibilidades de perturbação, transgressão e subversão das identidades
existentes. De que modo se pode desestabilizá-las, denunciando seu caráter
construído e sua artificialidade? Um currículo e uma pedagogia da diferença
deveriam ser capazes de abrir o campo da identidade para as estratégias que tendem
a colocar seu congelamento e a sua estabilidade em xeque: hibridismo, nomadismo,
travestismo, o impensado e o arriscado, o inexplorado e o ambíguo, em vez do
consensual e do assegurado, do conhecimento e do assentado. Favorecer, enfim,
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toda experimentação que torne difícil o retorno do eu e do nós ao idêntico. (SILVA,
2011, p. 100).

De que maneira os corpos estranhos – que não se rendem e que não se produzem
conforme as normas e as formas – se engendram nas conversas com as narrativas
cinematográficas, encarnam-se nas memórias fílmicas, habitam as redes de significações e
geram inquietações nas redes de subjetividades que são constituídas cotidianamente pelas
professoras em formação e que as constituem?
Bhabha (1998) sugere como alternativa para percepção do corpo estranho, uma
negociação que escapa da dialética da identidade e, dessa maneira, entendo que poderemos
pensar em discursos que não se rendem a antagonismos sociais hegemônicos. Para o autor:

Tal negociação não é nem assimilação, nem colaboração. Ela possibilita o
surgimento de um agenciamento “intersticial”, que recusa a representação binária do
antagonismo social. Os agenciamentos híbridos encontram sua voz em uma dialética
que não busca a supremacia ou a soberania cultural. Eles desdobram a cultura
parcial a partir da qual emergem para construir visões de comunidade e versões de
memórias históricas, que dão forma narrativa às posições minoritárias que ocupam:
o fora do dentro: a parte no todo. (BHABHA, 2011, p. 91).

Pensar o estranho na sexualidade é pensar a partir do pensamento da teoria queer. Na
apresentação de uma série de ensaios tratando sobre sexualidade, Louro (2008) aponta
algumas das razões que a conduzem a levar as propostas dos estudos queer para o campo da
educação.

A irreverência e a disposição antinormatizadora da teoria queer me incitam a jogar
com suas ideias, sugestões, enunciados e a testá-los no campo (usualmente
normatizador) da educação. Quero apostar em suas articulações, pôr em movimento
o subversivo, arriscar o impensável fazer balançar instabilidades e certezas –
processos geralmente estranhos ou incômodos aos currículos, às práticas e às teorias
pedagógicas. Não tenho qualquer garantia de conseguir sucesso nesses movimentos,
mas tento ensiná-los. Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é também
o sujeito da sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, travestis e drags. É o
excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos “tolerado”. (LOURO,
2008, p. 8).

Penso que na perspectiva dos estudos queer é possível analisar a concepção de corpo,
o lugar do estranho, o corpo estranho que se apresenta em constante negociação na fronteira
(BHABHA, 1998) com o que é considerado convencional, socialmente aceito e desejado. As
performances de gênero (BUTLER, 2003) associadas às diferentes infindáveis possibilidades
de vivência das sexualidades, em momentos que esses temas estão diretamente imbricados
com questões relacionadas a controle social e normatizações.
Tais estudos surgiram nos Estados Unidos com mais força na década de 1960, mas
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sem data precisa de início e foram se desenrolando em função das demandas apresentadas por
um movimento social cada vez mais diversificado, com a chamada segunda onda do
movimento feminista, a ascensão de movimentos étnicos raciais, grupos de jovens que
buscavam alternativas frente às violências de implementação de normas e convenções que
demarcavam os sujeitos a partir de convenções sociais, ou seja, uma demanda que busca
libertar-se de normatizações.
A nova política de gênero – que também pode ser chamada de queer – se materializa
no questionamento das demandas feitas a partir dos sujeitos; em outras palavras,
chama a atenção para as normas que os criam. Essa mudança de eixo na luta política
se fundamenta em duas concepções distintas com relação à dinâmica das relações de
poder: uma que as compreende a partir da visão de poder, como algo que opera pela
repressão, e outra que o concebe como mecanismos sociais disciplinadores. Na
perspectiva do poder opressor, os sujeitos lutam contra o poder por liberdade,
enquanto na do poder disciplinar, a luta é por desconstruir as normas e as
convenções culturais que nos constituem como sujeitos. (MISKOLCI, 2012, p. 27).

No desenvolvimento desta pesquisa pautada na discussão da diferença, entendendo a
produção incansável do conjunto da sociedade nessa empreitada, pretendo destacar os
mecanismos que são fortemente utilizados para fixação de normatizações e, ao mesmo tempo,
discriminação e exclusão quanto ao diferente. A abordagem de gênero e sexualidade, nessa
perspectiva, propõe analisar o que vem a ser considerado normal e quais aspectos marcam o
desviante dos determinantes sociais tidos como padrão.

Deste modo, quando nos dispomos a discutir a produção de diferenças e de
desigualdades de gênero, considerando-se todos esses desdobramentos do conceito,
também estamos, ou deveríamos estar, de algum modo, fazendo uma análise de
processos sociais mais amplos que marcam e discriminam sujeitos como diferentes,
tanto em função de articulações de gênero como raça, sexualidade, classe social,
religião, aparência física, nacionalidade, etc. (MEYER; SOARES, 2005, p. 19).

As questões em torno das sexualidades na proposta epistemológica queer surgem
com o intuito de nos fazer pensar diferente. “Pensar queer significa questionar, problematizar,
contestar, todas as formas bem-comportadas de conhecimento e de identidade” (SILVA,
2003, p. 107).
Os discursos normativos e as práticas normalizadoras visam instituir e/ou justificar as
hierarquias socialmente construídas e que tentam fixar os lugares dos sujeitos na sociedade e,
dessa forma, instituem o anormal, o desviante das práticas sexuais socialmente aceitas como
normais, ou seja, normalizadas. Os efeitos desses discursos normalizadores, presentes tanto
nas mídias e nas religiões, como também em algumas ciências, são evidentes em forma de
discriminação, violência gratuita e exclusão. Esses efeitos, lamentavelmente, encontram-se
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traduzidos em direitos restringidos. Nesse cenário, a ressignificação do estranho pode surgir
como uma alternativa não simplista, mas como um desafio a ser encarado no campo da
formação de professores para problematizar não o anormal, mas as práticas de normalização,
e para desnaturalizar a própria ideia de normalidade. Dessa maneira, as barreiras que criam
hierarquias e suas consequências tornar-se-ão objetos de constantes restruturação, em que
discurso que se proponha hegemônico possa ceder lugar para o discurso da diferença.

Os discursos traduzem-se, fundamentalmente, em hierarquias que são atribuídas aos
sujeitos e que são, muitas vezes, assumidas pelos próprios sujeitos. Por isso, para
educadores e educadoras importa saber como se produzem os discursos que
instituem diferenças, quais os efeitos que os discursos exercem, quem é marcado
como diferente, como currículos e outras instâncias pedagógicas representam os
sujeitos, que possibilidades destinos e restrições a sociedade lhes atribui. (LOURO,
2003, p. 47).

1.4.3 O dispositivo da sexualidade, a normalização e a produção de corpos dóceis: uma
questão para a educação

Pensando com Michel Foucault, Gadelha (2009) indica que nas sociedades
disciplinares emergem formas de controle singulares, por meio de procedimentos de
regulamentação e normalização não encontrados em formações históricas anteriores. Além
disso, segundo esse autor, essas sociedades instauram relações inusitadas entre saber e poder
e, em decorrência disso, novas políticas de subjetivação. É nessa medida que o poder, mais do
que repressivo, é produtivo. Ele fabrica sujeitos.
A norma, como explica Gadelha (2009) em sua leitura de Foucault, tem por
referência o agenciamento das ciências humanas e das disciplinas clínicas e opera mediante
processos de normalização. Assim, a vigilância hierárquica e contínua atua em conformidade
com uma sanção normalizadora para operar a objetivação e a regulação dos corpos.
Para nos ajudar a entender como os estudos de Foucault vão caminhando em direção
à compreensão de uma tecnologia de poder mais ampla, o biopoder – que ambiciona o
controle total da vida das populações –, Gadelha (2009) destrincha outro dispositivo, também
discutido por Foucault, que age em conjunto com o dispositivo da disciplinarização. Trata-se
do dispositivo da sexualidade, que ao invés de reprimir o sexo nos faz falar dele, pondo-o em
discurso para, assim, regulá-lo, normalizá-lo e, ao mesmo tempo, implantar sexualidades
polimorfas. Conforme Gadelha (2009, p. 66):

30

[...] essa operação tem sua lógica ancorada na conjugação de dois dispositivos que
funcionam em regime de complementariedade: o dispositivo disciplinar e o
dispositivo da sexualidade. Assim, Foucault dirige sua atenção a essa “vontade de
saber”, tomando-a como elemento privilegiado cuja análise irá tornar visíveis os
novos elementos e relações de dominação que agenciam poder, sexo e prazer nas
sociedades ocidentais.

O sexo passa a ser objeto de uma racionalização política, econômica e científica,
colocando na cena, entre outras, instituições pedagógicas com seus regulamentos, tendo em
vista a modulação do sexo das crianças, adolescentes e de suas famílias (GADELHA, 2009).
Mas por que toda essa discursividade em torno da sexualidade? Segundo o próprio Foucault
(2003, p. 98), por causa de sua instrumentalidade:

Ela aparece mais como um ponto de passagem particularmente denso pelas relações
de poder; entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, entre pais e filhos, entre
educadores e alunos, entre padres e leigos, entre administração e população. Nas
relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados
de maior instrumentalidade: utilizável no maior número de manobras, e podendo
servir de ponto de apoio, de articulação às mais variadas estratégias.

Nesse contexto, a normalização da sexualidade se processa através de uma regra de
conjunto que permite, depois de relacionar os comportamentos singulares, estabelecer uma
média, a qual vai constituir, ao mesmo tempo, um ideal do qual se deve chegar perto e um
espaço de diferenciação dos indivíduos em relação uns aos outros. Dessa maneira, a
normalização produz tanto os normais como os anormais, aos quais se devem aplicar medidas
normalizadoras. Entre as anormalidades produzidas estariam todas as manifestações de prazer
e sexo não conformadas de acordo com o padrão estipulado pela conjugalidade burguesa.

1.4.4 Cinema, outras narrativas audiovisuais e as redes educativas

Entendo que há diversas formas de ver um filme e de pensar a relação que o público
desenvolve com essas obras. Assim, busco um diálogo com as problematizações propostas
pelos

estudos

de modos

de endereçamento

do cinema

(ELLSWORTH,

2001).

Compreendendo que há uma relação entre as práticas sociais, os agenciamentos de modos de
vida forjados em uma obra cinematográfica, como em qualquer outro texto cultural, e os
processos de subjetivação engendrados, a teoria do endereçamento, ao pensar o que se passa
no espaçotempo “entre” a produção do filme, a exibição, a recepção e a apropriação, deixa de
interessar apenas aos estudos de cinema para interessar também aos estudos em educação. Ao
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propor os estudos dos modos de endereçamentos, Ellsworth (2001, p. 12) afirma:

Se você é capaz de compreender qual a relação entre o texto de um filme e a
experiência do espectador, por exemplo, você poderá ser capaz de mudar ou
influenciar, até mesmo controlar, a resposta do espectador, produzindo um filme de
uma forma particular. Ou você poderá ser capaz de ensinar os espectadores como
resistir ou subverter quem um filme pensa que eles são ou quem um filme quer que
eles sejam.

Dessa maneira, entendo o modo de endereçamento como uma forma de análise dos
aspectos estéticos, sonoros, visuais dentre outros que compõem em filme, nunca
isoladamente, mas que em conjunto tornam-se uma poderosa fonte de investigação das redes
de criação de significados. Esses estudos nos levam a interrogar o que determinado filme
“pensa” que somos ou quer que nós sejamos. O que nós pensamos que somos e o que não
somos ainda, mas queremos ser? A subjetivação, conforme o viés da teoria do endereçamento,
se articula em meio ao que se passa, ao que acontece, ao que se engendra “entre” o que um
filme pensa que somos, o que ele deseja que sejamos, o que pensamos que somos e o que não
somos ainda, mas podemos ser. A teoria do endereçamento se baseia na ideia de que
precisamos assumir uma determinada posição-de-sujeito, para qual o filme está direcionado,
de forma que possamos compreendê-lo e partilhar sua mensagem.
Existe uma “posição” no interior das relações e dos interesses de poder, no interior
das construções de gênero e raça, no interior do saber para a qual a história e o
prazer visual do filme estão dirigidos. É a partir dessa “posição-de-sujeito” que os
pressupostos que o filme constrói sobre quem é o seu público funcionam com o
mínimo de esforço, de contradição ou de deslizamento. (ELLSWORTH, 2001, p.
15).

Assim sendo, é possível verificar que necessariamente esse endereçamento não
atinge seu público da forma como fora pensado inicialmente. A autora considera que, em se
tratando de criações ou invenções de subjetividades, esses endereçamentos nem sempre
produzem o resultado esperado, e afirma que não podemos deixar de discutir as implicações
desses endereçamentos em relação a ensinamentos que fixam e determinam modos de vida,
maneiras de pensar e legitimação de existências de sujeitos, estando dentro de uma lógica de
pensamento moldada em padrões que se encontram distantes de representar determinados
grupos, sejam eles de jovens, crianças, idosos, entre outros.
Embora os públicos não possam ser simplesmente posicionados por um determinado
modo de endereçamento, os modos de endereçamentos oferecem sim, sedutores
estímulos e recompensas para que se assumam aquelas posições de gênero, status
social, raça, nacionalidade, atitude, gosto, estilo, às quais um determinado filme se
endereça. (ELLSWORTH, 2001, p. 25).
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Esses sedutores estímulos merecem especial atenção na maneira de ver e pensar a
relação do cinema com a educação. Há uma série de marcadores sociais repetidas vezes
apresentados nos filmes, não apenas nos filmes infantis, que apresentam uma ideia
romantizada de vivência das experiências conflitantes ou, ainda, que naturalizam
características apresentadas como exclusivas de um determinado perfil, sejam eles marcadores
sociais pautados em características étnicas, de gênero ou de classe social.
Duarte (2009), ao tratar da relação do cinema com a educação, questiona se é
possível “ensinar a ver” um filme, tendo em vista os diferentes tipos de discurso que se
produzem em torno de um filme. Desse modo, a autora propõe a valorização do consumo e
que seja possibilitada a experiência do cinema nas escolas para, em seguida, haver a discussão
do que é visto e, com isso, possibilitar o cruzamento de múltiplos discursos e variadas
interpretações do cinema na escola.

Se o domínio dos códigos que compõem a linguagem audiovisual constitui poder em
sociedades que produzem e consomem esse tipo de artefato é tarefa dos meios
educacionais oferecer os recursos adequados para a aquisição desse domínio e para a
ampliação da competência para ver, do mesmo modo como fazemos com a
competência para ler e escrever. (DUARTE, 2009, p. 68).

Concordando com a preocupação da autora, e aliando-a ao desejo de fazer um
melhor aproveitamento do ponto de vista pedagógico do consumo do cinema nos espaços
escolares, me atrevo a trazer essa perspectiva/possibilidade para os espaçostempos da
formação de professores, pois, como já venho discutindo, não há ingenuidade nas histórias e
representações propostas pelas produções cinematográficas. Assim, entendo que devemos
levantar, sempre que possível, uma discussão no sentido de proporcionar uma análise mais
cuidadosa que o simples fato de consumirmos despretenciosamente um produto de
entretenimento.
No entanto, como pesquisadora nos/dos/com os cotidianos, compreendo que para
além da pedagogização do consumo de cinema, ou de qualquer tentativa de ensinar ou
direcionar a interpretação de filmes, os praticantes da cultura não apenas consomem, mas
fazem usos dos artefatos cultuais e, tacitamente, interagem com as obras cinematográficas a
partir das suas redes, criando outros sentidos informados por outros desejos e outros interesses
que não os da indústria cultural. Dessa forma, a intervenção que proponho não tem como
objetivo direcionar ou ensinar uma leitura crítica dos meios de comunicação de massa, como
propõem algumas tendências em educomunicação, e sim problematizar, ou seja, levantar
questões, considerar e fazer aparecerem outros pontos de vista, ampliar as redes com
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múltiplas possibilidades de conexões.
O acompanhamento do processo proposto por este projeto tem me permitido pensar
além da vinculação de aprendizagem com os produtos distribuídos pelas narrativas
audiovisuais, principalmente o cinema. Atrelado a uma discussão teórica apoiada nos estudos
pós-estruturalistas, no que diz respeito à produção dos processos de subjetivação na
constituição dos sujeitos, me interessa analisar também “como as imagens educam o olhar dos
docentes e como isso está implicado na constituição dos sujeitos” (FERRARI, 2012, p. 117).
Ao desenvolver uma discussão a partir do documentário “Homo Baby Boom: famílies
de lesbianes i gais”, produzido por Anna Boluda da Associació de Famílies Lesbianes i gais,
situada na Catalunya, Espanha – documentário desenvolvido para escolas e destinado para
professores –, Ferrari (2012, p. 109) sugere um pensamento voltado para o que chamou de
“novos” professores para as “novas” infâncias. Ele pensa nos educadores não como aqueles
profissionais acostumados a desenvolver seus trabalhos junto a crianças por eles já
conhecidas, mas educadores que se proponham a desenvolver práticas pedagógicas voltadas
para o entrosamento com os novos arranjos familiares contemporâneos. O texto trata da
possibilidade de adotarmos as narrativas audiovisuais como artefato desenvolvido com um
fim específico e que vêm a contribuir com a discussão dos temas que envolvem a
oficialização das uniões homoafetivas. Em tempos nos quais tanto se fala da família
participando da vida escolar dos filhos, essa abordagem surge como uma valiosa e necessária
contribuição que confronta as formulações e concepções conservadoras e arraigadas, no que
diz respeito aos conceitos de família e vivência de sexualidades.
Ao desenvolver o projeto de pesquisa no qual esta dissertação se insere, Soares
(2012) dialoga com Rincón (2002) sobre novos regimes de sensibilidades possibilitados pelas
narrativas audiovisuais e destaca as perspectivas de produzir sentidos que se inscrevem a
partir de experiências, conhecimentos e modos de conhecer, até então excluídos de uma
determinada verdade ocidental.

Uma maneira de caracterizar este novo regime de sensibilidade, segundo o autor, é
pensá-la a partir das formas subalternas de inscrever a vida na atualidade: gênero,
sexo, ecologia, etnia, juventude, música, futebol, telenovela, carnaval, classe, entre
outras coisas. São perspectivas de produzir sentido que têm sido sistematicamente
excluídas da verdade ocidental. Para Rincón, são sensibilidades que afirmam uma
resistência afetiva-sensível, que deslocam até o dramático e sentimental os âmbitos
de produção e expressão do conhecimento, que operam como táticas de bufão que se
atreve a incomodar as maneiras clássicas do saber e da cultura. (SOARES, 2012, p.
4).

Esses saberes clássicos da cultura se apresentam perturbados por maneiras outras de
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vivência das subjetividades, identidades fluidas, novos valores presentes na sociedade e, como
explica Rincón (2002), dessa forma é possível escapar de modelos propostos pelo mercado,
cujo desejo de constituir-se torna-se uma luta possível, constante e legítima. E tais
perturbações dar-se-ão em função de uma quantidade cada vez maior de produção das
narrativas audiovisuais em constante circulação nas redes de comunicação, tendo como a
principal delas, a internet.
Na contingência de uma contemporaneidade caracterizada por uma cultura
eminentemente audiovisual, o dispositivo da visibilidade (BRUNO, 2010) articula novas
relações de poder, saber e prazer, engendrando efeitos de realidade atrelados às imagens.

Trata-se do prazer e do poder de ver e ser visto, de mostrar e fazer ver, incitando e
excitando a visão e o olhar, capturando, orientando e deslizando a atenção sobre a
superfície de imagens. Se alguma verdade é buscada aí, ela se desloca do campo das
causas recônditas para os efeitos visíveis. Os poderes, os saberes e os discursos que
compõem o dispositivo da visibilidade engendram, sobretudo, efeitos de verdade e
de realidade intimamente atrelados às imagens. As subjetividades, por sua vez,
encontram-se cada vez mais exteriorizadas e investidas nos processos do ver e do ser
visto, encontrando nas práticas de visibilidade meios de legitimação,
reconhecimento e existência – as redes sociais, os reality shows, os fotologs,
weblogs e webcams pessoais são ao mesmo tempo expressões e agentes desse
processo. (BRUNO, 2010, p. 258).

Concordando com essa perspectiva, essa pesquisa busca interrogar nos processos de
formação de professores, as práticas curriculares em suas relações com os dispositivos de
produção e circulação de sons e imagens, com as formas de subjetividade contemporâneas e
com os regimes de verdade sobre gênero e sexualidades forjados nessas condições.
O desenvolvimento da pesquisa e as problematizações com ela produzidas serão
narrados a partir do próximo capítulo. Considero importante destacar que com as imagens que
trago para essa dissertação desejo criar mais uma possibilidade para o leitor pensar-imaginarexperimentar as invenções produzidas com os cotidianos da pesquisa, entendendo que elas
compõem, de modo consensual e/ou conflituoso com as narrativas verbais aqui apresentadas,
a escritura, complexa e plural, deste trabalho.
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“Quero revelar, sempre com ceticismo, a parte
de ficção que existe em cada um de nós, e que
para mim é a parte mais real de cada
indivíduo”, diz Rouch. Existe um coeficiente
de irrealidade em cada um de nós. Rouch se
interessa por isso.
João Moreira Salles

Em entrevista ao programa Globo Universidade, em 2012, o pesquisador espanhol
Jésus Martín-Barbero deu uma breve explicação sobre o processo que o levou a trabalhar com
comunicação. Ele explicou que a linguagem (dos veículos de comunicação) não configura
uma tradução de informações, mas vai além, surge também como uma produção de sentidos e
significados. Esse pensamento, segundo ele, também é atribuído às culturas, que são maneiras
de produzir e organizar o sentido coletivo da vida.
O mesmo autor afirma que “as maiorias na América Latina estão se incorporando à
modernidade não sob o domínio do livro, mas a partir dos discursos e das narrativas, dos
saberes e das linguagens da indústria e da experiência audiovisual” (MARTÍN-BARBERO,
2000, p. 84). A partir dessa perspectiva, busco, com esta pesquisa, produzir articulações e
intervenções nas redes de conhecimentos, significações e subjetividades das professoras em
formação, tecidas nos espaçostempos dentrofora do curso de Pedagogia da UERJ.
Compartilho com o pensamento de Alves (2010a) sobre a ideia de que essa formação não se
limita aos espaçostempos dos cursos de formação, mas engendra-se em outros múltiplos
contextos articulados entre si, conforme já discuti anteriormente.
Na contingência de uma contemporaneidade na qual as práticas cotidianas, inclusive
as educativas, se produzem em contextos povoados por signos, lógicas, saberes, estéticas e
regimes de verdades que circulam nas narrativas audiovisuais, e especificamente no cinema,
esta pesquisa sobre a tessitura das redes de conhecimentos e significações sobre gênero e
7

Optei por usar a palavra no feminino, tendo em vista que as estudantes com as quais estamos produzindo essa
pesquisa, assim como a professora e a pesquisadora, são todas mulheres.
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sexualidade se inicia com os dispositivos criados para trazer à tona as redes de memórias
fílmicas acionadas e/ou reinventadas pelas estudantes, na demanda da atividade proposta.
Com isso, busquei uma aproximação aos modos como as alunas em processos de formação se
apropriam de suas experiências com o cinema, bem como as posições de sujeitos que são
forjadas nas articulações produzidas em suas redes de saberes e conhecimento.

2.1

Memórias fílmicas

Figura 1 – Alunas apresentando suas memórias fílmicas

Fonte: Elaboração própria.

Entendendo que as redes de saberes, significações e subjetividades produzidas com
os diferentes usos e apropriações das narrativas cinematográficas se articulam na formação
pedagógica e, de certa forma, agenciam práticas curriculares, é que inicio esta investigação
com o que denomino de Memória Fílmica, e que se constitui em um dispositivo para disparar
narrativas relacionadas às memórias e às experiências passadas e presentes com os filmes, ou
com as produções de narrativas, a partir das memórias suscitadas por eles.
Antes de apresentar as narrativas das memórias das estudantes e as experiências
desencadeadas com elas, julgo ser importante destacar que as narrativas, pensadas com
Certeau (2012) como artes de dizer, são também artes de fazer e artes de pensar, e estão
irremediavelmente articuladas à memória e à experiência. Dessa forma, tomo as narrativas das
estudantes como relatos que diferem da descrição clássica de um acontecimento. De acordo
com Certeau (2012, p. 142):
No relato não se trata mais de ajustar-se ao mais possível a uma “realidade” (uma
operação técnica etc.) e dar credibilidade ao texto pelo “real” que exibe. Ao
contrário, a história narrada cria um espaço de ficção. Ela se afasta do “real” – ou
melhor, ela aparenta subtrair-se à conjuntura: “era uma vez...” Deste modo,
precisamente, mais que descrever um “golpe”, ela o faz.

Assim, conforme Certeau (2012, p. 142), o “discurso produz então efeitos” e a
“narração escapa à ordem daquilo que é suficiente ou necessário saber”, bem ao “estilo das
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táticas”. Ainda como afirma esse autor, assim como a narrativa, e a ela associada, a memória
é também uma arte, a arte da ocasião. Na demanda de um presente que deseja metamorfosear,
a memória se faz de “muitos momentos e muitas coisas heterogêneas” (CERTEAU, 2012, p.
145). Para o autor, a memória implica uma astúcia transformadora das configurações de força
que se apresentam no presente, produzindo uma ruptura instauradora. “Sua estranheza torna
possível uma transformação da lei do lugar” (p. 146). Talvez, no caso da experiência
engendrada com o dispositivo Memória Fílmica, a mediação efetuada pelas memórias das
estudantes tenha transformado o espaçotempo da sala de aula no qual se prioriza a razão
cognitiva em espaçotempo também de afetos e sensibilidades.
Compreendo experiência, conforme Quéré (2010), como um tipo de vivência que vai
além do que se passa e do que nos toca e implica ação. Os agenciamentos da experiência são
os do sofrer e os do fazer. Se apropriar de uma experiência, de acordo com esse autor, implica
dizê-la, fazê-la sua. Assim, interação, emoção e produção de sentidos estão também
intimamente mesclados na experiência. A cognição é apenas um modo de produzir sentido
que, segundo Quéré (2010), se caracteriza por uma organização mais controlada da
experiência através da investigação. Outra maneira pode se articular ou predominar nesse
movimento, trata-se da dimensão estética da experiência, para qual contribuem, acima de
tudo, as emoções.
Mais do que experiência, entendo que a recepção de filmes, bem como a narrativa a
respeito dessa recepção, constitui uma “experiência estética”, compreendendo-a do modo
como a concebem Leal, Mendonça e Guimarães (2010), ou seja, como uma forma de
racionalidade que não pretende se separar nem se destacar hierarquicamente de outros
âmbitos da experiência na vida cotidiana. A experiência estética se constitui em uma forma de
relação com o mundo e de negociação entre diversas dimensões que constituem o cotidiano,
informada pela sensibilidade, pela expressão criativa e transformadora do sensível.
Passemos então à experiência...
Foi solicitado às estudantes, sujeitos de nossa pesquisa, que apresentassem
brevemente uma memória de cinema e explicassem o que essa lembrança significava para
cada uma delas. Isso aconteceu no primeiro dia de aula e cada uma das alunas teve alguns
minutos para pensar em uma memória de cinema, algo relacionado a uma cena, uma história,
uma imagem ou às circunstâncias em que assistiram ao filme, que de alguma maneira
trouxesse algum sentimento, alguma lembrança. Em seguida, elas deveriam narrar suas
memórias para a turma para, então, conversarmos a respeito de cinema e de filmes dos mais
diferentes gêneros, enfim, do que viesse a surgir desta proposta.
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Ao propor essa atividade, já esperava que os relatos nos indicariam alguns
agenciamentos que o cinema pode desempenhar na produção de subjetividades. Signos e
significações diversos estão relacionados a algum filme, seja uma cena, uma música, uma
imagem, um enquadramento, um personagem, uma sequência, enfim, diversos elementos que
compõem essas obras e que afetam/afetaram, de alguma maneira, aquelas moças (e não
apenas elas). Contudo, não esperava o transbordamento de emoção que a experiência
provocou. As memórias de cinema, quando acionadas, engendram sentimentos e afetos
diversos, como alegria, dor, saudade, tristeza, liberdade, gozo, sonho, desejo e devir que,
como será possível verificar a seguir, nem sempre estão diretamente associados à história
contada ou a alguma suposta mensagem preferencial explícita ou implícita na obra.

2.1.1 As memórias

Os filmes destacados, bem como as lembranças que com eles se produziram, foram
apresentados e suas justificativas, por ordem de apresentação das narrativas, foram as
seguintes8:
Minha memória fílmica foi com o “Rei Leão”. A primeira vez que eu vi era muito
pequena, e passava por emoções muito fortes. Minha tia tinha morrido, minha
coleguinha de classe que era minha paixão, minha amiga de infância que cresceu
junto comigo tinha morrido de câncer, e a gente era muito colada, e aí eu chorei
horrores, porque minha mãe também tinha ficado internada, e por câncer também...
Então eu estava desesperada [...] Até hoje eu choro quando eu vejo esse filme. Até
hoje eu detesto o Rei Leão por me fazer lembrar de tudo isso.

A primeira aluna que se prontificou a falar destacou o filme “Rei Leão” e associou a
lembrança do filme à perda de duas pessoas queridas: uma amiga de infância e sua tia, além
da preocupação com sua mãe, que na ocasião estava internada. A experiência de um período
conturbado de sua infância, está associada à lembrança de um filme infantil, um momento de
perda e medo que, de alguma forma, é revivido, experimentados novamente – e
provavelmente de modo diferente – todas as vezes que ela lembra desse filme. Um relato
como esse, associando a perda de alguém querido a um filme, virá a se repetir em outros
8

Optei por não usar os nomes das alunas, nem usar nomes fictícios, muito menos enumerar como aluna 1, 2, ou
3, ao destacar suas narrativas. Acredito que a ausência desta informação não interfere no entendimento da
proposta do trabalho.
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momentos, associado a outros filmes. Nesses casos, penso que mais do que o filme em si –
seu enredo, seus personagens e cenários – o que está em questão é uma certa experiência de
infância que, apesar de ser singular, é também coletiva e constituída com a recepção e usos de
filmes infantis, em cujas histórias a produção do medo, e só depois a vitórias e as conquistas,
é inerente às narrativas.
Vamos em frente...
O filme que mais me marcou foi “Em seu lugar”. Não pela história, mas ao final do
filme a personagem recita para outra um poema de E. E. Commings, que traduzido
denomina-se: “Eu carrego o seu coração”. Não consegui dizer em outras palavras
a não ser por estas, muito do que eu queria expressar no dia das mães e ver a
satisfação dela em ler aquilo e o alívio em saber que eu também digo, ainda sei
dizer, o que sinto por ela. Valeu por todos esses anos e pelo tempo que fico longe
dela.

A segunda aluna que apresentou sua memória de cinema destacou o uso que fez de
um poema recitado no filme para expressar seu amor à mãe. Durante a aula, ela lançou mão
do celular para buscar o poema na internet e fez a leitura na sala, atendendo ao pedido da
turma. Ela se emocionou e emocionou as colegas. Com o uso que fez da internet, trouxe o
poema que aprendeu com o filme para a sala de aula. Além disso, buscou informações
complementares sobre o autor e sua obra, o que me fez pensar nas mediações entre linguagens
e suportes que hibridizam as redes de significações e conhecimentos produzidas com as
práticas educativas.
O próximo...
O filme que ficou marcado na minha vida foi “As branquelas”. Eu vi esse filme num
fim de semana na casa da minha amiga Carol junto com o pai e a irmã dela. Foi um
dia muito divertido e bastante engraçado. O pai da Carol nesse dia, fez um almoço
delicioso e almoçamos assistindo o filme de comédia As branquelas. Rimos muito.
Mal sabia que esse dia foi minha despedida do pai da Carol [chorando]. Um
homem muito simpático, divertido e de bom coração. Semanas depois soube que
esse homem tão querido estava internado em estado grave. Ele não resistiu e
faleceu.

A terceira aluna a apresentar suas memórias constituiu, com sua narrativa, uma
situação que podemos chamar de inusitada: um filme de comédia, mas que dentro de um
contexto em que fora assistido traz consigo lembranças de uma história com final um tanto
triste, a ponto de fazê-la chorar. Eis o segundo exemplo de uma memória de cinema associada
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à perda de alguém, indicando, mais uma vez, que a recepção e apropriação de uma obra
fílmica não estão associadas apenas ao conteúdo ou à forma da própria obra, mas os sentidos
são atribuídos em meio às redes de afetos e sensibilidades que se articulam nos
espaçostempos de exibição e rememoração.
Dando continuidade...
O que marcou minha ida ao cinema foi ver com o meu namorado “O código da
Vinci”. Fui com meu namorado ao cinema, foi no extinto Palácio. O prédio fica
localizado na Cinelândia. O cinema era simplesmente lindo e as salas mais ainda.
Vi o filme e o que me recordo, o que me impressionou era o tamanho da tela.
Ficamos na maior sala que tinha e a cada cena que passava me lembrava de um
trecho do livro. Fomos embora com a sensação de querer voltar, impressionados
com tamanha beleza.

A quarta aluna a falar de sua memória fílmica citou como razão de tal lembrança o
espaço do cinema. Ela também se lembrou da experiência de assistir uma obra adaptada de
um livro já conhecido, mas certamente o que mais ficou marcado foi a grandiosidade da
estrutura física da sala de cinema. Penso que a experiência estética com o cinema
proporcionada pela imersão na sala escura e pelo posicionamento diante da tela grande, ainda
mais quando a qualidade da projeção é boa, difere da experiência em assistir filmes em outras
telas, como a televisão e o computador. Na sala de cinema, tudo é programado para que não
desviemos a atenção da tela, os sons parecem nos envolver e nos dedicamos quase que
inteiramente à história. Além disso, é um acontecimento para algumas pessoas desfrutar de
um ambiente que, por incrível que pareça, não está acessível a todas as pessoas.
Seguindo...
O filme que mais me marcou foi “Harry Potter e a pedra filosofal”, que foi o
primeiro filme que eu vi sozinha no cinema, sem meus pais, só com as amigas. E
aquilo foi mágico pra mim, eu sozinha né? Eu tinha uns onze anos e estava sem
minha mãe e sem meu pai, só com as meninas. Eu achei maravilhoso. A mãe da
minha amiga ainda deixou a gente na porta do cinema, deu tchau e aí eu disse: “Ai
meu Deus...”.

Perguntada sobre o que isso representou pra ela, a estudante respondeu:
“Independência. A minha mãe em casa e eu no cinema... [risos]”. Ela conseguiu sintetizar em
uma frase tudo o que eu pretendia comentar. Ou seja, frequentar o cinema sozinha, ou apenas
na companhia de amigos, sem a presença dos pais, representa ir ao cinema como adulta, quase
que como uma iniciação, um passaporte para outro mundo.
Força e fé...
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Um filme que me marcou muito foi “Desafiando o gigante”. Ele tem uma história
muito bonita de vencer, de lutar por seus objetivos. Ele também tem um fundamento
religioso, e eu acho que ele me marcou mais por causa da época que eu vi. Eu vi
numa sala de aula, a professora de redação passou pra gente, era terceiro ano, prévestibular, a minha turma era extremamente unida, principalmente quando se
relacionava ao medo do vestibular. Todo mundo achava que o vestibular era um
bicho de sete cabeças, já estava no final do ano, todo mundo já estava apavorado, e
o filme motivou todos nós. Todo mundo chorou na sala. Não teve um que não
chorasse. Era menino, grandalhão, todo bombado, chorando. O filme nos
emocionou muito e nos incentivou a continuar lutando, a não desistir. Por mais que
a gente soubesse que ia ser muito difícil passar no vestibular, entrar numa
universidade pública, mas a gente poderia conseguir, por que não?

A inspiração vinda de filme, num momento que, pelo o que disse a aluna, todos da
turma precisavam de uma certa inspiração, diante do nervosismo com a chegada do vestibular,
teria produzido, além da emoção, força e confiança para enfrentar o desafio. Nesse caso, as
redes que se formaram parecem articular a narrativa fílmica à experiência cotidiana de estar se
preparando para enfrentar um desafio gigantesco e a experiência da fé, derivada do discurso e
da prática religiosa. Como diz Certeau (2012), os modos de narrar seguem a mesma lógica
educacional das práticas, e através das narrativas podemos capturar fragmentos das tessituras
das redes de saberes, fazeres e subjetividade.
A princesa...
O filme que me marcou foi “Cinderela”. Eu era pequena quando vi pela primeira
vez e lembro que me apaixonei tanto que sempre que ia pra casa da minha tia, ou
passar o dia na casa de alguém, eu levava a fita cassete para ver, rever e via mil
vezes. O tema do meu aniversário de sete anos foi Cinderela e foi a festa que mais
me marcou. A troca de roupa para virar princesa e a escolha do príncipe
encantado, que nenhum me encantou. Até hoje é um dos filmes de que eu mais gosto.
Acho que se eu pudesse ser princesa gostaria de ser Cinderela.

Indagada se ainda se sente como Cinderela, a jovem respondeu:

Não, eu não faço nada em casa, eu não sofro... No meu aniversário de sete anos
meu pai mandou eu escolher um príncipe, mas só tinha gente feia... Aí eu não quis
príncipe. Agora eu já achei um príncipe, já tenho até uma princesa. [apontando
para barriga, sinalizando que está grávida].

A fala dessa aluna foi a primeira que se referiu a um dos filmes inspirados na obra
dos irmãos Grimm. Narrativas que são adaptações dos chamados contos de fadas, ou de
fábulas já consagradas que, após as adaptações para filmes infantis, tornaram-se grandes
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sucessos com alcance de exibição significativo, de maneira que tais contos de fadas tornaramse marca registrada mundialmente conhecida como desenhos infantis da Disney. Destacarei
mais adiante alguns modelos de pedagogias públicas, carregadas de ensinamentos voltados
para meninas. Não há sutileza nessas narrativas no que se refere à produção de certo perfil de
feminino. Algumas características prevalecem nas personagens principais em vários desses
filmes, como a fragilidade, a inocência, o sofrimento, situações que se prolongam em
praticamente todo o filme, mas com o final feliz, no qual todas as tristezas são recompensadas
com o casamento com o príncipe encantado, quando é oferecida à protagonista a condição de
torna-se uma princesa.
Continuando com a princesa...

Aproveitando o embalo dela de princesa, o filme que mais me marcou e que até hoje
eu assisto é “A bela e a fera”. Eu assistia muito na casa do meu avô, em fita
cassete, como você disse criança vê várias vezes e até hoje eu assisto sempre que eu
posso. E assim, é o único filme de princesa que eu acho que passa uma mensagem
importante. “A bela e a fera” mostra que o que importa é o interior da pessoa e não
a aparência e isso foi o que eu mais gostei.

Nessa narrativa, que dá continuidade ao destaque da fala anterior, mas com uma
ênfase um pouco diferente, a aluna aponta o desenho “A Bela e a Fera”, outro clássico dos
estúdios Disney, que, segundo ela, possui uma mensagem importante: a de não se deixar levar
pelas aparências. De acordo com esse ponto de vista, o filme propõe um sentimento que
independe das características físicas, deixando para os que assistem, uma mensagem para
darmos mais importância à beleza interior.
Vale destacar que a “feiura”, por assim dizer, é um problema que não tem tanta
importância em um homem bom, generoso, rico e dono de um castelo e que não poupa
esforços para fazer da frágil moçoila uma linda e bela princesa. Além disso, no final do filme,
a fera também vira um belo príncipe, reafirmando os padrões Disney de beleza e
reconhecimento.
Mais um filme infantil...
Eu escolhi “Shrek” por dois motivos. Primeiro porque foi o primeiro filme de
animação que eu vi no cinema, eu tinha uns oito anos e fiquei encantada porque era
tudo diferente, porque o príncipe era um ogro e tomava banho de lama. E também
porque o filme ensina uma lição que eu acho que é verdade, porque acontecia
comigo, ele disse que durante muito tempo as pessoas debochavam dele porque
achavam que ele era mau, e ele acreditava nisso. Só que um dia ele acordou e disse:
“Não, eu não sou assim! Eu não preciso ser o que as pessoas querem que eu seja, o
que as pessoas falam”. Eu acho que aquilo... As pessoas precisam acordar porque é
um ogro gordo, verde, feio e fica com a princesa. Porque ele muda, não aceita aquele

43

rótulo de mau, então eu adoro esse filme.

Continuando com os filmes infantis, nesse caso uma animação computadorizada,
temos uma produção mais recente, com uma abordagem diferente dos mencionados contos de
fadas mais antigo. A série de filmes foi produzida pela DreamWorks Animation, e é baseada
no conto de fada Shrek!, de William Steig. No primeiro filme, Shrek, o protagonista, não tem
o perfil dos príncipes que já estamos acostumados a ver, trata-se de um ogro, um ser que vive
no meio do pântano e que tem fama de violento e perigoso.
Os motivos da escolha apresentado pela aluna são distintos, mas não diferentes do
que já encontramos em outras falas. O ato de ir ao cinema e assistir o que veio a ser seu
primeiro filme de animação na “telona” é o primeiro motivo que trouxe a recordação. O
segundo motivo é atitude do personagem principal que, um belo dia, decide que não mais se
deixará subjetivar pelo olhar, pelos discursos e pelas ações dos outros em relação a ele.
Entendo que esse foi um momento importante, menos pela “lição” que o filme passa
e mais pela percepção e afirmação, simultâneas à narrativa da memória fílmica, de que é
possível tomar as rédeas do próprio processo de subjetivação e, dessa forma, do processo de
formação profissional.
O protagonista do filme ao qual a aluna se refere, me remete ao pensamento de
Michel Foucault, ao tratar sobre a produção dos homens infames que, nesse caso, seria o
“monstro” Shrek. Os moradores do povoado nas proximidades do pântano onde reside o ogro
reproduzem uma narrativa sobre um mostro temido e perigoso que vive na obscuridão, mas o
que ele deseja é viver tranquilo. Ele não tem amigos, não deseja conviver com outras pessoas,
diverte-se morando sozinho, sem ser incomodado por ninguém. No imaginário daquele reino,
trata-se de um monstro temido que deve ser combatido para a segurança de todo o reino.
Ainda nesse filme, o rei oferece uma recompensa a quem capturar o temido ogro. Na história,
todo o terror atribuído ao tal mostro é resultado das impressões que as pessoas têm sobre ele e
do medo que alimentam a partir das narrativas que circulam a respeito de seu comportamento
e de sua periculosidade. Conforme Foucault (2003, p. 211), a infâmia refere-se a homens que
adquirem fama devido a suas vidas consideradas/significadas como abomináveis.

Vidas que são como se não tivessem existido, vidas que só sobrevivem do choque
com um poder que não quis senão aniquilá-las, ou pelo menos apagá-las, vidas que
só nos retornam pelo efeito de múltiplos acasos, eis aí as infâmias das quais eu quis,
aqui, juntar alguns restos. [...] Aparentemente infames, por causa das lembranças
abomináveis que deixaram, dos delitos que lhes atribuem, do horror respeitoso que
inspiraram, eles de fato são homens da lenda gloriosa, mesmo se as razões dessa
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fama são inversas àquelas que fazem ou deveriam fazer a grandeza dos homens. Sua
infâmia não é senão uma modalidade da universal fama.

A fama de perigoso e monstro temido, produzido sobre a figura de Shrek vai sendo
desconstruída pelo personagem, menos por sua vontade que pelas suas atitudes, mesmo
utilizando dessa fama para alcançar o que pretendeu naquela narrativa. A fama do Shrek é
inversa à fama dos príncipes dos contos de fadas presentes na obra dos irmãos Grimm.
Outro filme...
O filme que eu escolhi foi “Dirty dance”, “Ritmo quente” [lendo o que havia
escrito em uma folha de caderno]. Esse filme foi muito especial para mim. Minha
irmã tinha esse filme gravado em uma fita cassete, que a mesma assistia repetidas
vezes. Eu achava lindo a mistura de cores e ritmos, o envolvimento da mocinha
certinha, que foi passar as férias em uma colônia e se envolve com o dançarino
galanteador e sem futuro. A cena final é a mais incrível, e mesmo já tendo assistido
muitas vezes a este filme, toda vez que vejo me emociono com a cena, a música ao
fundo, os passos da dança e o casal que venceu o preconceito e cantam,
apaixonados, um para o outro. Eu era pequena e, na época, eu nem entendia o que
a história passava... Eu adorava aquela música no final e a dança... Ela estava no
palco, vem correndo, ele levanta ela e ela voa como se fosse um pássaro... Eu
achava lindo e até hoje essa cena me emociona.

Assim como os filmes infantis, as comédias românticas, mencionadas como filmes
de amor, povoam o imaginário das moças desta turma do curso de formação de professores.
Elas se identificam com as personagens e sonham com o que não viveram, mas desejam e
consideram possível experimentar. O amor, sempre o amor, quase sempre um único tipo de
amor... O amor de um príncipe que possibilite que elas se tornem princesas. Sem isso... Como
fica? Seria impossível se realizar?
De volta aos filmes infantis...
O filme que me marcou foi “Mulan”, porque a primeira vez que eu fui ao cinema foi
para ver esse filme e também por essa questão: dela ir pra guerra, dela não ficar
esperando o príncipe encantado. Então, eu adorava ver. Eu ganhei a fita logo
depois e todos os dias eu tinha que ver aquele filme. Era diferente. Eu estava
acostumada a ver princesa, Cinderela, Branca de Neve, e aí veio essa questão da
ação, e depois dela encontrar, por acaso, um cara que ela gostava. E também dela
se vestir como menino, porque ela era uma garota que se passava por menino.

As razões que levaram essa estudante ao destacar o filme “Mulan” vêm, segundo ela,
do fato de o filme apresentar uma diferença em sua proposta: a protagonista do desenho não
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se assemelha às princesas que estava acostumada a ver, ela não esperava o príncipe
encantando, era uma personagem ativa, queria ser forte, não tinha aquelas características já
conhecidas de fragilidade e sofrimento durante todo o filme. Era uma personagem que não
tomava para si “características que uma princesa deve ter”.
Amor aos animais...
As próximas duas falas se referem ao mesmo filme, mas as alunas vivem momentos
diferentes com seus respectivos cães em relação ao período que entraram em contato com o
filme “Marley e eu”.

Um dos filmes que me marcou foi “Marley e eu”, aquele do cachorrinho, que eu
assisti numa tarde. Eu peguei o filme para assistir e aí me emocionou muito. Eu
gosto muito de animais. Me emocionou muito porque no final ele morre. E depois de
algum tempo eu ganhei um cachorrinho e coloquei o nome de Marley, mas como no
filme ele também ficou doente e morreu.
Eu também considero Marley o filme que me marcou porque na época que o filme
foi lançado meu cachorro estava com câncer, muito mal, e logo depois ele morreu.
E aí esse filme me tocou muito.

Amor, doença e a perda dos animais de estimação. Mais uma vez fatores extrafilme
contribuem para a produção de sentidos em relação às obras cinematográficas.
Pensar o audiovisual...
Eu escolho falar de “O artista”, pois depois que eu comecei a trabalhar lá no
projeto de Paracambi eu fiquei pensando em qual a importância que o som e as
imagens têm no filme em si, porque apareceu a palavra escrita “bang” e me deu a
sensação que realmente era um tiro. O filme mais recente que eu assisti, “Os
mercenários”, como um bom filme de ação, está repleto de sons, estrondos e cenas
impressionantes. Me senti acuada na cadeira e tensa durante a exibição.

A aluna se refere à sua participação em um projeto de pesquisa que faz uso do
cinema com disparador de conversas com professoras e alunas de um curso de pedagogia na
modalidade à distância. Ela chama a atenção para os efeitos do áudio na produção, após ter
contato com um filme mudo, apesar de se tratar de um filme recente, essa obra traz essa
característica. Essa escolha, tipo uma memória seletiva, indica sua inserção nos estudos sobre
o cinema e os processos de significação tecnicamente engendrados, mas, ao mesmo tempo, dá
pistas sobre os modos pelos quais os contextos vividos agenciam ou endereçam as narrativas e
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as experiências.
Medos...
Eu escolhi um filme que se chama “Um olhar do paraíso”. Eu chorei muito nesse
filme e eu nunca fui de chorar, de me emocionar e eu via as pessoas do meu lado
chorando e eu não tinha vontade, não descia aquela lágrima. Eu pensava, eu devo
ter algum problema. E esse filme me marcou porque foi o primeiro filme que eu
chorei, chorei muito mesmo. É a história de uma menina que está preste a fazer 12
anos e aí ela é assassinada. O filme é ela contando a história da morte dela. Como
aconteceu... Mostra a família dela e ela mesma, e ela sofrendo por não fazer as
coisas que ela queria fazer, passar pelo primeiro beijo, passar pra faculdade... É
muito triste.

No texto escrito que todas fizeram antes de apresentar oralmente suas narrativas, ela
explica mais: “Me envolvi com os personagens e me coloquei no lugar da protagonista e da
família várias vezes. Sofri junto e, finalmente, chorei.”
Ao me deter sobre essa narrativa, a única coisa que me veio à cabeça, já que não vi o
filme, foi a afirmação de Schopenhauer (2012) sobre a vontade de viver que é, segundo ele, a
própria vida, e que dá nascimento à dor. A vida está, de acordo como esse autor, assegurada
pelo querer-viver. A consciência da finitude, em conflito com a vontade de viver, seria então a
fonte de todo sofrimento.
Um drama familiar...
Eu escolhi um filme chamado “À beira do caminho”, que passou recentemente no
cinema. Conta a história de um caminhoneiro que no meio das estradas encontra
um garoto e dá uma carona pra ele. E no desenrolar da história eles vão criando
uma relação. O caminhoneiro é todo durão e o menino é todo carinhoso com ele, e
eles vão vivendo uma certa relação de pai e filho. O garoto não sabia quem era o
pai dele. E aí eles vão fazendo coisas simples juntos, assim como jogar bola, nadar.
Eu me identifiquei com o fato [choro] de não ter vivido essa experiência de ter um
pai e viver essa relação. Uma coisa que me faz muita falta.

No texto escrito, ela diz que perdeu o pai muito cedo e viu esse filme exatamente no
dia dos pais. Ao transcrever essa narrativa, que como outras remete aos múltiplos sentidos
produzidos com os filmes, e que transbordam as histórias contadas, indicando a articulação
das diferentes redes cognitivas, afetivas e sensíveis que constituem essas futuras professoras e
que se entrelaçam nos diferentes espaçostempos de formação, considerei importante destacar
que o momento de narrar as memórias é também o momento de reinventá-las e reinventar a si
mesmo em novos contextos, com outras pessoas, estabelecendo outras relações. Nesse
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sentido, vale destacar as solidariedades e frequentações entre as estudantes que se produziram
em meio a essa experiência, nas quais umas abriam-se para outras, criando ou fortalecendo
laços de amizade.
Amizade...
O filme que marcou a minha infância foi “O cão e a raposa” e conta a história da
amizade de dois animais que convivem próximos um do outro e que tiveram que se
separar. O tempo e a distância fizeram o cão crescer e mudar seu comportamento.
Contudo, a raposa ainda tinha a esperança de o cachorro voltar a ser seu amigo e o
fez lembrar de muitas coisas boas que passaram juntos. Quando criança, vi essa
animação diversas vezes e eu adorava tudo que havia nela. Os personagens, o
ambiente em que se passava, a trilha sonora. E há pouco tempo busquei o filme na
internet e o vi novamente. É impressionante como ele trouxe sentimentos antigos,
porém também novas percepções sobre a história.

Em sua narrativa, a aluna nos dá pistas para pensar a memória como invenção que,
como ensinou Kastrup (2007), não é criada a partir do nada, mas a partir da combinação de
restos, de fragmentos, de materiais heterogêneos, tais como imagens, signos, sons, vozes,
cores, sensações, entre outros. Essa memória inventiva e inventada, juntamente com outros
fatores, está implicada diretamente na invenção dos sujeitos, nos processos de formação como
produção de subjetividades, na produção de estéticas de existência.
Terror...
O filme que me marcou foi “O exorcismo de Emily Rose” [lendo] e ele é baseado
em fatos reais e mostra a história de uma menina que estava possuída por sete
demônios e nem mesmo um padre conseguiu exorcizá-la e ela acabou morrendo.
Esse filme me marcou muito por ser real, ter cenas fortes e por ter assistido à noite.
E depois deste dia nunca mais consegui dormir sozinha [risos].

Tomo essa narrativa como uma provocação que dispara um pensamento que
problematiza a relação dicotômica entre ficção e realidade, como efeitos dos regimes de
verdade, produzidos com as diferentes narrativas. Certeau (2011) ensina que a ideia de ficção
opera de diferentes maneiras no discurso da historiografia e da ciência, operando como signo
do falso, do erro, da ilusão e do irreal. Dessa forma, os discursos técnicos capazes de
identificar os erros, a falsidade, a ilusão e a irrealidade da ficção autorizam-se a falar em
nome do real. Contudo, de acordo com Certeau (2011, p. 48), “a ficção – sob suas
modalidades míticas, literárias, científicas ou metafóricas – é um discurso que dá forma
[“informe”] ao real, sem qualquer pretensão de representá-lo ou ser credenciado por ele”.
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Pensando com Certeau (2011), as narrativas historiográficas, científicas e religiosas,
constituem, assim como as narrativas cinematográficas – como seus diferentes regimes de
verdade, com suas diferentes técnicas e especificidades – “o sistema que organiza por
‘histórias’, a comunicação social e a habitualidade do presente” (p. 53). Essas narrativas que
falam em nome do real, segundo o autor, são imperativas e eficazes e, ao pretender relatar o
real, elas o fabricam.
Uma paixão, quase obsessão...
O filme que me marcou foi “Fievel”. Eu estava em casa, tinha oito anos, com meu
irmão, esperando o lanche da tarde, quando minha mãe trouxe um filme qualquer.
O enredo era a história de um ratinho perdido nas ruas de Nova York, à procura de
seus pais e de sua irmã, pois seus pais tinham sido enganados pelos gatos mafiosos
supermalvados. Em meio a tantas cantorias ele acha seus pais e sua irmã que tinha
perdido suas esperanças. Depois desse dia, não deixei de ver um dia sequer. Era
obrigatório passar. Eu cheguei a ficar meio obcecada pelo filme, tanto que meu
quarto parecia uma cena do filme. Meu aniversário foi do filme, tinha várias
pelúcias dele, do ratinho. Cheguei a ter um porquinho-da-índia cinza, do qual não
cuidava porque tinha medo dele. E quando perdi o medo coloquei ele do meu lado
para dormir comigo, só que acabei rolando e sufoquei o bichinho porque dormi em
cima do Fievel. Ainda tenho uma pelúcia do Fievel e de vez em quando, quando tem
criança em casa, passo o filme e as lembranças voltam. Até porque adoro relembrar
todos os momentos felizes que tive durante a época em que via o filme. O único
problema disso, é que odeio gatos.

Posso constatar, conforme relata a própria estudante, que o filme e o protagonista,
bem como diversos produtos industriais relacionados à produção referida tornaram-se
presenças constantes na vida dela. Até que ponto essa atitude não é produzida/incitada pela
indústria cultural, que articula diferentes mercados, disponibilizando uma variedade de
produtos associados, tais como artigos de festa, brinquedos e roupas, entre outros? Não
podemos assegurar que a quase obsessão da aluna pelo Fievel seja determinada por essa
lógica operatória da indústria e do mercado, mas essa oferta, cada vez maior e mais frequente
de produtos transmidiáticos (como estão sendo chamados), engendra formas de subjetividades
e estéticas de existência.
Voluntariado e dedicação ao outro...
Eu escolhi falar do filme “Smile”, que ele conta a história de uma menina que
morava em Nova Iorque, era muito rica, tinha namorado, tinha tudo a seu dispor,
mas ela tinha um vazio dentro de si e parte para ser voluntária na China. Aí, ela vai
ajudar uma equipe médica, incentivando pessoas que têm má formação no rosto a
fazer cirurgia de reconstrução facial. E, nisso, ela ajuda a uma chinesa que vivia
trancada dentro de casa, toda triste com a doença dela, sem autoestima. E com essa
ajuda a chinesa começa a iniciar a vida dela. Eu achei muito legal fazer um serviço
voluntário, e quero um dia fazer.
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Com Alves (2008a) compreendo que os valores são um tipo de conhecimento e,
dessa forma, são tecidos em meio às redes cotidianas de saberesfazeres e sentidos,
engendradas nos diferentes contextos em que habitamos e nos formamos, entre eles, os usos
das narrativas cinematográficas. Nesse caso, trata-se da busca e da atribuição de sentidos para
uma vida considerada entediante e vazia.
Superação...
Um filme que me marcou foi “À procura da felicidade”, que eu já tinha visto dois
anos atrás, e assim que eu passei para a faculdade, eu morava/moro em Campo
Grande e para eu vir pra cá era muito distante. E a minha avó mora aqui na Ilha do
Governador e me foi proposto de morar com ela, já que ela morava sozinha, era
uma senhora. Só que eu não gosto, não gosto de morar lá. Pois em Campo Grande
você pode chegar tarde, lá tem comércio, e na Ilha eu me sentia presa. E meu pai
falou: “Você vai ter que ir, porque lá você vai ter a oportunidade de chegar mais
cedo da faculdade, de arrumar emprego” – porque o tempo que eu levo daqui até
Campo Grande... Eu ia chegar tarde, chegar atrasada. E eu não queria. E eu vi esse
filme. Esse filme fala de um homem que casou e comprou várias máquinas de raio X
para vender, só que não deu certo porque a máquina era muito cara e tinha uma
mais barata com a mesma função. E ele não tinha dinheiro para pagar aluguel e a
mulher desesperada sai de casa, não aguenta mais a situação e ele resolve que vai
entrar na bolsa de valores, numa grande empresa e ele sonha sozinho. Ela falou que
não iria acompanhar, que ele estava sonhando. E ele foi sozinho até o fim. Ele
dormia na rua com o filho, dormiu no banheiro, ele passou por aquilo tudo, mas ele
tinha que lutar pelo objetivo dele. E quando eu vi esse filme eu falei: “Eu tenho que
ir pra minha avó, porque eu tenho que lutar pelo meu sonho”. Eu sabia que se eu
fosse para Campo Grande eu não ia ter condições de manter minha vida, de manter
a minha faculdade, então eu abri mão, eu moro num lugar que eu não gosto, eu me
sinto muito longe, eu sempre fui muito apegada à minha família, à minha mãe, ao
meu pai, ao meu irmão, de sentar todo dia pra conversar. Minha mãe só janta
quando está todo mundo em casa, minha mãe só almoça quando está todo mundo
em casa. E isso eu não tenho mais porque eu trabalho e só vou em casa aos
domingos, mas é um domingo sim ou outro. E quando eu vi esse filme, no mesmo dia
eu comecei a arrumar minha mala, vim pra Ilha com a cabeça erguida, porque esse
filme me deu forças.

As histórias que contamos dos filmes que gostamos operam, muitas vezes, como
histórias de nós mesmos, ao ponto de que quem ouve não consegue, em alguns momentos,
distinguir se a pessoa está falando da vida do personagem ou dela própria. É nesse sentido que
penso que os efeitos do cinema e de suas narrativas vão muito além da manipulação da
influência sobre algum sujeito já constituído. Ao contrário, tais agenciamentos estão no cerne
da própria constituição das subjetividades e do sentido de si mesmo. Em suas teorias, Butler
(2003) afirma que o gênero é performativo, pois produz várias coisas, na medida que agimos
como se o gênero significasse uma verdade sobre nós. Penso que, da mesma forma, as
subjetividades são performativas, o que quer dizer que elas são constantemente produzidas e
não “verdades interiores”.
Um filme, outro filme, uma relação, outra relação...
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Na verdade, não tem um filme que tenha marcado a minha vida. Eu escrevi sobre
um, mas agora eu estou com vontade de falar de outro. O último filme que eu vi e
gostei foi “A última música”. Eu tinha lido o livro, gostado da história e depois eu
baixei o filme, vi e gostei. A história do filme é um pouco diferente do livro, aliás,
nunca é igual. O filme conta a história de uma garota revoltada, cheia de problemas
e que depois que ela passou por determinadas situações ela começa a amadurecer,
começa a ver a vida com outros olhos e começa a se tornar mais responsável, mais
madura. E o outro que eu lembrei foi “Procurando Nemo”, por causa da relação do
pai com o filho, e eu me vi um pouco naquela situação porque eu sou muito ligada
ao meu pai. Tem até gente que fala assim: “Mas você é tão ligada ao seu pai”.
Porque geralmente menina é ligada com a mãe. Eu tenho uma relação ótima com a
minha mãe, mas com meu pai é uma coisa assim muito diferente, muito legal, eu me
dou muito bem com meu pai, eu falo tudo com ele, da coisa mais boba até a coisa
mais difícil. Eu tenho uma relação completamente aberta com o meu pai. Eu gosto
muito disso porque nem todo mundo é assim, mas a gente se dá super bem.

A estudante que produziu a narrativa acima foi taxativa. Nenhum filme marcou sua
vida. A memória vem quando convém e se faz com a ocasião, transformando o presente, a lei
do lugar.
As identificações que há entre alguns filmes assistidos pelas alunas e suas relações
familiares, como foi apontado antes, transbordam qualquer possibilidade de teorização. Em
sua fala, a estudante dá dois exemplos, o primeiro que conta a história de uma garota e não
chega a afirmar se ela tem alguma identificação com a garota da história, também não diz o
que mais lhe atraiu na história contada no livro a ponto de buscar o filme na internet e assistilo. Certamente não foi para perceber os limites das adaptações de obras literárias para cinema.
Ou foi? Não sei, mas também não me compete saber. Já no segundo exemplo, uma animação
que tem como tema central a relação entre um pai (o peixe-palhaço Marlin) e o filho (Nemo),
ela, imediatamente ao falar sobre o filme, se remete à sua (boa) relação com seu pai e destaca
como as pessoas se surpreendem com isso. Me arrisco a afirmar que ela muito se orgulha
dessa relação, tendo em vista o entusiasmo em sua fala.
Baseados em fatos reais...
As duas narrativas que se seguem referem a filmes que, segundo as estudantes que os
apontaram, são baseados em fatos reais e constituem histórias de superação das limitações e
adversidades.

Eu pensei em vários filmes e acabei lembrando, enquanto a gente estava
conversando aqui, do “Meu nome é Rádio”. Foi a primeira vez que eu chorei vendo
um filme, que eu me lembre. Eu estava na sétima ou oitava série, estava chovendo
muito e não tinha como ter aula, e os professores reuniram todos os alunos numa
sala para assistir esse filme. Esse filme conta a história do Rádio que queria entrar
no time de futebol americano, mas sofria muitos preconceitos porque ele tinha
algumas limitações, vamos dizer assim. Ele era especial e morava ele e a mãe dele.
Acho que o pai morreu, mas não lembro bem da história. Ele era viciado em rádio,
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vivia pra cima e pra baixo com o rádio e por isso que o apelido dele é Rádio. Na
história eu lembro que a mãe dele morre e ele sofre maus-tratos porque queria
participar do time de futebol americano, o pessoal do time batia nele, tinha
preconceito, mas depois o treinador passou a aceitar ele e ele ficou como se fosse
um ajudante do time, levava toalha para os jogadores, ficava ajudando. O filme é
baseado em fatos reais e no final mostra o time entrando em campo, o ator que fazia
o Rádio e o Rádio de verdade entrando junto. E aí conta que com o tempo ele
conseguiu se tornar um treinador de time de futebol americano e que todo mundo
estava aceitando ele. Que ele era uma pessoa, vamos dizer assim, normal.

Esse relato traz uma particularidade interessante, um filme exibido na escola, sem
muitas pretensões, a não ser a de entreter os alunos em um dia de chuva por não haver a
possibilidade de ter aula, talvez pelo pequeno número de alunos presentes, tendo em vista que
ela diz que “os professores reuniram todos os alunos numa sala”. Uma exibição que não tinha
como objetivo uma atividade pedagógica planejada, mas que ficou registrado em sua memória
como exemplo e possibilidade de superação das limitações e do preconceito.

Eu me lembrei de um filme que eu vi no primeiro período e que é baseado em fatos
reais. É a história de uma menina cega, surda e muda. E eu sempre quis trabalhar
com educação especial e eu tinha essa visão que ah, se é especial tem que ter um
tratamento diferente. Com esse filme eu parei para pensar que não é bem assim. Por
ela ser cega, surda e muda, os pais deram total liberdade para ela, ela fazia tudo
que queria, e então ela tinha o controle do comportamento da família dela. E aí
chegou a Sulliva, que era orientadora dela, que também era cega e já passou por
várias operações, só que a menina batia nela, era super revoltada e egoísta. E essa
orientadora vira uma megera com a garota, mas acabou conseguindo ensinar a
viver no mundo dela, a ser aceita como uma pessoa normal e se aceitar como uma
pessoa normal. E eu parei para pensar porque eu agiria assim, de passar a mão na
cabeça. Hoje eu já não me vejo mais tão ligada à educação especial. Hoje eu estou
apaixonada por alfabetização.

Por fim, o último filme apresentado fora exibido no primeiro período do curso e, por
algum tempo, figurou como um possível caminho a ser trilhado, o da educação voltada para
crianças portadoras de necessidades físicas especiais. O filme a fez pensar sobre como ela
própria agiria, estando no lugar da tal orientadora, como seria sua prática como responsável
por uma aluna portadora de tais necessidades. Com o decorrer do curso e com outras redes
sendo tecidas, a aluna se vê, nesse momento, apaixonada por outro segmento da educação, a
alfabetização. Podemos afirmar que as aprendizagens com o cinema também constituem
saberes pedagógicos e processos de formação.
Essa atividade inicial, que fora sugerida de maneira despretensiosa, tomou uma
proporção e ganhou uma importância enorme na turma. Posso destacar algumas razões que
me levaram a esta afirmação. O que parecia ser uma tarefa simples tornou-se um momento em
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que sentidos guardados com cuidado, amores, saudades, descobertas, desejos, medos que
estavam adormecidos, foram explicitados de maneira direta ou indireta por essas estudantes.
Falar de uma memória de cinema é contar uma parte de nossa história. Uma memória de
cinema traz consigo lembranças carregadas de sentidos, a marca que fica é produzida por
afetos que vão além de uma cena, além de uma obra, além de uma situação que poderia ser
corriqueira, mas está diretamente relacionada a sentimentos que lhe são caros. As memórias
fílmicas presentes aqui trouxeram um pouco de muito, pequenos exemplos de sentimentos
muito valiosos, traduzidos entre lágrimas, sorrisos, silêncios, gargalhadas, compartilhamentos
de sentidos, de desejos, de afetividades: o amor pela mãe, pelo pai, pelo cachorro, por um
bichinho de pelúcia, pelo irmão, por alguém que se foi, o medo da morte, a alegria ao sentir o
sabor de uma certa liberdade, e tantos outros sentidos que certamente não foram ditos, muito
menos escritos, e permaneceram intocados, inegociáveis, mas que foram remexidos,
revividos, rearticulados e guardados para elas mesmas como memórias.

2.2

Sobre pedagogias públicas e filmes de princesas

Já que falamos de filmes infantis, abrimos um momento de elaboração sobre as
pedagogias culturais que são endereçadas a partir de algumas dessas obras. Durante as aulas,
houve momentos em que as representações das princesas renderam boas conversas sobre a
maneira como somos envolvidas em modos de “ser” que aparentemente se mostram como
normais ou naturais, e que alguns desses modelos foram e continuam sendo exaustivamente
produzidos e reforçados nos desenhos animados, e não apenas neles.
Começamos pelo ideal de feminino geralmente apresentado, a partir do qual
questionamos porque tanta fragilidade e sofrimento permeiam a vida daquelas personagens. A
“salvação” para todo aquele processo se dará com o final marcado pelo casamento, sempre
com um homem poderoso, herdeiro de um reino, o qual irá prover tudo que for necessário
para a felicidade da frágil princesa.
Na maioria dos discursos midiáticos, alguns traços físicos são quase sinônimos de
bondade e beleza. Algumas características são bastante marcantes nos personagem ditos bons,
entre eles a cor do cabelo, como no exemplo do filme Cinderela, no qual a jovem Cinderela
está sempre com seus cabelos loiros e lisos arrumados, mesmo quando acaba de acordar.
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Devemos também observar o formato do rosto, o nariz perfeito, a voz doce e a suavidade dos
gestos. Em oposição a isso o cabelo de suas irmãs, filhas da madrasta, são castanhos ou pretos
e apresentam alguns cachos para dar uma leve impressão, talvez, de serem desarrumados. Elas
apresentam um toque de feiura, traços grotescos. A bondade e a beleza estão representadas
nas cores claras e delicadas, enquanto os vilões usam roupas de cores escuras, seja preto ou
azul, mas longe da delicadeza e da pureza simbolizadas na cor rosa ou azul claro. Outras
marcas que esses discursos carregam estão presentes em suas estéticas corporais. Há a
marcação da vilã ou do vilão como o gordo, baixinho, alto demais, idoso, de nariz grande,
lábios largos ou afinados demais, enfim, uma infinidade de marcadores que apresentam
posições éticas e estéticas que acabamos por tomar como regimes de verdades sobre o outro,
associados à sua imagem e aos modos de representação do cinema, como bem explica Giroux
(1995, p. 51):

A legitimidade imperativa e a autoridade cultural desses filmes advêm, em parte, de
sua forma singular de representação, mas essa autoridade é também produzida e
assegurada num contexto de predominância de um aparato de mídia cada vez mais
amplo. Este aparato está equipado com uma impressionante tecnologia, com
magníficos efeitos de som e imagem e suas “simpáticas” e “amáveis” histórias são
apresentadas na atraente embalagem do entretenimento.

Mesmo em se tratando de filmes infantis, entendemos que as pedagogias públicas
que eles fazem circular estão longe de serem inocentes e inofensivas; estas são, por sua vez,
carregadas, como nos aponta Giroux (1995), de uma autoridade cultural que sugere posiçõesde-sujeitos carregados de marcadores sociais, étnicos e de gênero, atendendo a um padrão
ético e estético de homogeneização da cultura e dos sujeitos.
A abordagem sobre os filmes infantis abriu a possibilidade de nos aproximarmos
dessa discussão, tanto no momento da indicação do clássico “Cinderela”, quanto na sugestão,
por parte de uma das alunas, do outro filme “A princesa e o sapo”, o qual, segundo a própria
aluna, mostra uma princesa diferente das demais, ela não é branca, nem frágil, nem está à
espera do príncipe encantado redentor e tem como sonho a conquista do seu próprio
restaurante às custas de seu exaustivo trabalho. Resolvemos, em função dessas falas,
exibirmos na sala o filme “A princesa e o sapo” e observarmos com mais atenção o que nos
mostra o desenho com a primeira princesa negra dos clássicos Disney.
Produzida pelos mesmos estúdios Disney, porém quase 60 anos após “Cinderela”,
em um momento em que as conjunturas sociais e o momento histórico passam a exigir das
mídias o compromisso com a diversidade e com a diferença étnica e cultural, essa história se
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passa na cidade de Nova Orleans, reconhecida mundialmente por sua diversidade cultural com
forte influência de origem francesa, espanhola e africana, o que se reflete em sua música e
culinária.
É curioso, no entanto, que na história de “A princesa e o sapo”, a narrativa deixa
claro todo o tempo que Tiana não é uma princesa de verdade, apenas uma garçonete e
cozinheira, e que o príncipe havia sido deserdado por seus pais, por seu comportamento
inapropriado. Essa é a princesa que beijaria um sapo. E a princesa que beija o sapo não é
branca, nem divertida, nem delicada ou gentil todo o tempo. E esse é o príncipe que beija uma
“princesa negra”.
E o príncipe que a beija não se encontra, esteticamente, no papel de um príncipe, não
é nobre em seus atos, nem em título (visto que o perdera), tampouco tem dinheiro ou
quaisquer bens a oferecer a uma futura esposa, pelo contrário, busca um casamento que lhe
traga o conforto material perdido, ao ser banido da corte de seus pais. Aos dois, à menina
negra e ao príncipe-sapo, também é negado o tipo de felicidade que sempre foi dado aos
heróis da Disney: conforto e riquezas sem fim. Tiana alcança seu sonho, os dois se casam e
passam a trabalhar em seu novo restaurante, felizes para sempre.
Por outro lado, os dois filmes têm em comum as ideias de ingenuidade e da
compulsoriedade da submissão feminina. Cinderela tem horário para voltar para casa, se
seguir todas as regras impostas conseguirá se casar com o príncipe que deseja, sem ser
exposta em público com roupas velhas e rasgadas. Tiana precisa jogar segundo as regras
sociais: trabalhar honestamente, obedecer e não questionar, principalmente a amiga, detentora
de fortuna. Se seguir esse comportamento será recompensada com o restaurante que tanto
almeja ter.
Filmes produzidos em épocas distintas, com algumas mudanças, visto a demanda dos
grupos étnicos. Se nunca houve uma princesa nos filmes infantis que fosse negra, agora temos
uma. Também temos várias outras questões que não mudaram. Uma delas é o casamento
heterossexual com seu indispensável final feliz, uma espécie de destino fatal mais uma vez
apresentado como o caminho da felicidade. Assistimos aos filmes infantis sem perceber,
muitas vezes, o quanto eles nos ensinam, ou pelo menos tentam nos ensinar: o que é ser negro
e branco, como deve ser uma mulher ou um homem, como é ser criança, como ser uma
família feliz...
Cientes de como os modos de endereçamento das imagens nos dizem muito sobre
certo/errado, bom/mal, feio/bonito, aceitável/desprezível, e outros, para além dos usos
didáticos convencionados em contextos escolares, os professores podem problematizar a
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significação produzidas com as imagens, o uso das cores em diferentes cenas/narrativas, em
movimentos de desconstrução dos discursos hegemônicos nos modos de endereçamento. Essa
desconstrução não deve ser vista como destruição, mas criação, reinvenção, deslocamento de
significação. Assim, os signos imagéticos podem, ao invés de nos guiar para um pensamento
estruturado

pela

pedagogia

pública

dessas

mídias,

promover

oportunidades

de

desenvolvimento de discussão/superação de binômios e regimes de verdade sedimentados em
práticas educacionais pragmáticas.
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2.3 Top Five e os filmes favoritos das estudantes

Qualquer maneira de imaginar é uma maneira de fazer
política.
Didi-Huberman

Figura 2 – Imagens da exibição do Top Five

Fonte: elaboração própria

A atividade anterior – Memórias Fílmicas – foi, de certa maneira, complementada
pela atividade seguinte, a qual denominamos Top Five. A proposta foi lançada no primeiro dia
de aula, mas as alunas tiveram cerca de três semanas para pensar e planejar suas respectivas
apresentações: cinco filmes ou narrativas audiovisuais favoritas, apresentando as razões de
suas escolhas. Para tanto, elas poderiam utilizar alguns recursos como edição de parte dos
filmes, apresentação do trailer, baixar imagem de alguma cena específica para ilustrar suas
falas, entre outras. Nos dias que antecederam o início dessa apresentação surgiram perguntas
do tipo: pode ser novela? Série de TV? Pode! Não trarei todos os filmes que foram
apresentados, mas busco pensar a partir dos destaques trazidos nas experiências que produzem
estilos de habitar e que produzem outras formas de significação, conforme nos aponta Rincón
(2002). Ao refletir sobre culturas audiovisuais, ele afirma:

Las culturas son audiovisuales cuando sin referencia de território juntan
experiências instantáneas sentimentales y narrativas y producen estilos de habitar
sin llegar a conformar identidades largas; cuando producen um paisaje
caracterizado por otras formas de significación, nuevas maneras de percibir,
representar y reconecer, inéditas formas de experiencia, pensamiento e
imaginación. (RINCÓN, 2002, p. 10).

Com essa perspectiva, busquei investigar e intervir nas/com as redes de saberes
tecidas dentrofora do curso de Pedagogia da UERJ, especialmente no que se refere às
significações sobre gênero e sexualidade a aos modos com elas são criadas. Nas infindáveis
redes produzidas e nas diferentes trilhas percorridas e orientadas com a experiência do
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audiovisual, mesmo carregadas de discursos normalizadores, as apropriações são
escorregadias, fogem das lógicas padronizadas, dos modos de ser/viver que lhes são
endereçados (ELLSWORTH, 2001) e produzem diálogos com os saberes preteridos pelo
curso de formação de professores. Essa experiência me permite:

Pensar a formação docente também a partir de materiais oferecidos pela farta
produção cinematográfica e televisiva a que temos acesso. Mais do que isso: pensar
a formação docente seguindo as trilhas de olhares, gestos, sonorizações, roteiros,
silêncios, enunciações – preferencialmente aquelas trilhas que, de alguma forma,
jogam o mínimo possível com a linguagem da dominação, com o aprisionamento
aos clichês do espetáculo tecnológico ou melodramático. (FISCHER, 2009, p. 101).

Ao apresentar e analisar a experiência do Top Five, seguirei nas trilhas sugeridas por
Fischer (2009) para pensar a formação docente como um processo de formação de
subjetividade e aprendizagem inventiva (KASTRUP, 2005).
Assim, pensar a partir de algumas narrativas sobre certos filmes tornou-se uma
tentativa de observar os processos inventivos aos quais aprendizagens encontram-se
enredadas a articulações com múltiplos espaçostempos onde se dá a formação de professores
(ALVES, 2010a).
Ao analisar as apresentações, o que em primeiro lugar me chamou atenção foi que a
maioria dos filmes apontados se configurava como comédias românticas e dramas com
diferentes histórias de superação (da pobreza, do medo, da doença, do abandono, de maustratos, e outros), sempre temperados com fantasia, magia e final feliz. O filme que apareceu
mais vezes foi a comédia romântica “E se fosse verdade”, seguida de “Marley e eu”, “Um
amor para recordar”, “Uma lição de amor” e “Se eu fosse você” (o único filme brasileiro na
lista dos mais apontados). Outros filmes apontados por pelo menos mais de uma pessoa foram
“Titanic”, “O artista”, “Desafiando gigantes”, “Cartas para Julieta”, “A princesinha”, “A casa
do lago”, “Escritores da liberdade”, “Prova de fogo”, “Procurando Nemo”, “Crepúsculo”,
“Última música” e “Toy story”, além dos filmes da saga de Harry Potter.
Um trecho da novela “Laços de família” surgiu entre os filmes. Trata-se de uma cena
em que a personagem em processo de tratamento de uma doença grave decide raspar os
cabelos antes que comecem a cair – tal cena teve bastante repercussão na época, ainda hoje
sempre lembrada como uma das cenas mais marcantes na história recente das telenovelas
brasileiras.
Perguntadas sobre o porquê de tantos filmes de amor, as alunas foram enfáticas na
resposta: “porque somos meninas e meninas gostam de filmes de amor”. Essa discussão levou
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ao reconhecimento do amor, do cuidado e do estímulo à superação para aqueles que
experimentam

obstáculos

na

vida,

como

atributos

e

valores

do

feminino

e,

concomitantemente, do trabalho docente, por ser este exercido principalmente por mulheres.
Mesmo considerando a importância de uma sensibilidade docente informada pelo amor, pelo
cuidado e pelo incentivo à superação, concordamos sobre a necessidade de discutir mais as
significações e as aprendizagens de gênero com o cinema e nos demais contextos cotidianos,
como a universidade, para desnaturalizar as práticas normalizadoras e alargar as
possibilidades de existência e profissionalização. Foi o que fizemos no segundo eixo da
pesquisa, do qual trataremos no próximo capítulo desta dissertação.
Antes, contudo, vale destacar que, além dos tipos de filmes mais assistidos, foi
possível, com essa atividade, mapear também os modos como esses são vistos/consumidos.
Alguns desses filmes foram vistos no cinema, outros em DVDs alugados de locadora e outros
baixados no computador ou assistidos on-line. Porém, a maioria dos filmes apontados foi
visto na TV, seja na televisão aberta (principalmente na programação Sessão da Tarde) ou nos
canais de filme da TV por assinatura.
Atualmente, com a produção audiovisual viabilizada e difundida através dos mais
diferentes dispositivos, meios e plataformas, não é mais possível traçar as fronteiras entre os
formatos, aprisionando as possibilidades narrativas. A tendência é, cada vez mais, a
convergência e a migração entre telas (cinema, TV, computador, celular e outros), além da
confluência e do embaralhamento dos gêneros, das linguagens e dos recursos, em que as
combinações, as bricolagens e as mixagens problematizam a autoria, a pureza, a originalidade
e os próprios dispositivos de controle pela visibilidade, produzindo sempre diferença por meio
de negociações, traduções e hibridizações.
Ao pensar a experiência de consumir, se apropriar e produzir audiovisuais, tomamos
esta, juntamente com o grupo de pesquisa do qual participo, como uma “experiência estética”,
compreendendo-a do modo como a concebem Leal, Mendonça e Guimarães (2010), ou seja,
como uma forma de racionalidade que não pretende se separar nem se destacar
hierarquicamente de outros âmbitos da experiência da vida cotidiana. Nessa perspectiva, a
experiência estética é uma forma de relação com o mundo e de negociação com diversas
outras dimensões que constituem o cotidiano, informada, acima de tudo, pela sensibilidade,
pela expressão criativa e transformadora do sensível. Assim, entendo que a experiência
audiovisual impulsiona a criação e hibridização de múltiplas gramáticas, instituindo
comunidades de sentido em meio às quais se tecem histórias, memórias e fabulações que
produzem afecções e percepções, emoções e sensações, criando visualidades e imaginações
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(RINCÓN, 2002), e interpelando o social.
Por fim, antes de passar para o próximo capítulo, no qual abordarei o segundo eixo
desta pesquisa, quero destacar o cuidado e a técnica que as alunas desenvolveram para sua
apresentação, quase todas em Power Point e vídeo, combinados. Algumas apresentaram
trailer dos filmes, outras editaram algumas cenas, outras apresentaram fotos e sinopses, e uma
delas chegou a editar um vídeo no qual ela própria, com uma performance totalmente
midiática, apresentava os trailers dos filmes e tecia comentários sobre eles. Pelo menos nessa
turma, ou nessa geração, não haverá professoras que não estejam preparadas para lidar com as
tecnologias, como usualmente escutamos falar. Todas as meninas demonstraram muita
habilidade em usar diversos fragmentos das narrativas cinematográficas para reeditar e, assim,
construir suas próprias narrativas audiovisuais e, com elas, reinventarem e narrarem suas
próprias histórias.

60

3

ENTRE UM FILME E OUTRO, TECEMOS OUTRAS REDES E PRODUZIMOS
OUTROS SENTIDOS...

Neste capítulo, me ocuparei dos filmes exibidos, dos textos teóricos lidos e dos
debates que se seguiram às exibições em sala de aula no espaçotempo desta pesquisa. Os
filmes e os textos foram escolhidos por mim, considerando as discussões que vimos
desenvolvendo no grupo de pesquisa do qual faço parte, bem como os filmes apontados pelas
estudantes, nas atividades anteriores, e as apropriações que elas narraram ter feito deles.

3.1

Como produzir uma linda mulher?

Após a apresentação da atividade anterior, o Top Five, e do panorama que fizemos
dos filmes que são, de certa maneira, os preferidos pelas alunas, sendo o gênero comédia
romântica um dos mais citados, iniciamos a terceira etapa da pesquisa com a exibição do
filme “Uma linda mulher”9, acompanhado da leitura do texto Memória e pedagogia no
maravilhoso mundo da Disney, de Henry Giroux (2012). O filme já conhecido por todas e
assistido mais de uma vez por algumas delas, foi considerado um dos filmes mais exibidos no
mundo inteiro na década de 1990. Todas já conheciam a história da bela e descontraída
prostituta que conheceu um empresário lindo e poderoso por quem se apaixonou e que a pediu
em casamento. Uma trilha sonora empolgante, com canções que habitam o imaginário de
muitas de nós que já experimentamos, pelo menos uma vez na vida, o regozijo de uma obra
cinematográfica da Disney. Há a impressão que certo ideal de relacionamento amoroso está
muito bem representado nesse filme: a receita já bem conhecida, como finais felizes junto ao
homem que representa o grande amor, associado a uma narrativa de linguagem simples e
facilmente assimilada, não apresentando inquietação, movimento de transgressão de uma
lógica social pautada em um modelo normatizado.

9

Título original: “Pretty woman” – um filme americano, de 1990, do gênero comédia romântica, dirigido
por Garry Marshall, estrelado por Julia Roberts e Richard Gere, considerado por diversos críticos como o filme
de maior sucesso do gênero e um dos mais populares de todos os tempos. Disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Pretty_Woman>.
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Figura 3 – Cartaz do filme “Uma linda mulher”

Fonte: <http://www.moviepilot.de/movies/pretty-woman-2/images/4672324>. Acesso em: 5 jan. 2014.

Parecia, num primeiro momento, que a exibição não traria nenhuma novidade para
nossa aula, porém, nas primeiras falas relacionando o filme ao texto, as alunas já perceberam
que havia muito a ser pensado sobre “regimes dominantes de representações” (GIROUX,
2012, p. 129) mostrados no filme e de “como o discurso do patriarcado, da classe e do
sexismo estão vazados na linguagem e nas representações da inocência” (p. 138).
A questão dos regimes dominantes de representação norteou a discussão sobre
gênero que surgiu para problematizar a produção do feminino, a fabricação da mulher que a
sociedade deseja e, incessantemente, nos apresenta, através de diferentes narrativas, entre elas
as midiáticas. Em todos os momentos nos ensinam como devemos ser mulher, como uma
mulher deve se vestir, andar, sentar, como devemos nos comportar. Era pensar o que mudou
na protagonista do início do filme e a mesma personagem ao final do filme. Em que medida o
poder do capital transforma uma mulher que a sociedade invisibiliza, que exerce uma
profissão discriminada em nossa sociedade, que não é bem-vinda em determinados espaços
marcados como sendo para alguns e outros não, tornando-a objeto de desejo, uma verdadeira
dama, bem quista e respeitada em um meio social que até então não lhe “pertencia”?
Pensar uma representação do feminino fora de padrões socialmente constituídos
sinaliza uma alternativa para possíveis desnaturalizações de modelos já arraigados que
apresentam a mulher como submissa, frágil e dependente. Mas nesse filme, especialmente, a
representação do personagem feminino é dada como a de alguém que encontra-se em situação
de fragilidade, num lugar não adequado para uma mulher, mas que possa vir a se tornar uma
verdadeira dama, desde que seja salva por um homem rico e poderoso. Um modelo de
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pensamento que Giroux (2012) chama de novo patriarcado, um modelo “novo” de
representação, uma versão onde o homem continua sendo o detentor do poder, mas com
algumas características que apelam para a figura masculina apresentada como alguém sensível
e romântico em uma obra que mescla inocência, entendimento confortável e final feliz.
Dessa maneira, o texto Memória e pedagogia no maravilhoso mundo da Disney
(GIROUX, 2012) chama a atenção para os “disfarces” presentes em alguns filmes que
apresentam um modelo dominante de noção de família, o qual aparece como o ideal no
âmbito de uma sociedade globalizada capitalista. O texto sinaliza também que os lugares de
sujeitos propostos pelos filmes da Disney são muito bem pontuados, com seus marcadores
sociais, étnicos-raciais e de gênero.
Para as alunas, aliar essas duas obras (o filme “Uma linda mulher” e o texto Memória
e pedagogia no maravilhoso mundo da Disney) abriu a possibilidade de uma leitura diferente
do que estavam habituadas a fazer em relação ao filme: “deu a impressão de ter visto um
filme novo”, como contou uma delas.

3.1.1 O que vimos e o que não tínhamos visto?

Dentre os comentários registrados nas aulas, podemos verificar que o olhar das
alunas volta-se não mais para o conteúdo romântico da história, mas para alguns saberes
apresentados nas entrelinhas:
[...] afinal, se há uma mulher solteira e independente, o filme tem que mostrar um
homem compreensivo e generoso com a situação. Porém, esse tal homem, Edward
(Richard Gere), é um empresário rico e poderoso que gosta de ter tudo e todos sob
seu controle, e vê em Vivian (Julia Robert) a oportunidade de ter o controle da
situação, ou seja, satisfazendo o seu desejo sexual e apresentando ela como uma
linda mulher para a sociedade que tem seus padrões.

O comentário acima me apresenta uma observação relevante, tendo em vista a
proposta do trabalho. Quando propus pensar a desnaturalização de posições de sujeito,
entendendo-as como uma produção que surge com muita força disfarçada em entretenimento
ingênuo, eu vejo que a aluna destacou a junção de dois aspectos relevantes: o sexismo
exacerbado, em que a mulher ainda figura como possuindo algo, cuja principal função seja
satisfazer o desejo sexual masculino, e a relação de poder estabelecida, muito bem demarcada
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entre quem detém esse poder e quem está a ele subordinado.

E mesmo queimando sutiãs para poder expressar seus direitos, a mulher continua
sendo alvo de preconceito. Foi construída uma redoma de significados para o que é
ser mulher: sensibilidade, pureza, sensualidade, manipulação pelo sexo oposto e
inferioridade em determinadas profissões, assim como se constrói significados da
mesma forma sutil sobre o papel do negro na sociedade. Por que em “Uma linda
mulher” um dos personagens principais ou com dinheiro não era negro? O negro
tinha que ser justo o motorista?

Com uma atitude de suspeita em relação ao filme, os atravessamentos sociais e
étnicos passam a ser observados de maneira mais cuidadosa por esta aluna. Diversas
dinâmicas de opressão se articulam em nossa sociedade, ainda que, neste trabalho, meu olhar
esteja voltado para a luta dos movimentos feministas, que atravessam gerações, quebrando
tabus e se renovando no enfrentamento aos modos de subjetivação hegemônicos atribuem às
mulheres certas características envolvidas em sutilezas, mas que insistem em enquadrar,
classificar e aprisionar as múltiplas estéticas de existência em um modelo preferencial e
legitimado de mulher.

Ela encanta o rico Edward Lewis representado por Richard Gere, com seu jeito
espontâneo, por suas atitudes, por não se prender à etiqueta e se vestir e agir como
se sente melhor, apesar de saber se portar, quando preciso. Desta forma, Vivian
pode ser comparada a uma princesa sofrida que passa por maus momentos e que
precisa ser resgatada por seu príncipe que é o homem sensível e rico que se comove
e que dará boas condições de vida a ela. Então, o que a Disney tenta fazer é
aproximar a história de uma prostituta com a de uma princesa já que ambas têm um
ponto em comum, que é a necessidade de um “resgate” pelo príncipe encantado,
que é este homem que lhe oferece uma vida socioeconômica boa, mas deixa
sutilmente claro que em troca ela deve ser submissa a ele. Logo, há uma relação de
controle e poder.

As discussões anteriores, quando abordamos os “clássicos infantis” e as suas
repetitivas classificações, ecoaram neste outro momento. Trata-se de um paralelo bastante
pertinente sobre um modelo repetidas vezes ilustrado das mulheres ou “princesas”, sendo
resgatadas de sua condição de fragilidade e içadas a outro patamar social, em função da
chegada de seu redentor.

Como em um conto de fadas, o filme mexe com o nosso emocional, abordando cenas
do cotidiano e nos fazendo sentir o que os personagens sentem. Pois creio que o
sonho de 90% das mulheres é encontrar um homem como o descrito no filme, pois
ele, além de cobri-la de joias e roupas bonitas, a trata bem, é bonito, tem dinheiro e
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deixa o cartão de crédito com ela. Que mulher não queria ser resgatada por um
homem desses?

É. Quem recusaria um homem desses? O destaque para esse comentário é necessário,
pois a ideia de trazer tal problematização não está relacionada ao desejo de recusar as obras
cinematográficas, e sim aguçar o olhar para os detalhes que possam não estar evidentes, mas
apontam e sugerem produções de subjetividades, e que devemos ficar atentas aos modelos
oferecidos como se eles fossem norma. Mas deixar de sonhar com um cartão de crédito,
jamais!
Vale lembrar um dado importante: uma pesquisa divulgada em março de 2013 pelo
DataSenado10 mostra, entre outros números, que a dependência financeira é o segundo motivo
que leva mulheres vítimas de agressão a não denunciarem seu agressor, ficando atrás apenas
do quesito medo do agressor. Portanto, é sempre bom ficar atenta ao que pode proporcionar o
sonhado cartão de crédito, oferecido pelo príncipe encantado da vida real.

Mas isso é tudo ilusão, são ideias que são colocadas na nossa cabeça desde
pequenas. Quando crianças, os contos de fadas nos fazem acreditar que o cara
perfeito está à nossa procura, que vai se apaixonar no primeiro beijo ou te salvar de
algo. Quando adolescentes somos “bombardeadas” com filmes, programas de TV,
livros, que nos levam à certeza de que aquele príncipe que vem para nos salvar é,
na verdade, o cara-do-mau que vai mudar só pra te conquistar. E crescemos com
todas essas ideias misturadas, com as desilusões que tivemos, somadas com todos os
“cafajestes” que conhecemos ao longo dos anos e ficamos loucas sem saber o que
fizemos de errado nesse percurso da vida. A sociedade nos faz acreditar que, se
seguirmos todas as regras nós iremos conseguir o nosso príncipe encantado.

E nem sempre esse sonho se realiza, podendo se tornar uma sequência de desilusões
pelo simples fato de acreditarmos no que nos fora oferecido desde muito cedo. Os príncipes
encantados da infância podem se tornar os “caras-do-mau” da adolescência e em seguida os
cafajestes. Se alguém tinha tudo para ser princesa, faltou o príncipe. Deixo o registro da
indignação da aluna.
Para encerrar, segue a última fala...
O filme é um simples romance, mas mesmo assim, muitas pessoas, principalmente o
público feminino, acabam se identificando com a personagem Vivian em vários
sentidos. Não por sua profissão, mas pelos seus sonhos, seu desejo de encontrar um
príncipe, sua vontade de persistir e lutar pelo que realmente quer e muitas outras
coisas.
10

Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/datasenado/pdf/datasenado/DataSenado-PesquisaViolencia_Domestica_contra_a_Mulher_2013.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2013.
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3.2

“Orações para Bobby”

Para entrarmos numa conversa voltada ao tema das sexualidades, exibimos a narrativa
cinematográfica “Orações para Bobby”11, com a posterior realização de debates e a proposta
de reelaboração, em diferentes linguagens, da história contada.

Figura 4 – Cartaz do filme “Orações para Bobby”

Fonte: <http://abcles.com.br/destaques/no-cinema-com-a-rapha-oracoes-para-bobby>. Acesso em: 5 jan. 2014.

O filme foi exibido apenas na TV norte-americana, no canal Lifetime, conhecido pela
sua programação voltada para donas de casa, mas teve sua exibição “promovida” por pessoas
que se interessam pela questão da sexualidade entre os jovens que baixaram o filme e
disponibilizaram em servidores de arquivos, possibilitando o acesso à obra em vários países
mundo afora. No Brasil, diversos blogs e comunidades de redes sociais produziram legendas e
disponibilizaram links para os que se interessam pelo tema possa baixar o filme. No site de
vídeos Youtube há várias versões completas, dubladas ou legendadas, de onde assisti, baixei e
levei para exibir na sala.
Baseado em fatos reais e originado do livro “Prayers for Bobby: a mother's coming
to terms with the suicide of her gay son”, de Leroy F. Aarons, o filme narra a história de um
jovem homossexual e seu drama em relação ao desejo da mãe em tentar “curá-lo” com a ajuda
11

Filme americano produzido para televisão, dirigido por Russell Mulcahy. “Orações para Bobby” foi
transmitido na televisão americana um dia antes do Oscar de 2009. Adaptado do texto disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Prayers_for_Bobby>. Acesso em: 13 dez. 2013.
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de passagens bíblicas e terapias. Com a atitude da mãe, o jovem Bobby vê-se cada vez mais
atormentado, não apenas com seus medos em relação às experiências que deseja vivenciar,
como também com a forte rejeição por parte da família, principalmente e mais incisivamente
na figura da mãe, o que o levou a cometer suicídio. A mãe, buscando respostas para o que
tinha acontecendo com seu filho, encontra um diário e começa a questionar o que levou o
jovem de 20 anos a tirar a própria vida. A partir de então, suas convicções religiosas
começaram a ser colocadas em dúvida, ela passou a fazer interpretações das passagens
bíblicas diferentes das que fazia até então. No mesmo momento, conhece integrantes do
movimento gay, um grupo de pais e mães de jovens gays e dá outro rumo às suas convicções,
militando em prol dos direitos civis de homossexuais.
A escolha deste filme se deu pelo fato de sua abordagem sobre sexualidade enredarse com temas que estavam no centro das discussões na mídia naquele momento: convicções
religiosas, sexualidade e família. Entre esses fatos, destaco a eleição para o cargo de
presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em Brasília, de um
deputado (cujo nome jamais encontrará espaço neste trabalho) que defendeu projetos de lei
cujo teor está embasado em argumentos do tipo “em defesa da família” e projeto de “cura
gay”. Estas propostas soaram para os movimentos de defesa dos direitos dos homossexuais
como um retrocesso em relação às conquistas já alcançadas até então. As ideias do novo
presidente da Comissão de Direitos Humanos ganharam grande repercussão nas redes sociais,
o que, de certa maneira, contribuiu para o debate em sala de aula, tendo em vista que
determinadas convicções religiosas impedem que uma conversa sobre esse tema relevante seja
viável. Um exemplo disso, foi quando ouvimos de uma aluna de forma muito discreta e
apressada a afirmação de que “Deus fez o homem para mulher e isso é necessário para
existência da humanidade”.
A exibição do filme, não só por conta da história, mas também por se tratar de um
produção na linha melodrama, comoveu a turma. Ninguém conhecia o filme, até então, nem
mesmo tinham ouvido falar dele. Durante a exibição, as alunas torciam pelo personagem, se
emocionaram e até se revoltaram em alguns momentos. No final, a comoção foi generalizada.
O filme mexeu e muito com as alunas. Fim da exibição, luzes acesas, rostos vermelhos,
olhares reflexivos e lágrimas. O filme as fez pensar, mais do que isso, as fez sentir na pele a
dor e o desespero causados pelo preconceito e pela segregação, e isso foi muito positivo.
Voltando à proposta da atividade, após exibição do filme, conversamos um pouco
sobre a obra e definimos os detalhes da proposta de releitura ou recontação da história. Um
trabalho deveria ser elaborado em grupo, o qual consistiu na reelaboração do enredo em
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outras linguagens, podendo ser matéria de jornal, telejornal, música, animação, e outros.
Por iniciativa própria, um dos grupos formados para contar a história de Bobby em
uma linguagem diferente da narrativa cinematográfica clássica optou por realizar um draw
movie, um tipo de relato audiovisual desenhado e montado numa sequência quadro a quadro,
sem a preocupação de criar ilusão de imagem em movimento como numa animação.
Conforme as realizadoras da obra, o draw movie é uma tendência em produção audiovisual na
internet.
O vídeo foi montado a partir do encadeamento de 25 desenhos criados por duas
componentes do grupo, cujo roteiro, justificado, segue no quadro abaixo:

Quadro 1 – Roteiro do draw movie
Descrição do desenho

Relato

1. Desenho de Bobby escrevendo em seu diário.

Pensamos nesta imagem, pois queríamos
mostrar a história pela perspectiva do
personagem.

Aproximação da “câmera” em Bobby e seu diário.
Imagem do diário e de Bobby sendo apresentada.
Desenho de sua família.
Imagem da mãe imaginando como seu filho é.
Desenho do Bobby e seu “pensamento” sobre quem realmente ele
é.
7. Imagem com vários pontos de interrogação, Bobby confuso e sua
escola em plano de fundo.

Frase: Sou considerado o filho perfeito.

2.
3.
4.
5.
6.

8. Bobby se admirando no espelho, imaginando ser um pecador.
9. Bobby contando ao irmão o seu segredo e, posteriormente, irmão
contando à mãe.
10. Imagem de Bobby rodeado de pessoas com máscaras.
11. Desenho de mulheres como símbolo de heterossexualidade;
símbolo de psicologia representando o tratamento psicológico que
recebeu; terço; Bíblia – passagem sobre a homossexualidade; e
vegetais representando a nova dieta de desintoxicação.
12. Bobby lendo a Bíblia.
13. Imagem de Bobby olhando para outro rapaz.
14. Desenho da mãe vestida de juíza com frases ao seu redor.
15. Imagem da “Igreja da Comunidade Metropolitana” de portas
abertas, com a placa “Celebra o Orgulho Gay”, a imagem de sua
prima com malas de viagem e dizendo “Vamos para Seattle”.
16. Desenho de David e Bobby juntos.
17. Imagem de Bobby falando com sua mãe “Conheci uma pessoa, o
David”.
18. Imagem de Bobby sendo rejeitado por sua mãe vendada,
colocando e para fora de casa e dizendo “Você não é mais meu
filho”. Decidimos colocar a mãe desta forma para representar o
quanto ela estava cega quando se tratava da situação que seu filho
estava passando.
19. Imagem de Bobby tentando falar com David.
20. Imagem do telefone de David tocando.
21. Bobby dirigindo se aproximando de David na boate com outro

Frase: Mas não é bem assim.
Frase: Ultimamente tem sido cada vez mais
difícil.
Frase: Pensei em desistir, mas não tive
coragem de seguir meu carma.
Frase¹: Cometi um erro terrível.
Frase²: Confiei a meu irmão o meu segredo.
Frase: Acreditavam que eu tinha uma doença
contagiosa e que deveria ser curado.
Frase: Assim começou meu tratamento.
Frase: Eu até tentei.
Frase: Mas fugia ao meu controle.
Frase (fala da mãe): “Você é um bom menino,
isso não é normal.”
Frase: Algumas coisas me fizeram refletir.
Frase: Fui atrás de meu desejo.
Frase: Na tentativa de compartilhar minha
felicidade...
Frase: A pior das hipóteses aconteceu. Ser
considerado morto por quem mais se ama.
Frase: Procurei ajuda.
Frase: Porém, quando se precisa, ninguém está
por perto.
Frase: Nunca me senti tão só.
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22.
23.
24.
25.

rapaz.
Desenho de Bobby em pé na ponte.
Papel em branco.
Desenho do diário fechado.
Imagem da mãe ainda vendada, lendo o diário, posteriormente da
mãe com a mão na venda e depois com a venda na mão, esta se
transforma em uma faixa colorida, representando a bandeira do
Movimento LGBT, o qual também representa a mudança e
aceitação da mãe.

Frase: Acabar com tudo seria tão fácil...

Fonte: Elaboração própria.

Para finalizar, foram adicionadas fotografias de manifestações do movimento gay
(tiradas da internet) e os créditos finais. As frases mencionadas no roteiro foram gravadas por
uma locutora, também componente do grupo, tendo, ao fundo, uma trilha sonora. O vídeo foi
postado no Youtube12 e está no DVD em anexo.
Os outros trabalhos elaborados foram: uma paródia da música Rap do Silva, uma
espécie de cartilha voltada para jovens de uma igreja, abordando como tema a sexualidade;
um jornal contendo a notícia de um suicídio e apontando as possíveis causas que levaram o
jovem a cometê-lo; e um vídeo com um programa de TV13 abordando de modo
sensacionalista a morte do jovem Bobby, como tendo sido causada pela própria mãe –
acusação esta que fora levada para ser resolvida no programa.
Uma das salas da Faculdade de Educação-UERJ serviu de instalação para as
gravações do tal programa. As próprias integrantes do grupo atuaram na ficção, representando
a apresentadora, a mãe do Bobby, a atração musical e a apresentadora dos produtos
patrocinadores. No programa teve a abordagem do problema a ser resolvido, o momento dos
patrocinadores e a opinião dos especialistas, mostrando uma das alunas como uma PhD
formada na UERJ e professora de Harvard. A ironia e o deboche foram uma constante na fala
da tal PhD, patologizando o problema, sugerindo terapia para resolver tal impasse e afirmando
que o problema não pode ser resolvido com teoria, citando uma série de nomes de teóricos
como Piaget, Kant e Rousseau, sem nenhuma conexão do pensamento de tais autores com a
questão problematizada. O vídeo segue também no DVD em anexo.

12

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=lHyz5mnq634>.
O programa de TV que as alunas produziram é uma sátira ao programa exibido no SBT chamado “Casos de
Família”, que se propõe a resolver conflitos familiares diversos. Site do programa disponível em:
<http://www.sbt.com.br/casosdefamilia>.
13
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Considerado que até o momento não havíamos realizado nenhuma atividade
diretamente relacionada à sexualidade, a criação de releitura do filme possibilitou que todas,
de alguma maneira, pensassem, pesquisassem, se apropriassem de saberes, ressignificassem e
elaborassem suas significações com e sobre sexualidades. O filme que revirou algumas
convicções, abriu caminho para que as alunas falassem sobre esse assunto, questionassem,
contassem exemplos de outras pessoas, irmão, irmãs, amigos, enfim, algumas barreiras já não
existiam mais. A partir de então, fatos, notícias do jornal, cenas da novela, projetos de lei, ou
seja, se o assunto está relacionado à sexualidade, diz respeito à turma de alguma forma.

3.3

“Meu eu secreto

O documentário “Meu eu secreto”14, uma produção da rede de TV norte-americana
ABC, busca narrar alguns dos dilemas vividos por três famílias com filhos transgêneros15. O
documentário traz a reação dos pais diante da questão e os desafios enfrentados por essas
crianças em seus respectivos ciclos sociais, principalmente na escola. Ao final da exibição, o
silêncio que pairou sobre a turma deu a dimensão do desafio que envolve a abordagem desse
tema. Além do já esperado desconhecimento sobre o que vem a ser um transgênero, a
associação já esperada de questões que não são simples de abordar separadamente, quais
sejam: a identidade de gênero, que independe do sexo biológico, e a orientação sexual,
entendida aqui como a forma como os sujeitos vivenciam o seu desejo sexual.

14

O documentário cujo título original é “My secret self” foi exibido no programa 20/20 da rede
americana ABC em abril 2007. Trata de três jovens transgêneros, tendo o mais velho 17 anos e a mais nova seis
anos. A vida em família, a descoberta, as causas, as adaptações e a aceitação. Adaptado do texto disponível em:
<http://www.transasdocorpo.org.br/videos/meu-eu-secreto-documentario>. Acesso em: 15 dez. 2013.
15
O conceito de transgênero é tão complexo quanto problemático. Não há um consenso entre os pesquisadores
da área sobre o que vem a ser um transgênero. Deixo a ideia apresentada pelo documentário, que sugere os
sujeitos cujas manifestações biológicas do corpo (genitálias masculinas ou femininas) são incoerentes com as
manifestações culturais atribuídas ao gênero, masculino ou feminino.
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Figura 5 – Cartaz do filme “Meu eu secreto”

Fonte: <http://ilga.org/ilga/en/article/nv5eUzG1Rh>. Acesso em: 5 jan. 2014.

Esse documentário aborda também o lugar da escola nessa questão, proporcionando
uma bela oportunidade para problematizarmos o papel da instituição, o pensamento curricular,
o projeto arquitetônico das escolas, com seus banheiros para meninos e para meninas e os
artefatos que previamente indicam quem deve e pode usá-los ou não, como no caso, por
exemplo, dos brinquedos.
A exibição desse documentário foi engendrada com a proposta de intervir nas redes
de significações sobre gênero e sexualidade dessas futuras professoras, entendendo a
intervenção na pesquisa como “uma quebra ou rachadura no fluxo cognitivo, na cadeia de
padrões de pensamentos habituais e pré-concepções” (LOPES; DIEHL, 2012, p. 138). Nesse
sentido, buscando criar um campo de tensão e deslocamentos, uma vez que desejamos um
saber inventivo (KASTRUP, 2005) apresentando uma questão que não possui nem conceito
formulado e muito menos solução, colocamos mais uma interrogação na busca sem fim de
nomear e classificar as possibilidades de existências.
Uma das alunas diz:

Assuntos como as crianças transgêneros têm sido um desafio. Não as entendo, não
compreendo porque alguém tão pequeno tem tanta confusão. Por que acham que
são erradas, por que Deus faria uma coisa dessas? Acredito que, com certeza minha
crença religiosa em muito influencia, mas ainda não aprendi a “desligar” isso.

A barreira imposta pelas convicções religiosas é uma constante e não deixará de ser.
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É possível perceber uma vontade de saber, mas a dúvida foi lançada. Talvez não haja, daqui
por diante, como não pensar a existência de sujeitos, na infância, ou na adolescência, cujo
corpo não dá conta do desejo de ser.
Para outra aluna:

Essas questões que norteiam as discussões em sala é algo que me causa um certo
estranhamento, porém, respeito e não vejo problema algum que os casais
homossexuais se assumam diante da sociedade. Já na questão dos meninos e
meninas transgêneros, eu não saberia lidar com isso, mas acredito que a melhor
maneira de se colocar diante dessa situação seria buscar ajuda e orientar da
melhor forma a criança para que ela compreenda a situação na qual se encontra.

Pensando com a fala acima, não saberia afirmar quem precisa compreender a
situação? Quem precisa de orientação? Existe uma característica compartilhada por essa
turma quase em sua totalidade. O compromisso com o cuidado, a benevolência, a
disponibilidade para ajudar. Nesse caso, observo alguém que caso se depare com uma criança
trans se disponibiliza a buscar ajuda.
Por fim...

Os professores não têm instrução necessária para lidar com essa problemática e a
escola, por sua vez, não oferece suporte ao professor e quando este se depara com
um aluno homossexual ou transgênero não sabe como agir com ele.

Ou seja, ninguém tem a fórmula, não há uma solução disponível, nem os professores
nem as escolas estão preparados para lidar com essa situação, segundo a aluna. É necessário
que haja o contínuo processo de problematização desencadeado e que este não se esgote ao
encontrar uma solução para que questões pertinentes à relação do sujeito consigo e com o
mundo. Essa problematização permanente é a condição para produção contínua de realidades
(LOPES; DIEHL, 2012).

3.4 “As melhores coisas do mundo”

Ele tem 15 anos, gosta de guitarra, de balada, de se divertir com os amigos, de beijar
na boca, de andar de bike. O nome dele é Hermano, o Mano. Adolescente da classe média
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paulistana. Vive conflitos comuns aos jovens de sua idade, mas um, em especial, mexe muito
com a cabeça desse garoto: a separação dos pais, a ideia que sua família não mais existe e
outro detalhe: seu pai passa a viver um relacionamento com outro homem (um orientando, o
Gustavo).

Figura 6 – Cartaz do filme “As melhores coisas do mundo”

Fonte: <http://www.tocadacotia.com/cultura/tv-cultura/filme-as-melhores-coisas-do-mundo>. Acesso em: 5 jan.
2014.

Mano vive um momento de enormes conflitos consigo e com o mundo. Vem a
primeira transa, o primeiro amor, os conflitos no colégio, um fora da “mina” com quem ele
achava que estava namorando e um medo enorme de que alguém da escola descubra sobre o
novo relacionamento de seu pai. Mano tem um irmão, Pedro, um cara talentoso para escrever,
sensível, mas com pensamentos suicidas, em conflito com a namorada e que passa a não
querer nem saber da existência do pai.
Ele segue enfrentando o mundo que parece se voltar contra ele. Os desafios que
insistem em cruzar os caminhos desse jovem são os ingredientes que, no decorrer da história,
vão se desenrolando de maneira intensa e, de alguma forma, divertida.
A escolha desse filme se deu muito em parte pela forma como os diretores
abordaram os conflitos vividos pelo personagem. A narrativa é leve, algumas cenas
engraçadas, situações bem colocadas e nenhum sensacionalismo em relação à vida amorosa
do pai do Mano. A maior parte das cenas se passa em um colégio e isso foi muito relevante
para pensamos como as diferenças, nos espaços escolares, principalmente com adolescentes,
tornam-se mais evidentes e impulsionam situações de constrangimentos, discriminação,
exclusão e violência.
Poderia narrar várias passagens do filme que serviriam de exemplos para tais
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situações. Destaco uma passagem do filme em que uma garota é motivo de chacota e gozação
em função das suas roupas e de sua sexualidade. Ela “pegava” mais meninas na escola que
muitos garotos e aquilo provocou a ira dos marmanjos que revidavam com brincadeiras de
mau gosto para deixá-la constrangida diante da turma. Em outro momento, o vazamento de
uma fotografia de outra aluna com os seios à mostra causa a maior polêmica no colégio. Todo
mundo compartilha a foto, fala bobagem, ridiculariza a garota, e ela é justamente a paixão do
Mano, que sofre junto, tenta ajudar, mas nada pode fazer.
Um professor querido da turma, que arranca suspiros das garotas durante as aulas,
para alguns garotos é um bom professor, um cara legal, para outros, nada demais. Eis que este
professor é flagrado beijando uma aluna fora da escola, mas a cena é registrada e chega até a
direção. Barulho e polêmica mais uma vez. A aluna em questão é a melhor amiga do Mano, e
agora a direção e os alunos passam a se posicionar para discutir se o professor deve ou não
permanecer na escola. Ele é demitido.
As coisas seguem acontecendo e o receio de que a história do seu pai chegue aos
ouvidos do pessoal da escola continua perturbando a cabeça do Mano. Eis que chega! Como?
A mãe participa de uma reunião para tratar do assunto relacionado ao professor que beijou a
garota, abre o coração com uma amiga, mãe de outra aluna, que fala para a filha, mas pede
segredo, ela fala para um colega e também pede segredo; mas este último fala para outro, para
outro, para outro até que a escola inteira fica sabendo do maior segredo do Mano. Era o fim!
A escola tronou-se um inferno, todo mundo só falava nisso, parecia que na escola não tinha
outro assunto, da mesma forma que não tinha quando a foto da garota com seios de fora
vazou, quando o professor beijou a aluna e agora todos sabem que o pai do Mano é bicha16. E
não se fala em outra coisa. A pergunta mais repetida entre os colegas: será que filho de viado,
viadinho é?
No desenrolar da história, vendo que além dele que era o zoado da vez, tantas
pessoas estavam sofrendo por uma enxurrada de problemas motivados por preconceito e
discriminação, ele resolve agir com um intuito de enfrentar tanta maldade. Junto com alguns
colegas, começa a articular a ideia de montar uma chapa para disputar as eleições do grêmio
da escola, a Chapa Mundo Livre. Os integrantes começam a apresentar as propostas,
apontando como primeira pauta falar da falta de respeito que está acontecendo com todos.
Mano pede a fala e reforça:

16

Termo pejorativo e ofensivo, usado em alguns casos com o intuito de agredir e também um jargão muito
utilizado entre grupos de homossexuais. Aqui apenas para enfatizar.
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Isso aqui virou o Big Brother do mal, tá todo mundo vigiando todo mundo, tá todo
mundo com medo de ser o zoado da vez. Não dá pra fingir que tá tudo bem, isto
aqui virou uma bolha sem ar e a gente tem que estourar essa merda dessa bolha!

Daí em diante as histórias vão se desenrolando e, apesar da enxurrada de problemas
que surgiram, Mano consegue viver coisas legais na escola, vai se tornando um garoto
popular, busca seus sonhos, faz outros amigos, compartilha ideias com outros colegas, se
apaixona por outra garota, percebe que o companheiro de seu pai é um cara legal e segue
experimentando a vida, vivendo as melhores coisas do mundo.
Este filme já era conhecido por algumas alunas que o assistiram no cinema. A turma
se divertiu com os conflitos vividos por Mano e, com isso, tivemos uma excelente
oportunidade de conversar, pois assunto não faltou. De escolas todas nós temos alguma
história para contar, mas a proposta agora é procurar pensar enquanto docente, como futuras
docentes que as algumas delas virão a se tornar.
Um dos destaques para pensarmos é a intensidade com que práticas de violência,
sejam elas físicas e verbais, exclusão, segregação e constrangimentos são motivadas pelas
sexualidades nas suas diferentes formas de serem vivenciadas. A sexualidade da garota que
teve a fotografia vazada, a menina que namora meninas, o beijo do professor na aluna e a vida
sexual do pai do Mano. Esses exemplos formam um conjunto de situações ocorridas com
diferentes

personagens,

mas

que

tiveram

resultados

semelhantes:

discriminação,

constrangimentos, agressões verbais e físicas e exclusão.
A exibição desse filme foi seguida da leitura do texto Cultura visual e
homossexualidades na constituição de “novas” infâncias e “novos” docentes, do professor
Anderson Ferrari (2012). Ao articular sexualidade e cultura, tomando como campo de análise
a educação, o autor problematiza o efeito discursivo criado em torno das famílias constituídas
por casais homossexuais, representadas em um documentário distribuído nas escolas catalãs.
A análise chama a atenção para a criação de uma “nova” categoria de família, dentro do
modelo tradicional que conhecemos historicamente. Propor esse diálogo (do filme com o
texto) significa uma possibilidade de trazermos para o debate:

A preocupação com essas questões e como elas estão intimamente relacionadas aos
limites da escola, ao desafio de transgredir e repensar as práticas e posturas dos
professores, a formação docente e a construção das subjetividades dos sujeitos
envolvidos nesses processos. (FERRARI, 2012, p. 108).
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O meu propósito com essa discussão foi ultrapassar a possível barreira imaginária
que oculta os arranjos familiares que encontramos fora do modelo heterossexual tido como
normal, natural, além de sensibilizar as alunas, num contexto do curso de formação de
professores, para o alargamento de suas redes de saberes no diz respeito às questões
envolvendo sexualidade, não apenas dos sujeitos que estão na escola, como também dos que
não estão, mas que também fazem parte dela, isso inclui as famílias. A intenção foi, ainda,
chamar a atenção para o quanto resistimos a outras possibilidades de existências.

O que essas novas constituições de família, de sexualidades e de identidades sociais
me fazem repensar? Até que ponto resisto a elas? O que essa resistência diz de mim?
Qual é o limite da resistência, silenciosa ou explícita, dessas novas formas de ser e
estar no mundo? (FERRARI, 2012, p. 117).

Sugiro que, além de resistir às novas formas de ser e estar no mundo, devemos evitar
nomear ou apontar os novos arranjos familiares, criando uma nova categoria de família.
Pensar em filhos ou filhas de pais homossexuais como uma nova categoria de
infância/adolescência é cair na armadilha de criar um “novo” modelo de família, é a invenção
de “novas” crianças e de “novos” adolescentes em oposição aos filhos oriundos de famílias
ditas tradicionais, sendo que o mais preocupante é aprisioná-los nessa classificação.
No próximo capítulo, tratarei de ressonâncias da poeira levantada com essa pesquisaintervenção nos/com os cotidianos da formação de professoras nos temposespaços dentrofora
da sala de aula, como a página criada para a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) na
internet, entrevistas com algumas das alunas e avaliações que as próprias estudantes fizeram
das atividades. Cabe, desde já, esclarecer que não se trata de uma posição antes e outra depois
dos filmes, leituras e debates. Nosso foco, ao contrário, está nas redes que vão se formando, se
metamorfoseando, se expandindo, se contaminando. Contudo, é preciso destacar essas redes,
permanentemente tecidas, como complexas, paradoxais, incontroláveis e imprevisíveis.
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4 NARRATIVAS AUDIOVISUAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO
ESPAÇOSTEMPOS DE INVENÇÃO DE SI E DO MUNDO

Neste capítulo, busco articular as discussões apresentadas neste trabalho, destacando
as possibilidades de enredamentos entre as narrativas audiovisuais e a formação de
professores, pensadas como um processo inventivo (KASTRUP, 2001) de produção de
subjetividades, além de destacar com e a partir das narrativas de algumas alunas, o processo
de alargamento de suas redes de conhecimentos sobre gênero e sexualidade. Entendendo que
a formação de professores se dá em múltiplos contextos (ALVES, 2010a) que dialogam e se
articulam, e que tal formação está enredada em um contexto contaminado por narrativas
audiovisuais que endereçam modos de ser e se inventar no mundo, busquei como proposta
para este capítulo observar como as atividades realizadas durante as aulas afetaram, de
alguma maneira, as alunas, sujeitos desta pesquisa.
A professora Maria Elizabeth Barros de Barros, do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em entrevista concedida a
estudantes (SACRAMENTO; PASSOS; HOFFMANT, 2006), sugere pensar a subjetividade
não como interioridade, mas como coprodução, ou seja, o sujeito produz o social e é por ele
produzido, engendrando, simultaneamente, subjetividade e realidade. Dialogando com ideias
propostas principalmente por Deleuze e Guatarri, Maria Elizabeth Barros de Barros explica
que devemos:
Focar o sujeito não a partir do resultado, mas a partir do processo de produção do
sujeito. Nesta perspectiva, o sujeito surge como uma parada dessa produção, mas
uma parada provisória. [...] Estamos falando de um sujeito que é produto ou
resultado de uma série de vetores de existencialização, nós estamos falando da
mídia, da economia, da família, dos processos educacionais, que vão produzindo
uma certa forma sujeito, então este sujeito ou esta forma subjetividade é o produto
desse processo de constituição dos sujeitos que se efetivam no entrecruzamento
complexo desses múltiplos vetores.17

Em meio a essas reflexões sobre subjetividade como produção permanente, nunca
como produto final, mas sim provisório, a partir do que autora chama de vetores de
existencialização, busquei, com este trabalho, pensar diálogos possíveis entre a ideia de
formação de professores como processo inventivo (KASTRUP, 2001), as narrativas

17

Sacramento, Passos e Hoffmant (2006) realizaram uma entrevista com Maria Elizabeth Barros de Barros que
está disponível no videodocumentário intitulado Espelho.
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audiovisuais como potencializadoras do processo de produção de subjetividades e as redes de
conhecimentos sobre gênero e sexualidade apropriadas e ressignificadas pelas alunas sujeitos
desta pesquisa.
Admitindo desde sempre que é impossível aprisionar esses saberes, e considerando
que são flexíveis, escorregadios, procuro apresentar alguns exemplos dos conflitos, interesses,
questionamentos apresentados pelas alunas e que contribuíram tanto para escrita deste
trabalho como para o surgimento de outros questionamentos não apenas para mim, mas para
maioria da turma.
O envolvimento da turma com o tema gênero e sexualidades se deu como um misto
de curiosidade, resistência, dedicação, perplexidade e desafio. Ao propor uma pesquisaintervenção “criando um campo de tensão” (LOPES; DIEHL, 2012, p. 138), buscamos criar
caminhos divergentes como um instrumento potencializador de novas problematizações que
não se esgotam ao encontrar soluções. “O conceito de subjetividade é indissociável da ideia
de produção. Produção de formas de sensibilidade, de pensamento, de desejo, de ação.
Produção de modos de relação consigo mesmo e com o mundo.” (KASTRUP, 2007, p. 204).
Busquei intervir no alargamento das redes de saberes e conhecimentos,
acrescentando outros fios ao emaranhado que se apresenta cotidianamente para as alunas nos
seus múltiplos contextos de formação de si e do mundo, pensando-as como produto e
produtoras do mundo ao seu redor.
A intenção foi direcionar a conversa para um tema ainda considerado tabu e, com
isso, perceber como um assunto que diz respeito a nós e ao outro estava enredado nas redes de
conhecimentos tecidas pelas alunas. Parecia ser apenas uma questão distante, quem sabe até
clandestina, na qual talvez não precisássemos tocar, mas o fizemos. Falamos sobre o que, até
então, ninguém havia abordado, conforme contaram algumas alunas, forçando-as as pensar
sobre o, até então, impensável.

Quando somos tocados pelo signo, pela diferença, temos uma experiência de
problematização, de invenção do problema. Só a partir daí ocorre a busca de solução
e de sentido. Ao acaso dos encontros segue-se a necessidade imposta pelo que nos
força a pensar. Aprendemos por coação, forçados pelos signos, ao acaso dos
encontros. (KASTRUP, 2001, p. 20).

É bem certo que não teríamos como resultado deste trabalho uma turma expert em
temas relacionados a gênero e sexualidades, mas certamente chegamos a uma turma cuja
tessitura da formação universitária é composta também por fios relacionados a gênero e
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sexualidades. Perseguindo a proposta de uma formação inventiva, vimos que a invenção não é
uma capacidade de solução de problemas, mas, sobretudo, de invenção de problemas, de
problematização. Além disso, a invenção é sempre invenção do novo, uma desnaturalização
do “já sabido”, uma aprendizagem inventiva e “não se esgota na solução dos problemas
imediatos, mas prolonga seus efeitos e sua potência de problematização” (KASTRUP, 2001,
p. 17).
Com as atividades propostas, produzimos problemas para serem discutidos. A cada
atividade, a cada filme exibido, a cada texto lido e discutido, questionamentos novos foram se
somando aos apresentados com as primeiras narrativas audiovisuais, lembradas pelas
estudantes, produzindo novas e complexas problematizações. Ciente de que não podermos
mapear os conhecimentos criados, visto que se mostram flexíveis, escorregadios,
incontroláveis, provisórios, e que qualquer tentativa que se faça de fixá-los é impor um limite,
buscamos como proposta a ideia de alargamento das redes de saberes sobre gênero e
sexualidades, em suas articulações a outros saberes produzidos nos espaçostempos de
formação.
Com esse processo, pude articular inúmeras possibilidades para pensarmos processos
de subjetivação ou produção de subjetividade junto às redes de conhecimentos que nos são
sugeridos pelas narrativas audiovisuais. Desde a primeira atividade, Memórias Fílmicas, em
seguida o Top Five e, por fim, a exibição dos filmes, esses processos foram se engendrando,
dialogando, divergindo, mas, de alguma maneira, produzindo subjetividades. Trago alguns
recortes para o tópico a seguir.

4.1 Que fios tecemos?

Para impulsionar o pensamento que estou construindo para estabelecer relações entre
as narrativas audiovisuais e as redes de significações sobre gênero e sexualidades na formação
de professores, trago, a seguir, alguns trechos das narrativas das alunas sobre as aulas, o tema
abordado, a maneira como elas estavam vivenciando este momento de sua formação e
algumas outras questões que elas julgaram necessário apontar. Não cabe a mim,
necessariamente, avaliar o grau de conhecimento das estudantes, mas talvez destacar alguns
sentidos criados e partilhados nos espaçostempos desta pesquisa. Contudo, desde já antecipo
que esses relatos são mostras do quanto ainda temos que dialogar, discutir, pesquisar,
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questionar e intervir.
Vamos ao que dizem as alunas:
Atualmente as escolas, assim como os professores, têm enfrentado algumas
dificuldades em relação ao assunto da sexualidade, simplesmente porque não sabem
como lidar com a questão.
Acho que essa problemática deva sim ser tratada em toda sociedade, principalmente
em turmas de licenciatura, pois será uma temática com a qual iremos nos deparar o
tempo todo dentro [e fora] da escola. Penso que a sociedade é influenciada pela
mídia em geral, refletindo padrões ditados por uma “elite” que separa
culturalmente os ditos diferentes desse padrão. Os professores se veem imersos
nesses reflexos e tendo que lidar com problemáticas para as quais não foram
preparados.
Todos os temas discutidos em sala de aula são importantes de serem pensados,
principalmente nos dias de hoje. Alguns são bem polêmicos como, por exemplo, o
da religião e o da sexualidade. Um dos temas que mais me chama atenção e achei
interessante e que é pouco explorado na área acadêmica é a relação entre as
escolas e as famílias homoparentais.
Acho que a sexualidade tem que ser um assunto tratado com muito respeito e
naturalidade dentro de sala de aula, afinal essa é a nossa realidade. As famílias
perfeitas descritas na propaganda eleitoral de um partido que não me lembro o
nome ou nos comerciais de margarina e Coca-Cola não existem (e se existem não
são unanimidade). Mesmo assim, falar desse tema em sala de aula exige um certo
cuidado e respeito, afinal vamos estar lidando com convicções que não são só as
nossas (de ordem religiosa e moral), são de nossos alunos e seus familiares. Dizer
para uma criança que diferente do que ela pensa existem várias concepções de
amor e de amar, existem vários tipos de família, que meninos e meninas têm os
mesmos direitos, pode ser muito complicado, mas se torna necessário, tendo em
vista que a necessidade de se instaurar o respeito às pessoas em seus mais variados
aspectos. Afinal o que seria do mundo se todos fossem iguais?
Tenho levado a problemática tratada nessa disciplina muito a sério, e a atenção
está sempre voltada para o que é dito em sala, assim o conhecimento e as críticas
que são formadas são levadas a verdadeiras reflexões.
É notável que em qualquer âmbito o diferente e anormal é automaticamente
excluído, e na escola não é diferente. Na escola onde trabalho pude perceber a
dificuldade que a professora tem em lidar com um aluno de cinco anos, que
obviamente não é gay, apenas pelo fato de gostar de bonecas. Seus desenhos são, na
maioria, pintados de rosa e suas gesticulações são femininas. E o resto da turma
discretamente e até inocentemente o rotula como diferente, “o menino que gosta de
boneca e de tudo rosa”. Há uma nítida discriminação por parte da professora que
não deve excluir, mas não faz nada para mudar seu pensamento.
A temática da disciplina é muito boa, abordando assuntos pertinentes e que são
pouquíssimos trabalhados aqui nas matérias da pedagogia. Falta professor que
aborde o tema, talvez porque não querem se comprometer, já que o assunto é
polêmico. Sexualidade e educação estão ligadas diretamente, tendo a escola como
meio para tal convívio, nem sempre pacífico. É até perigoso, eu diria, pois quando
estamos falando da escola não nos referimos somente aos alunos, mas aos
familiares também, além de toda a comunidade escolar.
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Acredito que seja muito difícil lidar com a temática homossexual na sala de aula.
Acho que penso dessa forma devido ao colégio em que faço estágio, de classe média
alta, supertradicional, em que a diretora jamais aceitaria trabalhar a temática em
sala. Pior do que elas seriam os pais, já que estes criaram confusão pela professora
recentemente ter dito a uma menina que ela poderia brincar de Bayblade se ela
quisesse. A mãe achou um absurdo e disse que isso era brincadeira apenas para
meninos.
Honestamente, antes de fazer essa PPP nunca tinha parado para pensar em como
eu iria trabalhar em sala de aula com tanta diversidade e que essa diversidade vai
além da diferença social, religiosa, racial e de pensar. Após essa disciplina tomei
consciência que nós, como futuros educadores, devemos estar preparados para
lidar com essas diferenças em sala de aula. A escola é um espaço onde se formam
cidadãos, logo, tudo que é dito e feito por ela será repassado fora dos muros dela.
Sendo assim, é importante que ela discuta essas temáticas, como sexualidade, pois a
escola também ajuda a construir o sujeito.
Para mim, sinceramente, as pessoas possuem o direito de ser quem quiserem, ter o
poder de decisão sobre sua vida e suas escolhas, mas confesso que não saberia
lidar com a questão da sexualidade na sala de aula, como, por exemplo, no caso de
crianças transgêneros, não saberia como agir e acho que a escola como um todo
também não.
Eu estou tentando aprender com cada debate; gênero e sexualidade é um tema que
gosto. Penso em fazer minha monografia voltada para esse tema. Sei que, de fato,
existe preconceito e que nenhum pai quer um filho homossexual, pelo fato de não
querer que o filho sofra, mas me chama atenção algumas reações. Um amigo gay,
ao contar para os pais apanhou; outro ouviu da mãe: “Prefiro filho bandido a um
filho viado”.
Não é para puxar o saco da aula, mas a partir dessa disciplina estou enxergando,
no sentido de ver além, os diferentes sujeitos e me policiando e repensando atitudes
preconceituosas que tinha sem ao menos perceber.
É engraçado pensar nessas problemáticas que foram apresentadas porque é algo
que tenho que lidar todo dia, não só em casa, mas na rua e no estágio. Só que esses
temas abriram meus horizontes. E meus preconceitos e racismo se amenizaram, de
certa forma. Acredite ou não, em certas questões como a homossexualidade eu era
mais resistente e nem entrava em discussões, pois achava desconfortante. Até ter
que lidar com um caso desses no estágio. Vi uma criança sendo vítima de uns
amiguinhos, tive que agir sem me deixar influenciar por minhas ideias e gostei do
resultado.

Essas narrativas falam de desafios, inseguranças, dúvidas, aprendizagens,
curiosidade, desconforto, descobertas e atitudes – são memórias reconstruídas, histórias
imaginadas, experiências ressignificadas, subjetividades reinventadas na articulação entre a
experiência vivida e as ideias produzidas no presente. Cada qual, à sua maneira, do seu lugar,
a partir de suas redes de conhecimentos, crenças, experiências familiares e profissionais.
Praticamente há um consenso em torno ideia de que “a escola não sabe lidar” e “os
professores não estão preparados”, entre outras frases desse tipo, que já estamos acostumados
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a ouvir, provavelmente reproduzindo alguns discursos teórico-prático-políticos frequentes na
academia, nas mídias, nas estruturas de governos e nas escolas. Porém, elas também negociam
com esses discursos todo o tempo, articulando-os com outros discursos que representam
outros interesses e desejos para falar do quanto tem sido interessante poder trocar ideias nas
discussões que ocorreram nas aulas, de seus pontos de vistas às vezes divergentes em relação
aos hegemônicos e das mudanças que já promoveram.

4.2 Compartilhando nas redes sociais

Para esse segundo momento, trago algumas publicações feitas pelas alunas na página
exclusiva da disciplina, criada no Facebook, chamada PPP Narrativas audiovisuais e
educação. Nela, pude observar alguns exemplos de como o tema que discutimos na sala de
aula tornou-se, de alguma maneira, interesse das alunas, indicando ainda que as redes de
significações sobre gênero e sexualidades que vão sendo permanentemente tecidas e
problematizadas não se limitam aos espaçostempos da universidade e da pesquisa.
As postagens estão relacionadas com questões de gênero e sexualidades e outras
estão relacionadas a algumas das conversas que tivemos nas aulas. Isso não quer dizer que
todas tomaram esse tema como sua questão central, mas posso, talvez, afirmar que o tema diz
respeito a elas de alguma maneira e, com isso, a possibilidade de discussões e
problematizações constantes se abre. As imagens que seguem estão organizadas da seguinte
maneira: a primeira foi um questionamento da professora orientadora deste trabalho sobre o
filme “Orações para Bobby”. Ela não pôde assistir ao filme junto com a turma, e o fez em
casa, no dia seguinte. Pelas respostas que aparecem dá para se ter uma ideia da maneira como
o filme chamou a atenção de algumas alunas. Na sequência, uma postagem sobre um curtametragem no qual um jovem que se apaixona por um amigo. As duas postagens seguintes
abordam de modos diferentes temas relacionados às famílias homoparentais. Já as duas
últimas estão voltadas para as crianças transgêneros. Vale destacar que não só a professora,
mas as próprias estudantes trazem para o debate diferentes narrativas audiovisuais,
agendando, dessa forma, novas discussões.
O filme a que a professora Conceição se referiu foi “Orações para Bobby”, exibido
no dia em que ela não pôde estar presente, como também não conhecia o filme, ela assistiu em
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casa e resolveu questionar as alunas sobre o que elas acharam.

Figura 7 – Postagem sobre o filme “Orações para Bobby”

Fonte: Facebook do grupo PPP Narrativas Audiovisuais.18

O curta compartilhado pela aluna Anna Farias narra a história de um adolescente
cego que se apaixona por um novo amigo do colégio. No começo ele o ajuda com algumas
matérias, depois passa a guiá-lo até sua casa, desperta desejo se apaixonam um pelo outro.

Figura 8 – Postagem sobre o curta “Eu não quero voltar sozinho”

Fonte: Facebook do grupo PPP Narrativas Audiovisuais.
18

Como já expliquei anteriormente, este grupo foi criado para discussão entre as alunas e professoras da
disciplina PPP. Trata-se de um grupo fechado, com acesso apenas aos participantes da disciplina.
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A velha questão que ainda ronda a cabeça de muita gente em torno das famílias
homoparentais: a homossexualidade pode ser ensinada, passada ou estimulada?

Figura 9 – Postagem sobre pais homossexuais (1)

Fonte: Facebook do grupo PPP Narrativas Audiovisuais.

A postagem aborda uma entrevista dada pela atriz Ana Karolina Lannes, quando ela
expressa sua tristeza ao perceber que um programa de rádio estava tratando de forma
preconceituosa o fato de ela ser criada pelo tio e o seu companheiro, os quais ela considera
como pais.

Figura 10 – Postagem sobre pais homossexuais (2)

Fonte: Facebook do grupo PPP Narrativas Audiovisuais.

84

Não poderia faltar as crianças transgêneros que, pelo que vimos, não são apenas as
leis e políticas escolares nos EUA que estão sendo desafiadas por essas elas.

Figura 11 – Postagem sobre crianças transgêneros

Fonte: Facebook do grupo PPP Narrativas Audiovisuais.

Nessa outra reportagem, a chamada trata de jovens transgêneros, relatando situações
de constrangimento vivenciadas durante a identificação na prova do Enem.

Figura 12 – Postagem sobre constrangimentos

Fonte: Facebook do grupo PPP Narrativas Audiovisuais.
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Como eu já havia assinalado anteriormente, quando pensamos a tessitura dos
conhecimentos e significações em redes, temos que considerar a multiplicidade de pontos de
vista, as várias saídas, entradas e conexões, os paradoxos, as ambiguidades, e a
impossibilidade de controlar o que vai sendo produzido. O que é interessante destacar, a meu
ver, é o abalo de certezas, os questionamentos, o compartilhamento e o conflito entre pontos
de vista e, com tudo isso, as possibilidades de novos saberes, sentidos e subjetividades serem
engendrados.
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4.3 O que narramos e o que vivemos: uma conversa sobre nosso trabalho

Para conduzir ao encerramento deste trabalho, não por falta de assunto, mas por
conta dos prazos e da necessidade de botar o fim no que, na verdade, nunca acaba,
convidamos três alunas da turma para uma rápida conversa sobre sua percepção a respeito do
trabalho que desenvolvemos juntas. Não houve, com isso, a pretensão de avaliar ou fazer
nenhuma espécie de balanço, mas a intenção de criar mais um momento de tessitura de
saberes e curiosidade de minha parte em ouvir mais de perto o que cada uma tem ou deseja
falar. Talvez o ideal fosse conversar individualmente com cada uma das alunas, mas isso de
nada adiantaria, dada a impossibilidade em capturar todos os conhecimentos e sentidos
produzidos. Dessa forma, conversei apenas com três alunas, escolhidas a partir do interesse
que me despertaram com seus diferentes posicionamentos nas discussões promovidas em sala
de aula.
Cada uma das alunas que colaborou, no que chamarei de conversa final, falando
sobre a experiência de falar sobre gênero e sexualidades em seu curso de formação. Perguntei
o que elas acham que isso pode ter produzido em suas respectivas formas de pensar e de que
maneira poderá engendrar em sua prática e/ou possibilitar outros modos de pensar e produzir
saberes docentes. Apresentarei as três narrativas e, depois, trago algumas observações que
pude perceber a partir delas.
A primeira aluna disse:

Eu vou ser bem franca, eu sou de uma geração muito preconceituosa em todos os
sentidos, questão sexual, racismo, é inevitável, e eu me surpreendi, até coloquei isso
na aula, que a partir dessas aulas eu estou mudando minha visão, mudando de uma
forma até radical. Apesar da idade, eu percebi que eu convivi com um preconceito
que não fazia sentido, porque a opção sexual de alguém não me afeta, e eu não
tinha essa consciência. Eu passei a me questionar e a questionar as outras pessoas
também, o quanto a gente passa na vida da gente agindo de uma forma
inconsciente. É impressionante, a gente não tem consciência porque a gente está
rejeitando determinada pessoa, determinada condição da pessoa, por opção,
digamos, sexual. De repente, eu comecei a me autoanalisar e a observar que eu
mudei no momento que eu fui tomar café no 9º andar e eu vi um casal de
homossexuais, dois garotos, se beijando literalmente, eles estavam se beijando na
boca, e eu achei bonito, sinceramente, aquilo não me surpreendeu, eu até ia sair
com o café de lá, mas eu disse não, esse é um momento que eu quero ter porque eu
estou achando isso bonito, isso para mim já não é um impacto, e até pouco tempo
atrás isso era um impacto. Uns dois anos atrás eu entrei num supermercado e vi
uma cena dessa e fui embora, e dessa vez não me chocou. Então, está me ajudando,
eu estou progredindo como pessoa e como ser humano, de fato. Eu não estou
querendo ser demagoga, mas naquele momento eu comecei a me questionar, por
que eu tinha tanto preconceito?
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A segunda aluna respondeu:

Foi a primeira vez que entendi o significado da palavra gênero, realmente eu não
sabia antes, em nenhuma outra disciplina, em nenhuma outra circunstância da
minha vida eu desconfiei que fosse uma coisa completamente diferente do que eu
pensava. Na verdade, eu nem pensava direito no que era para mim gênero, era
homem e mulher e acabou. Então, com a disciplina, com as discussões, eu pude
descobrir que gênero não é só homem e mulher, mas é uma questão muito profunda,
muito mais social. Em relação à sexualidade eu já sabia alguma coisa, quando fala
de sexualidade as pessoas já imaginam sexo e não é bem assim, as pessoas são
muito sexuais, na verdade. Então, discutir sexualidade com a turma de formação de
professore é muito importante porque vamos estar o tempo todo debatendo vários
temas, várias vertentes sobre sexualidade. A partir da disciplina eu descobri – com
as discussões na sala, os textos lidos – que são muito mais coisas que eu pensava
que fosse.

Por fim:

O assunto da homossexualidade para mim nunca foi um tabu, eu sempre discuti esse
assunto no ensino médio, principalmente, porque esse assunto está em alta
ultimamente, então quando eu cheguei aqui na faculdade, na PPP e dei de cara com
isso, então eu não estranhei muito, eu acho bom porque, como educadora, a gente
não sabe como vai fazer, até hoje eu não sei, mas pelo menos eu tenho uma ideia de
como pode ser trabalhado e de como a gente pode abordar, mas antes eu não tinha
a menor ideia, assim, como eu faço? Agora, um assunto abordado no PPP que
mexeu muito, que me deu uma luta interna foi o transgênero. Eu acho que até hoje é
uma luta interna mesmo! É uma coisa que até hoje eu me pergunto, como vou
trabalhar com a criança? Não é uma coisa que tem resposta, ninguém vai chegar
pra mim e vai dizer, você vai fazer isso, isso e isso. Mas agora eu entendo, bem
melhor, porque a gente nunca conversa, fala de homossexualidade, fala daquele
garoto que quer beijar outro garoto e da garota que quer beijar outra garota, mas
ninguém nunca fala da garota que quer ser homem! Nunca se discute esse tipo de
assunto, foi a primeira vez que eu vi realmente, foi na PPP. Foi realmente muito
chocante, eu fiquei chocada, assim, de não saber o que fazer. Eu fiquei imaginando,
quando a gente viu aquele documentário que mostrava a menina de cinco anos, a
Jessy, aí eu fiquei imaginando, como é que vou ser professora dessa menina, se a
menina chega pra mim e fala uma coisa dessas. O que eu faço? O que eu falo? Foi
uma luta interna, e também tem outro tabu, que é a minha religião, eu sou católica,
tudo isso influencia, claro, mas eu acho que acima de tudo a gente tem que pensar
na criança. Primeiramente tem que pensar nela, e eu acho que a gente que é
educadora tem que passar por cima de muita coisa diferente do modo em que a
gente é criado, é inevitável. Eu acho que a gente tem que passar por cima disso tudo
sim. Eu cresci muito nesse assunto com a PPP. As discussões eram sempre muito
boas nas aulas e esclareciam para você ter mais dúvida, o que é bom. Uma vida sem
perguntas eu acho que não tem graça. Eu sou da área da infância, eu quero
trabalhar com infância, eu tenho bolsa aqui na UERJ de infância também. Eu nunca
tinha pensado nesse viés da infância, e agora eu estou prestando muito mais
atenção na questão da sexualidade das crianças, que a gente acha que não, que
criança não tem sexualidade, que criança é pura, mas a gente sabe que não é. Hoje
em dia eu estou prestando muito mais a atenção, nos textos que eu leio eu sempre
procuro mais esse viés. É engraçado, aqui na faculdade a gente lê o texto, às vezes
que não faz muito sentido, e a gente está lendo, mas agora eu leio o texto e já
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procuro a criança, já procuro a sexualidade, e isso é muito bom porque a PPP fez
com que eu procurasse esse olhar porque eu acho que é muito importante, você ter
atenção. Isto existe e você tá sabendo como abordar, ninguém sabe como abordar
tudo, mas pelo menos já sei que isso existe.

Sabendo da incapacidade de aprisionar os saberes e entendendo que cada uma dessas
alunas se apropriam à sua maneira, produzido e se produzindo de maneira que não posso, nem
pretendo, mapear e julgar, sugiro com Kastrup (2001, p. 21), “que aprender não é adaptar-se a
um meio ambiente dado, mas envolve a criação do próprio mundo”. Em cada uma dessas falas
percebo os diferentes modos que elas utilizam para narrar sobre a experiência em abordar o
assunto gênero e sexualidades.
A primeira aluna fala que não percebia o motivo de rejeitar algumas pessoas em
função de sua sexualidade, era um fluxo cognitivo o qual ela não tem resposta sobre a origem.
Esse fluxo foi desestabilizado, remexido e nesse processo a aluna experimenta outras
maneiras de invenção de si, a partir de um breakdown (VARELA; THOMPSON; ROSCH,
2003), isto é, quando há “uma quebra no fluxo cognitivo, possibilitando uma reflexão aberta a
pensamentos diferentes daquelas contidas nas representações comuns que uma pessoa tem”
(LOPES; DIEHL, 2012, p. 138). A partir daí, ela afirma que passou a se questionar em
relação ao preconceito que produzia sem nunca saber por que o alimentava.
A segunda aluna voltou sua atenção para questões conceituais, afirmando que as
discussões da aula instituíram a possibilidade de se aprofundar no tema, como também outras
maneiras de pensar o gênero conceitualmente. Debater vários temas e várias vertentes
relacionadas ao conceito de gênero é necessário, tendo em vista que estamos falando de um
conceito fluido, algo performativo. Portanto, mesmo que fosse nossa intenção, jamais
conseguiríamos aprisionar um conceito que dê conta das possibilidades performativas do
sujeito e, mais uma vez, o processo inventivo da aprendizagem surge como um caminho para
seguidas problematizações, interrogações constantes e tornar o lugar de conforto cada vez
mais escorregadio.
Por falar em desconforto, a fala da terceira interlocutora exemplifica e sintetiza muito
do que me propus para este trabalho. A proposta de alargar as redes de saberes e significações
surge em sua fala, quando ela afirma: “[...] até hoje eu não sei, mas pelo menos eu tenho uma
ideia de como pode ser trabalhado e de como a gente pode abordar”. A questão existe, é
fundamental que tenhamos consciência de que questões sobre gênero e sexualidades emergem
e torna-se necessário que se insira nas conversas sobre educação de outra maneira que não
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apenas com indiferença, preconceito e silêncio.
A batalha interna em relação aos transgêneros talvez esteja associada à recusa de
enquadramento à norma regulatória que atravessa nosso pensamento, exercida ou reivindicada
pelos sujeitos trans. Os/as trans desestabilizam por não se enquadrarem no binarismo
homem/mulher, biologicamente determinado. Eles/elas escapam de tal maneira do “destino
natural” que o incômodo e a luta interna que a aluna se refere podem estar associados à ideia
do não estático, do performático, ao que Bento (2008) chama de experiência, pois não se trata
de uma identidade fixa, mas de uma produção constante do corpo e de subjetividades. Por
fim, a certeza da incerteza, entender que não há resposta e que “uma vida sem perguntas é
uma vida sem graça” é o que impulsiona a produção incessante de conhecimento, é
reinvenção constate, é formação docente, “é uma afirmação criadora de mundos”
(FONSECA; COSTA, 2012, p. 221).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARA CONTINUARMOS AS CONVERSAS

Sem encerrar a discussão, podemos pensar no que será daqui para frente, com tantas
certezas reviradas, com algumas convicções deixadas de lado, com outras redes de
conhecimentos, significações e subjetividades se produzindo nos/com os sujeitos. As
perguntas foram lançadas, as respostas não existem, as receitas e manuais também não. Uma
das possibilidades é que tenham ficado as inquietações, as dúvidas, o desconforto e o
entendimento de que as verdades não são tão verdadeiras assim. Os sujeitos desta pesquisa
permanecerão produzindo mundos e se produzindo a partir deles. Modos de vida que escapam
das normas, que transbordam, que desestabiliza as convenções são e estão a todo momento
circulando nos espaçostempos da universidade, e não apenas nela.
O que fazer? Como lidar? Não estamos preparadas! A escola não está preparada!
Essas são algumas das perguntas e afirmações que surgiram neste trabalho, e a resposta para
estas e outras tantas questões que norteiam o pensamento quando o assunto é gênero e
sexualidades não existe. É possível, ao invés de buscar uma resposta, formular novas
perguntas; é também possível, talvez, levarmos adiante a proposta de Kastrup (2001), de
formação como invenção de problema.
É provável que tenham ficado, após esta pesquisa-intervenção, ressonâncias que
produzirão reflexões durante um longo tempo após o período oficial de formação. Algumas
das que hoje chamei de alunas, num futuro próximo serão chamadas de professoras. Estarão
nas escolas, nas salas de aulas, estarão contribuindo com a formação de pessoas e sendo por
elas formadas. As questões seguirão surgindo e inquietando-as.
Como justificava para este trabalho, vislumbrei a possibilidade de lançar uma
semente na esperança de contribuir para um mundo melhor, menos preconceituoso, que não
veja na diferença do outro um motivo para expor este outro ao ridículo, para que as práticas
de violência física e psicológica não sejam simplesmente ignoradas pelos educadores e que as
possibilidades de se produzir enquanto sujeitos não sejam motivos ou pretextos para
discriminação e exclusão. O desenvolvimento desta pesquisa, desde sempre, esteve voltado
para encontrar uma maneira de atuar no combate à violência e à discriminação, motivadas em
função do gênero e da vivência sexual dos sujeitos.
Entendendo as limitações e a impossibilidade de controlar as redes de saberesfazeres
que vão sendo tecidas, e não acreditando que haja uma maneira de avaliar o sucesso de uma
prática de enfrentamento, aposto na proposta de alargamento das redes, aposto no breakdown,
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aposto na formação como prática inventiva.
As narrativas audiovisuais foram aliadas deste trabalho. Por integrarem, de forma
significativa, as redes das estudantes, operaram como dispositivo de pesquisa, funcionando
como um pretexto despretensioso para tocarmos num assunto sério e urgente. O que as
narrativas e os modos como foram usadas e apropriadas nos disseram? Dentre outras coisas
elas desempenharam a função de nos apontar alguns caminhos que poderíamos seguir.
Avançamos sim, e percebemos que os campos de batalhas são formados em tantos
espaçostempos quanto forem possíveis: nas ruas, nas praças, nas escolas, nas organizações
sociais, nas mídias e onde mais houver lugar para a imaginação, a invenção e a produção de
subjetividades.
Entretanto, é importante ter a convicção de que o que está presente neste trabalho
não é o retrato de uma vitória, mas as alternativas para as próximas batalhas. Derrubamos
algumas barreiras, outras talvez tenham se formado. Desnaturalizamos algumas verdades,
nunca com o intuito de produzir outras, e sim com o desejo de buscar o que está por trás da
produção de tais verdades. Investimos numa empreitada que é bem provável que não
tenhamos os frutos para tocá-los, senti-los e experimentarmos o regozijo de um trabalho
desenvolvido, carregado de expectativas e, por que não, de esperanças.
Nas narrativas das alunas, presentes neste trabalho, é possível perceber a ressonância
das inquietações provocadas pelas discussões que busquei instigar, e isso é um reflexo de que
muito do que foi remexido seguirá instigando, de alguma maneira, seus saberes, no que diz
respeito a gênero e sexualidades.
É necessário que esta conversa não chegue ao fim, e tenho quase a convicção de que
isso não ocorrerá, por vários motivos. Um deles é que, de alguma maneira, alunos, professores
e outros sujeitos da educação estão se constituindo constantemente nas suas condições de
vivência da sexualidade e esse processo desde sempre está presente nas escolas. Apesar das
incertezas, eu acredito nesta turma, pois percebi que as posturas das alunas, futuras
professoras, não configuraram indiferença. Em sua maioria, elas buscaram, de alguma
maneira, e cada uma a seu modo, questionar, argumentar, contribuir, enfim, se permitiram
afetar-se com os temas que tratamos nas aulas.
É justamente na expectativa de uma formação que nunca estará concluída, mas sim
em constante processo de produção, que acredito na germinação de algumas sementes que
foram lançadas e que a proposta que desenvolvemos siga trazendo questionamentos e
produzindo uma busca constante tanto de minha parte, quanto das alunas, sujeitos desta
pesquisa, na perspectiva de se instituírem relações mais justas, combatentes dos processos de
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violência e exclusões, motivados por diferenças de gênero e sexualidades.
Desse modo, espero que os diferentes usos de audiovisuais, que atuaram nesta
pesquisa de maneira tão incisiva, especialmente nas práticas educativas, sigam produzindo
outras maneiras de se inventar sensibilidades e estéticas-éticas de existência, já que vivemos
numa sociedade imersa na produção e circulação de narrativas audiovisuais. Que cada vídeo
assistido, que cada novela, que cada ida ao cinema e/ou cada filme visto on-line seja um vetor
de produção de vivência de um mundo onde a diferença – seja de gênero, sexualidade, raça,
etnia, convicção religiosa, e tantas outras que não conseguiria listar – não se configure em
segregação, mas em uma espécie de parceria para adentrarmos num universo que não
conhecemos, com todas as perguntas que possamos formular, alargando nossas redes de
conhecimentos, movidas pelo constante processo de produção de outros saberes.
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