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RESUMO
Essa pesquisa visou compreender e refletir, através da construção de produtos
e processos audiovisuais, totalmente realizados pelos sujeitos da comunidade
escolar, sobre o papel do processo desse tipo de aprendizado na percepção de
si e do seu ambiente social e pessoal; tendo como estratégia metodológica a
aplicação Oficinas Formativas em Video, nas quais a comunidade escolar
produziu narrativas audiovisuais sobre si mesmos, suas questões, seu entorno
e seu contexto.
A intenção foi delinear o que é possível chamar de Educação Audiovisual, num
processo formativo que não tem como intuíto a formação profissional em
Audiovisual, mas sim a ampliação de possíveis olhares sobre a propria realidade
pessoal ou comunitária dos sujeitos envolvidos; para isto, estabeleceram-se
etapas do processo de ensino em Audiovisual e indicadores de análise do
comportamento dos participantes; os registros sobre a pesquisa foram
compilados em fotografias, relatos escritos e, por fim, em um documentário de
26 minutos, parte do resultado desse TCC de Mestrado. Paulo Freire, Nestor
Garcia Canclíni, Henry Jerkins, Isa Trigo e Lúcia Santaella foram algumas das
referências teórico-metodológicas para a pesquisa. A Oficina Formativa,
intitulada No Vídeo Eu Conto Histórias; alunos e professores do Colégio Estadual
Raymundo de Almeida Gouveia foram participantes da pesquisa; e, a partir da
mesma discutiu-se as formas como as etapas do ensino de audiovisual se
deram, em espaços educacionais formais ou não-formais.
Palavras-chave: Educação Audiovisual, Identidade, protagonismo juvenil

ABSTRAC

The purpose of this research was to understand and reflect, through the
construction of audiovisual products, fully realized by the subjects of the school
community, about the role of the learning process in the perception of self and its
social and personal environment; Having as a Resource Training Workshops in
which the school community produces audiovisual narratives about themselves,
their questions, their surroundings and their context.
The research had the intention to delineate what it is possible to call Audiovisual
Education, a formative process that does not have as an intuition the professional
formation in Audiovisual, but enlargement of possible glances on a personal or
community reality; For this, it was necessary to establish which stages of the
teaching process in Audiovisual and indicators of behavior analysis of the
participants; The records on the research were compiled into photographs,
writing and finally into a 26-minute documentary.
Paulo Freire, Nestor Garcia Canclíni, Henry Jerkins, Isa Trigo and Lúcia
Santaella were some of the references for the research and guiding the
possibilities presented in the course.
The Formative Video Workshop applied to fulfill one of the stages was titled In
the Video I Tell Stories; Students and professors of the Raymundo de Almeida
Gouveia State College were participants of the research from the same it was
observed how the stages of audiovisual teaching takes place in formal or nonformal educational spaces, as well as by initiatives of training workshops to
promote access The Arts, Communication and Culture.
Keywords: Audiovisual Education, Identity, youth protagonism
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1. INTRODUÇÃO
Este relatório1 e o documentário de curta metragem No Vídeo eu Conto
Histórias - com tempo de 26´ - é o resultado da pesquisa desde fevereiro de
2015 a dezembro de 2016, com trabalho de campo feito em junho de 2016, com
alunos e professores do Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia;
resultando assim no texto e vídeo curta-metragem o Trabalho de Conclusão de
Curso

do Mestrado Profissional

em Gestão e Tecnologias Aplicadas à

Educação, GESTEC, na Área de Concentração 2 – Processos Tecnológicos e
Redes Sociais, da UNEB – Universidade do estado da Bahia.
No relatório, discuto as problemáticas, os objetivos e justificativas,
abordando a minha metodologia: aplicação de uma oficina de audiovisual em
uma turma de professores e alunos num total de 20 participantes, do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio. Cuja finalização da aplicação ocorreu em 18 de
junho de 2016. Por se tratar de uma pesquisa eminentemente centrada na
experiência da autora, escolhi tratar do texto a partir da primeira pessoa do
singular, com o aval da orientadora.
Ao buscar o Mestrado em Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação,
na área de concentração voltada para processos tecnológicos e redes sociais,
procurei me apropriar de conhecimentos que consolidassem meu percurso
prático e de pesquisa na produção audiovisual com fins pedagógicos (do ponto
de vista narrativo e da formação de professores). A forma encontrada por mim e
por minha orientadora, dentro do escopo e tempo do Programa GESTEC, foi a
de realizar uma oficina de formação como estratégia para entender e propor, em
relação aos problemas que encontrei e encontro, no tratamento ao audiovisual
nas escolas onde trabalhei, outros caminhos de construção de conhecimento;
caminhos que acarretem autonomia, pertença e criticização dos seus envolvidos.
A discussão dos autores Paulo Freire, Michel Maffesoli, Lúcia Santaella, Néstor
García Canclini, Juremir Silva e outros - reorganizaram conceitos relevantes

1

Este trabalho segue a NORMA ABNT 14742:2011 que possibilita a impressão em anverso e
verso, acompanhando as posturas socioambientais do nosso tempo, e minha crença pessoal na
necessidade de preservação da natureza.
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para essa pesquisa; tais como cultura, comunidade, imaginário, comunicação,
artes e seus entrecruzamentos, entre outros utilizados aqui neste trabalho.
A problemática foi aqui tratada a partir da análise da oficina aplicada, na
correlação com experiências anteriores e com os estudos bibliográficos e
videográficos realizados para seu aprofundamento; esse relato de pesquisa
discute então as formas que foram utilizadas de planejamento e de execução
das etapas da produção de vídeos em espaços educacionais; entendendo que
produzir vídeos vai muito além das questões meramente técnicas.
Produzir vídeos, a produção de vídeo é o “fazer”. Consiste, num primeiro
olhar, em etapas técnicas, que variam conforme o custo da produção (baixo ou
alto orçamento), mas, no geral essas etapas compoem-se de: roteiro/pauta,
produção (produção executiva – responsável por orçamento, contratações,
direitos autorais, atribuições financeiras; e produção de base, que acampanha
as necessidades da gravação no cenário ou locação); captação de imagens,
edição/finalização, publicação/exibição.
Os componentes da visão de mundo de cada sujeito afetam
profundamente o resultado do discurso do vídeo produzido; além disso, aqui se
questiona a prática, hoje comum, de utilizar o recurso do vídeo como se esses
fossem semelhantes a cartazes ou lousas, a serem pendurados numa parede:
sem vida, sem discurso, sem a discussão de sua estética e sem a consciencia
de que ali vão imagens e processos que contam e conformam visões de mundo.
O percurso e suas problemáticas nascem de problemas vivenciados por mim e
por um imenso contingente de alunos e professores nas escolas de todo o país2.
O meu objetivo foi analisar a elaboração e construção de produtos
audiovisuais totalmente realizados pelos sujeitos da comunidade escolar, nessa
oficina formativa, e o papel do processo de aprendizado na percepção de si e do
seu ambiente social cultural e pessoal para esses sujeitos envolvidos.

2

Uma referência fílmica é o documentário Pra o Dia Nascer Feliz (1989), feito por João Jardim.
Gravado em Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro delineia o perfil de adolescentes e
professores em um cenário que são as escolas que atendem a diferentes classes sociais e
regiões, porém os problemas educacionais e de convivência são comuns a todas elas, e também
comuns a qualquer escola de outras localidades do país.
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Para compreender o que chamo na pesquisa de produtos audiovisuais
cito:
“A idéia de filme passa ser insuficiente para caracterizar o novo
paradigma dos processos produtivos, o qual passa a ser estabelecido
como obra audiovisual: o produto da fixação ou transmissão de
imagens com ou sem som, que tenha finalidade de criar impressão de
movimento, independente dos processos de captação, do suporte
utilizado inicialmente ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las,
ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão
ou difusão.”
(MARTINEZ, André. 2005, pag. 31)

Enfim, fazer uma proposição para analisar a Educação Audiovisual nas
escolas e indicar possíveis alternativas de execução em ambientes
educacionais. A Educação Audiovisual neste trabalho é conceituada como a
junção das técnicas e etapas da produção de vídeos somadas ao pensamento
educacional; certamente cada profissional ajusta-se às correntes pedagógicas
que lhes sejam mais pertinentes. Especificamente, desenvolvo trabalho a partir
do discurso de Paulo Freire pela Educação Popular e de seus diálogos com os
segmentos oprimidos da sociedade. Entendo que os leques de possibilidades de
estudos na Educação Audiovisual são amplos e não se esgotam neste trabalho.
Tenho a consciência que a aplicação de um procedimento de oficina não
representa todos os processos. Mas esse trabalho e a proposição de oficina vem
de uma prática minha de 10 anos em audiovisual e 25 anos em educação, na
qual observei, de maneira informal, mudanças nos procedimentos de autonomia,
autoria e construção identitárias, após as oficinas. Isso me motivou a tratar dessa
ação no âmbito do mestrado. E assim tomo essa oficina como locus de análise
e de reflexão, com vistas a propor alguns caminhos para a criação de vídeos e
uso deles em escolas e com jovens. Para dar conta disso, analisei a produção
audiovisual em espaços escolares, proposta por professores aos seus alunos,
através das análises bibliográficas e de vídeo, antes e após a oficina realizada.
Conforme já esboçado antes, meu interesse na temática surgiu ao
perceber, em diversos momentos de meu exercício docente com jovens nos
ambientes escolares, a forma como os vídeos, filmes e processos audiovisuais
eram tratados ou exigidos pelos docentes nos contextos de aula diversos.
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Percebi que, de maneira geral, alunos e professores produzem vídeos nas salas
de aulas como antes faziam os cartazes em papel; apenas mudou-se o suporte.
O cartaz de outrora hoje se chama vídeo... “produzam um vídeo sobre tal
assunto” ... só que tanto os professores quanto os alunos carecem de
ferramentas mínimas – no que a qui se poderia pensar como tecnologias – tanto
relacionadas ao aspecto das técnicas de manipulação e de edição de
instrumentos e videos – quanto ás relacionadas aos processos de criação,
escolha e manipulação abstratas e imageticas da imagem, dependentes de uma
visão ou percepção do audiovisual como um outro ambiente e processo de
construção de aprendizagem - para avaliar criticamente e concretizar uma
produção videográfica; mais além dos clichês encontrados na TV e na internet.
O vídeo para professores, alunos e gestores pode (re) estabelecer vínculos com
o que chamo de Comunidade Escolar uma conexão ampla com o mundo fora da
escola que pode ser retratado, discutido e questionado por meio da produção de
vídeo.
Trago como siginificado de Comunidade Escolar para esta pesquisa que:
é todo sujeito que compõe de alguma forma um trânsito no ambiente
educacional. Seja ele permanente ou temporário.

Partindo dessa ideia de

trânsito, circulação, é que temos como componentes da Comunidade Escolar:
gestores,

professores,

alunos,

funcionários

efetivos

e

terceirizados,

responsáveis pelos alunos, voluntários, pesquisadores, ambulantes ao redor do
espaço educacional etc. Comunidade Escolar nesta pesquisa estabele
referências além da tríade tradicional que a escola geralmente define:
Responsável, Professor e Aluno. Ao estabelecer esse significado para
Comunidade Escolar acredito que o mundo em volta interfere e estabelece uma
dinâmica própria para cada escola, assim menciono que
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se compromete
com libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens
como seres “vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode
basear-se numa consciência espacializada, mecanicistamente
compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na
consciência intencionada ao mundo. Não pode ser depósito de
conteúdos, mas a da problematização em suas relações com o mundo
(FREIRE, Paulo. 1987, pag.67)
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O vídeo produzido no ambiente escolar não pode se desconectar dos
problemas cotidianos, dos papéis sociais, da vida que acontece, das
experiências extracurriculares.
De fato, eles (professores e alunos) vivenciam cotidianamente aspectos
ligados às problemáticas da sua comunidade escolar e vida social, porém, ao se
verem diante da possibilidade de autoria de um vídeo, muitos deles esbarram na
falta de conhecimento de como produzir. Entenda-se o como produzir: pesquisar
e escrever num determinado modelo (roteiro/pauta) sobre a temática, definir um
formato (documentário, videoclipe, telejornalismo, ficção, websérie, minidoc),
definir o tempo de duração, fazer escolhas anteriores para a captação de
imagem, orientar a edição a partir de tudo isso e estabelecer as janelas de
exibição ( redes sociais, Youtube, Vimeo, mostra em sala); numa espécie de
“cegueira” entre o que poderiam filmar de suas vidas e o que de fato escolhem
filmar e perceber no seu dia a dia e nos seus ambientes; em que os resultados
são vídeos de qualidade muito ruim, do ponto de vista da exploração das
temáticas, baseados na sua maior parte na reprodução do que é visto
diariamente na televisão ou nas redes sociais diversas. Outra característica é o
tempo das narrativas em contraposição à pobreza de imagens: gravações longas
e monótonas, de um elemento ou dois; o que faz da exibição uma tortura, ao
invés de ser uma experiência prazerosa. Exemplos fartos disso são encontrados
nas tvs e nos videos mais antigos, que, nas escolas e universidades, gravavam
palestras ao vivo e por inteiro, por exemplo.
Falta um outro olhar, é uma percepção técnica e muitas vezes crítica falta;
o entendimento e o domínio técnico, e falta, por parte dos docentes, talvez, a
noção de como e o que significa o trabalho audiovisual e outros formatos
contemporâneos. Com o advento de novas formas de transmissão/veiculação de
vídeos é necessário se pensar também em novas formas de fazer, novos
formatos.
Ao se apropriarem dos conhecimentos da Produção e Educação
Audiovisual é possível que os docentes estabeleçam como Espaço, a
comunidade (do bairro e escolar) até avançar por outros espaços; e como
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Tempo, vídeos de micronarrativas entre um e três minutos, até desenvolver uma
experiência de tempo mais longo.
Entendo que, até pouco tempo atrás, as formas de acesso à produção de
vídeos eram a televisão e o cinema; sempre em maior público a TV aberta, com
alcance em todos os lugares onde um sinal de emissora pudesse ser captado.
O cinema também era assistido via televisão, tendo em vista as escassas salas
de cinemas, tanto nas capitais quanto no interior. Programações como Sessão
da Tarde, Super Cine, Corujão da Madrugada eram os cinemas de muitos. Em
certa medida, esse contexto de acesso a obras audiovisuais justifica as
limitações para o desenvolvimento de trabalhos e produção em vídeos em
espaços educacionais, pois se repete a programação telejornal, telenovela,
filmes estrangeiros.3
As possibilidades de uma abordagem crítica e sensível 4 sobre as
temáticas propostas em sala de aula ficam em segundo ou terceiro plano, sendo
apenas avaliado o cumprimento da tarefa. No entanto, considero que a produção
de vídeos com propósito pedagógico, muito além de ser um simples e formal
cumprimento de uma tarefa de registro automático, pode vir a ser o espaço

3

Abro aqui um parêntenses para discorrer brevemente sobre a cultura audiovisual de muitos
docentes; esta foi formada por meio dos programas televisivos em que os formatos mais
explorados pelas emissoras eram telejornalismo, telenovelas, programas de auditórios, filmes
estrangeiros e algumas poucas experimentações em teledramaturgia feitas por meio das (mini)
séries brasileiras. A internet, redes sociais, Streaming (transmissão em rede) e on demand
(programação sob demanda) recentemente criaram formatos como videolog,webséries,
webdodumentários, mobile video e outros mais. Logo, as referências audiovisuais “jornal,
novela, filme e programa de auditório” não atendem a demanda de discurso dos adolescentes e
jovens, é necessário que o docente se aproprie de conhecimentos sobre esses novos formatos,
além de aceitar as produções dos alunos e fazer proposições com essas novas formas de
retratar o cotidiano e o tempo. Esse parênteses teve por finalidade apenas contextualizar o
universo audiovisual de docentes e o paralelo com os novos formatos assistidos por estudantes
fora do espaço escolar. Percebo a “cegueira” (ou uma não percepção) existente para esses
novos formatos.
4

Chamo de abordagem crítica e sensível o esmiuçar do conteúdo proposto, correlacionando
aspectos concretos da realidade do estudante e da comunidade escolar com outras realidades
para além da sala de aula. “Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a
constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com vida? Por que
não estabelecer uma intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a
experiência social que eles têm como indivíduos? ” FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia:
saberes necessários à prática educativa. 31ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987.
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aberto para questionamento e enfrentamento da realidade, para a construção de
um discurso de pertença.
Estabeleço como discurso de pertença, ou pertencimento, a proposta de
identidade de grupo, na qual os sujeitos se reconhecem como parte de um
determinado lugar, coletivo ou tempo, tomando como referência o próprio
contexto social. Múltiplo, inclusive. O que é ser jovem, adulto, negro, mestiço,
homem,

mulher,

homossexual,

heterossexual,

da

periferia,

estudante,

trabalhador, professor, católico, crente, ateu? O que é ser morador de Castelo
Branco? O que é ser estudante do Colégio Estadual Raymundo de Almeida
Gouveia?

Figura 1.Apresentação do Teatro Musical “Na Escola” – Alunos do Colégio Raymundo Gouveia na Escola
de Dança da UFBA. Fonte: Arquivo- Cristiane Britto, 2016.

Como forma de exemplificar trago o registro fotográfico (figura 1) de uma
apresentação feita na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia.
Acompanhei os alunos na condição de professora do colégio e responsável pela
supervisão de uma oficina de dança no ano de 2016, ministrada pela estudante
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de dança Thaylane Bittencourt. Relaciono essa fotografia ao sentimento de
pertença: jovens de várias turmas e séries em um mesmo projeto, apresentandose fora dos limites do bairro; a primeira vez que todos eles entraram em uma
universidade. A primeira observação foi o estranhamento do espaço, “essa
escola é muito grande”, outra observação foi a identificação com os transeuntes
(alunos da universidade) “olha o black (cabelo) da menina”, “Olha só que povo
estiloso”, e por fim o desejo de pertencer àquele lugar: “aqui a gente pode
estudar mais o quê? Vídeo? Fotografia? O que tem mais? Tem que fazer ENEM
ou vestibular? ”ao observar os alunos percebi um orgulho em se apresentarem
naquele espaço, a identificação com a negritude, identificação com outros
estudantes e, principalmente, o sentimento de pertença que unia aquele grupo;
eles pertenciam à mesma tribo,

Castelo Branco/Raymundo Gouveia.

Acompanhar essa atividade reforçou em mim a crença de que práticas
pedagógicas podem e devem abordar questões de identidade, pertença, grupo,
gênero, registro de memórias das comunidades; e que a Educação Audiovisual
favorece as abordagens por meio de construção participativa e colaborativa de
pesquisas, pautas/roteiro; e de todo processo da produção audiovisual nas
escolas.
Essa necessidade de trabalhar a questão do pertencimento e do
autoreconhecimento continua atual, a se considerar os eventos e processos de
violência, bullying, não aprendizagem e tantos outros que são vivenciados por
todos dentro das escolas de Educação Básica5.

Não me venha com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas
ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a
5 “Uma pesquisa divulgada pela Folha de S.Paulo apontou que 4 em cada 10 estudantes
afirmam já terem sofrido violência física ou verbal dentro da escola no último ano. Em 65% dos
casos, o agressor foi um colega, mas professores aparecem como autores em 15% dos
relatos. O estudo feito com 6.700 estudantes de escolas públicas em sete capitais do país
revelou ainda que quase 1/3 dos estudantes já sofreu discriminação social, racial ou por
orientação sexual.”
42% dos alunos já foram agredidos na escola, diz pesquisa.CatracaLivre.21 de março de 2016.
Disponível em: <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/42-dos-alunos-ja-foramagredidos-na-escola-diz-pesquisa/> - acesso em 18/01/2017
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negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre
empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contrar ela é um
dever por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a
enfrentar (FREIRE, 1996, p. 61).

O que se encontra até aqui são produções no formato vídeoaulas ou
programas televisivos/cinematográficos usados em sala como recurso didático,
e estes têm sido objetos de estudos, mas

Conforme os equipamentos de vídeo foram se tornando mais
acessíveis a quaisquer pessoas, tanto no preço quanto no manuseio,
foi se expandindo e se tornando mais trivial o seu poder de registro dos
acontecimentos. As antigas e nítidas distinções entre produtores e
receptores da imagem televisiva começaram a se borrar, pois qualquer
pessoa com uma câmera na mão tornou-se produtor.
(SANTAELLA, Lúcia. 2007, p. 369-70).

A produção audiovisual como instrumento de autoria e de
autonomia. Esse é o ponto que nos interessa aqui. A autoria, no rumo da
autonomia e do descobrimento ou desvelamento de si e do seu ambiente
como fator emancipatório. Todavia, para construir um discurso em vídeo é
necessário que sejam construídos conhecimentos sobre seus vários aspectos;
da criação à produção, pois
conforme muda o dispositivo e o modo de produção da imagem, quer
dizer, conforme muda sua morfogênese, muda também seu regime de
visualidade, muda sua natureza e a maneira pela qual ela nos dá a
conhecer a realidade. Mais do que isso, cada nova tecnologia da
imagem nos obriga a repensar o estatuto do próprio conhecimento.
(SANTAELLA, 2007, pag. 353)

Entendo que há um protagonismo docente e discente produzindo
narrativas

audiovisuais6,

com

finalidade

pedagógica,

porém

sem

o

engessamento das vídeoaulas (no formato pobre já citado) e de maneira
amadora. Utilizo momento o registro fotógrafico (figura 2) feito em uma das salas
do Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia. O docente certamente tem
a intenção da produção de vídeo, porém não especifica nem para si nem para
6

Professores e alunos produzem vídeos para postarem páginas em redes sociais. Alguns alunos
com o desejo de serem youtubers, e professores com o desejo de difundir formas facilitadoras
para determinados conteúdos.
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seu aluno – talvez por não saber - quais são as etapas necessárias para essa
produção, quais serão os critérios de avaliação do vídeo; e nem mesmo a forma
de uso posterior à produção.
O registro me espanta, ao analisar a pretensão do docente em propor uma
atividade de registro videográfico, sem definir as características tais como:
delimitar o tempo de vídeo, produção de um roteiro/pauta, formato do vídeo (doc,
ficção, revista eletrônica, clipe), organização das equipes de produção e sem
orientar as etapas para se concretizar o vídeo, como se os estudantes já
soubessem como fazer; fica claro também que o professor não tem domínio da
“gramática do audiovisual” a ponto de discorrer quais são as etapas e os
equipamentos necessários para fazer esse vídeo. Entendo por gramática do
audiovisual todo e qualquer conjunto de sistemas e ferramentas que orientem
um procedimento relativo à produção de vídeos. Para (MELO; 2013, p.269)
Gramática Audiovisual - Cinema é linguagem. Ele tem uma gramática própria,
assim como as línguas naturais. A linguagem cinematográfica é composta pela
integração de imagens e sons em forma de narrativa. Os códigos
especificamente cinematográficos incluem: enquadramentos e movimentos de
câmera, montagem, sonoplastia.

Dados reforçam a minha afirmação. Uma

escola interessada em formar olhar critíco de um jovem que hoje se encontra
imerso em práticas sociais essencialmente audiovisuais não pode desconhecer
essas especificidades. Para auxiliar o estudante na formação desse olhar crítico,
o professor também precisa estar bem formado.
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Figura 2.Atividade proposta por docente, na Escola Raymundo Gouveia, em março de 2016. Fonte:
acervo Cristiane Britto, 2016.

Percebendo essa dificuldade em professores e considerando a
possibilidade de utilizar um processo de formação em audiovisual com ênfase
no uso de equipamentos diversos e acessíveis (celulares e tablets - mobiles)
como forma de construção de autoria, autonomia e identidade, é que propus
esse projeto; que consistiu em realizar uma oficina de vídeo, com duração de 32
horas, no contexto de uma escola de Educação Básica da rede pública estadual,
que oferece o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Os resultados e processos
acontecidos nessa oficina, ela mesma instrumento, processo e campo de
pesquisa, são: a criação do vídeo de 26 minutos, NO VÍDEO EU CONTO
HISTÓRIAS e a reflexão do processo, relatada aqui nesse texto, conforme já
aludido antes.
Os indicadores, que aparecem desde a seleção, tanto dos monitores
quanto dos participantes, dão conta dos meus interesses no trabalho; como por
exemplo, a demanda que fiz de ter igual número de pessoas do sexo feminino e
masculino. Priorizei, na seleção e no processo, propostas que pudessem ser
possíveis de ser aplicadas em experiências com vídeo, ou seja, alguém que já
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tivesse interesse ou já tivesse pensado ou feito algo em vídeo; também enfatizei
os tipos de justificativa para participarem, e o nível de motivação e de esforço
para fazerem a oficina: concordância dos responsáveis, predisposição para fazer
as avaliações em outras datas, assumir que a frequência das disciplinas seria
fornecida pela oficina, entre outros. Nas entrevistas e questionários feitos com
os participantes após a oficina, os indicadores aparecem nas perguntas. A
indicação sobre os novos aprendizados que aconteceram.
Os indicadores foram compilados durante os cinco dias de oficina, por
meio de questionários, gravações em vídeo das aulas e registro fotográfico.
Resultando em torno de aproximadamente 350 fotografias, 15 horas de gravação
e registro escrito de todos os participantes. A seleção desta produção encontrase no apêndice (questionários e fotografias), e no curta-metragem No Vídeo eu
Conto Histórias.
Estabeleci como indicadores os seguintes tópicos:
Primeiro indicador: ampliação da consciência sensível sobre si e de
possivel reconstrução de uma visão de seu contexto. Nesse indicador, o que está
interessando é mapear o tipo de coisa que é percebido como nova, e porquê. E
normalmente essa percepção, quando ela é sinalizada por alguém, ao
participante, o desperta para características suas das quais ele não tinha
consciência. Para isto foram feitas exibições de vídeos, discussão a cerca dos
mesmo e questionamentos sobre a correlação com eles (jovens estudantes e
professores) e a temática apresentada nas narrativas.
Segundo indicador: Quanto à possibilidade de explicar sobre se houve
algum tipo de experiência colaborativa, e como isso se dá na produção de
imagens. Entendendo produção de imagens como todo e qualquer movimento,
captação imagética, mesmo insconsciente ou pontual, feita pelo sujeito, na
direção de compor ou entender - ou perceber - um quadro, história ou narrativa
pessoal/ficcional; que colabore para a mudança do seu modo de ser ou perceber
seu mundo, essas imagens, sequências, roteirização ou processos, só ficam
evidenciados depois, quando o material é utilizado. Esta é a condição de criação
de audiovisuais, que praticamente não se fazem sem ajuda mútua; mas é
também uma aprendizagem de vida social cooperativa, indispensável à
construção de um pertencimento e de uma forma diferente de se ver. O segundo
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indicador foi observado por meio de dinâmicas de divisão das equipes de
trabalho, além de relatos escritos e orais dos participantes acerca de
comportamentos de ajuda, que serão analisados nos resultados e conclusões.
Terceiro indicador; eventos, fatos e processos. Elementos que tenham
surpreendido os participantes e os seus porquês. Que se relacionam com o
primeiro indicador, da ampliação de consciência sensível sobre si e de
reconstrução de uma visão do seu contexto. Esse indicador foi observado por
meio dos relatos orais, e em sua maioria encontra-se no material bruto das
gravações (não editado). Mas utilizaremos como fonte de citação.
Quarto indicador: possibilidades de discriminar entre narrativas e
narrativas audiovisuais. Essa possibilidade se refere a uma proficiência de
reconhecimento das linguagens do audiovisual; se refere ao conhecimento
técnico mínimo indispensável para sair do senso comum nessa prática. O
indicador em questão foi observado principalmente por meio dos registros
escritos, e por meio dos vídeos produzidos pelos alunos e professores, criando
narrativas ficcionais a partir de sua própria realidade no espaço escolar.
Quinto indicador: relação entre o que foi feito e as mudanças que
ocorreram na maneira de ver sua vida. Que é o da relação entre o que foi feito,
e se ocorreu alguma mudança pessoal que o sujeito reconhece na maneira de
ver sua vida, que ele relacione com a ação da oficina. Esse indicador permeia
todas as ações. Esse último indicador foi observado por meio de registro escrito,
oral (estes gravados em vídeo durante o processo) e pela produção final. Ao
serem exibidos os microvídeos produzidos pelos grupos criativos foi questionado
qual a diferença de percepção entre o primeiro e o último dia da oficina.
Ao discriminar os cinco indicadores, não detalho e nem exemplifico a
aplicação de cada um deles; e nem tampouco localizo a hierarquia que cada um
teria entre si.

O tempo do mestrado e os objetivos desse trabalho não

demandam tal coisa. Escolhi deixar essas pontuações de atenção, esses
indicadores como sinalizadores, noções. Categorias mais ou menos fluídas de
elementos que identifico como necessários à percepção dos problemas que me
interessam. Que são as questões de vida desses jovens e desses professores,
atravessadas pelo processo audiovisual com suas características próprias.
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Essas molduras de análise são detalhadas mais adiante conjuntamente com o
relato dos cinco dias de oficinas, e a descrição da exibição dos vídeos por meio
de uma pequena mostra na sala de vídeo do Colégio Estadual Raymundo de
Almeida Gouveia.
Essas reflexões, fruto desse fluxo, foram pinçadas durante esse tempo e
estão presentes, tanto nas perguntas das entrevistas de admissão quanto de
finalização de atividades. É importante registrar que os temas de meu interesse
– tais como a discussão de gênero, igualdade racial, identidade e pertença são
temas da minha escolha pessoal e de vida. E mesmo assim, no processo,
apareceu com muita força a questão do meio ambiente, que eu mesma não
esperava, mas que tenho como uma temática muito importante, tendo em vista
que a degradação do meio ambiente, saneamento básico, qualidade da água e
seu acesso como bem público definem a realidade de muitos sujeitos da
comunidade escolar em bairros de periferia.
Ao definir como um dos objetivos específicos o de coletar vivências da
comunidade escolar e do seu entorno por meio de vídeos, o que pretendi foi
enriquecer a percepção dos participantes e da própria escola acerca do que é
de fato os lócus – geográfico, sentimental, cultural, social, escolar – no qual
estamos todos imersos e do qual mal nos apercebemos.
Ao buscar identificar as estratégias e demandas utilizadas por
professores da educação básica para produção de vídeo com alunos,
busquei entender de que maneira as faltas na formação técnica e pedagógica
docente conduzem – ou não – às suas práticas quanto ao audiovisual e ao que
entendem por educaçao na relação com essa plataforma. Esse termo é
comumente usado no universo digital e de ambiente educacionais a distância; e
dele me aproprio aqui para também usá-lo no sentido de suporte, no caso, um
suporte para narrativas e percepções imagéticas.
Observar como se dão as relações de autoria das comunidades com
a arte e a cultura, produzidas por eles próprios foi fundamental para
compreender sobre a construção de identidade e de pertencimento deles, antes
e depois das Oficinas Formativas em Vídeos.
No caso específico dessa pesquisa, a Oficina foi intitulada No Vídeo Eu
Conto Histórias, mesmo nome do curta-metragem. A escolha do título se deu por
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um trabalho desenvolvido no formato de oficina anterior ao mestrado, na qual
buscava narrativas reais ou ficcionais, contadas pelos participantes da oficina7.
As pessoas, comumente e a todo momento, contam histórias: reais,
imaginárias, envolvidas em memórias afetivas, narrativas do cotidiano; crônicas
diárias que não são registradas em lugar algum. Entendi que o vídeo poderia ser
um meio para estes registros, não cabendo o julgamento do quanto de verdade
ou realidade haveria em cada narrativa, o próprio espectador cria e recria as
realidades, e se reconhecem nas narrativas ou as rejeitam.
Evidentemente, como espectadores empíricos, estaríamos ‘lendo’ o
filme de maneira errada. Mas ‘errada’ em relação a quê? Em relação
ao tipo de espectador que o diretor tinha em mente – ou seja,
espectadores dispostos a sorrir e a acompanhar uma história que não
os envolve pessoalmente. Esse tipo de espectador (ou de leitor, no
caso de um livro é o que chamo de leitor-modelo – uma espécie de tipo
idéia que o texto não só prevê como colaborador, mas ainda procura
criar. (ECO, Umberto. 1994. Pag.15)

A Oficina NO VÍDEO EU CONTO HISTÓRIAS foi composta de cinco
etapas, distribuídas ao longo cinco dias; equipamentos como: notebooks, tablets,
câmeras fotográficas, cartões de memórias, pen drive, cabos, celular e caixas
amplificadas foram levados por mim (do meu acervo particular) e somados aos
equipamentos da escola: um projetor, um notebook e uma caixa amplificada
(sala de vídeo). Além desses equipamentos, os alunos e professores
participantes disponibilizaram seus celulares, explorando as possibilidades dos
mesmos. Para ministrar a oficina contei com um instrutor e de dois monitores, a
partir de definições8 feitas por mim antes e durante o processo.
Para que a oficina fosse concretizada foi de grande valia a contribuição
de professores e gestão no incentivo a que os alunos e colegas participassem;
7

A oficina aconteceu no Teatro Vila Velha, em dezembro de 2012. A oficina tinha por objetivo
oportunizar que professores, estudantes de licenciaturas, e interessados em produção de vídeo
pudessem conhecer e vivenciar as etapas de criação e produção de vídeos digitais curtos,
através de aula prática direcionada para vídeos feitos com celulares, máquinas fotográficas e
tablets. Na oficina foi abordados introdução aos conhecimentos de Roteiro, Produção e Captação
de imagens; conceitos sobre a criação coletiva para vídeo, dinâmicas de grupo para criação,
formas de publicação do vídeo. A turma teve 20 alunos e uma pequena produção. Em função de
outras atividades não foi dado continuidade ao projeto.
8

Ao relatar as etapas da oficina, no capítulo 3 será detalhado os perfis do instrutor e monitores,
critérios de escolha e o impacto dessas escolhas nos participantes da oficina.
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assim como a cessão9 do agendamento da sala de vídeo da Unidade escolar
durante o período. Não detalho neste momento todas as etapas e análises sobre
a oficina, por ter mais adiante capítulo dedicado para às questões de execução
da mesma.
Por trazer um discurso de pertença, de identidades, de empoderamento e
de democracia nas formas de produzir audiovisual durante a pesquisa, na Oficina
Formativa e na produção de documentário, descrevo aqui, não apenas o lócus
da pesquisa, o Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia, mas também
a sua localidade e os sujeitos que pertencem a este lugar, e as histórias que são
narradas sobre cada um e sobre todos.
Ao serem questionados informalmente sobre a origem do bairro e da
escola, funcionários, professores residentes, alunos e pais de alunos não sabiam
informar sobre a história da localidade/escola, exceto um funcionário com mais
de 30 anos de trabalho na instituição, do setor de serviços gerais, o Sr. Aprígio;
ele é a memória do colégio, relembrando as fases, desde escola primária até a
mesma se tornar um colégio com Ensino Fundamental e Ensino Médio.
O Bairro de Castelo Branco localiza-se no chamado Miolo Central de
Salvador10, composto por 45 bairros, estando mais próximo geograficamente da
BR-324, entrada/saída da cidade (figura 3).

9 A sala de exibição do colégio (ou sala de vídeo) conta com um agendamento para que todos possam usar igualmente de maneira or ganizada
durante o ano letivo. Durante a Oficina no Vídeo Eu Conto Histórias o agendamento foi cedido durante os cinco dias para a execução da oficina
10

Este nome se deve ao fato da região situar-se, em termos geográficos, na parte central do
município de Salvador, ou seja, no miolo da cidade. Possuindo cerca de 115 km, ele está entre
a BR 324 e a Avenida Luiz Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, estendendo-se
desde a Invasão Saramandaia até o limite Norte do Munícipio.
Fernandes, Rosali Braga. Processos Recentes de Urbanização / Segregação em Salvador:
O Miolo, Região Popular e Estratégica da Cidade. Revista Bibliográfica de Geografía y
Ciencias Sociales Vol. IX, nº 523, 20 de julio de 2004. Disponível em:<
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-523.htm>. Acesso em:16 de março de 2016.
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Figura 3.Localização geográfica do Bairro Castelo Branco.
Fonte:<https://www.google.com.br/maps/place/Castelo+Branco,+Salvador+-+BA/@-12.903923,38.4524005,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x71610e398e5d33b:0x5a563c88bf748928!8m2!3d12.9022887!4d-38.4286459>

“Até finais de 1940 o Miolo era praticamente rural. Nos anos 50,
começaram a expansão horizontal e a segregação urbana em
Salvador, transformando-o na área de maior expressão do processo
de periferização sócio-espacial da cidade. ”
(FERNANDES, 2004, <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-523.htm>).

Trago esta informação para corroborar o uso do termo periferia, referindose especificamente à localidade. E porque o colégio atende alunos, assim como
professores e funcionários residentes nas adjacências como Vila Canária, Dom
Avelar, Água Claras, Pau da Lima e Cajazeiras, estes pertencentes a esse Miolo
Central da cidade.
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Uma das características a serem observadas é que Castelo Branco, na
sua origem, não teve sua formação por ocupação espontânea 11; “O bairro
Castelo Branco teve origem com a construção do conjunto habitacional, na
década de 1970, para abrigar funcionários do Estado. ” O nome do bairro era
Conjunto Habitacional Cidade do Castelo Branco, este planejado para atender a
demanda de funcionários públicos; principalmente ligados à Polícia Militar, tendo
em vista que no bairro foi instalada a Colônia Penal Lafayete Coutinho. A
ocupação espontânea chega nas décadas seguintes, mudando o cenário e as
características do bairro, demandando escolas, comércio, transporte, enfim
urbanização. Logo, o que é possível de se perceber no bairro são reminiscências
do período rural no entorno; um trecho com planejamento urbano, ocupado por
um perfil específico de funcionários públicos com seus filhos e netos; e por fim
uma população oriunda das ocupações espontâneas.
Este tipo de crescimento urbano é recente, caótico e extremamente
expressivo e corresponde ao mecanismo que ocorre nas grandes
cidades do mundo subdesenvolvido. Estamos falando da expulsão dos
pobres, imigrantes ou nascidos na cidade, dos centros urbanos para
áreas mais distantes. O processo de formação da periferia é um reflexo
espacial da atual articulação entre agentes financeiros, econômicos,
políticos, sociais, institucionais e ideológicos tanto na escala local como
na global, articulação esta que expressa as relações entre as distintas
classes sociais. É a necessidade de satisfação do problema da
habitação que gera o processo de formação da periferia.
(Fernandes,2004)

Efetivamente, esse é o retrato do bairro em que se encontra os lócus da
pesquisa, identificando assim a diversidade nos sujeitos: em que na mesma
periferia é possível se perceber uma “elite” de funcionários públicos e os demais
da ocupação espontânea; não me atenho a mais observações sobre o impacto
dessa confluência da formação do bairro nos sujeitos da escola; neste trecho
11

A ocupação espontânea se dá, geralmente, pela invasão de áreas, públicas ou privadas,
remanescentes de loteamentos, ou nas suas proximidades, por iniciativa individual ou coletiva
da população.
Manual de Ocupação. Região Metropolitanade Recife.Padrão Urbanístico de Ocupação dos
Morros.Disponível
em:<http://www2.condepefidem.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=f71a155e-11734ec8-a7ce-0ac33afaabd7&groupId=19941. Acesso em: 17 de março de 2016.
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apenas cito para caracterizar o ambiente em que o instrumento de pesquisa, a
oficina formativa, aconteceu.
Quanto à história do colégio, por meio de um blog da escola 12 e do Projeto
Político Pedagógico (PPP), datado de 2012, é possível mapear que a escola foi
criada para atender à demanda dos funcionários públicos do Conjunto
Habitacional; da sua criação até 2001, funcionou com Séries Iniciais Regulares
do Ensino Fundamental. De 2002 até a presente data a instituição passou a
ofertar o Ensino Fundamental – Séries Finais e o Ensino Médio. O blog descreve
o perfil da comunidade a quem atende:
“São pessoas de classe média a classe baixa, trabalhadores de
diversos setores, principalmente, comércio, indústria, serviços públicos
e serviços domésticos. Praticantes de catolicismo, protestantismo,
candomblé, espiritismo e ateísmo, com nível de escolaridade, em sua
maioria, concluintes de ensino médio e alguns com nível superior. ”

A forma como a comunidade é descrita estabelece um olhar diverso sobre
o público que é atendido na escola; ela demarca a classe a que pertence, os
principais segmentos de trabalho, a religiosidade e a escolaridade.
Devido à observação para a pesquisa, foi possível perceber que o ambiente
educacional é um vetor cultural no bairro (figura 4), pois possibilita festejos,
jogos, comemorações, manifestações culturais de dança, música, teatro, grafite,
etc. As ações da escola incentivam aos que têm apetência e competência para
as artes, esportes, atividades culturais, de cidadania. Há também o desejo de
estar além do Miolo Central e participar das ações efetivas e integradas à cidade
de modo geral.
A partir desse olhar sobre o bairro, a comunidade e a escola; sobre a
comunidade escolar, os sujeitos da pesquisa e suas demandas sociais e
pessoais; e a partir da minha própria prática como docente na mesma, além de
produtora audiovisual - é que busco descrever e analisar as etapas da produção
audiovisual em ambientes educacionais, compreendendo que estes podem ser

12Disponível em: http://raymundogouveia.blogspot.com.br/p/nossa-historia.html. Acesso. 17 de
março 2016.
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escolas, ONG, coletivos, enfim, lugares onde

a proposta principal seja a

educação para um ser humano melhor.

Figura 4. Apresentação de teatro, dança e vídeo. Projetos Oscar na Escola e Teatro Musical “Na Escola”.
Desenvolvidos nas disciplinas Língua Portuguesa, Artes e Inglês. Professores Cristiane Barbosa, Daniel
Santana e Margarete Bitencourt.Colégio Raymundo Gouveia. Fonte: acervo Cristiane Britto,2016.

A descrição e análise dessas etapas não têm como finalidade uma
proposta de modelagem técnica e engessada, nem tampouco atender diretrizes
de uma formação técnica; para esta finalidade já existem cursos livres, técnicos
e superiores, que atendem a uma demanda de mercado profissional. A proposta
de ação se fundamenta na elaboração de possíveis caminhos que formulem uma
Educação Audiovisual, que venha a ser ampliada em propostas pedagógicas
para possibilitar narrativas das memórias e cotidianos de comunidades,
reconhecimento

de

suas

problemáticas

e

experiências

exitosas,

a

democratização do audiovisual e da comunicação, acesso às artes e às culturas.
Enfim, entendo que a Educação Audiovisual não é uma demanda de mercado,
mas uma demanda de cidadania, de empoderamento, de pertença e de
identidade.
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1.2. Produção audiovisual em espaços educacionais:
convergência e educação

Ao se pensar em produção audiovisual o foco primeiro é sempre o
universo do entretenimento e da comunicação, constituídos por empresas e
setores da economia criativa. È necessário refletir que os ambientes
educacionais e suas comunidades também são espaços de produção
audiovisual, alguns em processos mais avançados e outros ainda percebendo
como fazer. O que diferencia a produção audiovisual em espaços educacionais
é o propósito: enquanto no universo da economia criativa a função é a geração
de renda, nos espaços escolares a função se converte em ideias, conceitos,
registros, memorias, experimentações pedagógicas, artísticas, comunicacionais
e culturais.
Vivemos em um tempo de cultura convergente, em que vários fatores
midiáticos e culturais se entrelaçam. Segundo Jenkins (2009),
“Convergência é a palavra que define mudanças tecnológicas,
industriais, culturais e sociais no modo como as mídias circulam em
nossa cultura. Algumas ideias comuns expressas por este termo
incluem fluxo de conteúdos através de várias plataformas de mídia,
cooperação entre múltiplas indústrias midiáticas. ”

Também se fala da cultura a que vulgarmente se chama cultura
popular13. Reporto-me a Canclini para ilustrar qual o pensamento sobre Popular
permeia o texto desse relatório, quando diz que “o popular designa as posições
de certos agentes, aquelas que o situam frente aos hegemônicos, nem sempre
sob forma de confronto”

Mais além ou aquém das discussões sobre o que é o popular, ou
identitário; e mais além da mítica noção de povo, ao mesmo tempo existe uma
cultura digital; e as culturas e manifestações que usualmente costumavam – e

13

Não se discutirá aqui alongadamente o conceito de popular ou de identitário. Basta indicar que
há uma infinidade de boas discussões sobre o assunto, com autores como Nestor Garcia
Canclini, Isaura Botelho, Albino Rubim, fora os textos institucionais do MINC sobre cultura, entre
outros.
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ainda costumam - ser identificadas como populares coexistem com as digitais
contemporâneas e mesmo fazem parte delas; na medida em que, por meio de
uma, as outras são rapidamente difundidas; a exemplo dos vídeos que rodam
incessantemente nas redes sociais, nos quais cordéis, músicas, até então
conhecidas apenas em suas comunidades, passaram a ser de acesso de todos.

Figura 5.Imagem do grupo cultural Ganhadeiras de Itapuã, por meio do vídeo na rede social
também se dá a difusão da cultura local. Fonte: www.youtube.com.br

“A arte popular, que tinha ganhado difusão e legitimidade social graças
ao rádio e ao cinema, reelabora-se em virtude dos públicos que agora
tomam conhecimento do folclore através de programas televisivos”
(CANCLINI, Nestor Garcia. 1989, pag 257)
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Em tempos atuais, a arte popular corre o mundo por meio de pequenos
vídeos postados no youtube, Vimeo, nas redes sociais digitais. Não é mais um
privilégio das grandes empresas de comunicação levar este tipo de
conhecimento, mas é necessário reconhecer a importância das mesmas como
difusoras.
Quem registra? Quem acessa? Como isso se processa no íntimo do
sujeito? De que forma o sujeito cria imagens de coisas recentes, ou recria cenas
atemporais, como, por exemplo, o cais do Rio Vermelho, na Praia da Paciência,
em Salvador? Não responderei a essas questões. São balizas de pensamento,
lançadas para entender como construir novas identidades, pertencimentos e
laços com o saber pessoal e a escola. O vídeo da cultura da convergência 14 faz
esse papel de difusor de culturas15, como na música de Carlinhos Bronw, que
diz “levo o mundo, e não vou lá. ” Michel MaffesoIi, em seus pensamentos sobre
tribalismo, afirma que cada tribo na cultura convergente vai se descrevendo por
meio de vídeos (figura 5) e se aproveitando das redes sociais para fazer a
difusão daquilo que pensa sobre si, seu meio, sua história; tentando fazer chegar
ao outro um modo de vida, uma opinião, um posicionamento ideológico, e,
principalmente, se afirmando enquanto sujeito/grupo para poder existir, pessoal
e socialmente.
As tribos urbanas salientam a urgência de uma sociedade empática:
partilha das emoções, partilha dos afetos. Lembro que o “comércio”,

14

Segundo Jenkins (2009), por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de
múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midíaticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer
parte em busca das experiências de entretenimento que desejam.
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. 2ª ed. São Paulo. Aleph, 2009.
15

Ainda sobre a Cultura da Convergência podemos novamente citar Jenkins (2009) quando diz
“Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser compreendida
principalmente como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos
aparelhos. Em vez disso, a convergência representa a transformação cultural, à medida que
consumidores são a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia
dispersos. ”
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fundamento de todo estar junto, não é simplesmente, a troca de bens;
ele é também o “comércio das ideias” .
(MAFFESOLI, Michel. 2014, p. 07).

Mais perguntas norteiam essa problemática, e a que segue foi a baliza de
construçao da oficina. Como se planeja e se executam as etapas da produção
de vídeos em espaços educacionais - do argumento à finalização? Essa
questão toca no fazer, no construir, que é a alvenaria das ideias do audiovisual,
entender dessas etapas sustenta melhor uma boa ideia.
Uma outra questão que interfere nas escolhas e possibilidades de leitura
visual também se relaciona com analisar a televisão como fator social: como a
televisão brasileira constrói e vem construindo, por décadas, padrões de
conduta, de moral, de emoção, de estética e de identificação “vitoriosos”. Como
ela realiza, através da “estética”16 que propõe, a doutrinação sedutora. Recorro
ainda ao pensamento de Maffesoli quando o mesmo estabelece que a sociedade
pós-moderna se baseia na aparência, comportamentos, roupas, acessórios e
outros itens como forma de comunicação, e que estes definem (ou situam) a que
grupo cada individou pertence.
A televisão e o cinema se apropriam desses códigos estéticos e
padronizam como se todos os grupos sociais fizessem parte da mesma tribo, ou
aqueles que não seguem esses códigos estéticos, são vistos como diferentes e
estranhos. Há um estranhamento àqueles que não se rendem a estética do
universo midíatico.

“Pode-se pensar que este seja o caso da estética que garante,desde então a sinergia social,
a convergência das ações, que permite um equilibrio, mesmo que conflitual dos mais sólidos.”
Pag.32
16

“A estética terá portanto, por função ressaltar a eficácia das formas de simpatia e seu papel de
“laço” social no novo paradigma que se esboça.” Pag. 33
“E esse conjunto, a partir do pivô da experiência, que permite dizer que a solidarieade que se
organiza contemporaneamente é essencialmente estética, não de uma estética puramente
artística, ou mesmo filosófica, como tive a ocasião de dizer, mas de uma estética ampliada, como
visãi ampliada em domínios da existência. Por meio dos diversos elementos que a compõe, o
sensível, a imagem,o corpo, o doméstico, a comunicação, o emocional, cisas que enraizam na
experiência, essa estética é essencialmente ética, ela permite a “religação” social.” Pág. 61
MAFFESOLI, Michel. No Fundo das Aparências. Petrópolis, Rio e Janeiro.1996.
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Para subsidiar essa visão, temos SILVA, Juremyr (2003), que, no seu
livro, Tecnologias do Imaginário, nos diz que
A construção do imaginário individual se dá essencialmente por
identificação (reconhecimento de si no outro), apropriação (desejo de
ter o outro em si) e distorção (reelaboração do outro para si). O
imaginário social estrutura-se principalmente por contágio: aceitação
do modelo do outro (lógica tribal), disseminação (igualdade na
diferença) e imitação (distinção do todo por difusão de uma parte).

A produção televisiva se capilariza por outras plataformas: programas de
televisão para computador, tablet, mobile, celular. Na medida em que se
capilariza por várias plataformas, a producão ganha outros lócus e formatos, bem
como temas não abordados antes. De verdade, filmar exige estar em um local,
ou imaginar uma cena ou qualquer outra coisa. Por exemplo, a Filha de Calmon,
que é uma produção no formato videoclipe, por que a gente não vai encontrar
esse vídeo na televisão17? E como isso reorganiza a noção de si para os que
vêem esse vídeo? A produção cinematográfica é a mesma de tempos atrás? O
que é notícia? De que maneira chega a notícia aos ambientes educacionais? O
protagonismo juvenil em relação à comunicação impacta nos ambientes
educacionais? Em que lócus ele impacta? O docente protagoniza algum tipo de
produção? Como a escola trabalha essa vasta produção de vídeos profissionais
e amadores, se é que trabalha? Há leituras e propostas para esse contexto
imagético? Como o aluno, o professor e a escola se representam nos vídeos?
Enfim, qual lugar a educação ocupa nesse contexto de produção de vídeos e de
convergência? Naturalmente, esse trabalho não se propõe a responder a essas
questões. Mas as toma como eixo de preocupação acerca de onde se dão as
viradas e transformações dentro desses universos diversos. Que se
entrecruzam, se distanciam e criam imaginários distintos e definidores da vida,
das atitudes e da construção de conhecimento para os alunos.
Observando desta maneira, busco utilizar os parâmetros do que é
chamado por Jenkins (2009) de Convergência Midiática, e de Imaginário por

17

Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=Rm_4b5yoSWQ> . Acesso em 4 de julho
de 2016.
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Juremir Silva (2003), relacionando essa noção com a prática pedagógica. A
Convergência é o encontro das tecnologias para dizer de uma temática,
enquanto o Imaginário é a bacia semântica de memórias, de situações sociais,
de indivíduos e de grupos. A existencia dessa Convergência e das ações e
funções do Imaginário em espaços educacionais possibilitam a criação de
narrativas não oriundas de um sistema pré-estabelecido de comunicação, cada
sujeito narra seu lugar e sua história a partir de olhares singulares, e com os
equipamentos que lhes forem possíveis; pois,

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais
sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos
cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais
com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a
partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos de fluxo
midiático e transformados em recursos através dos quais
compreendemos nossa vida cotidiana (JENKINS, 2009 p. 30)

A

escola,

ela

também

é

filha

do

Imaginário

dos

cidadãos:

tradicionalmente, ela é um lugar para se aprender a ler, escrever, somar,
multiplicar, para o saber da geografia e da história. É também um lugar de
locomoção social, de ganho de posição, através do reconhecimento de um
conhecimento institucionalizado. Apesar de não reconhecer, não tem funcionado
como um lugar de criação, produção e de autoria. É percebida, majoritariamente,
como um espaço de reprodução do conhecimento. É no espaço de imaginários
coletivos da sociedade, que no geral sacralizam a escola, que o olhar do
imaginário individual pode construir narrativas de realidades não discutidas. É
nesse contexto que os professores e alunos tornam-se seres sensíveis e críticos
porque “não se trata de nenhuma descoberta revolucionária dizer que o homem
é homem por construir imaginários que o impulsionam no processo infindável de
humanização” (SILVA, 2012, pag. 17)
Ressalto então que o que me levou a escolher

a temática

“A

comunidade escolar e a produção de narrativas audiovisuais: análise, uso,
criação e produção em oficinas formativas” como objeto de estudo foi
observar que a análise, o uso e a produção de vídeos por professores e
participantes do que chamamos de comunidade escolar ocorre de uma maneira
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intuitiva – no sentido de pouco consciente – e muitas vezes pobre estéticamente
- em detrimento da criticidade e da contextualização com a realidade da
comunidade escolar.
Os espaços educacionais se apropriam das linguagens digitais, e também
dos meios, para tentar “alterar” a rota dos discursos, nos quais os conteúdos
conscientes e tranquilizantes ainda se resumem à gramática, matemática,
geografia, história e demais disciplinas tradicionais.
Por meio de produções transmídias 18 é possível discutir questões como
igualdade de gênero, raça, coletividade, sustentabilidade, capital intelectual. E
porque discutir esses assuntos? O espaço escolar não deve ser apenas um
reprodutor de ideias, opiniões, conteúdos; ambientes educacionais devem
promover discussões, questionamentos, inquietações e estabecer quais são
seus princípios, filosofias, visão de mundo. Romper o pressuposto que existem
apenas pensadores sacramentados, é possibilitar à Comunidade Escolar ter
acesso à diversidade de pensamentos, olhares, sensibilidades. As temáticas
apresentadas e propostas em Oficinas Formativas muitas vezes são redefinidas
porque cada grupo, comunidade e indíviduo vão elegendo quais são emergentes
e urgentes; em determinados grupos a urgência e emergência pode ser a
questão de gênero enquanto em outro o acesso à água.
Uma conexão entre ambientes educacionais, produções transmídias e
temáticas inquietantes é promissora para uma produção audiovisual executada
por uma Comunidade escolar. É com essa perspectiva educacional que busco
sustentação à possibilidade de uso das produções com uma abordagem críticosensível19, “e essas condições implicam ou exigem a presença de educadores
18

Grosso modo, Transmídia é um conjunto de mídias que tem por função contar uma
determinada história ou evento. O advento das redes sociais digitais e o acesso aos smartphones
possibilita que a narrativa de uma comemoração no espaço escolar, seja divulgada em tempo
real e posterior. Tomo como exemplo a festa junina, fotografada e filmada no celular
imediatamente postada no Youtube, compartilhada no facebook, assistida no notebook, e
acrescida de comentários e compartilhamentos em diversas outras plataformas como o
Instagram, que podem originar memes, matérias, textos formais e informais. A mesma “notícia”
transita por várias mídias ao mesmo tempo, capilarizando a narrativa e os olhares sobre o evento.
19

Dou aqui o nome de crítico-sensível por compreender que é impossível acontecer um
verdadeiro processo educativo sem considerar o conhecimento e o aporte sensível dos
envolvidos. Seja a forma de perceber o mundo com seus sentidos, seja pelas suas
determinações e características únicas, oriundas da sua inserção cultural.
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e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos,
humildes e persistentes.” (FREIRE,1996, p. 26).
Sob o prisma da produção autoral de alunos e professores, a informação,
a notícia e as narrativas são reinventadas à medida que jovens e adultos fundem
elementos dos meios de comunicação com elementos da pedagogia, associados
aos saberes cotidianos de suas comunidades,
Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está
associada ao saber do senso comum, é a mesma curiosidade que
criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais
metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade
epistemológica (FREIRE, 1996, p. 31).

A produção audiovisual com fins pedagógicos e educativos já é uma
realidade na prática docente; desde os idos dos anos 2000, instituições têm feito
capacitações para docentes sobre a produção audiovisual. Uma dessas
experiências encontra-se registrada como ação da TV Escola, em 200420,
quando 300 vídeos produzidos por professores e alunos foram veiculados no
Canal; ou ainda nas produções da TV Anísio Teixeira, do Instituto Anísio Teixeira
- IAT, Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC/BA.
Desde 2008 estudando e trabalhando na Produção de Vídeos com
finalidade pedagógica, no IAT/SEC, nos projetos da TV Anísio Teixeira e
Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EmiTec), TV Pelourinho – Núcleo
de Educação Audiovisual, percebo o interesse de professores em produzir
vídeos com suas turmas nas escolas, porém falta uma proposta de formação
concreta, sistematizada, orientada com princípios didáticos e pedagógicos;
acompanhamento da produção e avaliação. As formações em produção
audiovisual ou orientam do ponto de vista técnico de produção ou teorizam sem
construir possíveis entrelaces de cunho pedagógico.
A formação e produção de vídeos possibilita a leitura diária e constante
dos fatos do cotidiano, dos fatos históricos, culturais, sociais e funciona

20

A TV Escola é uma plataforma de comunicação baseada na televisão e distribuída também
na internet. Na televisão, ela é distribuída por satélite aberto, analógico e digital, para todo o
território nacional, atingindo 15 a 20 milhões de antenas parabólicas. Além da distribuição por
satélite aberto, a TV é distribuída pelas operadoras de TV por assinatura.
Dísponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/tve/sobre>. Acesso 21 de maio de 2017.
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como um meio que necessita ser problematizado, não só como recurso de
entretenimento e exibição de vídeos, mas um modelo educacional flexível de
atendimento às diferentes demandas encontradas no espaço escolar e na
sociedade multicultural.
É necessário e possível que o coletivo instituinte/instituído da
comunidade escolar, a partir do próprio institucional escolar, transite
por outras expressões de currículo, interagindo com ela, não como uma
exigência formal, mas em resposta às demandas e necessidaes da
própria comunidade escolar, ligada a um contexto problemático
existencial, como fruto de uma negociação da comunidade, válida para
cada momento e contexto, mas sempre aberta a novas resoluções e a
novos itinerários. (LIMA Junior,2005, p. 200).

O conhecimento sobre narrativas audiovisuais amplia a possibilidade de
propor experimentações, e a avaliação técnica do que é produzido. Digo isso
porque, eu mesma, em minha experiência profissional como professora de
Língua Portuguesa, tinha apenas a prática de exibir filmes em sala de aula e
fazer uma “interpretação” como se fosse um texto, na verdade algo superficial.
Foi necessário passar por um curso de formação no Instituto Anísio Teixeira,
trabalhar produzindo conteúdos audiovisuais e ter uma segunda formação em
Tecnologia da Produção Audiovisual para conceber que trabalhar, do ponto de
vista pedagógico, com o audiovisual, vai muito além de exibir filmes e saber quais
são os personagens principais e a “mensagem do filme”. Retomo aqui a questão
da necessidade de saber ainda que, superficialmente, da Gramática do
Audiovisual, até porque a pretensão não é fazer de professores e alunos
cineastas, mas sim leitores e produtores de novas realidades (ou imaginários)
por meio de produção de vídeos.

Professores e alunos passam a ter

oportunidade de direcionar proposições estéticas, pedagógicas, técnicas e
avaliação dos suportes que melhor atendem as suas realidades, porque
concordo que
o audiovisual é o campo preferencial de trabalho das escolas “livres”,
dos projetos de educação para mídia e pela mídia e do trabalho de
produção audiovisual vindo das periferias, com ressonância nas
políticas públicas audiovisuais. Bentes destaca não só a importância
de o estudante discutir a partir do audiovisual, seu território, a cidade,
o bairro, a escola produzindo conhecimento sobre os outros e sobre si,
mas também de conhecer os diferentes procedimentos de linguagem
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do cinema, aprimorando o olhar, a fim de realizar uma leitura mais rica
dos materiais audiovisuai.s
(MELO, 2013, pag 137).

1.3 Proposição da proposta de trabalho
Os

professores

da

educação

básica

no

ensino

público

são

constantemente convocados a fazer formação nas mais diversas áreas do
conhecimento, muitas delas específicas para suas disciplinas. As formações em
Tecnologias Educacionais são cada vez mais ofertadas, principalmente após o
advento da internet e da expansão da Educação a Distância - EAD. Na esteira
dos cursos ofertados em Tecnologias Educacionais surgem as abordagens
sobre Produção de vídeos; grosso modo, os alunos são orientados sobre como
fazer roteiros, produção e edição básica, ou em alguns casos não têm orientação
nenhuma.
Entendo que uma produção de vídeo não é meramente um passo a passo
técnico, ela sempre envolve elementos de criação, pesquisa sobre o tema e
execução; e no caso dessa oficina e do meu trabalho, de forma que não fira nem
os direitos nem a dignidade humana.
É no âmbito do exercício da docência que o uso e a produção de vídeo
podem

conduzir

aos

questionamentos

de

realidades,

mudanças

de

comportamento, revisão de modelos de aprendizagens “...A produção coletiva de
significados, na cultura popular, está começando a mudar o funcionamento das religiões, da
educação, do direito, da política, da publicidade e mesmo do setor militar. ”( Jenkis,

2009 - p.

27). Mudanças na informação, cultura, arte, religião acontecem a todo o
momento, mas a velocidade com que acontecem tem surpreendido os espaços
escolares, principalmente na rede pública, e estes se encontram muitas vezes
desprevenidos e despreparados. Conceitos e definições estabelecidas em livros
didáticos repentinamente ganham novos pontos de vista a partir de releituras em
filmes, games, séries documentais.
O que norteou esta proposta de trabalho foi a possibilidade de uma
construção coletiva e crítica entre professores e alunos, pois
“A escola precisa ter projeto, precisa de dados, precisa fazer sua
própria inovação, planejar-se a médio e a longo prazos, fazer sua
própria reestruturação curricular, elaborar seus parâmetros
curriculares, enfim, ser cidadã” (GADOTTI, Moacir, 2000, p. 8).
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Uma proposta de Educação Audiovisual contribui para a construção de
discursos relativos à memória local e individual, fortalecimento das identidades
individual e de Comunidade Escolar, amplia as possibilidades de abordagem
quanto ao currículo em Linguagens e Artes Visuais, conecta os espaços
educacionais ás vertiginosas mudanças de cenários do mundo contemporâneo;
além de propor formas de cooperação, de coletividade e de integração entre os
indivíduos por meio de atividades lúdicas, prazerosas, questionadoras,
desvinculadas da hierarquia opressora.
Utilizei fundamentos de Paulo Freire para questionar a Formação de
Professores para a Educação Audiovisual. O que está posto, até o momento,
reproduz uma idéia tecnicista do vídeo quando o reduz a elementos de produção
e
Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um
lado, do exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade
ingênua à curiosidade epistemológica, e de outro, sem o
reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da
afetividade, da intuição ou da adivinhação (FREIRE,1996, pag. 45).

A formação da comunidade escolar para a produção de vídeo pressupõe
criação,

pesquisa,

criticidade,

respeito

aos

saberes

dos

educandos,

reconhecimento das suas identidades pessoais e culturais e assunção da
identidade comunitaria e social. Enfim, deve estar sustentada por aspectos
pedagógicos amplamente encontrados nos princípios freirianos.
Após período de avaliação de qual seria a melhor forma para execução
da proposta, conclui que o metódo mais adequado, pela possibilidade de ser
extracurricular, seria uma oficina formativa; assim esquadrinhando resultados,
intervenções e decorrências diversas para seus sujeitos e para mim, tanto como
pesquisadora como quanto educadora.
Nesse caso, o processo é claramente uma pesquisa-ação, haja vista o
planejamento para execução de uma proposta de intervenção. Busquei
referência no pensamento 1“que a pesquisa-ação geralmente supõe uma forma
de ação planejada, de caráter social, educacional, técnico ou outro”, THIOLLENT
(apud GIL, CARLOS 2002, p. 55).
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Ainda sobre a escolha da metodologia, método, instrumentos e técnicas
para a coleta de dados, fortaleci minha convicção por compreender que o que
pretendia fazer era 2“um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um
problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”
segundo THIOLLENT (apud GIL, CARLOS 2002, p. 55).
Após a execução da oficina foi possível estabelecer algumas conclusões
sobre a mesma e sobre o que tratava a pesquisa.
Quanto à duração. Tendo em vista que uma oficina desta natureza não
tem como finalidade a formação para o mercado de trabalho, esclareço que o
curso profissionalizante nesta área tem a partir de 400h.Quanto de duração é
necessário destinar a uma oficina formativa em Produção de Vídeo?
Priorizando como referência a aplicação em ambientes educacionais
destinados a público do Ensino Fundamental e Médio, e a partir do observado
durante a oficina, estimo um tempo aproximado de 30h. Levando em conta que
a mesma acontece paralela as atividades das Unidades Escolares, podendo ser
reeditada e aprofundada durante o ano letivo, assim como é possível incentivar
professores a usar a experiência em vídeo no desenvolvimento de atividades
pedagógicas estimulando a prática dos aprendizes de vídeo.
Quanto aos indicadores. Ao iniciar a pesquisa, apenas as etapas do
processo de ensino estavam definidas com certa clareza e segurança,
estabelecer quais eram os indicadores foi um processo delicado por necessitar
associar observações subjetivas às etapas técnicas. Foi necessário materializar
por meio de infográfico as relações entre o que há de concreto e abstrato no
percurso feito pela Educação Audiovisual numa oficina de vídeo.
Quanto à sequência de ensino. Estimando que uma oficina de Produção
de Vídeo (de curta duração) tenha uma carga horária de 30 horas, a distruibuição
do conteúdo terá que ser organizada e otimizada a fim de aproveitar os
momentos organizados em explanação, exercícios e atividades, execução do
produto final.
A sequência de planejamento para a Oficina No Vídeo eu Conto Histórias
foi distribuida da seguinte forma:
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Introdução ao Audiovisual. Esse conteúdo foi desenvolvido por meio de
exibição de filmes de curta duração com temáticas variadas que estivessem
conectadas com a proposta da oficina. Na Oficina no Vídeo Eu Conto Histórias
as temáticas das exibições foram selecionadas a fim de que fosse possível
trabalhar questões como identidade, pertença, preconceitos, igualdade,
questões de gênero, coletividade e temas que pudessem surgir a partir do olhar
dos participantes. Do ponto de vista conceitual e técnico, ao inserir este conteúdo
na oficina, paralelo ao questionamento sobre as temáticas, também é discutido
os gêneros e formatos de vídeo, e os diferentes tipos de narrativa que é
constituído cada um.
Produção de Argumentos. O argumento é a ideia antes da produção do
roteiro, é o que define o assunto a ser tratado em um vídeo. Tem por finalidade
estabelecer possíveis caminhos para a narrativa e a construção do roteiro. Após
a Introdução ao Audiovisual e a criação de Grupos Criativos, a etapa seguinte é
promover discussões para a escolha de uma temática para um exercício de
captação de imagens (filmagem ou fotografia). Este exercício possibilita a
criação de possíveis argumentos, que podem ser alterados ao longo da oficina,
que serão material para trabalhar a elaboração posterior de um pequeno roteiro.
As imagens são avaliadas e feita uma seleção de 3 ou 4 que discursem melhor
sobre a temática escolhida.
Produção. Em uma oficina de curta duração a abordagem para a produção
orienta para um planejamento básico, a forma como trabalhar em equipes, a
importância do trabalho coletivo e colaborativo. O planejamento é informal, não
há planilhas ou formulários; estas são as orientações básicas para a produção:
organizar a equipe de trabalho, registrar quem é responsável pelas etapas da
produção do vídeo, conferir o que é necessário para a execução da gravação,
verificar o que é necessário com base no roteiro, providenciar lanches e água,
manter todos os componentes informados das atividades a serem executadas.
Os exercícios de produção começam a ser feitos durante as primeiras
captações de imagens, os participantes que se identificam com essa etapa ficam
responsáveis por acompanhar o que acontece durante o processo de gravações.
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Roteiro/Pauta. O estudo de roteiro, quando feito profissionalmente, possui
muitos desdobramentos como conhecimento de pré-roteiro, criação de
personagens, escaletas, pontos de viradas e outras especificidades técnicas. A
oficina formativa simplifica a construção do roteiro. O desevolvimento deste
conteúdo acontece da seguinte forma: explicação de como usar um roteiro ou
pauta, a que tipo de narrativa audiovisual cada um atende: ficção, documentário,
entrevista. Em seguida é feito um exercício de pré-roteiro; este se parece com a
produção de uma crônica ou conto, uma contação de história sobre o tema que
se quer falar, criando personagens, informando em que local se passou a
história, e entendendo qual o começo, meio e fim.
Caso o argumento gere uma pauta, definir quais as falas necessárias e
quais as informações deverão ser dadas no vídeo.
Após o exercício do pré-roteiro, o roteiro é construído coletivamente. No
caso da Oficina No Vídeo Eu conto Histórias, o tempo do produto final tinha como
objetivo entre 30 segundos e 1 minuto de vídeo, o que equivalia a uma folha de
caderno universitário manuscrita. A orientação para dividir em cenas (cada vez
que a gravação muda de espaço, também muda a cena), definir se a cena é
externa ou interna, se dia ou noite, descrever um pouco o cenário ou locação21.
Deve ficar claro que a importância dessas informações se deve porque elas
norteiam as atividades da produção e da captação de imagens. Através do
roteiro é feito o planejamento da gravação; quem escreve não escreve para si,
mas para uma equipe que produz o vídeo.
Ex.: Cena 01/int/dia – Sala do 9º ano do Colégio Raymundo Gouveia
Felipe
(entrou na sala apressado/atrasado)
Já começou a aula?
O exemplo acima define o local, o personagem, o período do dia, as
possíveis interpretações que o personagem pode fazer. A produção deve
providenciar uma sala, figurino e os figurantes. Enquanto quem vai captar a cena
analisa quais as maneiras de filmar a entrada do personagem na locação.
21

Cenário é o local construído para uma filmagem, enquanto a locação são lugares já existentes
e usados para fazer a cenas. Em produção de baixo custo prevalece o uso de locações como
forma de reduzir os custos da produção.
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Assim, o roteiro para a oficina de 30 horas cumpre sua função de indicar
aos componentes de um Grupo Criativo o que deve ser planejado.
Captação de imagens. O conteúdo sobre Captação de Imagens começa
com a explanação sobre Planos e Enquadramentos; em seguida; exercícios de
identificação dos mesmos em vídeos exibidos. Para treinar e confirmar o
entendimento sobre planos e enquadramentos é feita uma atividade externa à
sala de aula; as primeiras imagens são fotografias, os planos e enquadramentos
são feitos de forma estática, logo depois são feitas a identificação e classificação.
Essa atividade possibilitar facilitar compreensão da forma como as cenas serão
gravadas.
Ex.: Cena 01/int/dia – Sala do 9º ano do Colégio Raymundo Gouveia
Felipe
(entrou na sala apressado/atrasado)
Já começou a aula?
Plano 1 - Geral da sala
Plano 2 - Médio de Felipe
Plano 3 - Fechado em Felipe
Plano 4 - Geral da Sala
Assim como o roteiro é simplificado, a instrução para planos e
enquadramentos também seguem a mesma orientação: Informações básicas
que atendam a necessidade da gravação de um vídeo de um minuto.
Ao apresentar esse conteúdo é necessário esclarecer a importância da
captação de imagem para a edição, pois a boa qualidade das imagens definem,
em certa medida, o resultado da edição.
Edição. A importância da edição está em fazer o participante perceber o
resultado do processo até então. O particpante passa a ter a percepção que uma
produção audiovisual não é apenas gravar e editar. Entre a criação do argumento
e a edição há um processo de elaboração de etapas de trabalho e construção
de uma narrativa, de um discurso. Desmonta-se nesta etapa o entendimento
raso que a edição é um processo de cortar/colar imagens e inserir trilha sonora.
O processo de ensino da edição retoma a criação do argumento pois
questiona qual a intenção do vídeo, também retoma a releitura do roteiro, pois é
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necessário seguir as orientações de quem pensou o passo-a-passo da história,
observar todas as possibilidades de imagens feitas por quem fez a captação. A
etapa da edição é uma aula sobre a importância de todas as etapas para que o
produto final seja o mais próximo possível do que foi idealizado pelo grupo.
O produto final. É necessário estabelecer que numa oficina de vídeo de
30 a 40 horas a intenção não é “formar” cineastas, diretores, cinegrafistas ou
qualquer outro profissional da cadeia do audiovisual. O produto final (vídeo) de
uma oficina desse tipo é rudimentar, com falhas perfeitamente percebidas e
discutidas após a conclusão, com o questionamento do que seria feito de
maneira diferente. Para os participantes, o produto final é sempre o vídeo de até
um minuto, para a pesquisa o produto final é a sistematização das etapas dos
processos de aprendizagem e a relação com percepção que os participantes
passam a ter de si e do seu meio.
Do ponto de vista da sequência de ensino, o conteúdo poderá ser dividido
em seis etapas: Introdução ao Audiovisual, Criação de Argumentos, Produção,
Roteiro/pauta, Captação de imagens, Edição.
O tempo estimado para cada etapa tem aproximadamente cinco horas
para execução com explanação e exercícios; os exercícios não devem ser
desvinculados do produto final, pois são as atividades propostas que resultam
no vídeo que será produzido.
Enfim, esta pesquisa se propôs discutir sobre as formas de se planejar e
de se executar as etapas da produção de vídeos em espaços educacionais; para
além das questões meramente técnicas. O relatório é um veículo para
compartilhamento dessa experiência, seus resultados e conclusões.
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2. NARRATIVA DO PERCURSO – OU POR DENTRO DA HISTÓRIA

Descrição dos procedimentos de uma oficina de audiovisual em
ambientes educacionais. Descrevo e analiso a partir de então a minha trajetória
na construção da Oficina Formativa No Vídeo Eu Conto Histórias, que começa
com uma outra oficina, não finalizada, por questões dentro da escola. Pois a
primeira tentativa, que me demandou quatro meses de trabalho, acabou não
vingando, do ponto de vista de realização, mas me rendeu reflexões que
fortaleceram a oficina que posteriormente fiz. Razão pela qual discorro sobre
isso aqui.
Quanto à delimitação do campo de execução, a pesquisa-ação seria
inicialmente feita com a comunidade escolar da 22 Escola Estadual A. M23.,
Ensino Fundamental II, diurno, pertencente à rede estadual de educação; sendo
esta localizada no bairro de Pau da Lima. Com alunado, em sua maior parte,
oriundos da região de Pau da Lima, São Marcos e Sete de Abril. Porém diante
do quadro de violência que afetava aquela escola, com registro de ameaças a
professores, agressões entre alunos, entorno complicado devido a questões
como tráfico, avaliei que o melhor encaminhamento seria mudar o lócus da
pesquisa e a execução da oficina, tendo em vista que a mesma tem em seu eixo
mais concreto o trabalho com imagens e o registro do cotidiano dessas pessoas.
A execução do projeto foi em seguida encaminhada para o Colégio
Estadual Raymundo de Almeida Gouveia, no bairro de Castelo Branco, na escola
e entorno já descritos. Os diretamente contemplados foram os professores e
alunos; mas essa ação foi indiretamente extensiva à comunidade escolar por
meio da formação, por apresentar uma nova proposta (dentro da escola) - de
historiciar, questionar, abordar temáticas e ter domínio de uma prática já usada,
qual seja, a dos formatos contemporâneos em vídeos para uso pedagógico;
feitos através da possibilidade de retratar a cultura da localidade e de ampliar o

22

Incluo no apêndice o relato da breve experiência, como exemplo dos percalços de uma
pesquisa.
23

Reservo-me o direito de não citar o nome da Unidade Escolar por questões éticas, de
segurança e respeito aos profissionais que nela atuam.
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sentimento de pertença e grupo; enfim de exercer um discurso autônomo por
meio das narrativas audiovisuais.
O que visei desta proposição foi uma construção significativa quanto ao
planejamento de formação de comunidades escolares para a produção de
vídeos, que impactasse de forma positiva na aprendizagem dos alunos e
professores, bem como influenciasse seus amigos, colegas e grupo social
indiretamente, de diversas formas; e também que colaborasse na construção da
autonomia nas relações sociais da escola com a comunidade que a abriga,
criando assim uma rede de multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, na
qual, aos participantes, denominei de grupo criativo.
O que chamo aqui de Grupo Criativo são as pessoas com algum interesse
por produção de imagens estáticas e em movimento, por produção textual para
imagens (roteiro), por produção musical, produção de base, conhecimento
básico de tecnologias ou curiosidade sobre aspectos do audiovisual; porém com
o recorte de pertencer de alguma forma ou de ter alguma ligação com o ambiente
educacional em que foi realizada a oficina. Sejam os membros desse grupo
professores, alunos, funcionários, ou até mesmo os familiares responsáveis
pelos alunos.
O grupo pesquisado teve como proposta inicial para composição alunos
do 9º ano do Ensino Fundamental II ao 2º ano do Ensino médio. Dez alunos
participariam da oficina, sendo dois por sala e seis professores que lecionassem
nessas classes, além da participação dos funcionários. Esse Grupo Criativo
passou pelo processo de a seleção, feita por meio de ficha de inscrição; nesta
houve uma justificativa para a participação na oficina. O critério de escolha foi
determinado por apetência e demonstração de competência mínima para a
proposta, além desses critérios, outros indicadores foram utilizados, tais como
percepção de si, colaboração, fatos e eventos, diferenciação entre narrativas e
mudança atitudinal. Apetências, competências e indicadores serão discutidos
com mais vagar mais à frente, ao descrever a execução da Oficina Formativa no
Vídeo Eu Conto Histórias.
É preciso ressaltar que os funcionários da Unidade Escolar foram
incluidos na seleção e participariam das atividades da oficina; todavia a própria
dinâmica da escola e o modelo de contratação dos mesmos (prestação de
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serviço terceirizada) tornou impeditiva a participação dos mesmos, resultando
assim que nenhum funcionário se inscreveu ou participou das atividades. Apesar
de pertencerem ao quadro da comunidade escolar, estes são alienados da
participação de atividades pedagógicas que são propostas nesse ambiente. Os
funcionários ao participarem dos projetos também teriam o sentimento de
pertença em relação a escola, contribuido com seu olhar sobre o espaço e as
atividades desenvolvidas. Prova disso é encontrarmos servidores que, mesmo
trabalhando em ambientes escolares, vivem situação de escolaridade não
concluída, e não há projetos de qualificação e de inserção dessas pessoas no
dia a dia da escola, na compreensão do que é aquele ambiente, do que
significam ali, o que o trabalho dos mesmos contribuem e melhoram dinâmica da
escola. Logo, o conceito de Grupo Criativo é para toda comunidade escolar,
ainda que um dos segmentos não tenha tido neste momento participação efetiva.
Para a efetivação da oficina estabeleci um comparativo sobre dois tipos
de produção audiovisual, uma profissional e outra espontânea, para a
compreensão do que poderia ser feito; o que foi proposto a seguir tem como
base as observações ao longo da experiência como instrutora/professora em
cursos e oficinas de audiovisual. Em que é possível diferenciar do ponto de vista
concreto as características de uma produção amadora da profissional.
Com esse conhecimento sobre produção profissional, amadora e a
confluência de ambas resultando em um processo de hibridização da produção
audiovisual, estabeleci um link entre o que é possível fazer para que uma
produção dentro de uma unidade escolar possa ter a qualidade necessária para
atrair a atenção do “espectador”; e ao mesmo tempo ter os custos de uma
produção amadora, criando assim uma possibilidade de hibridismo, já citada,
entre a produção espontânea e a profissional.
Entender o que diferencia os tipos de produção possibilitou perceber qual
a melhor forma de planejar uma produção e as etapas necessárias para que a
mesma seja exequível. Dividi, pois, em dois tipos de produção: espontânea e
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profissional 24. Nesse contexto, ainda há a possibilidade de uma produção híbrida
e convergente. Cada uma delas pode ser reconhecida a partir de algumas
características, mais ou menos frequentes ou misturadas.
A Oficina Formativa teve sua base de ensino na Produção Híbrida 25, pois
havia uma equipe pedagógica com conhecimentos profissionais da Produção
Audiovisual, porém os equipamentos eram aparelhos celulares. Os conceitos e
técnicas da produção profissional foram aplicados ao uso dos aparelhos na
produção de vídeo de curtíssima duração.
Pretendi assim delinear características da produção, estimular a autoria e
a produção de material artístico-didático-pedagógico na linguagem audiovisual
por professores, alunos e funcionários diretamente. E por fim exibir documentário
produzido que retratasse a trajetória da experiência, bem como os vídeos
também produzidos pelos sujeitos da experiência, em evento marcado a partir
do final da oficina, em exibição pública para a comunidade (esta exibição ocorreu
em 07 de julho de 2016, aproximadamente três semanas após o fim da oficina).

24

As características citadas são encontradas nos manuais de produção de vídeo, nos tutoriais,
livros de comunicação e demais leituras ligadas ao fazer audiovisual. Autores como Bill Nichols,
Edgar Moura, Doc Comparatto, Catherine Kellison, Arlindo Machado, Consuelo Lins e outros
tantos; que fornecem vasto material para entendimento das características da produção
audiovisual, assim como para a possibilidade de elaborar o que chamo neste trecho de produção
híbrida.
25

Para melhor compreensão do que denomino de Produção Hibrída, no contexto da Educação
Audiovisual, estabeleci parâmetros comparativos classificando em três tipos de produção:
Espontânea – Baixo custo, não possui equipe de produção, equipamentos improvisados,
despreocupação com a qualidade final do produto, focada no conteúdo, sem etapas de
planejamento, estética audiovisual indefinida, proposta de autoria desvinculada dos grandes
meios de comunicação, público alvo na mesma faixa etária, janelas de veiculação youtube,
vimeo, redes sociais.
Profissional – Alto custo, equipe de produção profissional, equipamentos necessários às
variáveis de produção, controle de qualidade do produto final focada nos conceitos/conteúdo e
forma, cumprimento das etapas de planejamento, elaboração de projetos antes da execução,
estética audiovisual definida nos projetos, veiculação convergente e transmídia, público alvo
definido, janelas de veiculação em canais abertos e novas mídias.
Produção Híbrida – Baixo custo, pequena equipe de produção constituída por trabalho
colaborativo e coletivo, uso de equipamentos mobile, controle da qualidade do produto final de
acordo com os equipamentos usados, etapas de planejamento flexíveis, estética audiovisual
experimental, janelas de exibição em canais da internet, inserindo possibilidade de mostras de
vídeos em espaços educacionais e culturais como resultado da produção coletiva e colaborativa.
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2.1. Procedimentos que antecederam a Oficina Formativa – ou
etapas de uma pré-produção

Descrevo a seguir os procedimentos que antecederam a Oficina
Formativa, que são tão importantes quanto a própria oficina. Uma pré-produção
ou planejamento indica o cuidado, a responsabilidade com os sujeitos da
pesquisa e transparência nas ações que foram implementadas no ambiente
escolar. Por ser uma pesquisa aplicada com adolescentes e jovens, menores de
idade, são sempre necessários cuidados redobrados com a segurança e com o
conteúdo expresso durante o processo; apesar dos riscos numa pesquisa com
produção de vídeo serem mínimos, estes foram previstos em formulário
específico do Comitê de Ética da Uneb a fim de assegurar o cumprimento dos
procedimentos legais indicados pela universidade.
Os procedimentos que antecederam a oficina (pré-produção) perpassam
por questões que vão desde a seleção do lócus até escolhas dos equipamentos
que foram utilizados; foram aproximadamente sete meses de planejamento e de
organização antes da execução.

A escolha do lócus

Figura 6.Fachada do Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia

A escolha do Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia (figura
Figura 6) impactou na qualidade da oficina pela estrutura física que o mesmo
dispunha: sala de vídeo, equipamento de som (caixa amplificada), projetor, ar
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condicionado na sala, mobiliário em boas condições de uso, espaço para
aproximadamente 35 pessoas.
Outras questões também foram importantes para a minha escolha da
unidade escolar como lócus da pesquisa, dentre elas: pertencer ao quadro de
professores na condição de Professora de Língua Portuguesa e Redação,
ministrar aulas nas turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio;
acompanhar o cotidiano dos alunos nos momentos de intervalos e aulas,
acompanhar o cotidiano da comunidade escolar, projetos, carências,
paralisações, público que atende; possilidade de continuar implementando
Oficinas de Educação Audiovisual juntamente com projetos já implantados no
colégio, além da estutura física e de equipamentos favoráveis à execução da
Oficina Formativa. Esse é na verdade o contexto e a ambiência da pesquisa. É
de onde eu vejo, de onde eu parto, desse lugar de participação, de estar dentro
e em compromisso. Essa é a posição do pesquisador dentro da pesquisa. Sendo
sujeito, trajeto e objeto, como já diz a Etnocenologia 26, a respeito do pesquisar
quando se tem o coração dentro do processo.
A sensibilização dos gestores
Durante o processo de planejamento da oficina, no período entre os
meses de dezembro e maio, houve eleição para Dirigente Escolar e, portanto,
mudança dos gestores da escola. Em fevereiro de 2016, tive uma reunião para
apresentação da proposta da pesquisa do mestrado. Como primeira experiência
dos novos gestores em abrigar um Projeto de Pesquisa Aplicada na Unidade
Escolar, foi necessário explicar procedimentos como autorização por meio de
documentos, tempo de espera para liberação pelo Comitê de Ética, assegurar

26

“Optando pelo termo etnocenologia, esta nova disciplina se identifica com a contemporânea
construção de um paradigma. Aproximada, e não apenas etimologicamente, da perspectiva
clássica e matricial da reflexão sobre a variabilidade humana no espaço e no tempo, denominada
em 1787 de etnologia, a etnocenologia se inscreve na vertente das etnociências e tem como
objeto os comportamentos humanos espetaculares organizados, o que compreende as artes do
espetáculo, principalmente o teatro e a dança, além de outras práticas espetaculares não
especificamente artísticas ou mesmo sequer extracotidianas .”
BIÃO, Armindo. Etnocenologia: textos selecionados. Greiner, Christine e Armindo Bião (org.).
São Paulo, annablume, 1999.
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os critérios de seleção dos participantes e a necessidade de colaboração da
gestão para o bom andamento das atividades. Tudo isso para criar um ambiente
propício a mudanças, a um estado de aceitação coletivo de novos processos.
Criar um estado coletivo propício à aplicação de uma oficina também faz parte
da intervençao da pesquisadora.
Aos gestores Everaldo Pattas Filho e Leila Mila Rufino foi proposta a
aplicação da Oficina Formativa No Vídeo Eu Conto História, ajustando o período
de execução ao caléndário letivo, a fim de não comprometer as atividades da
escola. São procedimentos de quem está dentro e conhece. São atitudes
definidas a partir do lugar do olhar e do fazer da pesquisa (figura 7).
No período anterior à execução da Oficina fui detalhando cada movimento
feito rumo à execução, informando datas de seleção, reuniões, autorização para
a participação dos instrutores e monitores. Solicitei pauta em uma reunião de
professores a fim de sensibiliza-los para a proposta que estava sendo trazida
para a escola. Um cuidado na preparação para o acolhimento em cada membro
da escola que estava sendo de algum modo atingido. O cuidado, no caso de uma
pesquisa como essa, é uma estratégia metodológica também.
Todos os documentos assinados, assim como cópias do material didático
foram disponibilizados para serem arquivados na Unidade Escolar a fim de
dirimir qualquer dúvida que pudesse vir a ocorrer por parte de professores,
responsáveis pelos alunos ou mesmo pelo órgão central de Educação.
A proposta foi aceita pela gestão, que vislumbrou a possibilidade de
continuidade do trabalho com outras turmas nos anos seguintes, e a intenção de
que outros professores se interessassem em desenvolver práticas pedagógicas
com o uso do vídeo.

Figura 7.Reunião para apresentação da proposta da Oficina No Vídeo Eu Conto Histórias, gestores
Everaldo Pattas e Leila Mila Rufino. Fevereiro de 2016.
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Preparação do material didático. O material didático em um primeiro
momento foi pensado para ser elaborado especificamente para a oficina, mas ao
avaliar as questões de citações, direito de imagem e de direitos autorais, além
de diagramação e dos custos de impressão, optei por usar o material já pronto
do Instituto Claro (figura 8), tendo em vista que o mesmo utiliza licença Creative
Commons (livre para reprodução) e trabalha com os conceitos de micro vídeos,
1 minuto.

Figura 8.Capas do material didático utilizados e distribuídos na Oficina Formativa no Vídeo Eu Conto
Histórias . Disponível em:www.clarocurtas.com.br. Acessado: 03 de março de 2016

Também foi levado em conta o apoio da Secretaria da Educação do
Estado da Bahia na produção do material do Instituto Claro; observei que havia
investimento nesse tipo de publicação. Logo, nada mais justo que usá-lo com
professores, alunos e funcionários da Rede Pública.
Além dos Guias do Instituto Claro27, outros materiais didáticos com
licenças livres foram analisados; em todos foram observadas questões como;

27

Os guias são disponibilizados para download no seguintes endereço:
<http://projetolaboratorio.com.br/downloads/>
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clareza do texto, uso de exemplos de vídeos, orientações que extrapolavam as
questões técnicas e o público alvo.
Os critérios que prevaleceram sobre os outros materiais didáticos foram:
a utilização em oficinas de escolas das Redes Públicas Estadual da Bahia e
Municipal de Salvador; formação de professores na capital e interior em oficina
formativa no ano de 2011 em parceria com o extinto Núcleo de Tecnologia
Educacional – NTEs e Instituto Anísio Teixeira; apoio da Secretaria da Educação
para execução das oficinas do Claro Curtas; linguagem compatível com o público
da Oficina formativa No Vídeo Eu Conto Histórias; qualidade pedagógica e
gráfica, e por fim relação custo/benefício para a impressão do material.
Os participantes da oficina receberam kits com classificadores, guias de
produção, bloco para anotações, canetas, lápis e borrachas; os professores
receberam em seus kits o Guia do Educador. Todo material gráfico continha a
logomarca ( figura 9) da Oficina Formativa, a criação da identidade visual do
projeto foi anterior à Pesquisa do Mestrado; feita sob encomenda, por uma
equipe de designers específicamente para as oficinas de vídeo No Vídeo Eu
Conto Histórias, utilizada também como vinheta de abertura do documentário.
Foram produzidos 35 kits didáticos, fichas de inscrição, questionários e
certificados de conclusão da oficina28; todo material foi impresso em minha
residência em duas impressoras, uma laser monocromática e uma jato de tinta
colorida, utilizando papéis ofício A4 e B5. Assim como a confecção e montagem
feita por mim em horas vagas durante o período de aproximadamente um mês.
Ao optar por esse tipo de produção doméstica, reduzi os custos do material em
relação a produção em gráficas rápidas.

28

Todos materiais produzidos, exceto os Guias do Instituto Claro, encontram-se no apêndice.
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Também percebi a possibilidade que com um planejamento orçamentário
por parte de escolas e ongs, é possível a produção do próprio material a um
baixo custo.

Figura 9.Identidade visual da Oficina

Seleção dos equipamentos utilizados. Quanto aos equipamentos
usados na oficina, mesmo tendo acesso e sendo possível disponibilizar
aparelhos semi-profissionais, ou mesmo profissionais, fiz opção pelos
equipamentos menos sofisticados e mobiles, para que os exercícios de gravação
pudessem se aproximar ao máximo da realidade da escola e dos alunos; além
de explorar as possibilidades com este tipo de equipamento menos sofisticado e
mais acessível aos participantes.
O objetivo foi demonstrar aos professores e alunos que com um celular
ou tablet, associados à compreensão dos processos, o vídeo pode ser muito
mais que uma ferramenta inerte; como é inerte um cartaz escolar. Foram
disponibilizados para os participantes: quatro notebooks com configurações
básicas, dois tablets, um tripé semiprofissional, três cartões de memória, uma
câmera fotográfica semiprofissional e uma profissional, três pen drives, um
soundbars, uma caixa amplificada, quatro fones de ouvido simples. Os
equipamentos não pertenciam ao colégio. Durante a execução da oficina alguns
equipamentos foram usados; outros não despertaram interesse dos participantes
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em usá-los. Os professores disponibilizaram seus notebooks pessoais, celulares
e caixas de som; assim como alunos disponibilizaram seus celulares. Enfim, não
houve falta de equipamentos, apesar de alguns pequenos problemas de
funcionamento. No relato da oficina, esse tema do uso dos equipamentos e da
divisão/junção de equipes será mais abordada quando discutir o segundo
indicador de análise, que estabelece as Questões colaborativas e participativas
da oficina.
A seleção dos instrutores e monitores
A experiência com seleção de pessoas no período em que fui
coordenadora/técnica em Orgãos Públicos como Secretaria de Educação de
Dias D´Àvila/ SEDUC,

o Instituto Anísio Teixeira/IAT e a Coordenadora

Pedagógica da Rede TV Jovem (TV Pelourinho, TV Irecê e TV Vila Nova da
Rainha) determinaram procedimentos para a escolha do instrutor e monitores da
oficina baseados em critérios objetivos, que podem ser aplicados em qualquer
instituição; estabeleci o perfil profissional que melhor atendia à demanda a ser
executada, entretanto questões pessoais também foram determinantes; entre
elas, já ter tido experiência anterior de trabalho conjunto com os possíveis
colaboradores.
Faço neste ponto um adendo sobre as possibilidades de seleção dos
instrutores. Havia um leque de escolhas possíveis devido ao meu trabalho com
audiovisual nos últimos anos: profissionais, colegas de trabalho e amigos que se
dispunham a participar da oficina e da produção do documentário; dentre estes,
educadores da TV Anísio Teixeira/IAT, profissionais das emissoras de TV de
Salvador ( ex-alunos da ETEBA), colegas de formação do curso Superior
Tecnologias da Produção Audiovisual, educadores da TV Pelourinho, do Centro
Juvenil de Ciências e Cultura e outras pessoas de ordem profissional.
Os indicadores para esta seleção foram estabelecidos a partir da
observação dos princípios de que a formação não deveria ser apenas de ordem
técnica, mas que deveria permear os aspectos importantes da pesquisa relativos
à

construção

de

um

discurso

de

pertencimento,

empoderamento,

reconhecimento; e o entendimento de narrativas autorais como memórias
pessoais e da comunidade escolar.
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Estabelecidos os referenciais de seleção, o passo seguinte foi
sistematizar os critérios necessários que atendessem à demanda de uma Oficina
Formativa para professores, funcionários e alunos em uma escola pública da
periferia de Salvador. Elenquei as balizas de seleção que atendessem os
critérios para qualquer instituição; elas não se esgotam nessa seleção e podem
(devem) ser redefinidas de acordo com a realidade de cada espaço educacional
e demanda pedagógica.
Os critérios de seleção do instrutor e monitores que atuaram na oficina
foram:
a) atuação com audiovisual em espaços educacionais;
b) experiência com produção colaborativa;
c) relação com a localidade – entender a realidade de escolas de
periferia e ter um discurso coerente com a realidade do bairro;
d) Faixa etária entre 20 e 30 anos – próximidade com olhar jovem;
e) Ser oriundo de projetos sociais com formação em produção de
vídeo (TV Pelourinho, Centro Juvenil de Ciência e Cultura, Casa Brasil, Oi
Kabum, Cipó)
f) Formação de nível superior em Cinema, Produção Cultural,
Multimeios, Produção Audiovisual, Rádio e TV e/ou afins
Após estabelecer o perfil dos profissionais que iriam ministrar a oficina
juntamente comigo foram convidados três jovens: um instrutor (Rafael
Vilanueva) e dois monitores (Cristiana Fernandes e Ricardo Lima)
Quanto às atribuições do monitor, assim defini: Ler os Guias de Produção
(material didático), fazer proposições a partir das atividades sugeridas pelo
material didático, ministrar noções básicas da técnica de produção no momento
de aula teórica ( definições e exemplos de roteiros, enquadramentos, planos,
ângulos, produção, edição, termos e práticas que fazem parte do universo
audiovisual), estabelecer os critérios para divisão das equipes (grupos criativos),
gravar e fotografar as ações da oficina29 e seus personagens, tanto nas aulas,

Esse procedimento foi responsável pela “invisibilidade” da câmera gravando e fotografando os
registros usados no texto e documentários; durante o processo da execução da oficina a equipe
pedagógica registrou quase tudo que era possível, sem o estranhamento por parte dos
participantes. Um dos participantes (aluno) percebeu o que acontecia e expressou da seguinte
forma “olha só: enquanto um ensina ou fala, os outros filmam e fotografam, a gente nem percebe
29
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como nas atividades práticas; acompanhar a produção de vídeo dos
participantes; fazer mediação entre monitores e participantes
Quanto às atribuições dos monitores, a definição foi: participar da oficina
contribuindo com relatos de experiência e exemplos, gravar e fotografar as ações
da oficina e seus personagens, tanto nas aulas, como nas atividades práticas;
distribuir os equipamentos, assegurar o uso dos equipamentos corretamente a
fim de não os danificar, mediar conflitos entre participantes das equipes, orientar
para soluções técnicas na produção de vídeo, auxiliar na produção dos vídeos.
O Instrutor e monitores foram remunerados pelas 32 horas de aula, como
previsto no planejamento orçamentário da pesquisa e informado nos formulários
aos Comitê de Ética da Uneb. O valor da hora/aula foi o mesmo vigente por
ONGs para educadores sociais no período de junho de 2016; havendo uma
diferença de valor entre o Instrutor e monitores, tendo em vista que o instrutor
possuía mais atribuições.
Optei pela instrução remunerada da oficina, como uma das formas de
reconhecimento do trabalho do Educador Audiovisual; o trabalho de um
Educador Audiovisual pode ser voluntário, esta é uma escolha pessoal; todavia
as horas de planejamento, leituras, custos com formação e aperfeiçoamento,
compra de equipamento devem ser levados em conta ao se ministrar uma
Oficina ou curso de Produção Audiovisual. Remunerar foi também a forma de
mensurar o quanto uma instituição poderia investir nesse tipo de formação para
alunos e professores, com uma carga horária de 32 a 40 horas, ressalto que
assumi todos os custos relativos a Oficina Formativa e relativos a pesquisa do
mestrado.
A conclusão é que um investimento oneroso, quando feito de modo
individual, mas de maneira institucional, o custo é bem pequeno, e pode ser feito
por meio de parcerias, editais de formação, Programas do Ministério da
Educação (MEC) a exemplo do Mais Educação30. Instrutores e monitores da
que tá sendo filmado. A gente vai ver essas imagens? ” (ipsis verbis ). As imagens foram exibidas
ao final da oficina.
30

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e
regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação
para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da
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Educação Audiovisual são formadores de agentes multiplicadores dentro dos
espaços educacionais para uma produção que, como já colocado antes, não tem
como demanda a formação para o mercado de trabalho. Contudo, não excluo o
trabalho voluntário, mesmo argumentando em favor do Educador Audiovisual
como modelo de atuação remunerada; até médicos, advogados, enfermeiros,
assistentes sociais, psicólogos, professores e outros profissionais atuam de
forma voluntária suprindo demandas da sociedade, dos vulneráveis socialmente;
e para a satisfação do seu bem-estar pessoal.
A oficina foi ministrada por uma equipe pedagógica composta por quatro
pessoas: Pesquisadora/produtora, instrutor e monitores; esclareço aqui a
necessidade de quatro pessoas31 na ministração, tendo em vista que o
planejamento previa o trabalho com divisão de equipes (formação de grupos
criativos) para gravações, produções, edições. O número de componentes da
equipe pedagógica é variável de acordo com o número de participantes de uma
oficina de vídeo. O ideal é que se tenha um monitor para cada cinco
participantes, número reduzido para que seja dada atenção necessária ao
acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem e produção de vídeos.
Cada monitor foi responsável por orientar as questões práticas em uma equipe
de trabalho (grupos criativos), assim como participar de maneira horizontal das
opiniões, exemplos e relatos. As orientações para a produção foram do instrutor,

Educação Integral.As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito
Federal fazem a adesão ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por
desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação
ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital;
promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da
natureza e educação econômica.
Disponívelem:<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/116-quem-e-quem1534541290/sebeducacao-basica-2024241802/41181-historico-mais-educacao –
acessado em 24/01/2017
31

A prática em Ongs como a exemplo da Rede TV Jovem é de um instrutor e dois monitores
para cada turma de 25 alunos; enquanto na TV Anísio Teixeira/IAT/SEC a equipe é formada por
dois a quatro professores (instrutores) todos pertencentes à rede estadual.
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pois este havia se apropriado das técnicas usadas por meio de leitura do Guia
de Produção, além de ter elaborado proposições para a oficina.
Apesar de ter critérios estabelecidos para cada monitor e instrutor,
aplicáveis em qualquer processo de seleção de profissionais, faço um breve
histórico pessoal e profissional de cada um dos participantes (figura 10) no intuito
de correlacionar aos critérios preestabelecidos:
Rafael Vilanueva (instrutor) – 24 anos, Bacharelado Interdisciplinar em
Artes, área de concentração em Cinema e Audiovisual, UFBA.

Figura 10.Pesquisadora monitor, e instrutores. Da esquerda para direita, Cristiana Fernandes (monitora),
Ricardo Lima (monitor), Rafael Vilanueva (monitor). Ao atrás, Cristiane Britto (pesquisadora).

Bolsista ProEXT – Programa de extensão universitária (ACCS – Memória
Social: Audiovisual e Identidades), Oficina de Edição com a UFBA e apoio do IAT
(Instituto AnísioTeixeira) aos NTE’S (Núcleo de Tecnologia Educacional). Ensino
de audiovisual para professores da rede pública estadual. NTE‐Odorico Tavares
/ NTE-Alagoinhas.
Morador do Centro da Cidade, foi monitor do CJCC (Centro Juvenil de
Ciência e Cultura) nas áreas de produção de vídeo e edição. Foi instrutor na TV
Pelourinho das disciplinas Introdução ao Audiovisual e Edição, participou das
oficinas Curtas Claro em Salvador como monitor.
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A escolha de Rafael foi fundamental por seus estudos em Memória Social,
audiovisual e Identidades; e seu discurso sobre identidades na produção de
vídeo.
Cristiana Fernandes – 23 anos, Bacharelado Interdisciplinar em Artes,
área de concentração em Cinema e Audiovisual, UFBA, cursando Jornalismo na
UFBA.
Quando aluna do Ensino Fundamental foi selecionada para também ser
aluna da TV Pelourinho; segundo a página na Web da TV Pelourinho “Os jovens
ingressam no projeto através de uma seleção anual. Nela tem como critérios: ser
estudante de escola pública, ter entre 16 e 24 anos e ter renda per capita familiar
de até meio salário mínimo mensal. ” Cristiana foi das primeiras turmas da TV
Pelourinho (2007/2008) fazendo as oficinas que eram oferecidas. Pelo bom
desempenho se tornou monitora da TV Pelourinho, depois apresentadora dos
programas Alô Pelô e Tudo que Há; através de parcerias da ONGs viajou até a
Europa por duas vezes para intercâmbios com outras Ongs que tratam de
inclusão social por meio da arte, cultura e comunicação. Foi selecionada em
2015, segundo noticiado na impressa local, para participar do Programa de
Intercâmbio em Comunicação Comunitária32, entre as cidades de Salvador e
Atlanta. E em 2016 para um Projeto Laboratório de Novas Ideias (Lab Y), do
Jornal CORREIO/Rede Bahia, direcionada a jovens comunicadores.
Cristiana é moradora de Castelo Branco e com um discurso aguçado e
sensível sobre o empoderamento feminino, especificamente da mulher negra;
sobre a Identidade dos jovens da periferia de Salvador; a importância do estudo
como forma de ultrapassar barreiras e preconceitos.
A seleção de Cristiana para ser monitora se deu por ser do bairro, mulher,
e por ter extrapolado as suas experiências para além do Miolo Central da cidade
(periferia), já citado antes; a possibilidade de sua postura influenciar fortemente

32

O programa foi criado com o objetivo de promover uma troca de experiências entre jovens que
atuam na comunicação comunitária dos dois países e visa fortalecer os laços entre pessoas no
Brasil e nos EUA. Assim, os participantes conhecerão ativistas e organizações de comunicação
comunitária e irão produzir conteúdo para seus meios de comunicação e redes sociais sobre
suas experiências no intercâmbio.
Disponível em: <http://correionago.com.br/portal/programa-levara-duas-jovens-comunicadorasde-salvador-para-intercambio-em-atlanta-eua/ > acessado em 24/01/2016
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o público jovem/feminino da oficina quanto ao pensamento da postura feminina
ante a comunidade, além de releituras sobre o papel feminino nas obras
audiovisuais e produções audiovisuais.
Ricardo Lima – 28 anos Estudante da Graduação em Cinema da
Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC).
Foi aluno da TV Pelourinho, e meu aluno nas disciplinas Comunicação e
Introdução ao Audiovisual na referida instituição. Por conta do seu desempenho
tornou-se monitor e logo depois cinegrafista da Produtora Social da TV
Pelourinho.
Na trajetória percorreu várias cidades do interior da Bahia, produzindo
vídeos para TV Pelourinho, que retratam o universo da realidade interiorana;
participou das filmagens da Conferencia Nacional de Juventude na Bahia, nos
grupos locais (interior). Gravou vários documentários e os programas Alô Pelo
e Tudo que Há. Exerce de maneira autônoma a profissão de cinegrafista e
fotógrafo.
Ricardo é morador de Castelo Branco, mas um detalhe fundamental para
além da questão de pertencer ao bairro, é que o mesmo foi aluno do Colégio
Estadual Raymundo de Almeida Gouveia. Ricardo trouxe com ele o discurso de
buscar horizontes fora dos muros da escola, da possibilidade de se aperfeiçoar
e de encontrar seu caminho profissional; houve um reconhecimento como jovem
da periferia e de escola pública desconstruindo as imagens preconceituosas
associadas à criminalidade.
Os professores se viram na condição de alunos de Ricardo, rompendo
também a imagem de hierarquia entre professores e alunos. Havia naquele
instrutor a representação de uma ruptura, o professor também aprende com exalunos e alunos. A recepção de Ricardo pelo grupo de participantes foi
impressionante, havia um orgulho de gestores, professores e alunos em ter como
orientador de audiovisual um morador do bairro e ex-aluno do colégio.
O perfil profissional e pessoal de cada um deles estabeleceu resultados
positivos na execução da oficina, na construção das narrativas e dos discursos
dos participantes. O fato de terem histórias próximas de êxito na area de audio
visual e uma vivencia do bairro funcionou como um recurso pedagógico
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importante de referencia e de exemplo, não explicito, mas sempre presente, para
os alunos. Houve uma identificação com a equipe à medida que reconheceram
que havia duas mulheres e dois homens, sendo dois moradores do bairro e dois
não-moradores, uma professora do colégio e um ex-aluno; instrutores jovens e
maduros; os participantes se reconheceram de várias formas na configuração
dos condutores da oficina. A diversidade dos diversos “instrutores”, bem como a
possibilidade de aprendizagem entre si e com todos também foi uma
característica do processo.
Trouxe para este relatório o perfil profissional e uma breve história dos
instrutores externos como forma de demonstrar a importância de uma seleção
criteriosa de quem vai ministrar as oficinas; estes não podem ter uma postura e
discurso que destoem da realidade dos participantes, nem tampouco das
propostas emancipatórias, de diversidade e igualdade, de reconhecimento,
pertença e cidadania que compõe os pilares para a Educação Audiovisual e seus
desdobramentos em espaços educacionais.
A Seleção dos professores, funcionários e alunos durante o mês de
maio de 2016 foi feita a sensibilização 33 para professores, funcionários e alunos
do turno vespertino. A primeira inciativa foi confeccionar cartazes de divulgação
em tamanho A4 e coloca-los na sala de professores, no mural do pátio da escola
e em todas as salas que faziam parte das séries que poderiam participar da
oficina (9º ano do Ensino Fundamental ao 2º do Ensino Médio).
O cartaz na sala de professores passou despercebido; no mural do pátio
alguns alunos de outras séries questionaram se poderiam participar
(principalmente os de 6º e 7º ano); nas salas de aula chamou atenção de maneira
mais efetiva, causando interesse e gerando perguntas como “qualquer aluno
pode participar? ”, “Não, só os das séries indicadas e os selecionados. ”
Para cada segmento foram utilizadas estratégias diferentes de
sensibilização, além da ação mais ampla por meio de divulgação gráfica.
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A sensibilização pode ser considerada como o momento em que se prepara um grupo para
aquilo que se quer propor. As estratégias de sensibilização são selecionadas de acordo com a
necessidade, grupo, ambiente e outros fatores que determinam a melhor forma de apresentar
uma proposta.
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Professores. A gestão do colégio, nos momentos dos intervalos, foi
divulgando que haveria uma oficina de vídeo. Durante uma reunião, entre a
gestão e professores, para a organização das atividades referentes aos festejos
juninos que se aproximavam, solicitei que na pauta fosse inserida uma fala minha
convidando os professores interessados a se inscreverem para a oficina.
Na referida reunião expliquei a proposta da oficina, a pesquisa do
mestrado e o processo de seleção. Sobre este último, esclareci que a seleção
seria feita por meio de ficha de inscrição, com critérios pré-estabelecidos a fim
de atender o propósito da pesquisa.
Alguns professores se mostraram interessados, mas justificaram a não
inscrição por estarem envolvidos com o andamento da II Unidade e a
organização das festividades juninas. Foram ofertadas quatro vagas para
professores, sete se inscreveram, sendo dois do turno matutino e cinco do turno
vespertino.
Na ficha de inscrição, além dos dados pessoais constavam as cinco
perguntas:
1.O que você entende por Educação Audiovisual?
2.Você produziu algum tipo de vídeo como experiência pedagógica?
3.Qual a sua expectativa em relação a oficina de produção de vídeos –
No Vídeo Eu Conto Histórias?
4.Qual a relação existente entre cidadania, educação, diversidade,
criticidade e a produção de narrativas audiovisuais?
5. Para você, a produção de narrativas audiovisuais é uma experiência
( ) técnica ( ) artística ( ) comunicacional ( ) cultural
Justifique a escolha acima.

As perguntas do questionário de professores tiveram por intenção mapear
os seguintes pontos: se o profissional estabeleceria a relação entre educação e
audiovisual; o nível de conhecimento do professor em relação a produção de
vídeo; perceber que tipo de conhecimentos ou aprendizagens eram esperando
da oficina.
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Após o recebimento dos questionários, quatro professores se
enquadravam no perfil, mas apenas três participaram: Adriana Santos Almeida
(Biologia e Ciências), Célio Augusto de Castro Batista Neves (Geografia), Núbia
Cristina Santos Gomes (Língua Portuguesa). Apesar de selecionado, um dos
professores não pode estar presente devido ao choque no horário, o mesmo era
professor de artes na instituição. Foi necessário o apoio da gestão para
participação dos professores, tendo em vista que os mesmos estavam no seu
turno de trabalho com aulas acontecendo paralelas à oficina.

Funcionários
A inscrição dos funcionários da Unidade escolar foi inviabilizada por
questões administrativas indicadas pela gestão e acatadas por mim. As
justificativas foram: número reduzido de funcionários para atender a demanda
da unidade escolar, paralisações dos mesmos devido ao atraso de pagamentos,
sistema de rodízio devido à falta de recurso para traslado até o local de trabalho,
modelo de contratação dos mesmos. Todos os funcionários, prestadores de
serviços de empresas terceirizadas, deveriam ter autorização das empresas
para participação nesse tipo de atividade formativa. Essas eram as condições de
trabalho dos funcionários no período de junho de 2016, um cenário que limita a
participação dos mesmos ainda que façam parte da Comunidade Escolar e da
rotina do espaço.
Os Alunos
A quantidade de inscritos após a sensibilização foi um total de 50, para 17
vagas. Com a impossibilidade de participação dos funcionários, as vagas foram
redistribuídas para os estudandes. Em cada sala foram disponibilizadas fichas
de inscrição para os interessados e informada a data da publicação do resultado.
Foi utilizado como instrumento para seleção uma ficha com perguntas
sobre o interesse em participar da oficina. Os critérios que balizaram a seleção
dos alunos foram: igual quantidade de homens e de mulheres; justificativas que
demonstrassem uma busca pela cidadania, igualdade, diversidade; alunos com
níveis diferentes de conhecimento sobre vídeo (pouco conhecimento, algum
conhecimento, e que já produziam com um certo domínio); apetência e
competência para produção de vídeos.
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Três questionamentos foram feitos para balizar a seleção:
1- O que você entende por produção de vídeo? Você já produziu algum
tipo de vídeo? Escreva sobre essas experiências.
2 – O que você espera aprender numa oficina de produção de vídeo?
3 – Você já fez vídeos para trabalhos escolares? Conte como foi.
Na data da publicação houve uma movimentação intensa em volta do
mural do colégio, como um resultado de concurso, não apenas pelos
participantes, mas também pelos colegas. Eles queriam saber quem foram os
selecionados e quando começaria a oficina. Me surpreendi com as reações, me
dei conta de como foi importante para a autoestima de alguns ter o nome na lista;
a comemoração, os pulos, gritos, abraços, os sinais corporais de vitória.

Adequação da oficina ao caléndario e horário escolar
Ao planejar a aplicação da pesquisa usando como instrumento uma
oficina formativa de 32 horas foi necessário respeitar o tempo e o espaço da
comunidade escolar, questões previamente estabelecidas como o calendário do
ano letivo e os horários que o espaço escolar dispunha.
A Oficina Formativa foi planejada para ser executada no final da primeira
unidade de 2016, entre final de março e início de abril. Porém a data teve que
ser adiada em função de aguardar o parecer do Comitê de Ética da Universidade
do Estado da Bahia. O parecer foi aguardado devido à captação de imagens com
menores de idade e produção de imagens feitas por eles.
Ao Comitê de Ética34 e à gestão escolar do Colégio Estadual Raymundo
de Almeida Gouveia foram apresentadas as seguintes justificativas: atividades
34

Em 12 de maio de 2016, foi emitido pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia
o parecer com as seguintes conclusões: “Após a avaliação ética consideramos o projeto
aprovado para a execução uma vez que atende ao disposto nas resoluções que norteiam a
pesquisa envolvendo seres humanos não havendo pendências ou inadequações a serem
revistas. ”
“Considerações Finais: Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB
considera o projeto como APROVADO para execução, tendo em vista que apresenta benefícios
potenciais a serem gerados com sua aplicação e representa risco mínimo aos sujeitos da
pesquisa tendo respeitado os princípios da autonomia dos participantes da pesquisa, da
beneficência, não maleficência, justiça e equidade. ”
Parecer:1.541.039
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da oficina e pesquisa oferecia baixo risco tendo em vista que a parte teórica foi
ministrada em espaço (sala de aula) indicado pela gestão da escola. As
atividades práticas como filmagens, fotografias, gravação de áudios, edição de
vídeos foram feitas no espaço da unidade escolar e no seu entorno próximo, com
acompanhamento de maiores de idade que fazem parte da oficina professores
e funcionários. A exibição de músicas, filmes, leituras ou qualquer recurso seria
necessária a atenção na abordagem pedagógica, pois não deveria haver
desrespeito aos direitos humanos, situações em que expusessem os alunos a
constrangimentos ou qualquer tipo discriminação: seja de orientação sexual,
raça, credo ou condição social. A cópia do parecer foi entregue aos gestores da
unidade escolar e a partir desse movimento foram ajustados os dias e horários
da oficina.
As medidas tomadas para o bom andamento da oficina sem interferência
na rotina da escola foram: agendamento por cinco dias da Sala de Vídeo,
agendamento do uso dos equipamentos da escola, publicação com a lista de
alunos e professores participantes da oficina, solicitação de remanejamento de
avalições (2ª chamada) para os alunos participantes da oficina, abono de falta
nas aulas, ajuste das aulas dos professores participantes da oficina,
encerramento da oficina antes do culminância do projeto de festejos juninos na
escola.
Após estes ajustes, a data de inscrição ficou de 23 a 30 de maio; a
publicação do resultado da seleção em 02 de junho, a aplicação da oficina de 09
a 15 de junho, e por fim uma Mostra de Vídeo e entrega dos certificados em 07
de julho. Sendo que o horário da execução durante todos os dias foi das 13h30
às 15h30h.
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2.2. A Oficina Formativa No Vídeo Eu Conto Histórias – ou
descrição das etapas de um processo em Educação Audiovisual
A Oficina Formativa no Vídeo Eu Conto Histórias foi executada em cinco
dias e posteriormente em sete de julho, contou com uma exibição dos (micro)
vídeos dos participantes, somando assim 32 horas de encontro e produção. A
partir deste ponto faço a descrição desses cinco dias e as possíveis relações
com os indicadores de análise apresentados anteriormente.
Para melhor compreensão, apresento duas representações visuais:
Indicadores de Análise (figura 11) e Processo de Formativo (figura12). É
necessário compreender que é um processo transversal na medida em que,
mesmo claramente definidos, os Indicadores de Análise cruzam e atravessam
as diversas etapas do Processo Formativo. Muitas vezes o mesmo indicador está
presente em todas as etapas, como é a questão do Indicador I (a percepção de
si) que permeia todo processo e resulta no indicador V (mudanças atitudinais),
mas que não se encerram no processo da oficina. É possível perceber uma
mudança de atitude nos professores e alunos ao final da oficina, mas o impacto
também deve ser percebido a longo prazo na relação dos participantes com o
grupo, com a comunidade, com a escola, com as questões debatidas, e na
relaçao consigo e com os outros membros da comunidade escolar.
A seguir, nas figuras 11 e 12, trago uma representação visual de cada
etapa da Oficina No Vídeo Eu Conto Histórias, do ponto de vista dos Indicadores
de análise. Os indicadores foram analisados por meio das falas, depoimentos,
fotografias, filmagens e depois classificados em relação a cada etapa do
Processo Formativo (figura 13) resultando assim numa relação entre indicadores
e Etapas do Processo Formativo.
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Classificação dos Indicadores de Análise

Figura 11.Representação visual dos Indicadores de Análise. Oficina Formativa no Vídeo Eu Conto
Histórias. Elaboração: Cristiane Britto

Figura 12.Representação visual das Etapas do Processo Formativo. Oficina no vídeo Eu Conto Histórias.
Elaboração: Cristiane Britto
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2.3 Ciclo Formativo Diário - Oficina no Vídeo Eu Conto Histórias

O primeiro dia de oficina, 09 de junho de 2016, começou com a
apresentação do projeto, feita por mim (figura 13), e foi explicado que era uma
atividade do mestrado, uma pesquisa, que tinha a intenção de perceber como
era o processo de se fazer uma oficina de audiovisual, e produzindo vídeos em
escolas.

Figura 13.Primeiro momento de Cristiane Britto (pesquisadora) com os participantes da oficina. Etapa em
que foi explicada a intenção e como seria desenvolvida as atividades da oficina.

Foi explicado que durante o processo eles seriam filmados, fotografados,
e que teriam de responder algumas perguntas por escrito; após a explicação foi
perguntado se todos concordavam e foram distribuídos os documentos
necessários para serem preenchidos e assinados pelos responsáveis.
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O instrutor Rafael Vilanueva e os monitores Cristiana Fernandes e
Ricardo Lima foram apresentados e explicada qual era a função deles na oficina.
Cada um deles se apresentou e deu as boas vindas à turma.
Cada aluno também se apresentou se identificando por nome, turma,
série e idade. Se perceberam conhecidos, porém alguns não eram próximos,
nem amigos; não havia uma unidade na turma, muito menos um sentimento de
grupo, de tribo. Era uma apresentação tímida, apesar de pertencerem à mesma
Unidade Escolar.
Em um primeiro momento pude notar uma certa distância entre
professores e alunos. Eles estavam separados em dois grupos, professores de
um lado e alunos de outro, como pode ser observado na figura 14.

Figura 14.O distanciamento entre professores e alunos. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.

Retomo Paulo Freire, para referenciar a necessidade da quebra da
hierarquia, de estabelecer a (des) ordem do lugar deveriam ocupar professores,
alunos e ministrantes porque
É preciso que, pelo contrário, desde os começos do
processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora
diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar
e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É nesse
sentido que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos,
um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso
e acomodado. (Freire,1996, Pag.23)

Aproveitando a percepção de distância e separação dos grupos, informei
que não havia hierarquia naquela turma. Todos eram participantes; professores
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e alunos pertenciam ao mesmo grupo, assim como nós (pesquisadora, instrutor
e monitores) também pertencíamos ao grupo. As fronteiras entre quem ensina e
quem aprende ficaram embaralhadas naquele momento.
Professores e alunos foram expostos à primeira provocação de diferença
na forma de ensinar e aprender. Naquele momento começava a ser introduzido
a informação que não era apenas uma aprendizagem de como fazer um vídeo,
posteriormente a quebra da hierarquia é usada como aprendizagem de
convivênia necessária em uma equipe de produção colaborativa.
Transpondo a barreira entre o professores e alunos, foi adicionada como
elemento desestabilizador a presença de Ricardo, ex-aluno do colégio, que, na
condição de monitor, acentuava ainda mais a sensação de ruptura do lugar de
aprender e ensinar. O que se esperar de “um curso” onde professores e alunos
estão misturados? Como impor respeito e ordem? Que tipo de respeito e que
tipo de ordem se desejaria ali? A quem obedecer? Ou o resultado seria fruto
sempre de discussões e resultados visiveis num produto? Os professores iriam
dizer quais eram as ideias dos vídeos? Aquele primeiro momento era de
surpresa, de inquietação.
Havia um outro estranhamento. Daquele momento em diante a professora
de Língua Portuguesa assumia a posição de pesquisadora, de quem observa e
ao mesmo tempo falava uma outra linguagem. A maioria deles eram meus
alunos, e naquele momento para eles eu era outra pessoa, a professora que faz
vídeo, que trabalha na sala com outras pessoas. E também a mesma.
O material didático foi apresentado. As primeiras perguntas foram “É
nosso mesmo? ” “Pode levar para casa? ”, “ É para devolver no final da Oficina?”.
Para pessoas acostumadas a participarem de oficinas poderiam parecer
perguntas sem sentido.
Os livros são sempre reutilizados de um ano para outro, com devolução
no final do ano e entrega no ano seguinte para próximas turmas. O acesso de
muitos alunos aos livros se dá por meio da escola, porém com livros que não
lhes pertencem; a prática da leitura cotidiana se dá não pelos livros, mas sim
pelos celulares com acesso à internet. As perguntas colocadas tinham como
pano de fundo o material didático escolar não pertencer a eles.
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Foi explicado que o material pertencia a eles, que era para consulta
durante e depois da oficina. Por um tempo deixei que eles explorassem o kit,
depois que já havia a segurança de que não era preciso devolver.

Análise e Uso (indicador I: percepção de si). Após as apresentações,
Rafael assumiu a condução do grupo e explicou que o primeiro momento da
oficina seria para assistir vídeos e comentar sobre os mesmos.
Ele sinalizou que para produzir vídeos é necessário assisti-los e
compreender o que querem dizer, que tipo de mensagem passam, com que
intenção são feitos. Esse momento foi chamado de Expansão do olhar, o
momento em que a intenção é perceber o que sempre é visto, mas naquele
momento com outros olhos; ou prestar atenção em vídeos a que nunca
tiveram acesso, tendo em vista a cultura voltada para a televisão e os canais de
vídeos da internet.
Os vídeos usados no primeiro dia foram curtos, com tempo máximo de
cinco minutos, atendendo à proposta de micro vídeos. Neste momento, os
partipantes puderam perceber que não é necessário um tempo extenso de vídeo
para que haja uma boa mensagem.

Figura 15.Cena do vídeo Arroba, tempo 0:54, momento em que uma galinha surpreende ao ser inserida
num ambiente totalmente tecnológico. Fonte: youtube.com.br
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Com relação ao tempo de um vídeo, os professores pensam numa
duração aproximada ao de uma aula de 50 minutos, enquanto os alunos têm
como referência um filme cinematográfico entre 60 e 90 minutos. Logo, antes de
qualquer produção na oficina, foi necessário desconstruir a percepção do tempo
do vídeo.
(figura 15). A duração do mesmo é de 1m31s e narra sobre o inusitado fato de
uma galinha invadir um escritório.
Após o vídeo ser exibido, a primeira coisa a ser ouvida de um dos
participantes (aluno) foi “que viagem!”, sinônimo de que coisa mais diferente,
sem contexto, sem nexo; o comentário foi acompanhado por risos dos demais
participantes. O comentário “que viagem!” foi a oportunidade para a exploração
do que fazia daquele vídeo uma viagem, o diferente, o exótico. Primeiro um
silêncio e um debate tímido, assombrados pelos parâmetros de avaliação das
salas de aula em que prevalece o certo e o errado. Foi necessário explicar que
naquele momento não havia certo nem errado, apenas interpretações e opiniões
segundo a visão de mundo de cada um. Isso abre um universo para a
possibildiade de aceitação de diversidades. Onde não há punião, é possivel
haver pensamento e emoções diferentes.
Ao final da discussão, a conclusão que os participantes chegaram foi que
“a viagem” não era na verdade uma galinha ter invadido aquele espaço; mas o
espaço da cena, com um aparato tecnológico, estar inserido numa Zona Rural;
o primeiro impacto de uma galinha num escritório foi revisto ao perceberem que
o escritório é que estava num outro contexto estabelecido como o certo: a
tecnologia e o trabalho em escritórios deveriam ser de espaços urbanos.
Ao propor um vídeo fora dos padrões televisivos tomei para a
pesquisa a referência de vídeos a serem analisados de veículos como Canal
Futuro, TVE/Irdeb, produção da TV Anísio Teixeira e TV Pelourinho, e as
experiências promovidas por ongs e pelo Instituto Claro. Experiências estas nas
quais o público-alvo não é considerado como sujeito-consumidor. A TV comercial
tem como principal objetivo vender produtos, serviços e ideologias
Logo, a TV refletirá, em geral, um perfil dominante, que reproduz e
alimenta o perfil dominante na realidade social – no caso do Brasil, o
homem e a mulher urbanos, brancos, de classe média; adultos jovens;
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residentes nas metrópoles do Rio de Janeiro ou São Paulo e de bairros
socialmente valorizados. Esse perfil se refletirá nos trabalhadores das
TVs, nos convidados eventuais; nos atores dos comerciais etc.
(SILVA, Jaison 2008,. Pag 53)

Na Oficina de vídeo a proposta também não era formar sujeitosconsumidores, mas promover uma discussão sobre quem somos e como somos
representados no audiovisual seja ele tv, cinema, internet.
O vídeo foi disparador de uma discussão sobre qual o lugar correto das
coisas e das pessoas. Qual o perfil de alguém que mora na Zona Rural? E esta
visão de mundo se aplica aos bairros de periferia? Como pessoas das Zonas
rurais e periferias são vistas pela sociedade? Como é retratada a zona rural e a
periferia na televisão? Você se vê representado no cinema e na televisão?
A discussão possibilitou a percepção do próprio preconceito deles em
relação às populações rurais e a refletir como eles também eram percebidos por
outras esferas sociais e por eles mesmos.
Quando o outro aparece, aparece – no caso, o pobre, negro ou
mestiço, da periferia ou zona rural, velho ou criança etc., ele, em geral
é exotizado, tratado como problema ou como destituído de elementos
fundamentais para ser reconhecido socialmente. Ele é perdedor, por
natureza, no darwinismo social.
(SILVA, Jaison.2008 Pag 53)

O olhar e a analise dos participantes naquele primeiro momento era de
sujeitos-consumidores, um espectador que não se reconhece no vídeo como o
outro. Os participantes tinham como projeção ser à imagem e semelhança do
que é posto como perfil dominante de sujeito-consumidor.
O vídeo de 1m31s se desdobrou num tempo de debate e discussão de
aproximadamente 40 minutos. Enquanto os alunos participantes tinham como
foco entender o vídeo, para os professores a questão era como um vídeo de um
tempo tão curto podia ter rendido aquela discussão, ainda tímida, mas repleta de
interferências. Uma das professoras, no momento do intervalo para o lanche,
relatou estar surpresa com a participação e opinião de alguns alunos, pois os
mesmos não se posicionavam daquela forma durante as aulas. A aluna V.M.S,
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do 9º ano, 16 anos, relatou no questionário 01, questão 01 35: “ Estou
impressionada com cada detalhe, com o jeito de cada um, pela responsabilidade
que cada aluno do grupo teve pelo interesse que os alunos e professores tiveram
para aprender. ” Enquanto o professor Célio Augusto relatou que “houve um
choque ao perceber que a oficina de vídeo não se iniciava pela prática com
equipamento, mas sim com questionamentos sobre o cotidiano, a realidade dos
participantes e questões voltadas para o social. ”
O aluno J.V D, 2º ano, 17 anos ao responder o questionário 01, questão
1 deu a seguinte resposta “ Olhar o mundo com novos olhares. ” A resposta curta
traz nas entrelinhas que ao olhar o mundo com novos olhares, também olha para
si de uma nova forma, ele já não percebe (ainda que de maneira superficial) o
que o cerca da mesma maneira; o vídeo Arroba foi utilizado como estratégia para
que, ao ver o outro, também fosse possível ver a si mesmo, como elemento
social e questionar a realidade que os cerca. Enquanto para o uso docente, foi
percebido pelos professores que um vídeo de menos de dois minutos pode ser
usado como disparador de um debate na sala de aula.
Criação (indicador II: colaboração). Ainda no primeiro dia foi informado
que haveria equipes de trabalho, que o trabalho audiovisual não se faz sozinho
que é necessário ter espírito colaborativo e trabalhar conforme as necessidades
do grupo porque
“Além de como fazer, que é o que interessa aos veteranos. Sim, porque
o que mais interessa a quem já está trabalhando é que a coisa ande.
A coisa é diferente dependendo do lugar de onde se olha. Para o
produtor o filme é o todo, a filmagem e o mercado. Para nós que
estamos mais envolvidos com a feitura do filme do que com a venda
do produto, a coisa é o set de filmagem. ”
(Moura, Edgar. 2005. Pag 206)

Com esse parâmetro de lugar de onde se olha e quem olha o quê,
começavam a se formar os Grupos Criativos. Os primeiros entraves, já
esperados, foram: alguns participantes afirmavam que preferiam trabalhar
sozinhos, pois em grupo “uns trabalham e outros não fazem nada”; alguns
35

Questionário 01, questão 01 – O que você aprendeu de novo no encontro de ontem?
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participantes

gostariam

de

ficar

com

pessoas

da

mesma

sala;

alunos/participantes não gostariam de ter nas equipes professores/participantes
pois estes “iriam querer mandar nas ideias e nos vídeos”.
A formação dos Grupos Criativos tem por objetivo possibilitar a
diversidade de pensamento, assim como o compartilhamento de experiências,
enriquecendo o processo; O aluno E.B. S, 9º ano, 14 anos relatou da seguinte
forma a experiência, no questionário 01, questão o1 “ Eu aprendir a fazer
atividade em grupo por que antes eu achava que não dava certo pelo fato de
umas pessoas acharem uma coisa e outras outra. Aprendi também a ter ideias
interessantes sobre ângulos para tirar foto (sic). ” A proposta que vinha dos
participantes induzia ao círculo vicioso de sempre repetir experiência em grupos
já conhecidos, não possibilitando a alternância de pensamentos e ações. É para
todos muito mais cômodo produzir e trabalhar com quem já se conhece, assim
não é necessário o desafio proposto por novos grupos.

Figura 16.Formação dos Grupos Criativos. Fonte: Acervo Cristiane Britto, 2016

Aos participantes foi exposto que a situação das equipes de trabalho
(Grupos Criativos) seria resolvida com uma dinâmica de grupo, e a partir desta,
é que seria definido quem estaria junto.
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A dinâmica foi bem simples: números escritos de um a quatro em
pequenas cartelas, repetidos quatro vezes. Foram distribuídos aleatoriamente
entre os alunos. Cada professor participante teve seu número de um a quatro;
assim como quem ministrava teve seus números de um a quatro. Enfim, todos
receberam números de um a quatro, mas foi tido o cuidado para que mais de um
professor não ficasse nos grupos, assim como, não haveria mais de um
instrutor/monitor por grupo. 20 participantes, cinco por grupo: quatro alunos, um
professor e um monitor.
Após a distribuição foi indicado o local de trabalho dos grupos por número (figura
16),

só

então

cada

componente

soube

quem

era

sua

equipe,

o

professor/participante que fazia parte dela, assim como o monitor que iria
orientá-los durante as atividades práticas.
Após esta organização foi dado um pequeno tempo para que pudessem
se entrosar, para conversar. Apesar de se encontrarem no espaço escolar, eles
não mantinham vínculos afetivos, era o primeiro momento em que se juntavam,
mesmo compartilhando o mesmo espaço e pertencendo à mesma comunidade
escolar. Assim como foi necessário (re) conhecer um professor como parte
integrante de uma equipe de trabalho.
Retomo a experiência literária e profissional de Moura, 2005 quando
afirma “Para o set36 funcionar e não ficar todo mundo batendo cabeça, é preciso
saber quais as funções e cada um na equipe. Na prática as funções são fluídas
e sempre alguém toma para si funções que foram deixadas por outros. ”
O conceito de Set de filmagem e equipe de gravação foram transpostos
do universo macro do audiovisual (cinema e televisão) para o universo micro de
uma sala de aula com 20 pessoas; essa transposição envolveu simplificar e
suprimir funções, e estabelecer escolhas para que o processo de aprendizagem
e produção não fosse comprometido. A aluna M. K. S.S, 2º ano, 19 anos,
expressou da seguinte forma a construção da proposta de experiência
colaborativa no questionário 01, questão 237 “Experiência colaborativa, no meu
36
37

O Set de filmagem é o lugar onde se faz o filme, o local onde se produz a gravação das cenas.

Questionário 01, questão 2: Você consegue explicar o que a experiência colaborativa?
(Grupos)
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ponto de vista é o que cada um tem e sabe sendo fornecido para a equipe. A
troca de informações e o compromentimento. ” A construção de pensamento M.
K. S.S retorna de uma maneira espontânea aos princípios de um trabalho de
equipe audiovisual.
Findada a dinâmica, passou-se para o momento de orientar sobre a
primeira atividade e a divisão de equipamentos.
Criação (Indicador III: Fatos e Eventos). A primeira atividade proposta
aos Grupos Criativos foi definir uma temática para uma sequência de fotografias.
Foi definido em dez a quantidade de fotografias necessárias, mas era preciso
que as fotografias tivessem algum tipo de mensagem, ideia, proposta porque
segundo Comparatto (2009, pag. 45)

“É fundamental para um roteirista ver e sentir a cena. Nossa
imaginação deve estar treinada para ver cenas em nossa mente. Como
a nossa mente tem um limite e como, com o tempo esse exercício se
torna repetitivo, devemos procurar ver também através de outros olhos
e de outras mentes.”

O primeiro exercício buscava criar elementos para o futuro roteiro, não
sendo os participantes da oficina escritores, roteirista ou qualquer outra coisa
ligada à produção de imagens, era necessário criar imagens mentais de uma
temática, além de acomodá-las numa sequência lógica que resultasse em um
produto audiovisual.
A observação inicial nessa atividade era como os grupos iriam selecionar
e definir o que seria fotografado. Todos foram informados de que naquelas
atividades o peso da opinião dos alunos e dos professores tinha a mesma
equivalência; sendo assim não haveria prevalência de idade, formação, ou lugar
que ocupava no espaço escolar. Em determinado momento a professora Adriana
comentou “eu queria um determinado tema ligado a ciências, mas eles querem
outra coisa, então tem que prevalecer a decisão do grupo”; havia uma certa
animação em poder escolher uma temática que não fosse decisão de
professores.
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O tempo para a escolha do tema foi delimitado, entre 20 e 30 minutos. Isto
se fez necessário pois, com a diversidade de propostas e a indecisão nos grupos
a discussão poderia durar horas e não se chegaria a um consenso.
Era possível notar que o vídeo (Arroba), analisado no primeiro momento
da oficina já causava uma certa inquietação; a temática das fotografias poderia
ser qualquer uma. Contudo, havia uma necessidade de buscar algo que tivesse
uma história, uma proposta para se falar, contar, narrar. Algumas discussões
esbarravam nas limitações de registros por estarem fixados no espaço escolar.
Ao serem indagados por meio do questionário38 sobre se algo havia
surpreendido durante a etapa, alguns pontos foram ressaltados. O primeiro
ponto foi o trabalho em equipe, “Sim, o trabalho da equipe em grupo, ver todos
participando e pedindo informações e chegando a uma conclusão. ” foi a
percepção de V.M.S, do 9º ano, 16 anos; para ela houve uma ressignificação
do que era o trabalho em grupo, em equipe. O segundo ponto foi a percepção
visual do espaço (escolar) “ ...Eu me surpreendi porque os bebedouros estavam
sem água e ninguém estava reclamando e uma enorme quantidade de lixo que
esta se passando despecebido pela direção e os alunos (sic) ” O aluno R.D.S,
9º ano, 15 anos ao ter que registrar imagens para o exercício, passou pelo
processo de desconstrução do olhar daquela que era uma visão cotidiana: a
falta de água e lixo acumulado. Por meio do registro da imagem houve a
alteração da percepção daquele espaço.
Terceiro Ponto: o planejamento para execução do exercício, a aluna M. K.
S.S, 2º ano, 19 anos observou que todos, instrutor e monitores, sabiam o que
seria feito com os resultados da troca de ideias entre os participantes dos grupos
criativos e relatou da seguinte forma “ A facilidade com que os diretores, depois
de saber o que quisemos para a equipe, puderam desenvolver o trabalho de
forma que conseguíssemos concluir a atividade (sic) ”
Criação (Indicador IV: Diferenciação de Narrativas). A proposta de
eleger uma temática possibilitou perceber que toda narrativa se pautava pelo
real, no concreto. Não era ventilada a possibilidade de se criar uma pequena
38

Questionário 01, questão 3: Teve alguma coisa que lhe chamou atenção no encontro de
ontem? Algo lhe surpreendeu?

80

história por meio das fotografias. O registro imagético se dava pela experiência
concreta; por meio do questionário, foi possível perceber as mudanças que
houve através da atividade. A aluna S.L ,9º ano, 17 anos trouxe para seu relato
de aprendizado na questão 1, do questionário 01 “ que podemos fazer uma
história através de 3 fotos”. Até o momento do exercício, criar narrativas por meio
de imagens estáticas ou em movimento era uma possibilidade remota.
As narrativas no ambiente escolar são construídas por meio da oralidade
ou da escrita, principalmente nas aulas de Língua Portuguesa. O uso de
fotografias para construção de uma história (narrativa) a partir de imagens,
inclusive, causou estranhamento no grupo. A aluna P.C.C, 2º ano, 17 anos
respondeu a questão 539, do questionário 01, da seguinte forma “mudou sim,
pois eu não imaginava que com fotos tão simples a gente poderia conseguir dizer
tantas coisas”; a aluna I.A.S, 9º ano, 16 anos colocou-se da seguinte forma na
questão 440, questionário 01, “na verdade eu achava que 3 fotos não ia passar a
mensagem que eu queria mais dai, agente foi ageitando e deu certo, e também
eu fiquei muito nervoza em fazer as imagens porque

já (é) um tipo de

responsabilidade de fazer um trabalho bom e poder passar aquilo que foi
pedido(sic)”. Para ela, enquanto era proposto um exercício com fotografias para
materialização da temática escolhida, não foi possível visualizar uma narrativa
por meio da imagem, apenas após concretizar o exercício foi possível colocar
imagens como lugar de discurso sobre algum tema.
A todo momento as pessoas estão expostas a narrativas por meio de
imagens estáticas como é o caso da publicidade em revistas e outdoor, mas era
uma realidade distante dos participantes, como se não fosse possível que eles
próprios construíssem suas narrativas.
O uso de registro por meio de fotografias possibilitou que os participantes,
antes de produzir o vídeo final, pudessem perceber outras formas de narrativas
que não apenas a oralidade e a escrita. A fotografia foi inserida como exercício
de ampliação dos horizontes visuais, como narrativas.
39

O que foi ensinado ontem mudou de alguma forma o jeito como você vê as coisas ou entende
o mundo?
40

Conte como foi sua experiência ontem em fazer imagens? Você acha que foi uma narativa,
quer dizer, contou uma hitória por meio de fotográfias?
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Produção (Indicador V: Mudança Atitudinal).

A última etapa do

primeiro dia de oficina foi o de produção de imagens; e de maneira cíclica,
retomando a questão da análise e percepção. O exercício fora do espaço da sala
de vídeo possibilitou entender qual o sentido de lugar dos participantes da
oficina, assim como perceber quais temáticas seriam abordadas por aquele
grupo para construir suas narrativas audiovisuais.
O cineasta alemão ao fazer a palestra Cinema Além das Fronteiras, no
Brasil, fez a seguinte colocação
“Um sentido de lugar nos permite contar para os outros histórias que
são baseadas na única coisa
que vale a pena transmitir:
conhecimento, experiências, emoções vividas, exposição à vida.. E
realmente acredito que apenas histórias pessoais valem a pena contar
e valem a pena ouvir”
(Wenders, Win (2013, pag. 63))

Figura 17.última etapa do primeiro dia de oficina foi o de produção de imagens. Fonte: acervo cristiane
Britto, 2016

No decorrer da tarde, após a seleção da temática, os participantes
puderam sair da sala de vídeo para a produção das fotografias. Foram
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disponibilizados os equipamentos da oficina para esta prática; alguns preferiram
usar os próprios celulares. Os Grupos Criativos produziram as dez fotos sobre
as temáticas escolhidas (figura 17), A atividade proposta posteriormente era
apresentar as fotografias, relatar sobre o que a sequência de fotos tinha por
finalidade expressar, e por fim selecionar apenas três fotografias que
construíssem uma narrativa sobre o tema escolhido. Foi delimitado o tempo 15
minutos para seleção das fotografias produzidas. O exercício teve como objetivo
estabeler a necessidade de planejamento, de um roteiro, e por fim selecionar
para editar e construir uma história a partir de fragmentos de imagens.
Como os elementos da produção foram apenas uma temática e dez
fotografias, o resultado foi o esperado: dificuldade para selecionar três
fotografias que, encadeadas, tivessem uma narrativa.
A dificuldade para produzir foi fundamental para o primeiro entendimento
que uma produção audiovisual é feita de escolhas e de planejamento, não
adianta ter equipamento sem planejamento. Selecionar três fotografias definiu
que era necessário o que houvesse na ação: começo, meio e fim; e o
entendimento de por onde se começa e como se termina uma narrativa de
produção audiovisual.
Como citado anteriormente, a temática foi escolhida em sala de aula, sem
qualquer pesquisa sobre o que seria o assunto, fruto de uma necessidade de
desenvolver um exercício sobre questões técnicas da produção audiovisual. Mas
a atividade também proporcionou o primeiro contato com outras formas de olhar
após assistir ao vídeo, discussões e orientações em sala.
O aluno R.D.S, 9º ano, 15 anos, coloca essa outra forma de olhar o
espaço, “...Eu ontem vi a escola de uma maneira diferente pois tudo tem seu
ponto positivo e negativo.” Questionário 01, questão 5. Enquanto o professor
Célio Augusto “Achei a experiência reveladora porque consegui perceber como
o recorte das imagens e o enquadramento são fundamentais para o conteúdo”,
Célio Augusto ao longo do exercício observou que a forma como as imagens são
produzidas tanto do ponto de vista do ângulo quanto do enquadramento
impactam na forma como o conteúdo da narrativa é construído.
Outra questão a ser observada é a mudança de atitude dos participantes
em relação à produção em equipe, a aluna V.M.S, 9º ano, 16 anos, “sem dúvida
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é a melhor coisa de ontem, eu pude percecer o quanto a união e as opiniões dos
integrantes do grupo é importante, e é até mais fácil pois precisamos das
opiniões de todos para fazermos um trabalho melhor”, questão 2, questionário
01. Havia uma descrença dos participantes que o trabalho em equipe (Grupos
Criativos) resultaria em uma produção.
Os participantes no primeiro dia se mostravam descrentes no trabalho em
equipe, “desconfiados” por professores e alunos participarem de maneira igual
na oficina, assim como um tanto quanto alheios às necessidades do colégio no
que se relacionava a limpeza, manutenção dos bebedouros, preservação das
plantas do entorno, racionalização da energia. Do ponto de vista técnico, o
entendimento de fazer vídeo era gravar e editar; o processo se monstrou para
eles mais complexo e com outras etapas, acrescido do sentido de lugar,
identidade e pertença.
A finalização do primeiro dia aconteceu com a exibição das fotografias
(figuras 18 e 19) selecionadas, e apresentação das temáticas que logo se
delimitou com as questões da falta de água na escola, a necessidade de
economizar energia, a preservação do meio ambiente e a poluição no espaço
escolar.
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Apresento abaixo duas produções do primeiro dia de oficina feitas pelos
Grupos Criativos:

Figura 18.Resultado do exercício de captação e seleção de imagens. Acervo: Cristiane Britto, 2016
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Figura 19.Resultado do exercício de captação e seleção de imagens.
FonteAcervo: Cristiane Britto, 2016
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Após o registro de dez fotografias sobre a temática escolhida, três
deveriam narrar sobre a temática. Na figura 18, a temática estava ligada à
preservação da natureza, por meio do registro de um trabalho disciplinar feito no
ano anterior por outras turmas; o espaço a ser fotografado ficava no fundo do
colégio, a surpresa do grupo foi se deparar com o local em mal estado de
preservação e limpeza.
O exercício de fotografar o espaço redirecionou a abordagem da temática
e fomentou o questionamento sobre a preservação no espaço da unidade
escolar, E.B.S, 9º, 14 anos, “antes pensava que o jardim era cheio de flores e na
verdade quando fui fazer o trabalho não tinha quase nenhuma, foi bem
interessante.”, enquanto F.F.J, 9º ano, 15 anos, mostrou-se surpresa com a
revelação de outra realidade da qual ela acreditava até sair para campo “Eu
descobri que no ambiente atras da escola foi feito em intenção de ganhar ponto,
não foi bem em ajudar a natureza” (sic).
Na figura 18 é possível observar uma intervenção no espaço fotografado
a fim de acentuar o discurso imagético com a inserção de latas de lixo, restos de
comida e uma inscrição no chão. Observei assim a construção do discurso da
narrativa do vídeo que seria apresentado no final da oficina, sobre a preservação
da natureza e poluição no espaço escolar.
Na figura 19, o que observei foi a inserção de uma personagem, a
fotografia tinha como temática a questão da água. A princípio a temática não era
sobre a água na escola, mas o grupo, ao se deparar com a falta de água nos
bebedouros redirecionou a temática para o espaço escolar. Ao inserir uma
personagem na fotografia, foi inserida também a comunidade escolar no registro,
tendo em vista que os usuários dos bebedouros são os alunos e funcionários de
cada pavilhão da escola. Era necessário representar as pessoas afetadas pela
falta de água no bebedouro; não bastava mostra uma imagem de um bebedouro,
pois esta não trazia nenhum tipo de mensagem no discurso, era necessário criar
uma encenação, um gestual que desmonstrasse o problema, criando assim uma
narrativa ficcional, porém de um problema real.

87

A finalização da etapa de produção do primeiro dia resultou na redefinição
das formas como se analisa um vídeo, alteração da percepção sobre si, sobre
os outros e sobre o espaço escolar, possibilidade de trabalhos em equipes
colaborativas, entendimento do processo de planejamento em grupo e
construção de narrativas por meio de imagens, reogarnização das ideias e
planejamentos feitos para a execução da captação de imagens.

O segundo dia da oficina, 10 de junho de 2016, apesar de ter dado início
à formação dos Grupos Criativos, os participantes ainda não se mostravam
entrosados, sentavam-se separados ou com aqueles grupos que já eram
conhecidos de sala. A partir do segundo encontro avançamos 41 em diminuir o
tempo de exposição teórica e aumentar o tempo de prática, até que as atividades
fossem finalmente todas práticas. No segundo dia, não contamos com a
presença dos professores Adriana e Célio Augusto; apenas a professora Núbia
participou das atividades.
Pude observar que, apesar do interesse dos professores, a participação
durante toda oficina sofreu interferências e ausências. Sempre por causa da
rotina profissional dos mesmos: avaliações a serem aplicadas e/ou devolvidas
aos alunos, carga horária em outra unidade escolar. O mesmo acontecia com os
alunos, eram procurados para terminar trabalhos, ensaios, fazer avaliações. À
medida que a oficina avançou o próprio grupo foi evitando as saídas e
interferências e entrou numa espécie de imersão participativa.
Houve um movimento de curiosidade de quem estava de fora por saber o
que acontecia numa oficina de vídeo; assim a todo momento, a porta era aberta
e com pergunta “posso participar? ”, era rapidamente explicado que não, mas
haveria outras oportunidades.
No segundo dia a relação entre instrutores, monitores e participantes foi
ficando mais próxima, assim como diminuindo o estranhamento à presença de
professores. Na figura 20, é possível observar a Professora Núbia, já acolhida
41

O uso do verbo no plural acontece devido a oficina ter sido executada por uma equipe, como
dito antes, composta por 4 pessoas. Algumas decisões foram tomadas a partir da dinâmica do
grupo de participantes da oficina.
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pelos alunos, diferente do primeiro dia; estava mais próxima dos alunos. A
mesma já encontrou a turma mais receptiva, questionando de qual grupo ela
fazia parte. A figura do professor isolado no fundo da sala foi sendo desfeita; a
partir do segundo encontro, já começava a concepção de Grupo Criativos e não
mais de professor/alunos com hierarquias definidas.

Figura 20.Segundo dia de oficina, participação da Professora Núbia com os alunos. Diminuição do
distânciamento professor/aluno nos Grupos Criativos.

Neste encontro também houve a desistência de um aluno. Questionei ao
mesmo o porquê de não continuar participando e respondeu que tinha outras
atividades a cumprir. Tendo em vista que todos também tinham atividades foi
possível perceber que o aluno não se identificou com o que foi proposto para
uma oficina de vídeo.
Ao longo dos cinco dias, não houve outras desistências, foi necessário ter
a sensibilidade para perceber que nem sempre o processo de audiovisual
desperta interesse em todos. Diferente dos vídeos produzidos no cotidiano,
numa oficina a produção é processual, com etapas definidas e com a
proposta de analisar os vídeos com elementos de identidade, pertença,
igualdade e memória de um grupo social.
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A desistência de um participante despertou-me para o imediatismo
buscado nas formas de aprendizagem na produção de vídeo; imediatismo
próprio dos cursos técnicos, livres e profissionalizantes onde a formação tem
como primeiro objetivo o mercado de trabalho. Inferi que no primeiro dia foi
frustada a pretensão de começar produzindo vídeos como fazem os tutoriais do
youtube, numa expectativa que ao longo de cinco dias fossem produzidos cinco
vídeos, um por dia. É também um imediatismo advindo das redes sociais digitais
em que os vídeos são compartilhados em tempo real; sem análise do conteúdo
e das consequências que os mesmos possam causar, ou mesmo se de alguma
forma ferem os direitos humanos de forma coletiva ou individual.
A permanência dos demais permitiu-me constatar que a proposta
apresentada no dia anterior foi, ainda que parcialmente, compreendida e aceita.

Análise e Uso (indicador I: percepção de si). Para introduzir a noção
de planos e enquadramentos foram exibidos 3 vídeos: trecho do filme Cidade de
Deus, os vídeoclipes Mãe (Emicida) e A Filha de Calmon (Coletivo Di Tambor).
Ao responderem as perguntas do questionário 02 42, foi possível perceber o
avanço em relação à análise do audiovisual e da convivência. Os vídeos foram
análisados individualmente e em conjunto. A diferença das narrativas e relação
que mantinham entre si, desde a opção de cenário/locação, personagens,
temática e estética.
O trecho do filme Cidade de Deus foi o primeiro a ser analisado. Com
duração de 3m23s trouxe as cenas iniciais (figura 21), que mostram a edição
com uma sequência de cortes rápidos e legendas do filme; tem como locação a
favela carioca de Cidade de Deus. Os alunos/participantes em sua maioria não
conheciam o filme. Apesar da repercussão do mesmo, é um filme “antigo” em
relação ao repertório fílmico formado básicamente pelo tripé televisão – youtube
– Netflix. Sendo um filme lançado em 2002, os 14 anos de filme não foram o
suficiente para fazer parte do contexto dos jovens.

42

É saber sobre planos e enquadramentos é necessário para fazer a narrativa em vídeo?
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Figura 21.Cena do filme Cidade de Deus, exibida no segundo dia de oficina.

Os primeiros questionamentos por parte de Rafael foram: qual o tipo de
narrativa feita naquele vídeo? É real ou imaginária? O que é ficção? Quais os
personagens que aparecem no vídeo? O que conta esse trecho de abertura do
filme? Fica logo claro qual é a história que o filme conta? Como se classifica esse
vídeo?
As perguntas foram sendo respondidas pelos participantes e não havia
dificuldade em identificar como um filme de ação, com locação em uma favela,
com personagens que pertenciam ao local. Real ou imaginária? Um pouco de
indecisão dos alunos/participantes, “é a realidade”, “é o dia a dia”. “Mas é real
ou não? ”, a conclusão foi que um filme pode reproduzir a realidade, mas não
precisa ser necessariamente real ou baseado em fatos reais.
O trecho foi usado para identificar, do ponto de vista técnico, o que é um
frame (a menor parte de um produto audiovisual), cada quadro e cada corte feito
para a cena seguinte. Como o jogo de cena é muito rápido no trecho, foi
necessário analisar as sequências fazendo pausas, e solicitando que os
participantes identificassem as cenas. Nesse momento Rafael começou a falar
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de edição, a importância de escolher que tipo de vídeo se quer fazer e já planejar
para a edição.
A aluna E.N.F.S, 9º ano, 17 anos trouxe o seguinte depoimento no
questionário 02, questão 02 “Eu imaginava que em todas as cenas de uma
novela ou filme não precisaria de planos, ou seja, eu achava que os personagens
“ensanhavam” e “simplismente” entravam em cena e saiam como já haviam
planejado, mas agora veja que é muito mais que isso e estou aprendendo cada
vez mais (sic)”; por meio deste depoimento é possível compreender que o
audiovisual é percebido como se fosse um teatro, onde existe uma quarta
parede43 e apenas um ângulo de percepção do que é encenado, assim como
nos primeiros tempos do cinema em que peças teatrais eram filmadas e o
resultado da produção era do ponto de vista do espectador.

Figura 22.: Imagem do filme Chegada do Trem na Estação, Irmãos Luimère,1895.Fonte:
http://www.cinecompipoca.com.br/o-primeiro-longa-metragen-a-chegada-do-trem-na- estacao-1985/

43

A quarta parede é uma parede imaginária situada na frente do palco do teatro, através da qual
a plateia assiste passiva à ação do mundo encenado.
Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta_parede>. Acessado em 03/03/2017
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O conhecimento sobre os planos e enquadramento amplia a forma de
olhar indicando que há outras possibilidades de se enxergar e produzir a cena.
Por meio da compreensão sobre planos e enquadramentos o audiovisual deixa
de ser estático e ganha uma mobilidade.
As primeiras produções cinematográficas, figura 22, possuíam um
aspecto documental, o cotidiano era tema das produções; cito aqui A chegada
do trem na estação e a Saída dos trabalhadores da fábrica, dos irmãos Lumière,
para relacionar com as produções feitas com os smartphones, com as produções
difundidas pela internet e redes sociais digitais, que muitas vezes nada mais são
do que a captação do cotidiano. Na contramão das grandes produtoras de
audiovisual, o smartphone possibilita retratar o cotidiano e fazer a difusão em
tempo real.
Ao filmar o cotidiano, sem conhecimento de planos e enquadramentos, o
que se produz é o “teatro” da vida real, a exposição da identidade, dos segredos.
Ao se pensar nos planos e enquadramentos, a narrativa começa a ter a
possibilidade de reorientar o sentido do que é mostrado em cena.
Os primeiros vídeos são de representação da realidade, de um universo
próprio, da perspectiva de mundo. Comparo aos primeiros vídeos dos
participantes da oficina em que os primeiros registros também são da realidade,
do universo, da perspectiva de mundo deles.
O vídeo de Emicida (figura 23) foi exibido em um segundo momento,
demonstrando outro tipo de narrativa. Por meio do vídeoclipe foi possível
estabelecer a diferença entre a narrativa de um filme de ficção e um videoclipe,
uma narrativa não-linear e com elementos simbólicos e metafóricos com relação
à letra da música. O cantor Emicida é bem conhecido pelos adolescentes e
jovens e houve de imediato uma identificação com o vídeo. Nesse momento
houve a intervenção de Cristiana Fernandes falando sobre o papel da mulher
negra, a discriminação, a busca pela igualdade racial e de gênero. Cristiana e
Rafael estimularam os participantes a identificar no vídeo elementos que
discursassem sobre essas questões e qual o papel das mães em famílias da
periferia, onde muitas, sozinhas, sustentam a família.
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Figura 23.FiguraXX. Cena do videoclipe Mãe, Emicida. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=D_j32_Ryc0

O trecho do videoclipe Mãe foi usado para demonstrar uma narrativa mais
lenta, resultado do tipo de edição, contrastando com o trecho do filme Cidade de
Deus e demonstrando planos mais abertos, enquanto no primeiro muitos planos
eram fechados. Até então o tratamento era apenas sobre planos e
enquadramentos de imagens44 abertos e fechados, sem defini-los, apenas
demonstrados no vídeo. Os participantes começaram a perceber que no primeiro
havia cenas curtas, rápidas e em planos fechados enquanto o segundo tinha um
movimento de cenas mais longas, lentas e planos mais abertos.
Rafael aproveitou para começar a questionar onde estava a câmera que
filmava aquela cena. Alguns acertavam, outros erravam, havia uma certa euforia
em perceber que era possível identificar nos vídeos a posição em que a câmera
se encontrava para gravar. Isto demonstrava que começavam a entender que os
enquadramentos e planos era determminados pelo posicionamento da câmera.
São temáticas de conteúdo e instrumentais que se cruzam para mostrar a
mudança de visão de si e do mundo. Pois, ao mudar o lugar de visão, se muda
o pensamento e a percepção de si.
44

Enquadramento é imagem que fica dentro do quadro da câmera, os elementos que fazem
parte da cena, enquanto os planos definem a que distância o assusto é tratado: assunto muito
distante e amplo – Plano Geral, muito próximo e detalhado -Close. Cada enquadramento e
planos definem uma estratégia de edição e abordagem.
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Esse “perceber”, “descobrir” de onde camêra produz imagem rompe a
barreira do vídeo estático e inicia a possibilidade do vídeo em movimento; e, em
decorrência, do próprio sujeito em movimento, mudando seus ângulos de ver e
de viver no mundo se inicia a possibilidade de novos olhares e novos ângulos
sobre o que é visto, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista
conceitual. Saber de novos ângulos possibilita também saber de novas formas
de olhar a realidade, essa etapa passa a ser denominada de Expansão do Olhar.
O professor Célio Augusto no questionário 02, questão 0645 compreendeu da
seguinte forma “expandir o olhar é observar o cotidiano a sua volta como os
elementos que contam a sua história, aquela história”; enquanto F.F.J, 9º ano,
15 anos, traz em seu depoimento o seguinte: “expansão do olhar é olhar para a
imagem e imaginar como ela vai fica (r), como ela foi feita, é tipo assim”.
Pude perceber que ao mesmo tempo no grupo a Expansão do olhar se
dava por meio de conteúdo e forma, enquanto para Célio Augusto a expansão
era conceitual, para F.F. J a expansão era técnica, era forma; a síntese dessas
formas de construir novas percepções sobre si e sobre o outro apareceu por
meio do depoimento de M.K.S.S, 2º ano, 19 anos, “ Expansão do olhar, na minha
concepção, é enxergar possibilidades que outras pessoas não veem. É explorar
e conseguir captar o melhor de determinado lugar”. As palavras chaves para
essa síntese: enxergar, captar (para a ação), lugar (para pertencimento e
identificação). É ver o que se mostra, capturar o que se mostra de um lugar, de
um grupo e da melhor maneiro possível.
O último vídeo exibido foi A Filha de Calmon (figura 24), coletivo di
Tambor; foram abordados locação, personagem, contexto e temática. O Coletivo
di Tambor é uma banda baiana, não conhecida dos participantes, e por mim.
Passei a conhecer por meio de Rafael e Cristiana.
As curiosidades dos participantes surgiram após a exibição do vídeo.
“Onde foi gravado? ” “São figurantes ou as pessoas estavam vendo a gravação
acontecer?”
O vídeo provocou uma inquietação e um desconforto em alguns
participantes devido ao desfecho do videoclipe, em que a personagem principal
45

Questionário 02, questão 06 – O que é expansão do olhar? Explique.
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do video, mesmo cortejada por vários rapazes, encerra a narrativa beijando uma
garota. Questionei o motivo do espanto e uma aluna respondeu que não
esperava aquele final. Cristiana Fernandes aproveitou a fala para questionar
sobre o empoderamento das mulheres, a homofobia e lesbofobia, e a
possibilidade das escolhas femininas; acendeu-se um debate onde uns não viam
problema nenhum no vídeo, outros achavam que não era certo, outros não
sabiam como se posicionar ou estavam envergonhados.
A provocação do vídeo trouxe à tona os preconceitos cotidianos. E
como o filme Arroba havia feito no dia anterior, novamente voltamos à análise de
que tipo de preconceitos carregamos sem perceber. Que tipo de discurso se
constroi em vídeo.

Figura 24.Vídeoclipe A filha de Calmon, Coletivo Di tambor.
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=Rm_4b5yoSWQ

Alguns comentaram que nunca pensaram daquela maneira sobre um
vídeo, e que a forma como começavam a ver os vídeos estava ficando diferente.
Enquanto Cristiana Fernandes fez uma abordagem sobre as questões
femininas, Rafael, do ponto de vista técnico, explicou que era um plano
sequência, plano que registra uma sequência inteira de cenas sem cortes. Por
fim houve uma conversa sobre a relação que os três vídeos possuiam. De
imediato não havia relação entre eles. Foi necessário citar exemplos da grande
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mídia como telenovelas, publicidade e telejornais para que pudessem perceber
que todos os vídeos tratavam de jovens da periferia, cenários também na
periferia e a possibilidade de construir novas histórias sobre si mesmos a
partir do próprio espaço.
Após as análises dos vídeos, Rafael fez uma aula expositiva sobre
enquadramentos, planos e ângulos46 explicando do maior (Plano Geral) para o
menor (Plano detalhe ou close) como e para quê cada um é utilizado.
O tempo de execução da oficina no segundo dia, com exibição,
discussões e a explanação durou aproximadamente três horas. Foi necessário
contabilizar o tempo de intervalo de aproximadamente 20 a 30 minutos todos os
dias. Os intervalos eram programados em função da distribuição da alimentação
escolar; conforme o cardápio do dia, o intervalo durava mais tempo, em função
das filas de distribuição.

46

Sugiro para melhor entendimento sobre esse aspecto do audiovisual a literatura técnica na
bibliografia
ou
páginas
na
internet
com
http://www.primeirofilme.com.br/site/olivro/enquadramentos-planos-e-angulos/
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Criação (indicador II: colaboração). No segundo dia, os Grupos Criativos
foram novamente constituídos a fim de elaborar o projeto de vídeo; que foi
apresentado no último dia de oficina. No projeto deveria ser indicado a temática
e o formato do vídeo: minidoc, entrevista, videoclip etc. Ficou definido e
confirmado que o vídeo final não deveria ter mais que um minuto. A professora
Núbia foi atualizada pelos colegas de grupo sobre o dia anterior, sobre o material
e que a mesma deveria ficar em um grupo que não tivesse professor. Os próprios
alunos/participantes resolveram a situação da professora Núbia, em mais uma
demonstração de acolhimento e colaboração.

Figura 25.Segundo dia, Grupos Criativos elaborando a proposta do vídeo de um minuto. Fonte: acervo
Cristiane Britto Britto, 2016.

Rafael e Cristiana acompanharam os grupos sugerindo propostas que
fossem fáceis de serem produzidas com o conhecimentos e equipamentos que
eles tinham.
Já foi possível ver (figura 25) no segundo dia um entrosamento, uma
disposição entre os grupos de se ajudarem a produzir o projeto. Havia o
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entendimento de que não era uma competição, mas uma organização para
produzir um vídeo.
A constatação da integração se dá no momento em que foram
questionados47 e responderam da seguinte forma: B.A.L, 9º ano, 16 anos, “Tem
sido muito importante aprender audiovisual e eu acho que pertenço a essa tribo
porque a cada dia quando eu venho assistir as aulas mim sinto muito confortável
e aqui eu não sou só ouvinte mas também praticante (sic) ”. O depoimento de
B.A.L traz uma questão significativa que é o sujeito na condição passiva, ouvinte,
inerte na sala de aula, em outros ambientes sociais, que passa a ter voz e ser
“praticante”, aquele que pratica, executa, opina. Ser “praticante” é uma forma de
empoderamento, de se colocar no lugar de agente da produção, partícipe de
uma construção social, coletiva.
Fui questionada pelos alunos se eles poderiam ajudar em outros grupos,
confirmei que sim, desde que executassem o vídeo do grupo que foi indicado.
Esse tipo de proposição partindo dos participantes indicou uma predisposição
para as atividades colaborativas.
“Tem sido uma experiência fantástica, pois sempre gostei dessa “praia” e
sempre quis aprimorar, e aprender junto com os alunos está sendo bem melhor,
trocamos experiências”, esse é o depoimento da professora Adriana Almeida. O
lugar de fala/explanação do professor é substituído pela troca de
experiências, nesse momento ainda é colocado “aprender junto com os alunos”,
professor e aluno pertencem a um só grupo. Em alguns momentos (de gravação)
foi possível notar que o professor aprende com o aluno, aqueles que eram os
alunos é que explicavam e esclareciam como deveriamm ser executadas
determinadas atividades.
Criação (Indicador III: Fatos e Eventos). No segundo dia, duas questões
foram observadas para o indicador de fatos e eventos. Durante a explicação
sobre enquadramentos e planos, os alunos foram dando exemplos e
demonstrando que estavam compreendendo sobre a abordagem em questão.

Questionário 02, questão 5 – Como tem sindo aprender em grupos audiovisuais? Você acha
que pertece a essa tribo?
47
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A professora Núbia apresentou dúvidas sobre o assunto por mais de uma
vez, Rafael refez a explicação e não foi suficiente, então eu mesma orientei sobre
os enquadramentos e planos, figura 26.

Figura 26. Professores e alunos em compartilhamento de aprendizagens.

Também não foi suficiente. A professora Núbia já expressava uma certa
aflição chegando a verbalizar “Meu Deus! Será que só eu não estou entendendo
isso?!”, de forma muito interessante os alunos se espantaram por ela não
conseguir. A questão foi resolvida pelos participantes que foram dando exemplos
concretos da realidade deles, por fim, já com um celular em mãos fomos
demonstrando de maneira mais prática como eram produzidas imagens e cenas
a partir do conhecimento sobre enquadramentos e planos. A questão foi
resolvida e os alunos/participantes demonstraram motivação em solucionar a
dificuldade de uma outra pessoa.
A segunda observação diz respeito às opiniões em relação ao vídeo A
Filha de Calmon, uma das alunas, declarada evangélica, e com posturas um
pouco radicais, no momento da exibição externou “como pode isso? Isso não é
certo!” me procurou no fim da tarde para dizer que tinha repensando sobre a
questão do vídeo e que na verdade não havia nada demais mesmo, percebeu o
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quanto tinha sido preconceituosa. Disse também que foi bom ter visto o vídeo,
para repensar a forma como enxergava as pessoas e suas relações.
Em pergunta48 específica para os professores no questionário 02, sobre a
relação com os alunos e a aprendizagem com os mesmos os professores
Adriana e Célio Augusto trouxeram a seguinte questão “trabalhar com os alunos
acredito que está sendo o momento chave da oficina, após o ensinamento dos
instrutores. Entrar para o universo deles e da forma como eles vêem o mundo,
assim como a forma que eles encontram para aprender.” O olhar da professora
Adriana foi sobre os mecanismos que os alunos usaram para aprender sobre o
audiovisual.
“Ainda percebo uma certa, insegurança, o que gera passividade. Com o
passar do tempo percebo eles se soltando e se permitindo o sentimento da
criatividade e da colaboração”. O depoimento e a observação do professor Célio
Augusto corroboram a fala acima do aluno B.A.L, 9º ano, a sensação de estar
confortável no grupo e ser um “praticante” colabora para “o sentimento da
criatividade e colaboração”. Logo, concluo que estar confortável no grupo,
como praticante, ativo, seguro, livre para opinar e executar promove um
melhor desempenho quanto a criatividade e a colaboração.
Foi possível perceber, nesta etapa, a reorganização da aprendizagem
da professora a partir da perspectiva dos alunos, assim como a reavaliação
do posicionamento da aluna a partir da exibição e análise fílmica do vídeo.
Criação (Indicador IV: Diferenciação de Narrativas). A atividade de
exibição dos vídeos permitiu-me perceber o avanço na diferenciação das
narrativas dentro dos tipos de narrativas audiovisuais: o que são narrativas
ficcionais, reais e baseadas em fatos reais. Assim como a diferença entre o que
é real e o que parece real e é apresentado em vídeo. Para exemplificar esse
modo de avanço, percebi que, no segundo encontro, os participantes
começaram a associar a seleção de planos e enquadramento ao tipo de narrativa
do vídeo; esta seleção em certa medida dá origem ao formato e ao gênero

48

Qual a sua percepção sobre a forma de trabalho em grupo dos alunos nessa oficina? Existe
algo que você não tinha notado ou percebido antes em outros trabalhos em grupo? Qual sua
percepção sobre a construção (elaboração) do discurso deles?
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audiovisual49. O que diferencia uma produção X da produção Y se todas tratam
da mesma temática? A abordagem do conteúdo (roteiro/pauta), os planos e os
enquadramentos usados, o público alvo. Enfim, um conjunto de características
similares define o formato, gênero e a categoria. É possível citar 50 o conjunto das
seguintes características para o formato ao vivo, gravado, estúdio e externa;
quanto ao gênero classificar como; esportivo, telejornal, novela, reality show,
filme comercial e outros, e ainda quanto a categoria; entretenimento, informação,
educacional, publicidade.
Os Grupos Criativos, ao apresentarem suas propostas para filmagem, já
tinham um tipo de definição sobre que formato usar, ainda que de maneira
inconsistente e necessitando de ajustes. No questionário 02, questão 01 51, era
possível notar a inconsistencia sobre a utilização dos planos e enquadramentos.
As respostas eram vagas, ou deixaram sem responder. Reconheço como
resposta vaga a seguinte colocação de E.N.C,9º ano, 15 anos, “sim porque
sempre quando começa um filme ou uma história tem uma narração então eu
acho isso bem importante.” Ou ainda, R.J.S, 9; º, 15 “talvez sim, acho que se
tiver o enquadramento e planos o vídeo ficará melhor até para explicar.”
Enquanto alguns não se desligavam do sentido literal da palavra plano (no
sentido de planejamento), outros caminhavam percebendo o que eram o plano
em audiovisual; respondendo ao questionamento M.K.S.S, 2º ano, 19 anos, “
sim, pois a partir dos diferentes planos e enquadramentos é possível identificar
aspectos do que está sendo feito. Existem planos que se enquadram melhor a
cada tipo de vídeo e essa escolha influencia no resultado final do projeto”.
Segundo Arronchi ( Pag 07), “há muita semelhança entre gêneros e formatos na televisão no
que se refere ao estudo de gênero no campo da Biologia. Assim como na Biologia existem os
gêneros e as espécies, em televisão coexistem os gêneros e os formatos. Pode-se fazer uma
analogia, com as devidas diferenças, entre as espécies da Biologia com os formatos da televisão.
Na Biologia, várias espécies constituem um gênero; os gêneros, agrupados, formam uma classe.
Em televisão,vários formatos formam um gênero de programa; esses gêneros de programa,
agrupados,formam uma categoria”.
49

Aronchi, José Carlos. Debate: Televisão, Gênero e Linguagens. Boletim de 2006,Salto para o
Futuro, Ministério da Educação.
50

Baseado na classificação feita por José Carlos Aronchi no Boletim de 2006, Debate: Televisão,
Gênero e Linguagens. Salto para o Futuro, Ministério da Educação.
51

Saber sobre planos e enquadramentos é necessário para fazer a narrativa em vídeo?
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Faço aqui um parêntese para discorrer sobre a dificuldade de diferenciar
semanticamente plano audiovisual e planejamento. A faixa etária de alguns dos
participantes, o vocabulário restrito e o acesso a uma nova terminologia
impactaram na compreensão conceitual dos Planos Audiovisuais, mas percebi
que era apenas conceitual; porque, do ponto de vista da execução, os mesmos
sabiam diferenciar entre Plano Geral e Plano Médio ou qualquer outro. A
dificuldade era em dizer o que é cada um, mas não em fazer. Isso não é
impeditivo para a produção audiovisual, tendo em vista que muitos
profissionais de vídeo, principalmente cinegrafistas, que aprenderam de
forma amadora, e se tornaram profissionais, não dominam a nomenclatura
apesar de produzirem a imagem com primor.
Retomando o aspecto de
criação nos grupos, foi possível
também perceber na produção
dos

vídeos

duas

“histórinhas”

pequenas

sobre

a

racionalização da energia e
sobre a falta de água na escola,
fugindo um pouco do padrão
entrevista/microdoc52.

Ao

apresentar narrativas ficcionais,
eles começavam a delinear o
conhecimento de diferenciação
entre os tipos de narrativas. O
que mais tarde resultaria no
formato/gênero

dos

vídeos

apresentados como produto da
oficina.
Figura 27.Detalhe no celular: Fotografia do exercício do primeiro dia.

52

Documentário de curtíssima duração
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Produção (Indicador V: Mudança Atitudinal). A produção do segundo
dia foi uma proposta de projeto, um planejamento dos vídeos de um minuto.
Todos os grupos cumpriram a etapa; e os mesmos temas das fotografias do dia
anterior foram retomados para a questão da produção dos vídeos (figura 27).
Nos depoimentos53 fica claro que, ao fazerem as fotografias, os
participantes em um primeiro momento não a associavam à produção do vídeo
final, apenas acham que o conhecimento sobre como fazer aquelas imagens
melhoravam a forma de fazer registros do próprio cotidiano, para E.N.F. S, 9º
ano, 17 anos, “ Os ângulos tanto de filmagem como de uma foto. Antes eu tirava
tantas fotos de ângulos errado e a foto saía horrível e eu não sabia o que estava
atrapalhando. Hoje aprendi os ângulos que podem me ajudar bastante nas
minhas fotos (sic)”. Saber sobre os ângulos para E,N.F.S tinha até aquele
momento afetado o olhar fotográfico, a concepção de uma imagem estática,
como a fotografia still que se fixa nos objetos. 54 Para E.B.S, 9º ano, 14 anos, a
resposta foi “ Sim, eu aprendi a melhorar minhas fotos os ângulos, também em
relação a iluminação, aprendi a não exagerar tanto, aprendi também como fazer
um vídeo” (sic); o vídeo aparece em segundo plano em relação à fotografia, até
então não era possível pensar em vídeo a partir das fotografias, elas ainda
estavam dissociadas da imagem em movimento.
Ao responder à questão 03 (questionário 02, que tinha a intenção de
perceber como eram afetados por algum tipo de conhecimento), um depoimento
que chamou a minha atenção foi de J.V.P.D, 2º ano, 17 anos; ele responde “ sim,
sair dessa coisa do olhar viciado”. J.V.P.D passa a perceber que o olhar que se
tem é um olhar constante, sem alterações. O exercício serviu para que o mesmo,
e também outros, percebessem o olhar ”viciado” no sentido de inerte, e este olhar
passou a incomodar. O olhar sobre as pessoas, as coisas e o mundo que os
cercava até então era fixo, inquestionável, passivo. Foi possível notar que as
propostas para gravações foram feitas a partir da visão que passaram a ter do

53 Questionário 02, questão 03: Tem alguma informação, ou conheci, que foi dado durante os
encontros da oficina que você acha que vai fazer uso no seu dia a dia? Qual e como?
54 Fotografia Still, grosso modo, é a fotografia parada, sem movimento. Principalmente de
objetos, muto usada na publicidade. Uma fotografia de produtos, objetos.
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ambiente escolar. Por que não pensar que essa visão mudou a partir da visão
do olhar?
Outra questão que prevaleceu nos depoimentos sobre essa etapa foi o
aprendizado sobre o trabalho em grupo; sempre o trabalho em grupo voltava
a ser posto nos depoimentos, como se trabalhar em grupo fosse uma novidade.
S.R, 9º ano, 17 anos, responde a questão 03 de forma bem objetiva “sim, o jeito
de aprender em grupo” ou a resposta de I. A. S, 9º ano, 16 anos, “Fazer coisas
em grupo, dialogar mais e que fazer vídeo é bom, uma coisa que eu achava que
era um bicho de 7 cabeça.” (sic). O professor Célio Augusto fez uma
consideração relevante que confirma o encantamento no trabalho feito em grupo,
ao responder a questão 0255: “De forma geral o que me espantou foi a
independência na ação e a total dependência e colaboração no processo. Isso
significa que nenhum trabalho é autossuficiente mas ao mesmo tempo as
competências são bem definidas”. A escrita do Professor Célio estabelece uma
ordem para o trabalho em grupo no audiovisual: Independência na ação,
colaboração no processo e competências definidas. A conclusão pelos
próprios particpantes de que a proposta é uma construção coletiva, colaborativa,
mas autonoma; não há espaço para individualização do produto final, mas isso
não significa servidão.
Durante a reunião dos Grupos Criativos, o celular foi o recurso utilizado
para resgatar informações já registradas, assim para como criar uma linha de
tempo para o que se propunham a gravar.
O celular serviu como um storyboard (um guia visual das cenas:
desenhado ou fotografado); as imagens já estavam prontas, era apenas
necessário organizá-las e definir o tipo de formato que teriam para serem
gravadas, editadas e exibidas. A partir dessa etapa as fotografias passaram a
fazer sentido para as gravações; elas foram suporte para elaboração de um
roteiro, para a definição dos planos de filmagem, escolha dos personagens e
para definir quem atuaria em frente às câmeras (celulares). Após a pré-produção
para filmagem, a aluna E.N.C, 9º ano, 15 anos, traz o seguinte depoimento “Eu
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Questionário 02, questão 2: Descreva como você imaginava que acontecia uma gravação de
vídeo.
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realmente achava que era só pegar o aparelho e sair gravando tudo e pra mim
naquela gravação tava tudo bom ou seja tudo jóia perfeito” (sic). Não havia o
entendimento de que o vídeo é resultado de um processo, de etapas. Para S.L,
9º ano, 17 anos, o que era produzir um vídeo “Pensei que era apenas pegar uma
câmera ou um cel apertar o play e gravar”. Retomo aqui a questão do
imediatismo: a forma de produção instântanea tem uma sequência que é apertar
o play, gravar e logo em seguida publicar em redes sociais. O vídeo não passa
por um processo de “maturação”, necessário para evitar constrangimentos,
problemas como bullying, discriminação, ofensas, discursos de ódio e/ou ações
de haters56 tão comuns na atualidade.
Na contramão do imediatismo a oficina se propôs a um processo mais
lento de “feitura” dos vídeos, em que a primeira percepção é a da análise do que
é produzido: É bom? Tem alguma forma de preconceito? Compromete a imagem
de alguém? Fere de alguma forma os Direitos Humanos? Eu me vejo no vídeo?
Respondidas essas e outras questões se avança para a publicação (exibição).
Ainda discorrendo sobre o imediatismo, o depoimento de M.K.S.S, 2º ano,
19 anos, faz o caminho inverso “Muito do que imaginava numa criação de vídeo
está se mostrando: a organização quanto ao papel de cada um na equipe, a
importância de cada processo ser feito com atenção e o comprometimento que
os profissionais (ou amadores) devem ter para que o resultado seja satisfatório
e de qualidade”. As palavras organização, processo e comprometimento
atribuiram pré-requisitos necessários à produção do vídeo; o mesmo deveria ser
pensado, planejado, conferir um significado ao que seria (ou é) exibido.
Na finalização do segundo dia havia muitas conversas, ideias, opiniões e
risadas, o grupo já estava mais confortável, e assimilando o pertencimento a uma
nova tribo dentro do espaço escolar. Para além do confortável, tem uma noção
nova de pertencimento a um aprendizado significativo para todos, que revela
. 56 O termo hater é bastante utilizado na internet para classificar algumas pessoas que praticam
"bullying virtual" ou "cyber bullying". Basicamente, o hater é uma pessoa que simplesmente não
está feliz ou satisfeito com o êxito, conquista ou felicidade de outra pessoa. Assim sendo,
preferem "atacar" e "criticar" o indivíduo, expondo-o situações comprometedoras publicamente
sobre essa pessoa, ou desvalorizando as ações e vitórias do "alvo".
Disponível em: https://www.significados.com.br/haters/ Acessado em 15 de maio de 2016
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surpresas para cada um e para todos. E que mostra que essas mudanças seriam
impossiveis sem os outros. Recorro aqui a uma nota de revisão da orientadora
da pesquisa com a finalidade de corroborar a ideia de confortável no grupo
“Então esse conforto é mais como uma alegria de perceber que é
possivel aprender junto, e aprender coisas que servem para a vida e
para a alma. É a coisa nobre da tribo. Tribo não é quadrilha. A questão
de pertencer a um grupo para se reconhecer como pessoa é do animal.
Mas a possibilidade de pertencer a um grupo que faz diferença para si
e para a escola é inesquecível. ”
Isa Trigo (2017)

A proposta de produção para a etapa foi cumprida. No final da tarde o
grupo resolveu fazer uma fotografia (figura 28) de todos, aproveitei o registro
para perceber a construção daqueles jovens e professores como grupo, tribo.

Figura 28.Fotografia proposta pelos participantes, primeiro momento de registro como Grupo Criativo.
Imagem: Rafael Vilanueva. Fonte: Acervo Cristiane Britto,2016.

É possivel perceber na fotografia uma descontração, uma mensagem
corporal de encontro, alguns abraçados, sorriso nos rostos, a professora Núbia
acolhida pelo grupo. Cristiana e Rafael estão registrados em outras fotografias,
assim como quase todos tiveram fotos espalhadas pelos celulares.
No terceiro dia de oficina, 13 de junho de 2016, a proposta do
planejamento era apresentar todas as etapas da produção audiovisual para
que os dois dias seguintes fossem apenas de produção. O planejado foi
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trabalhar com roteiro/pauta, produção, captação de imagens e edição. Porém,
por questões de doença, Rafael não pôde ministrar a oficina nesse dia.
Rapidamente, reavaliei o que era possível fazer a fim de não descontinuar
as ações da oficina; tive apenas uma hora para replanejar e redefinir as
atividades que seriam feitas. Assumi a condução da oficina explicando a
situação, e informando que naquela tarde os conteúdos seriam ministrados por
mim. Até então, a minha participação era indireta, tendo em vista a presença de
Rafael Vilanueva, Cristiana Fernandes e Ricardo Lima.
O replanejamento definiu que a parte teórica de edição seria ministrada
no quarto dia de oficina, tendo que ajustar algumas horas, que seriam para a
prática de captação de imagens.
Entre o segundo e o terceiro encontros da oficina, houve um fim de
semana no qual os participantes, de acordo com depoimento dos mesmos,
tiveram tempo para colocar em prática alguns conhecimentos adquiridos; assim
como observar a programação em TV e internet. Os mesmos já chegaram com
um olhar mais crítico no sentido de não se verem retratados na mídia,
principalmente nos produtos de ficção; se deram conta de que os programas
sensacionalistas tinham maior espaço para as populações da periferia, porém
retratando a violência e a pobreza.
O objetivo do terceiro dia era instigar a curiosidade sobre as etapas da
produção audiovisual a fim de que eles pudessem identificar em qual etapa
melhor se ajustariam, ou se haveria idenficação com mais de uma atividade
Análise e Uso (indicador I: percepção de si). Após as devidas
explicações sobre a ausência de Rafael, dei continuidade às atividades, exibindo
o videoclipe Trono do Estudar (vários artistas) figura 29. A música do videoclipe
foi composta por Dani Black como forma de apoio aos estudantes que ocuparam
as escolas de São Paulo no final do ano de 2015, devido a uma reorganização
proposta pelo governo estadual; em 2016 outras ocupações de escolas
aconteceram pelo país e a grande mídia divulgou amplamente as ocupações e
os conflitos com a polícia.
Nesta tarde, ao ser analisado o vídeo, a discussão girou em torno de como
a pauta da mídia travava as ocupações. As questões levantadas foram: Quem
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são estes estudantes? A que escola pertencem? Qual a diferença entre invasão
e ocupação? Qual o objetivo desses artistas ao gravarem o videoclipe? Porque
é gravado em preto e branco? Essas fotografias, por que fazem parte do vídeo?
Parte da discussão ficou centralizada entre invadir e ocupar, concluindo
que o estudante, por ser da escola, não tem como ser visto como um invasor,
ele faz parte da comunidade escolar. Mas havia ressalvas nas opiniões, por
conta do noticiário usando adjetivos na mídia para retratar os estudantes como
baderneiros, arruaceiros, revoltados; assim, tive oportunidade de questionar a
criminalização dos movimentos estudantis pela mídia.
Trouxe a questão para a expansão do olhar, ao esmiuçar um vídeoclipe
e suas intenções, fui deixando claro que ao analisar este vídeo, ou qualquer
outro, o olhar sobre as questões (aflições) do mundo se alteram, se expandem.
O exercício de expansão do olhar não foi apenas por meio das fotografias e
filmagens, mas da análise fílmica, da possiblidade de se reconhecer e
reconhecer outras pessoas no que foi visto. No caso específico do vídeo Trono
do Estudar, foi libertador o quanto se reconheciam como estudantes e como
parte do que estava posto na mídia sobre o espaço escolar, os estudantes de
escolas públicas, a qualidade do ensino, a participação de outros segmentos da
sociedade apoiando o movimento estudantil. O aluno E.B.S, 9º ano, 14 anos traz
na sua escrita57 o que penso ser resultado desse discurso de mudança na
releitura dos fatos e da forma como assistimos às produções. “Não basta olhar
o mundo. Precisamos prestar atenção. Ao refletir sobre como e porque as
coisas acontecem, o seu olhar pode inspirar a criação de histórias reais ou
inventadas, pode disparar o desejo de expressar-se por imagens em
movimento.” Ao se colocar em reflexão sobre como e porque as coisas
acontecem, ele mesmo já está fazendo a reflexão e alterando a forma de
observar a própria realidade.

57

Questionário 02, questão 06 – O que é expansão do olhar? Explique.
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Figura 29.Videoclipe Trono do Estudar. Na fotografia Dado Villa-Lobos, Chico Buarque e Paulo Miklos.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=14NqOdRY_Ls

Questionei quantos conheciam o videoclipe e quantos estavam
informados sobre as ocupações nas escolas do país. Nem professores, nem
alunos conheciam o vídeo. Dos três professores, apenas um estava totalmente
a par dos acontecimentos; os outros tinham um conhecimento superficial.
Revimos o vídeo pelo menos duas vezes, centrando principalmente nas
fotografias, pois as mesmas eram registros que os próprios alunos fizeram
durantes as acupações e conflitos criando assim, uma comunicação
alternativa às notícias da televisão e da internet. Os professores foram
identificando alguns artistas mais conhecidos como Chico Buarque, Zelia
Duncan, Dado Villa-lobos, Paulo Miklos. Na hora do intervalo chamou minha
atenção o fato de alguns participantes cantarem a música. Havia nela algum tipo
de identificação.
Quanto ao uso, o vídeo foi disparador para discutir como analisar e
selecionar um conteúdo para gravar, o cuidado ao abordar os temas, assim como
estar sempre atento à forma como as notícias, informações e publicidade são
veículadas; e saber que o que a televisão e internet veículam nem sempre são
verdades. A aluna E.N.C, 9º ano, 15 anos, trouxe a seguinte colocação (questão
06) sobre expansão do olhar “É conseguir olhar além do que não podia ver, é
conseguir olhar com um olhar de querer algo, mais com um olhar de querer
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mudar, transformar e outras coisas mais. (sic) ” Enquanto alguns alunos se
referiam à expansão do olhar do ponto de vista da imagem, outros avançavam
em trazer essa expansão para a ótica da análise; antes de produzir a imagem é
necessário saber o que fazer dessa imagem e do que é visto anteriormente.
E.N.C coloca “olhar além do que não podia ver”, ela trouxe em seu discurso uma
alteração das formas de analisar o que estava em volta, houve um
“descortinamento” do que era visto, os horizontes foram ampliados.
Ao analisar a sentença de E.N.C, incorporo e aplico o discurso da
pesquisadora Isa Trigo (pag.180, ano 2012.) no que diz respeito à “Mudar o
território de onde se observa ou de onde se sente o fenômeno. “Mudar de si”.
Habitar e ser habitado pelo fenômeno. ” E isso vale para as questões do olhar
audiovisual e da análise do mesmo. As coisas existiam antes, porém não eram
vistas; com certeza algumas (ou muitas) continuaram a não ser percebidas,
todavia nasce em algum participante o exercício da busca por “um olhar não
viciado”, uma necessidade de “mudar o território de onde se observa” tanto do
ponto de vista técnico, quanto da análise dos vídeos, fotografias, redes socias.

Criação (indicador II: colaboração). No terceiro dia, foram apresentadas
questões ligadas diretamente às etapas de produção de um vídeo: roteiro,
produção e captação de imagem. O grupo já estava entrosado e colaborando
plenamente com as atividades propostas. Percebi uma quatidade menor de
participantes dispostos a produzir um texto que resultasse em um roteiro ou
pauta. Na condição de professora de Língua Portuguesa compreendia a
dificuldade de muitos, no que diz respeito à produção textual, ainda que fosse
um texto coletivo.
O professor Célio Augusto trouxe em seu discurso que seu interesse era
por “roteiro ou pauta e gravação. Adoro o movimento criativo”. A questão
foi resolvida com o auxílio dos professores/participantes que orientaram a escrita
dos grupos aos quais faziam parte, assim como puderam perceber
alunos/participantes com um bom desempenho e interesse por criar roteiros e
pautas.
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Figura 30.Participantes da oficina, concentrados, produzindo o rascunho do roteiro e um storyboard.
Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.

O roteiro, assim como a edição, tem um aspecto muito de individualidade,
da criação pessoal (figura 30). Foi necessário deixar claro que numa produção
de roteiro ou pauta deve-se permitir que outras pessoas vejam, corrijam, opinem,
melhorem. Ainda que se apresente como uma atividade sozinha ou em
pequenos grupos/parcerias, o elemento de colaboração é muito marcante pois o
olhar externo pode redefinir um roteiro de maneira surpreendente; aquele foi o
momento de aprendizado sobre expor sua produção para que os outros
avaliassem. Ao serem questionados58 as respostas que apontaram para direção
do roteiro se colocaram assim: o aluno E.B.S, 9º ano, 14 anos, “amo escrever a
história porque tenho muitas ideias e acho bem legal...”. A escrita de E.B.S
apontou no rumo da ficção, isso foi constatado no produto final, ao criarem uma
pequena narrativa ficcional sobre a racionalização da água e da energia.
Recorro a Campos (2007, pag.20) para explicar sobre a construção
ficcional no audiovisual; “narrativa é o produto da percepção, interpretação,
seleção, e organização de alguns elementos de uma estória.” A partir da
definição de Campos, correlacionando com o depoimento de E.B.S, evidencio
que era necessário contar uma história, mas também fazer um recorte das
58

Questionário 01, questão 04 – As etapas de uma
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ideias “tenho muitas idéias”. Quais as ideias que prevaleceriam? O que seria
selecionado para contar? Qual a mensagem seria eleita como importante ou
necessária? Ao exercitar a escrita e discussão em grupo foi possível que os que
tinham habilidades em contar histórias fizessem os devidos recortes para que a
mensagem fosse transmitida num curtíssimo tempo de até um minuto.
As primeiras reações foram de “reclusão do texto”, mas logo após foi
possível compartilhar a produção e os grupos puderam sugerir alterações, uns
nos roteiros dos outros. A reclusão dos textos aparece na resposta de R.J.S, 9º
ano, 16 anos, “ Eu gosto de escrever histórias mas tenho um pouco de vergonha
de mostrá-las.” Faço uma crítica à forma como os espaços escolares se
relacionam com a escrita criativa e tomo por referência Freire quando diz

“É por isso que transformar a experiência educativa em puro
treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente
humano no exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita
a natureza do ser humano, o ensino do conteúdo não pode dar-se
alheia à formação moral do educando”.

(1996,pag.33)

O ambiente escolar, continuamente, no anseio de fazer “correções” no
texto, por vezes acaba tolhendo a criatividade na escrita; boas histórias (com
identidade, pertença, memória, consciências e questionamentos) se perdem em
detrimento da correção gramatical, reitero que aprimorar a gramática seja
necessário (respeitando a diversidade linguística), mas apenas esta ênfase torna
a leitura de um texto reducionista, não valorizando a escrita criativa.
Cristiana Fernandes explanou sobre a produção. Colocou o entendimento
de que, num grupo pequeno, todos os participantes acabavam sendo produtores,
de que a produção é uma atividade coletiva que envolve proatividade, relações
interpessoais, disposição a estar atento aos detalhes necessários ao vídeo.
Alguns participantes, durante a apresentação de Cristiane, começaram a se
mostrar interessados. Observei que alunos que em um primeiro momento
indicavam o interesse pela produção de imagens e também se dispunham a
produzir, a se responsabilizar pelo que fosse necessário para a realização do
vídeo.
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Alguns participantes mais introspectivos optaram pela produção. Desde o
segundo dia, alguns alunos se prontificavam a ligar os equipamentos, a organizar
as cadeiras, a saber se o lanche já estava sendo distribuído. A partir do
entendimento sobre produção, tomaram para si a alcunha de produtores da
oficina, articulando-se para que a oficina ficasse “produzida”. De repente, havia
um novo Grupo Criativo, oriundo do anseio de participar de forma mais efetiva.
Um grupo de produtores, que assumiram abrir a sala de vídeo, organizar as
cadeiras, preparar os equipamentos, dividir os grupos quando necessário,
organizar a saída e entrada para os lanches, organizar os equipamentos para as
atividades práticas, atualizar os participantes que, por qualquer motivo,
precisassem se ausentar da oficina. Assim, houve a configuração de um Grupo
Criativo espontâneo, não estabelecido pelos ditames da oficina. Enfim, havia 4
Grupos Criativos para a oficina e um Grupo Criativo surgido a partir da
experiência de colaboração e entrosamento nas atividades.
A aluna S.L, 9º ano, 17 anos, se expressou assim na questão 4,
“Produção, porque é a que mais me encaixo pelo fato de gostar de organizar. ”
O entendimento de S.L estava atrelado a um sistema de organização. Durante a
oficina S. L se mostrou proativa a ponto de criar um “grupo” de produção (acima
citado) para organizar o que era necessário ser feito na oficina; na questão 5,
sobre o aprendizado em grupos audiovisuais, S.L discorreu “tem sido muito
interessante, pois estou acostumada a fazer as coisas sozinha”. Ao ter
autonomia para organizar um grupo de produção a mesma conectou o desejo de
organizar com a possibilidade de se socializar com outras pessoas que tinham
esse perfil de “organizadoras”, ela encontrou sua própria tribo, e com isso uma
possibilidade concreta de participar da oficina ou de “comandar uma equipe”.
Segundo Khellison (2007), “ um dos papéis do produtor é lidar com
pessoas, assim como lidar com os detalhes da produção. Trabalhando sozinho,
o produtor pode até mostrar habilidades importantes como escrever ou dirigir,
mas seu principal papel depende do trabalho em equipe”. Os participantes que
a príncipio se mostraram resistentes ao trabalho em equipe começavam a se
interessar pela produção como trampolim para socialização no grupo.
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Com o mesmo perfil voltado para a questão da organização e
sistematização estava M.K.S.S, 2º ano, 19 anos, “Por ser alguém que gosta de
organização, me identifico com esta etapa pois entendo que quando algo não é
bem articulado, tem poucas chances de dar certo. ” No discurso de S.L havia
apenas o foco na organização, enquanto M.K.S.S tinha uma visão mais próxima
de um gerenciamento de projetos, a mesma já citava que algo, ao qual sugiro
designar de produto ou projeto, que deve ser bem articulado, para dar certo. Esta
é uma visão empreendedora, não no sentido de lucro, mas no sentido de
realização de uma proposta, ainda que seja um vídeo de um minuto.
Durante a exposição sobre captação de imagens, Ricardo Lima descreveu
sobre os tipos de equipamentos usados e as possibilidades ao se usar celulares
para fazer vídeo; a importância de se entender dos planos e enquadramentos,
sobre os sons que interferem numa gravação e as questões de luminosidade.
Nesse momento foi que aproveitamos para fazer um exercício de roteiro e de
captação de imagem. Durante o exercício não haveria grupos, mas era
necessário escolher voluntários para participar do exercício.

Figura 31. Sequência de imagens da atividade sobre roteiro e captação de imagens. Fonte: Acervo
Cristiane Britto, 2016.

A atividade (figura 31) consistia em gravar com o celular a cena 01/int/dia
– João entra na sala. Cada participante não poderia repetir o que foi feito
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anteriormente. Gerando assim um número considerável de cenas sobre o
mesmo assunto. Alguns que não conseguiam imaginar a forma de fazer a cena
sem se repetir, os colegas começaram a dar opinião, isso era permitido, mas o
próprio participante deveria dirigir a cena. A atividade foi importante porque
houve uma construção coletiva para resultar nas várias tomadas 59 que seriam
vistas depois do exercício, e necessárias à compreensão para a gravação do
vídeo de um minuto e sua edição.
“Eu imaginava que era a apenas ter uma camêra e planejamento”; disse
a aluna R.J.S, 9º ano, 16 anos ao responder como imaginava que acontecia uma
gravação (questão 2) simplificou o processo em duas etapas: possuir um
equipamento e um planejamento; este último ficando no plano das ideias e não
da organização em si. O exercício norteou as falas de Ricardo e o entendimento
de como fazer a gravação, tendo em vista que era feita de forma aleatória.
O exercício foi exibido na oficina gerando muitas risadas, brincadeiras e
zombarias.
“Eu imagina que era só grava o vídeo e edita(r), mais ontem eu aprendir
que você ter enquadramento e ter um ângulo bom para pode(r) ter um vídeo
excelente” (sic); o aluno F.F.J, 9º ano, 15 anos, deixa claro que sua compreensão
de produção de vídeo também se dava em duas etapas: gravar, captação de
imagem no improviso; e editar, que no entendimento de muitos dos participantes
significava aplicar filtros60 nas gravações. O exercício possibilitou aos
particpantes perceberem a conexão entre o roteiro e produção de uma cena,
porém ainda não possibilitava compreender a edição como mais um
procedimento para a construção da narrativa.
Neste terceiro dia foi possível observar a cooperação entre os
participantes de maneira individual nas atividades, assim como em grupos nas
59

As tomadas são várias gravações da mesma cena sob vários ângulos, essas imagens
“abastecem” uma boa edição; pois quanto mais tomadas, maior a possibilidade de escolhas para
o editor.
60

Com o advento, e popularização, de programas e aplicativos para edição de fotos e vídeos
surgiram alguns efeitos nas imagens (filtros) como alterar cor, brilho, saturação, contraste,
nitidez, sombras, realce e qualidade de som.
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atividades práticas da tarde. Não houve resistência em ser voluntários, assim
como foram solidários em sugerir alterações nos roteiros e nos exercícios de
captação de imagem.
Ao serem questionados sobre o interesse nas etapas, a professora
Adriana Almeida trouxe o seguinte “ A princípio quero aprender todos como
menor interesse em produção, mas quero aprender mesmo como gravar e editar
porque sempre fiz vídeos e fotos com edição e agora sei que sabia muito pouco
e que pode ser melhorado bastante e também trabalho pedagogicamente com
isso e preciso aprimorar”. A professora Adriana em seu discurso trouxe um saber
anterior sobre vídeos e fotos, mas ao ter contato com outras formas de fazer
compreendeu que uma gravação e edição pode se estender para além dos
limites do amador, e assinalo nesta fala o fazer pedagógico associado às novas
descobertas. Neste caso o aprendizado serviu para conectar audiovisual à
prática pedagógica.
O aluno A.B.B.S, 9º ano, 15 anos, após a aula com Ricardo, trouxe em
seu depoimento o seguinte “ Eu pensava que os atores criavam a cena na hora,
que eles não se preocupavam se a luz tá forte ou fraca, só chegava e gravavam”.
A compreensão anterior de A.B.B.S sobre a gravação diz respeito ao improviso
próprio das apresentações nos espaços escolares, existem ensaios, mas no
geral tudo é bem improvisado.
No audiovisual profissional um ator/atriz de fato não deve se preocupar
com questões técnicas de iluminação, som, cenário. Mas a oficina, não tendo a
proposta de profissionalização, e sim de experimentação, trouxe a todos a
responsabilidade de observar as questões técnicas e melhorar no que fosse
possível. Quem representava devia também observar a iluminação, não havendo
diretores de vídeo e fotografia, todos eram responsáveis pela qualidade do
produto, apesar de cada um ocupar um espaço previamente estabelecido; as
fronteiras da função de cada um às vezes se embaralhavam, mas isso é
perfeitamente normal numa equipe pequena e com apenas quatro etapas
definidas: roteiro, produção, gravação e edição.
Criação (Indicador III: Fatos e Eventos). Durante a explanação e prática
do terceiro dia, os participantes foram demonstrando interesse por atividades
específicas, outros demonstraram interesse em mais de uma atividade das
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etapas de produção. Isso foi mapeado por meio dos questionários nos quais são
questionados sobre o interesse inicial e final nas atividades de produção. O aluno
J.V.P.D, 2º ano, 17 anos ao responder sobre a etapa que interesava a ele na
oficina respondeu “Produção, gravação e edição, porque ambas partes eu posso
usar a minha imaginação”. J.V.P.D não se interessou apenas pelo roteiro,
querendo se envolver com todas as outras etapas da produção; para ele, usar a
imaginação estava associado a estas etapas. Ao excluir o roteiro da
possibilidade de “uso da imaginação”, o mesmo fez a negação da necessidade
de uma escrita audiovisual, que essas etapas existem porque houve um
argumento e um roteiro organizando e orientando as etapas posteriores
O entendimento das etapas de produção de um vídeo, figura 32, em
alguns apenas confirmou o interesse que já possuíam; e em outros ampliou os
horizontes com novas possibilidades de conhecimento. Um desses exemplos é
o da aluna E.N.F.S, 9º, 17 anos, em que o interesse era apenas fotografia e
como consequência produzir vídeos; logo após, surge a da vontade de escrever
o texto, e a necessidade de construir a história a seu modo, segundo sua visão
de mundo. Outro exemplo é da aluna V.M S, 9º ano, 16 anos, que apenas queria

Figura 32.Professor e alunos em atividade externa sobre direção e captação de imagem. Monitora da
atividade Cristiana Fernandes. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.
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aprender a “filmar”. Com as vidades surgiu a possibilidade de ser personagem
no vídeo. Isso despertou o interesse em se apresentar diante das câmeras: a
mudança foi visível, pois passou, nos dias seguintes, a chegar maquiada e com
cabelos escovados. Pois pretendia se apresentar nas filmagens, e assim o fez.
Todos os grupos foram acompanhados e registrados por meio de
fotografias e filmagens. Assim foi possível saber quais funções foram
desempenhadas durante as gravações e as mudanças de interesse durante o
processo.
Criação (Indicador IV: Diferenciação de Narrativas). A diferenciação de
narrativas pode ser observada nos comentários durante a exibição do videoclipe
Trono do Estudar. Os participantes conseguiram elencar as diferenças entre o
noticiado pela televisão/internet e o proposto no videoclipe, formatos diferentes
para tratar da mesma questão e sob óticas adversas.
Assim também foi observada a diferenciação das narrativas na opção feita
pelos grupos entre construir roteiro ou pauta61. Dois grupos optaram por fazer
roteiros e outros dois por fazer pautas. As atividades externas foram
demonstrando as facilidades e dificuldades de uma e outra opção; a importância
da atividade externa no terceiro dia foi possibilitar a revisão do projeto final, por
meio da vivência com as etapas da produção audiovisual. Após as atividades,
os grupos tiveram tempo para discutir se roteiro ou pauta era a melhor forma de
abordagem para a gravação do vídeo final.
O professor Célio Augusto, ao responder sobre a questão 01, questionário
02, sobre planos, enquadramentos e a necessidade de fazer narrativas
audiovisuais, relaciona da seguinte forma “Ficou claro que esse conhecimento é
fundamental para a construção das narrativas, dando a elas a relação correta
entre imagem e conteúdo”. O professor, num dado momento da oficina, em uma
de suas falas, disse que compreendeu o fazer do vídeo após perceber como
Cristiana Fernandes fazia a direção de imagem, que era diferente da direção
para a apresentação de uma pauta de jornalismo.
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O roteiro serve as obras de ficção como cinema e teledramaturgia, enquanto a pauta serve ao
telejornalismo, revistas eletrônicas. Ambos são produções textuais para o audiovisual, contudo
com finalidades diferentes.
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O aluno R.D.S.M M, 9º ano, 15 anos, ao responder à mesma questão 1,
trouxe a observação “É necessário, pois sem planos e enquadramentos não
conseguimos capitura(r) algumas cenas de emoção (sic)”. R.D.S.M M percebeu
que a distância do que se filma (grava) interfere na mensagem quanto à emoção;
é o caso dos closes que tem por função específica a percepção da reação de
quem é gravado.
Os professores, após as atividades práticas, se colocaram na oficina
observando como antes o assunto das suas gravações era o todo (planos
gerais), ao participarem das atividades de gravação perceberam que cada plano
teria uma função específica: plano geral – localização geográfica, Plano médio –
aproximação do assunto (personagem ou objeto), planos fechados – percepção
das emoções. O grupo passou a compreender que para cada tipo de narrativa
audiovisual era necessário selecionar a forma como as imagens seriam
registradas.
Produção (Indicador V: Mudança Atitudinal). A produção do terceiro
dia foi roteiro, produção, captação de imagens feita através das atividades
práticas interna e externa.
As mudanças de atitudes observadas foram em relação ao interesse
pelas etapas da produção audiovisual. O interesse inicial de todos os
participantes era apenas “aprender a filmar”; o conhecimento sobre as etapas
possibilitou redirecionar o interesse para conhecimentos específicos como
escrever, produzir, fazer imagens, encenar, entrevistar. A aluna E. N.F.S, 9º ano,
17 anos trouxe a identificação com o todo na questão 5, “...Me indentifico com
essa muito com essa área, consigo entender do assunto e pretendo aprender
mais sobre. Quero aprender a um olhar fixo e inteligente para ver o outro lado
das coisas e sei que vou aprender como ter esse olhar nessa área” apesar de
na questão 4 dizer do interesse específico em edição.
A partir dos conhecimentos sobre as etapas, os participantes se deram
conta de que não era necessário fazer tudo ao mesmo tempo, que cada
componente do Grupo Criativo poderia se dedicar a uma ou mais atividades
conforme interessasse. Os exercícios possibilitaram estabelecer escolhas,
que seriam importantes para a etapa posterior (figura 33), pois seria o inicio
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da produção do vídeo final com temática, roteiro/pauta, produção e edição.
Tendo cada componente do Grupo criativo executando a sua função e apoiando
a produção dos outros.

Figura 33.Registro fotográficos do 3º dia de oficina. Orientações sobre etapas do produção audiovisual e
exercício externos. Fonte: Acervo Cristiane Britto, 2016.

Na finalização do terceiro dia, havia entre todos uma ansiedade em
começar a produzir, colocar em prática o que haviam aprendido nos tres dias;
mas notei também uma indecisão quanto ao que fazer, que papel desempenhar
no grupo. Alguns já estavam bem decididos; era o caso do Grupo Criativo de
produção, e vi também que os interessados em edição se mantiveram firmes no
propósito. Mas em alguns, observei a dúvida entre captar imagem ou editar,
escrever ou produzir; de repente surgiu também o interesse em fotografar (o que
não fazia parte da proposta da oficina, ainda que usada nos exercícios).
Efetivamente o terceiro dia de cada participante foi para reavaliar o
interesse inicial em relação à oficina e por meio de exercício redefinir as
possibilidades de uma produção audiovisual.
O quarto dia de oficina, dia 14 de junho, foi planejado para que tivessem
gravações cujas etapas consistiram em: Leitura do roteiro, Produção, Captação
de Imagens e Edição. O planejamento foi retomado com a presença de Rafael
explanando sobre edição. O mesmo falou sobre a importância da edição para
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um bom vídeo, as funções do editor, os programas usados em edições de vídeo,
como uma edição pode alterar a proposta do vídeo, o programa Movie Maker
que foi usado na oficina e, por fim, como seria o processo de edição feito pelas
equipes.
Conforme o planejamento, essas etapas da produção seriam ministradas
da seguinte forma: Cristiane Britto, roteiro; Cristiana Fernandes, produção;
Ricardo Lima, captação de imagem; e Rafael Vilanueva, edição. Apesar de cada
um de nós conhecer bem as etapas da produção audiovisual, cada um se
dedicou a falar sobre a área em que tinha mais domínio e vocação.
Neste dia, os participantes já chegaram com um pré-roteiro e algumas
imagens feitas na atividade prática da tarde anterior; isso contribuiu para a aula
de edição. Rafael usou as imagens já feitas para iniciar a orientação, solicitando
aos participantes que já tinham uma noção de edição para o orientar os colegas.

Figura 34.Exercício de edição, corte de imagens. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016

Houve um exercício de cortar e reeditar as cenas (figura 34); isto foi feito
pelos grupos com o acompanhamento do instrutor e dos monitores, de uma
maneira individualizada; cada aluno fazia os cortes e depois o monitor ajustava.
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A edição requer, muitas vezes, concentração e repetição das imagens,
exigindo do editor um perfil que seja mais cuidadoso e atento à atividade. Assim,
o número de participantes que se interessou por edição foi menor, tendo em vista
que a característica predominante do grupo era de indivíduos mais dinâmicos,
inquietos, propensos ao movimento.
Uma situação interferiu na dinâmica do quarto dia da oficina. O colégio
estava em fase de organização dos festejos juninos e haveria a culminância do
projeto para o qual seria atribuída uma nota para a segunda unidade; aquele era
o último dia de aula do semestre e, no dia seguinte, o espaço escolar estaria
realizando a limpeza e decoração para o evento. Havia uma agitação, jovens por
todos os lados ensaiando suas apresentações, cuidando de seus figurinos, enfim
o colégio se articulava para o dia da festa. Em função disso, muitas vezes, os
alunos/participantes da oficina eram chamados para ensaiar as apresentações,
o que interferiu na execução do planejamento desse dia da oficina, atrasando a
conclusão das edições.
A forma de observação delineou-se de uma maneira diferente; os Grupos
Criativos começaram a trabalhar de uma forma mais difusa e separada, toda a
percepção que passei a ter desses dois dias deixou de ser do todo e passou a
ser fragmentada; não era possível acompanhar as atividades de todos os grupos
ao mesmo tempo; os recursos que tive para mapear os indicadores passaram a
ser as fotografias, vídeos e os questionários.
Análise e Uso (indicador I: percepção de si). No quarto dia, a análise e
uso passaram a ser feitos com a própria produção dos participantes. A aula
de edição teve como material as pequenas atividades e fotografias feitas durante
o processo. Diferente dos dias anteriores, em que toda análise tinha como base
um vídeo produzido por outras pessoas, e de uma maneira profissional. Nessa
nova etapa do processo a análise passou a ser autoral; era o próprio
participante avaliando o que tinha feito nos dias anteriores, e em uma
produção com equipamentos menos sofisticados (celulares).
Nessa etapa a percepção de si não foi atrelada a uma produção de vídeo
externa a oficina, retratando realidades do lado fora dos muros da escola; a
percepção foi analisada a partir do viés em que os particpantes se apropriaram
dos conhecimentos e definiam o que queriam ser dentro daquela estrutura micro
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de produção audiovisual. A questão 162, do questionário 04 trouxe a resposta,
como da aluna E. N.F, 9º ano, 17 anos, “Bom, eu coloquei no antigo questionário
que curtia muito a área de edição. Porém continuo curtindo, mas percebi que
curto mais a area de roteiro (sic). A percepção que E. N.F tinha de si mesma era
alguém que gostava de edição, mas o contato com todas as etapas da produção
de vídeo possibilitou que também percebesse que a habilidade e gosto pela
escrita poderiam ser canalizadas para produção de roteiro. Essa percepção
surgiu a partir do momento em que, por meio de fotografia e captação de
imagens, viu sua história ser contada.
“ Na primeira oportunidade de avaliação eu me identifiquei de imediato
com o roteiro por apreciar a criatividade e gostar bastante de escrever. Pude
perceber também que, por gostar de organização e de ficar satisfeita com os
trabalhos concluídos, a produção é uma área em que me enquadro bem. ” A
aluna M.K.S.S, 2º ano, 19 anos, apenas se dava conta de sua habilidade para a
escrita. A percepção que a produção requer é que as pessoas tenham um senso
de organização apurado. Provavelmente isso tenha levado M.K.S.S a se
identificar com a etapa de produção.
A aluna S.B.L, 9º ano, 17anos, no questionário 03, havia relatado a sua
predileção pela produção, tendo em vista o gosto e habilidade pela organização,
além da possibilidade de integração no trabalho em equipe; ao responder a
questão 1 do questionário 4, a mesma responde “ Não, pois vi que a edição é
muito complicado”. A negativa em mudar ou adicionar nova função se dá pela
complexidade aparente da edição, ou mesmo por falta de empatia com o que foi
ensinado.
Já o aluno B.A.L.P, 9º ano, 16, não foi tão incisivo quanto à decisão da
área que o interessava “ Eu pretendo continuar na aula de edição e também
aprender um pouco sobre produção, mas estou mim sentindo muito bom nessa
área(sic)”. B.A.L.P , ao fazer a oficina, já tinha um conhecimento rudimentar de
edição, mas não associava com uma construção de narrativa, era apenas cortar
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No questionário anterior você fez uma indicação das possíveis áreas de interesse no
audiovisual (produção de vídeo). Com o conhecimento adquirido no encontro de ontem (edição)
você mudaria essa escolha? Por que?
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e colar as cenas. Fui percebendo que o mesmo se integrava aos participantes
que se propunham a fazer a produção, colaborando com a organização dos
equipamentos, distribuição das equipes, dando suporte a seu Grupo Criativo, e
quando necessário, a outros grupos. O acesso ao conhecimento das etapas de
audiovisual possibilitou uma releitura de si, porém sem perder de vista um
conhecimento anterior; a oficina para o mesmo tinha como intenção aprofundar
o conhecimento.
A análise começava a mostrar como o grupo avançava na produção de
um vídeo; até então o que existiam era imagens soltas, desconectadas, e apenas
o desejo do grupo de abordar um determinado tema. Nesse dia os participantes
perceberam que eles eram capazes de produzir um vídeo; antes era uma noção
vaga em que as etapas em que se viam era gravar e editar.
Criação (indicador II: colaboração). Os Grupos Criativos foram tomando
posse dos equipamentos. A orientação para editar era usar os equipamentos
em que as imagens estavam sendo descarregadas desde o primeiro dia.

Figura 35.Grupos Criativos em processo de edição dos vídeos a seram apresentados no último dia. Os
Grupos Criativos foram auxiliados pelo instrutor e monitores. Fonte: Acervo Cristiane Britto

Este foi um processo longo em relação aos outros dias. Enquanto nos dias
anteriores as atividades que envolviam a prática duravam entre uma hora e meia;
ou duas, esse processo durou aproximadamente três horas.
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Por ser uma edição em grupo, pressupus que seria um processo rápido,
tendo em vista que várias pessoas estariam contribuindo para o andamento da
edição; me enganei, uma edição feita coletivamente (figura 35), envolve as
escolhas de todos; essas escolhas demandam decisões como quais imagens
deviam prevalecer na edição e que trilha sonora usar, além da mudança que
muitas vezes ocorre entre o que está em um roteiro e o que é finalizado.
Enquanto numa edição individual, o responsável elege o que melhor se ajusta
ao produto de acordo com a decupagem63, numa edição coletiva prevalece a
opinião do grupo.
A aluna I.A.S, 9º ano, 16 anos ao responder a questão 1, sobre uma
possível mudança de interesse se colocou assim “ Não mudaria(,) eu acho que
ficaria com produção eu me indentifico produzindo(,) fazendo isso tenho
enterece em aprender edição(.) A edição é muito dificil(,) mais si agente si
dedica e bota na cabeça que consegue a gente fais e ter muinta paciência.(Sic)”.
A dificuldade de I.A.S foi, mesmo que em grupo, entender a edição como uma
construção narrativa, editar não é o programa de computador, mas a
construção da história com base no roteiro.
A aluna S.B.L, 9º ano, 16 anos, respondendo a mesma questão relatou
“não, pois vi que a edição é muito complicado (sic). ” As duas alunas tinham
como escolha anterior a produção, “produzindo” é que percebiam a colaboração
e o trabalho em grupo, pela própria dinâmica das tarefas. A edição para elas não
representava um trabalho em grupo; ficar sentada conferindo, cortando e
ajustando cenas, revendo o vídeo se mostrou uma atividade monótona.
Ao se agregarem em grupos, notei o indicador colaboração na montagem
da edição. Qual imagem usar, em que sequência, como e por quê? Não
houve nesse momento um processo de edição individual, foi uma edição coletiva,
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A decupagem é a divisão de um roteiro em cenas, sequências e planos numerados, para
facilitar a gravação ou a listagem de material filmado, ou gravado em fita (de vídeo ou de áudio),
para posterior seleção dos trechos a serem aproveitados na edição.
Díponível
em:<https://www.google.com.br/search?q=decupagem+significado&oq=decupagem&aqs=chro
me.3.69i57j35i39j0l4.7311j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acessado em 21 de maio de 2017
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ainda que alguns participantes não estivessem interessados em saber como a
edição acontecia no software Movie Maker, mas entre eles aceitavam opiniões
de como deveria ser o produto final.
“Por eu ter um grande conhecimento em edição e um pouco de imagem e
graças a oficina eu pude me libertar mais. Eu chamaria uns amigos da oficina
pra me ajudar com o vídeo (sic) ”. Ao responder à questão 264, questionário 4, o
que me chamou a atenção no relato de M.G.S.D, 9º ano, 16 anos foram dois
pontos: “pude me libertar”, ele pôde libertar o conhecimento que tinha e não
sabia ao certo como aplicar, usar; era um conhecimento técnico que não envolvia
a construção de um conteúdo, de uma narrativa, desvinculado de sentido para
si. O segundo ponto foi:

“chamaria uns amigos da oficina pra me ajudar”;

até chegar a oficina, para M.G.S.D produzir vídeos era algo individual, e o
mesmo achava que o “grande conhecimento em edição” (que não era tão grande
assim!) Dava conta de toda a produção. Ao expressar que chamaria uns amigos,
o mesmo começa a revelar a assimilação do conceito de construção
colaborativa, além de incorporar ao seu discurso a possibilidade do trabalho
coletivo.
A aluna M.K.S.S, 2º ano, 19 anos, responde da seguinte forma à questão
2, “Percebi que todas as etapas são importantes e precisa ser executada com
cuidado. No início, quando a ideia surgir, iniciaria com o roteiro, depois a
organização, onde formaria minha equipe, a gravação, a análise do material e
por fim a edição (sic). ” . Vale ressaltar que a aluna manteve o interesse em
Produção, mas participou ativamente de todas as etapas do processo de
produção do vídeo. Assim como M.G.S.D, a mesma mostra que assimilou o
trabalho em grupo dizendo “formaria minha equipe”, mas percebo que o trabalho
neste discurso é em grupo, mas não é coletivo/colaborativo; quando expressa
“minha equipe”, existe uma voz de comando, de gerenciamento; enquanto
M.G.S.D pensou em chamar uns amigos, M.K.S.S planejou em montar a própria
equipe de trabalho orientando do começo ao fim todos os processos. Ainda sobre
o discurso de M.K.S.S observei que a mesma trouxe para as etapas de produção
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Você já se sente capaz de produzir um vídeo de 1 minuto? Explique como você organizaria
essa produção.
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a necessidade de análise do material e posteriormente o processo de edição; a
mesma assimilou a análise como ponto essencial para a edição e finalização
do processo de produção.
Ainda que um ou dois, de cada Grupo Criativo, estivessem aprendendo
sobre o uso da ferramenta, Movie Maker (programa básico de edição de vídeo),
todos queriam de certa forma influenciar (colaborar, cooperar, atuar) no produto
final, no resultado.
Criação (Indicador III: Fatos e Eventos). Ao conversar informalmente
com os professores percebi que eles já começavam a notar o resultado do
processo, mesmo sem a finalização dos vídeos. Segundo o relato deste
segmento da oficina, o que mais os havia impressionado era a desenvoltura com
que alunos se posicionavam nas discussões e nas atividades práticas.
Muitos dos alunos não tinham participação efetiva nas atividades propostas
cotidianamente nas aulas da escola.
A oficina proporcionou um olhar diferente sobre as formas de se
organizarem em equipes, de decidirem as ações e se pronunciarem quanto às
temáticas abordadas nas salas. Foi observado pelos professores que alunos que
se monstravam muito tímidos nas aulas de suas disciplinas, na oficina
participavam de uma maneira muito efetiva, falando, dando exemplos, criando
situações de colaboração. Os próprios professores começavam a se questionar
o porquê. Qual o motivo de um mesmo aluno apático ou disperso em sala se
dedicar tanto a uma atividade como a de educação audiovisual.
Exponho as conclusões a que cheguei em relação aos questionamentos
dos professores. As salas de aula de muitas escolas públicas, e específicamente
do Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia, são sempre organizadas
com carteiras enfileiradas; a oficina também começou assim durante as
primeiras horas, no primeiro dia. Mas as atividades foram permitindo que a
organização fosse outra, em grupos que compartilhavam as informações da sala,
as mesas ficavam juntas e os participantes frente a frente, trocando ideias, e
podendo interagir também com outros grupos. Essa organização (ou
desorganização aparente) permitiu a aprendizagem de maneira compartilhada e
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não competitiva pois a produção avançou para o objetivo esperado que era
produção colaborativa de vídeos de até um minuto.
A quebra da hierarquia do ensino-aprendizagem foi outro ponto
observado. O monitor, os instrutores e os professores/participantes não tinham
um lugar demarcado (figura 36) como acontece cotidianamente em salas de
aula. A instrução ou informação, troca de experiência, era dada de qualquer
ponto onde um de nós estivéssemos; a frente da sala e a mesa central do
professor eram usadas apenas quando necessário para demonstrar algo no
quadro ou exibir vídeos.

Figura 36.Registros fotográficos da organização da sala. O instrutor, monitores e pesquisadora em vários
pontos da sala em um processo de ensino por aproximação e interação. Fonte: acervo Cristiane Britto,
2016.

No que diz respeito ao uso dos celulares, durante as aulas nas escolas,
os alunos comumente costumam ser proibidos de usar celulares. Não podem
fotografar o que está escrito no quadro e não é permitido usar os fones de ouvido
durante as atividades, ou mesmo fazer pesquisas com os aparelhos; o uso da
tecnologia

encanta

os

jovens,

e

na

oficina

contaminou

os

professores/participantes pela forma como o aparelho foi inserido no
contexto da oficina; o aparelho celular faz parte do cotidiano contemporâneo,
logo foi inserido como parte da oficina, das aulas, sem grandes

129

comentários ou proibições. Os celulares, além de outros equipamentos,
estavam à disposição dos participantes sendo, portanto, permitido fotografar as
instruções, trocar informações (fotos e textos) da oficina via whatsapp, usar os
fones de ouvido durante a produção (figura 37).

Figura 37.Alunas durante a aula com fones de ouvido e celular,
elementos incorporados a oficina. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016

Apesar do uso cotidiano dos aparelhos, onde 92,1% 65 dos domícilios
acessaram à internet via smartphone em 2016, este equipamento ainda não foi
inserido como possível falicitador da aprendizagem nas escolas públicas. Por
meio do celular é possível consultar dados, informações geográficas, tirar
dúvidas sobre ortografia, consultar textos e opiniões, exibir pequenos trechos de
vídeos, todas essas facilidades num tempo real, e não num momento posterior
à aula.
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Disponível
em:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibge-celular-seconsolida-como-o-principal-meio-de-acesso-internet-no-brasil>.
Acesso 21 de maio de/2017.
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Por entender que o aparelho pode ser usado dessa forma e já vir usando
o mesmo nas aulas de Língua Portuguesa, estendi o processo para a oficina; as
regras para uso são cumpridas sem muito sacríficio: usar fone para ouvir música
apenas durante as atividades de escrita, não copiar (plágio) a pesquisa, não
acessar a internet durante as explicações.
Essas questões fizeram com que os professores/participantes
percebessem outras formas de disciplina e organização, amenizando assim
a inquietação pedagógica sobre como manter a disciplina, interesse e
produtividade dos alunos ao mesmo tempo em que faziam uso do equipamento
(celular).
Nos vídeos e nos relatos escritos para a pesquisa, não existem falas dos
participantes quanto a essas questões acima citadas; as observações foram
feitas por meio das fotografias feitas todos os dias da oficina. Nessas fotografias
foi possível observar a organização da sala a cada dia e datalhes do uso
dos celulares em momentos que não eram de gravação.
Criação (Indicador IV: Diferenciação de Narrativas) –Neste dia houve
um processo de discussão que proporcionou uma clareza na diferenciação dos
tipos de narrativa a serem usados no momento da edição; os participantes
definiram entre si qual o tipo de vídeo seria o resultado da produção, pois havia
uma noção sobre as formas de fazer e os formatos que os diferenciavam:
documentário, ficção, reportagem, videoclipe etc.
Os Grupos Criativos se apropriaram dos conhecimentos técnicos de
captação, roteiro e produção, assim como a noção de discurso audiovisual. Na
edição validaram a mensagem que queriam transmitir, utilizando as fotografias
(still), as imagens captadas (movie) e as experiências vivênciadas nos quatro
dias.
“ Primeiro eu escolheria um tema, depois tirava umas fotos de como mais
ou menos poderia ficar, e fazer algumas filmagens e editar”, a aluna R.J.S, 9º
ano, 16 anos, ao responder à questão 2, questionário 4, estabelece como
sequência a análise de uma temática, a produção de uma pesquisa fotográfica
para a elaboração de um storybord, produção de imagens e edição. ” É possível
notar a supressão de duas etapas: a elaboração de um roteiro e a produção.
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Contudo, ao responder à questão 566 do questionário incluiu, como etapa, a
elaboração de roteiro ou pauta; provavelmente, a supressão deve-se à falta de
afinidades com essas etapas da produção.
A diferenciação e apropriação sobre os tipos de narrativa foram os
elementos que prevaleceram nesta etapa; a importância desses elementos se
apresentou à medida que a construção final do vídeo foi pautada pelo
entendimento de diferenciação, assim como de apropriação dos conhecimentos
técnicos.
Durante o processo de elaboração dos grupos havia discussões sobre
criar uma história ou fazer uma entrevista. Em cada grupo havia argumentos
para defender a ideia de usar roteiro ou pauta. A tarde foi de negociações para
prevalecer uma ideia que fosse viável para se produzir um vídeo. Cada
componente dos Grupos Criativos argumentava segundo seu ponto de vista. Ora
sobre a produção, ora sobre roteiro ou a edição. Houve nessa tarde uma
profusão de ideias que desaguaram nos videos finais.
Produção (Indicador V: Mudança Atitudinal). Nessa etapa o
entrosamento entre todos era total. Havia uma alegria pelo projeto que tomou
corpo, que era manifestada por meio das risadas a cada cena editada, pelas
piadas, pelos abraços entre eles, havia no corpo uma demonstração de vitória,
a possibilidade de executar uma tarefa até o fim.
Para o quarto dia foi pensado o processo de finalização da oficina no que
diz respeito à produção. Neste dia agucei minha observação para situações de
autonomia, os participantes conduziram o roteiro, produção, a captação de
imagens, e por fim a edição, decidindo o que deveria ser feito, escolhendo qual
a melhor maneira de fazer o vídeo; não havia uma fórmula pronta para fazer,
apenas algumas orientações de ordem técnica, a exemplo de usar os celulares
sempre na horizontal para fazer a captação. Mas houve um momento em que
um participante optou por fazer na vertical justificando ser a melhor posição para
segurar o celular.
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Tivemos 5 encontros. Então descreva em 5 passos o que foi ensinado nesses encontros.
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O participante que gravou na vertical percebeu, no momento da edição,
que isso dificultava o trabalho pois criava tarjas pretas nas laterais, enquanto
gravado na horizontal todo espaço é ocupado. Mas a Educação Audivisual se
propõe a essa autonomia, possibilidade de decidir e refazer o caminho de
produção a partir da análise do que foi realizado.
A relação de hierarquia ou igualdade. Pensar sobre hierarquia numa
relação de sala de aula, tende a figurar que alguém (professor) é superior em
conhecimento ou experiência em relação a um outro que aprende (aluno); nesta
fase,

a

mudança

de

atitude

foi

principalmente

dos

professores/participantes que absorveram a proposta de converter
hierarquia em igualdade (figura 38) em relação aos alunos/participantes.
Durante o processo, a hierarquia foi se dissolvendo, no momento da edição nos
Grupos Criativos a única coisa que os diferenciava era o uso (ou não) do
uniforme; mas as discussões sobre como finalizar o vídeo eram feitas de igual
para igual; sem o uniforme não seria possível de imediato identificar quem era
professor ou aluno, todos argumentavam em favor das suas ideias e a melhor
maneira do vídeo ser finalizado e exibido.

Figura 38.Momentos de interação entre os participantes dos grupos, a fotografia central foi feita pela
aluna E.N.F, numa solicitação de registrar os ministrantes da oficina. Fonte: acervo cristiane Britto, 2016

Assim como o sentido de hierarquia foi ressignificado em direção à
igualdade, o mesmo aconteceu com o grupo e o coletivo. A primeira
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percepção dos participantes é que haveria um trabalho em grupos. No universo
escolar geralmente é a divisão de alunos em equipes em que são definidos por
afinidades, proximidade geográfica ou divisão estabelecida por um professor.
Nos grupos todos têm as mesmas tarefas, e alguns fazem muito, outros pouco
e uns nada fazem. Essa era a forma inicial de se pensar o grupo.
“O verdadeiro significado de uma produção de vídeo (é) ter uma visão
melhor diante dos detalhes, trabalhar em equipe, descobri(r) em que área nos
indentificamos mais(sic)”, questão 5, questionário 4, ao ser questionada sobre
as etapas P.C.C, 2º ano, 17 anos, a participante chega à conclusão que uma
produção de vídeo ocasiona uma mudança na forma de olhar a si e aos outros,
valoriza o trabalho em equipe, e percebe que o momento não é para definição
de onde atuar, mas sim de descoberta do que é possível fazer e aprimorar, é um
ciclo que não se encerra na oficina.
A participação de todos determinou a mudança na ideia de grupo, onde
passou a se estabelecer o que é um trabalho coletivo, em que cada membro era
responsável pela execução de uma tarefa, que facilitava a etapa posterior. O
entendimento de que havia um grupo mais amplo, e a subdivisão deste grupo
amplo, era os Grupos Criativos, mas que o objetivo de todos era o mesmo,
produzir vídeos. Esse entendimento possibilitou que os Grupos Criativos
interagissem até no momento da edição, havendo troca de informações e
descobertas entre si. Não era uma atividade competitiva, era a união de
participantes e grupos para alcançar um objetivo em comum, em que
demonstrou atitudes de parceria, ora formalmente propostas ora de maneira
imprevista.
Um aspecto da mudança de atitude foi o comprometimento. Todas as
atividades propostas foram cumpridas; vale ressaltar que nem sempre é essa a
realidade de uma sala de aula. Como analisar a questão do comprometimento
durante o percurso e no momento de finalização? É necessário perceber que
havia liderança nos grupos; não era uma liderança imposta e, por isso, cada
membro dos Grupos Criativos foi líder em um determinado momento, de acordo
com o seu interesse na atividade. Cada pessoa ficou responsável por uma etapa
da produção, e se comprometia em dar conta do resultado. O exercício da
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liderança possibilitou que todos fossem um pouco gerentes das atividades
propostas; inclusive o monitor e instrutores, pois estes também eram
responsáveis em acompanhar os grupos e mediar possíveis conflitos.
E por fim o sentimento de pertença que, no geral, se apresenta quando
há uma identificação e/ou uma preocupação com o lugar a que se frequenta ou
com as pessoas que se convive, tomando para si a responsabilidade de
modificar o ambiente ou intervir em seus problemas. Isso se revelou quando
todas as temáticas, direta ou indiretamente, estavam ligadas aos problemas do
Colégio, sendo confirmadas durante a edição daquele quarto dia.
As narrativas diziam daquele lugar onde todos passavam algumas horas
do dia, estabeleciam laços afetivos, vivenciavam as problemáticas. O Colégio é
o mundo de cada um deles; não aconteceu em momento algumas críticas
negativas à comunidade escolar, o que houve foi a sinalização de coisas que
poderiam ser melhores, mas que no dia a dia, antes da oficina, nem eles próprios
se davam conta, havia se dado nesse processo uma expansão do olhar sobre
aquele espaço educacional.
“Aprendi a olhar o mundo de outra forma, aprendemos a filmar, fazer
roteiro, sobre planos, enquadramentos. É perfeito. Eu amei”. V.M.S, 9º ano, 16
anos. Ao respoder a questão 5, a participante foi além do solicitado, achando
espaço para externar seu sentimento em relação ao que acontecia na oficina,
também em relação ao aprendizado que teve durante as horas de oficina.
Para a finalização desse dia, o planejado era que todos os vídeos
estivessem prontos para serem exibidos e ajustados no quinto dia e, portanto, a
edição coletiva consumiu muito mais tempo do que o esperado e a finalização
da edição ficou para o quinto dia. Assim, os participantes encerraram aquele dia
levando para casa o desejo de ver o resultado.
O quinto dia de oficina, 15 de junho. O planejado para o quinto dia era
apenas exibir os vídeos produzidos e avaliar o percurso da oficina. A gestão do
Colégio havia me informado que as aulas seriam suspensas neste dia porque os
funcionários fariam uma faxina geral e colocariam a decoração para a festa
junina a ocorrer no dia seguinte. Previ com isso um número de participantes
reduzido; minhas expectativas giravam em torno de seis ou sete.
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Juntamente com a suspensão das aulas, havia um fator a mais para
acreditar na ausência dos participantes. Durante a manhã e restante do dia
choveu bastante na cidade; logo, imaginei que a falta de aula somada à forte
chuva esvaziaria a conclusão da oficina. Para minha surpresa, ao chegar ao
Colégio, alguns alunos já estavam presentes. Apenas 2 participantes faltaram
mas mandaram justificativa.
O quinto dia consistiu basicamente em finalizar a etapa do dia anterior,
concluir a edição (figura 38); os grupos decidiram captar algumas imagens para
inserir na edição, pois se deram conta de que poderiam ter feito mais. Numa
edição quanto maior o número de imagem mais amplas as possibilidades das
narrativas.
Havia um clima de despedida, mesmo sabendo que todos pertenciam ao
mesmo espaço escolar. O que estava previsto para encerrar às 15h, conforme
acordado com a gestão da Unidade Escolar, avançou para às 17h.
Os vídeos foram finalizados e, em seguida, exibidos. Os participantes
foram questionados por mim sobre o que poderiam ter feito de diferente nos
vídeos apresentados. As respostas foram: captar mais imagens, melhorar o
roteiro, ensaiar mais, demorar menos na edição, ter mais tempo de oficina. Logo
após os comentários, fizemos uma avaliação da oficina como um todo. Informei
sobre a Mostra de Vídeo que ocorreria no dia 07 de julho, após o recesso, com
intuito de celebrar a conclusão dos trabalhos e confraternizar com os
participantes.
No vídeo 01, figura 39, os participantes abordaram sobre a falta de água
nos bebedouros da escola. Os mesmos não se davam conta do problema até
resolverem fazer o vídeo. A narrativa é uma ficção, com diálogos entre “uma
professora” e “um aluno”. O espaço usado como locação foi uma das salas do
colégio e os corredores onde existiam bebedouros. O vídeo ao ser exibido trouxe
à tona que era um problema recorrente, porém que passava despercebido na
escola. O vídeo conta com aproximadamente 30 segundos de duração; é
possível perceber a sequência narrativa que molda a ficção, e o cuidado ao fazer
as cenas em planos fechados a fim de salientar que a temática era voltada para
a questão da falta de água. Houve isolamento acústico na medida do possível.
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O vídeo não possui título, nem legendas ou créditos. O vídeo trouxe uma
abordagem da problemática do cotidiano dos alunos, tendo em vista que nem

professores, nem funcionários faziam uso dos bebedouros, além da próximidade
que estes tinham das salas de aula. O vídeo foi uma produção de questioamento
e reivindicação de melhorias no espaço escolar.
Figura 39.Vídeo 01 sobre falta de água na escola. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.

O vídeo 02, figura 40, tem uma característica que se aproxima mais do
gênero documentário. A intenção do Grupo Criativo, inicialmente, era tratar da
preservação da natureza de uma forma mais geral, sem se ater a um local
específico. Ao fazerem as fotografias foram percebendo que o próprio espaço
escolar não tinha uma relação de preservação do meio ambiente. A locação foi
feita na área interna do colégio, próximo aos pavilhões das salas. Ao ser exibido
trouxe a discussão de que os trabalhos escolares sobre preservação não davam
conta de conscientizar a comunidade escolar em manter a escola limpa, além do
que a escola não tinha tantas plantas quanto eles imaginavam; perceberam que,
apesar dos funcionários de limpeza, os alunos não contribuíam para evitar a
poluição e sujeira naquele ambiente. A produção é uma sequência de imagens
que começa mostrando a vegetação na escola, mas segue numa sequência em
que vai mostrando o lixo espalhado pelos cantos do espaço escolar. Durante o
percurso não há a inserção de nenhum personagem. O elemento surpresa do
vídeo é justamente finalizar com a personagem segurando um cartaz e

137

questionando “vai fazer o quê? ”. O vídeo apresenta o problema, todavia não
apresenta uma solução; transfere o questionamento para o espectador. O vídeo
promoveu, além do debate sobre a funcionalidade das atividades nas aulas
sobre meio ambiente, a possibilidade do grupo apresentar propostas sobre o que
fazer: ajudar na limpeza, convocar a comunidade escolar para palestras, fazer
um mutirão, entre outros. A produção tem aproximadamente 50 segundos; do
ponto de vista técnico, o fato de serem cenas externas, é possível notar que
ruídos vazam no vídeo, não possui títulos, legendas ou créditos. O vídeo se
mostra como um questionador de posturas individuais, sendo direto ao
espectador questionado o que o mesmo vai fazer. Apesar do questionamento
ser feito para o ambiente da escola, a temática faz parte das questões universais,
tendo em vista que a poluição e sujeira afetam o planeta.

Figura 40.Video 02 sobre a poluição no espaço escolar. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.
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Figura 41.Vídeo 03 sobre uso racional de água e energia. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.

O vídeo 03, figura 41, a narrativa desse vídeo se aproxima da ficção
criando dois personagens para demonstrar o gasto e a economia da água e da
energia. O vídeo tem caráter informativo e instrucional. Um personagem executa
as ações de consumo inconsciente de energia, enquanto o outro personagem
vai demonstrando a maneira correta de se usar a energia. A produção pode ser
classificada como um vídeo publicitário, o formato em que as empresas de
fornecimento de energia e abastecimento de água veiculam; o tempo do vídeo é
de aproximadamente 35 segundos. Um detalhe a ser observado é a opção pela
forma de gravação do vídeo. Mesmo sendo orientado a gravar com o celular na
horizontal, para evitar os espaços pretos na tela, os responsáveis pela gravação
assumiram gravar na vertical. É possível notar que, mesmo com a inserção de
moldura para compor o documentário da pesquisa, as faixas escuras ficaram nas
laterais. O mesmo não apresenta dialógos, títulos, legendas ou créditos. Foi
abordado que era uma temática que afetava todos, principalmente os
participantes jovens e adolescente, que consumiam a água e energia sem refletir
as consequências de um consumo indiscriminado. Outra questão observada
pelo grupo foi como um vídeo de um tempo tão curto podia transmitir uma
mensagem tão importante a ponto de orientar o que deveria ser feito. O ponto
central do vídeo foi a instrução e orientação para o uso da energia e água; a
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produção apresentava um problema e ao mesmo tempo sugeria uma solução
para a questão apresentada.

Figura 42.Vídeo 04 sobre a preservação da natureza Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.

O vídeo 04, figura 42, se aproxima de um docficion67 pois cria três
personagens para apresentar a sequência de cenas sobre a preservação da
natureza no espaço escolar. As cenas que antecedem à apresentação do espaço
focam no personagem que preserva de alguma forma a natureza. A locação foi
feita na área do colégio, localizada no fundo da escola. Um trabalho proposto no
ano anterior, havia aproveitado esse espaço como uma ação coletiva para a
preservação da natureza. A intenção inicial do grupo criativo era documentar
esse trabalho, porém ao fazerem as primeiras fotografias se deram conta do
abandono do local. A solução encontrada foi justamente mostrar as condições
que se encontrava o ambiente, abordando o paradoxo entre o trabalho feito para
“nota” e a realidade de abandono. Para dimensionar a temática, o vídeo explora
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Docufiction (ou docu-ficção ), muitas vezes confundido com docudrama , é a combinação
cinematográfica de documentário e ficção , este termo muitas vezes significa filme narrativo . [1]
É um gênero cinematográfico [2] que tenta capturar a realidade tal como ela é (como cinema
direto ou cinéma vérité ) e que simultaneamente introduz elementos irrealistas ou situações
ficcionais na narrativa para fortalecer a representação da realidade usando algum tipo
de expressão
artística . [3].
FDisponível:
https://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Docufiction&prev=search acesso: 21 de maio de 2017
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os planos gerais para mostrar o descuido com o espaço, e focaliza à parede que
traz a inscrição “Somo preservadores da natureza”. Do ponto de vista técnico o
vídeo, traz alguns ruídos e falas cortadas pela edição, não possui título, legenda
ou créditos; o tempo aproximado é de 54 segundos. Quanto à temática o vídeo
apresenta o questionamento, o problema, mas não apresenta solução. Na
exibição de vídeo, também foi questionada a falta de preservação do espaço
pelos alunos. Fizeram colocações que, após a conclusão das avaliações, seria
interessante dar continuidade à proposta.
Ao exibir os quatro vídeos, e observando as fotografias, foi possível notar
que os Grupos Criativos provomeram uma cooperação entre si; alguns
participantes aparecem em mais de um vídeo, assim como outros membros
aparecem participando das atividades de gravação, produção e edição nos
grupos que não originalmente o deles.

Figura 43.Após a conclusão das atividades da oficina os grupos se misturaram para fazer mais uma
produção. Não houve finalização do vídeo. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.

Encerradas as atividades da oficina neste dia, os participantes solicitaram
ficar um pouco mais tempo no espaço e fazer outras imagens. Entendi que era
necessário aproveitar aquele tempo, a convivência, os equipamentos, os
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instrutores, o desejo deles era de não encerrar as atividades. Permiti que o
tempo fosse estendido numa atividade livre, guiada por eles mesmos (figura 43).
Nesse tempo livre entre 15h e 17h, os grupos se dispersaram. Não mais
nas equipes, nos Grupos Criativos, mas em grupos por interesse ou afinidade
maior com um instrutor ou monitor. Aqueles que queriam informações sobre
edição ficaram com Rafael; os que se interessaram pela captação de imagens
se aproximaram de Ricardo; enquanto que Cristiana acolheu o grupo que se
interessou por produção e performance diante das câmeras. Não foi planejado
esse momento, foi fruto da necessidade que cada um tinha de prolongar o
aprendizado sobre vídeo.
Neste tempo entre 15h e 17h fui “cobrada” para que tivessem mais
oficinas no Colégio porque segundo eles era uma forma mais interessante de
aprender.

Figura 44.Quinto dia da Oficina. Participantes, instrutores, monitor da Oficina Criativa no Vídeo Eu Conto
Histórias. Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016.

Entre nós, (equipe pedagógica e participantes), figura 44, havia uma
sensação de dever cumprido; mas admito que algumas coisas poderiam ser
melhoradas: a questão do tempo geral da oficina, podendo ser de 30 horas com
dois vídeos, a possibilidade de fazer em turno oposto de forma a não interferir
nas atividades da escola e dos alunos, criar mecanismos para que funcionários
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terceirizados pudessem participar passando pela autorização das empresas que
os contratam.
A discussão sobre Educação Audiovisual não se esgota em cinco dias de
oficina. Apenas cria referências para propostas pedagógicas que tenham como
intenção o uso das imagens estáticas ou em movimento como forma de
linguagem.
A Mostra de Vídeo, no dia 07 de julho, após o recesso, como planejado,
houve a exibição dos vídeos. O resultado do trabalho foi quatro micronarrativas,
com tempo menor que 1 minuto. Eu havia providenciado um coquetel; para
minha surpresa os participantes que se auto-denominavam “produtores da
Oficina” (figura 45) também providenciaram um lanche com a colaboração de
todos.

Figura 45.Grupo de participantes organizando a Mostra de Vídeo. Fonte: Acervo Cristiane Britto
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Estavam todos arrumados, as garotas maquiadas e com penteados ou
cabelos soltos; e os rapazes com seus cabelos “estilosos” também. Os
professores estavam muito animados em participar daquela celebração, quase
“um festival de cinema”. A vice-diretora da Unidade Escolar foi convidada a
participar do “evento”.
O tempo da Mostra de Vídeo foi de 60 minutos, tempo de uma aula. Após
a exibição dos vídeos foram entregues certificados de participação a todos
(figura 46); inclusive aos gestores na condição de colaboradores da iniciativa.

Figura 46.Entrega do Certificado de Participação na Mostra de vídeo oficina. Fonte: acervo Cristiane
Britto, 2016

Ao receberem os certificados, os participantes discursaram sobre a
importância e a felicidade de participar da oficina; a gestora do Colégio
agradeceu pela oportunidade de a escola poder contribuir com a pesquisa do
mestrado e pela confiança no grupo de participantes.
A finalização da oficina foi uma nova oportunidade para dar voz a todos,
havia uma ansiedade em agradecer e se fazer presente naquele momento.
A oficina repercutiu na escola e na comunidade escolar. Nas semanas
seguintes os comentários de outros professores e funcionários foram de que a
oficina foi muito boa para todos os participantes e para o Colégio; havia muitos
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comentários e compartilhamentos nas redes sociais dos alunos, inclusive
questionamentos sobre quando seria a próxima oficina.
Pós-Oficina (ou pós-produção). Dois aspectos me surpreenderam ao
repensar a oficina. Precisei do intervalo entre a oficina e a escrita do texto da
pesquisa, para a releitura de algumas questões sobre as temáticas abordadas.
Imaginei que as discussões e as temáticas fossem desaguar em questões
amplas como o preconceito, o racismo, a criminalidade, autoestima e a política.
Após analisar cuidadosamente as temáticas, elas estavam relacionadas
aos problemas cotidianos, à percepção que eles tinham do universo da escola e
entorno. Demandas que precisavam ser resolvidas de maneira mais simples e
prática.
A exemplo do que discuto, trago o vídeo 01 (figura 47) sobre a falta de
água nos bebedouros da escola. O fato não vai virar notícia em um telejornal,
em uma rede social, em um documentário de grande circulação; mas é possível
ser retratado em um vídeo de menos de um minuto e apresentado nas salas de
aula, e postado no youtube ou vimeo.

Figura 47.Gravação do vídeo abordando a falta de água nos bebedouros. Fonte: acervo Cristiane Britto,
2016

Naquele momento a comunidade escolar precisava de voz para falar da
falta de água ou dos entulhos no fundo do prédio do Colégio. Percebi que para
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as questões amplas já existem; com os grandes veículos de comunicação a todo
momento sendo contra ou a favor de algum tema. O que falta é veículo de
comunicação para falar das questões cotidianas que não são vistas, nem
resolvidas, mas que com um microvídeo podem virar tema para discussão.
Outra questão diferente do que acreditei está relacionada à autoestima,
onde o corriqueiro para quem não pertence àquela comunidade ou a qualquer
outra, é imaginar uma baixa autoestima nos jovens.
Não percebi uma baixa autoestima; tendo em vista que as referências
deles são eles mesmos, com seus blacks, tranças, cortes de cabelos. Há um
discurso persistente que a mídia impõe modelos. Por meio da oficina percebi que
nem sempre os jovens estão dispostos a assimilar a padronização midiática. O
jovem da periferia tem modelos próprios e se espelha neles.
E de repente aquilo que deveria ser o meu discurso, na verdade passou
a ser o meu entendimento a respeito do discurso deles: existem problemas, claro
que sim. Mas também existe um jeito alegre de querer resolvê-los.
Percebi na produção dos vídeos, uma vontade de abordar os temas com
graça, leveza, alegria. Enfim, a equipe pedagógica não era salvadora da pátria.
A equipe apenas oportunizou acesso a novas formas de tratar assuntos do
cotidiano.

Figura 48.Encerramento e Mostra de vídeo.Fonte: acervo Cristiane Britto, 2016
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Figura 49. Mosaico com imagens do percuso da pesquisa. Acervo Cristiane Britto, 2015/16
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa se propôs a analisar, através da construção de produtos
audiovisuais, totalmente realizados pelos sujeitos da comunidade escolar, sobre
o papel do processo de aprendizado na percepção de si e do seu ambiente social
e pessoal no Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia. Para este fim,
foi utilizada como instrumento a Oficina Formativa No Vídeo Eu Conto
Histórias. A Intenção principal foi que jovens alunos e professores fossem
instrumentalizados, se apropriassem das técnicas e produzissem narrativas
audiovisuais sobre si mesmos, suas questões, seu entorno e seu contexto.
Enfim, pretendia discutir sobre as formas de se planejar e de se executar as
etapas da produção de vídeos em espaços educacionais; para além das
questões meramente técnicas.
Tendo em vista a quantidade de tutoriais que ensinam a fazer vídeo, então
qual o sentido de fazer uma oficina e pesquisar o processo que acontece entre
a argumentação e a finalização? E qual o sentido de pesquisar com um público
do Ensino Fundamental e Médio, que não estando no mercado de trabalho, não
usará para mover a economia criativa, do entretenimento ou qualquer opção,
que de imediato, gere algum tipo de lucro do ponto de vista financeiro? Qual a
utilidade de entender a aprendizagem no processo de construção de narrativas
audiovisuais? E qual o impacto real no ambiente escolar, ou qualquer outro
ambiente educacional?
Estes foram meus questionamentos e dúvidas durante o processo de
pesquisa. Para cada dúvida retomei o objetivo principal para entender, em cada
contexto, o que era a proposição ir além da técnica. É necessário entender que
apenas fundamentos e teorias não produzem um vídeo; a técnica é basilar, um
trampolim para constituir um discurso sem ambiguidades, pois promove um
controle mínimo sobre o que se deseja criar.
Após a execução da oficina foi possível estabelecer algumas conclusões
sobre a mesma, e sobre os direcionamentos da pesquisa.
Ao retomar a construção do processo de organização da Oficina
Formativa, instrumento da pesquisa, meu questionamento era como observar e
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avaliar os resultados? O que havia até antes da oficina eram as práticas da sala
de aula (como professora) e as práticas na produção de vídeos (como
produtora).

Era necessário constituir parâmetros que orientassem as

observações, as avaliações. Logo, foi necessário elaborar balizas para
acompanhar o desenvolvimento subjetivo da produção de um vídeo. Entendo
que essas balizas podem ser aplicadas em outros tipos de oficinas voltadas aos
campos das Artes, Comunicação e Cultura.
O que deveriam ser essas balizas? Como mapear a criatividade, a
criação, o trabalho colaborativo? Cheguei a conclusão que deveriam ser
questões intimamente ligadas às inquietações de uma produção de vídeo não
apenas técnica; não sendo técnicas as observações estariam atreladas a
questões como percepção, construção de histórias, mudança de atitudes,
colaboração, entre outras.
A relação final de análise foi construída da seguinte forma: cinco
indicadores Percepção de Si, Colaboração, Fatos e Eventos, Diferenciação
entre Narrativas e Mudança Atitudinal correlacionados às quatro etapas
Análise, Uso, Criação e Produção. Assim houve um mapeamento em cada
etapa técnica das variações quanto ao processo de produção de vídeo e
modificação da percepção que cada participante tinha de si, do grupo e da
proposta da oficina de vídeo. Foi entrelaçada as técnicas com observações
subjetivas

do

que

acontecia

com

os

participantes

da

oficina,

ora

individualemente, ora no coletivo. Analisar sob estes prismas, do primeiro ao
último dia, trouxe gratas surpresas, como ver o grupo alterar o discurso sobre si
e sobre seu espaço de convivência escolar; ou mesmo confirmar um orgulho em
pertencer àquela comunidade. O que antes eram apenas suposições foram se
confirmando ao longo da pesquisa ao rever os questionários, fotografias e
vídeos.
A experiência com jovens alunos da periferia e seus professores
promoveu na equipe que ministrava a oficina uma descolonização do olhar em
relação a eles, à realidade e à forma como eles percebem o mundo. A Educação
Audiovisual possibilita a descolonização do olhar, de uma visão de mundo
viciada, construída por grandes empresas de comunicação e entretenimento.
Cito Renato Russo, em sua música Vamos Fazer um Filme, “A minha escola não
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tem personagem/ A Minha escola tem gente de verdade”. Os vídeos produzidos
pelos participantes trouxeram a realidade de “gente de verdade”: a água na
escola, a natureza em volta, o uso racional da energia, a limpeza do entorno da
escola. A surpresa foi ver as miudezas do cotidiano transformadas em
fotografias, roteiros, produção e finalmente em vídeos.
Ao concluir a oficina no Vídeo Eu Conto Histórias e resgatar as imagens
para o microvídeo, durante o processo de estruturação das observações e
análises, considerei a importância da Educação Audiovisual como via para
oportunizar o acesso à Arte, à Comunicação e à Cultura. Além da formação
para um cidadão pleno dos seus direitos, deveres e sua história.
Uma Oficina de vídeo é transdisciplinar na medida em que possibilita aos
seus participantes expandirem o olhar sobre determinados temas, para além
dos horizontes da educação formal; a Educação Audiovisual pode ser
considerada a educação pela ressignificação do olhar, é re (ver), re(ler),
(re)produzir, (re)criar.
Trago para esta etapa do relatório conclusões, resultados percepções,
porém entendendo ser possível que um novo olhar sobre a Oficina Formativa
possa contribuir com ampliações sobre a experiência; como afirmado ao longo
deste trabalho, a oficina não se esgota em si mesma, pode vir a ter outros
desdobramentos e olhares.
Foi necessário criar um ambiente de aceitação para a execução da Oficina
Formativa, e neste ponto começa a intervenção (ação). O “cuidado” como
estratégia metodológica, “cuidado” aqui é sinônimo de planejamento. Os
procedimentos para cada passo são de acordo a dinâmica da comunidade
escolar, não há sentido em um planejamento que não esteja atento ao
movimento da unidade escolar, o planejamento da ação não pode ser impositivo.
Ele deve envolver os professores, funcionários, gestão, alunos e agregar
possíveis sugestões que partam deles, como exemplo trago o fato de ajustar a
carga horária da oficina ao horário do intervalo do colégio (lanche), ajuste ao
calendário escolar e disponibilidade de horário dos professores e alunos.
Criar procedimentos de divulgação/difusão como reuniões, conversas
informais, cartazes e estar disponíveis para responder aos questionamentos e
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dúvidas aos possíveis participantes cria uma boa expectativa quanto a ação, pois
aproxima o pesquisador e a pesquisa da comunidade (lócus). Evita o
distanciamento e a resistência, possibilitando um acolhimento por ambas as
partes, pesquisador e comunidade.
Paralelo à divulgação da Oficina foi confeccionado todo material a ser
usado na mesma; ao custear a equipe pedagógica e produzir todo material usado
na Oficina Formativa numa estrutura doméstica tenho como conclusão que
materiais didáticos para oficinas formativas podem ser produzidos por
escolas, ONGs, instituições contanto que seja feito um planejamento
orçamentário viabilizando material com baixo custo e licenças livres para
reprodução.
Ainda sobre investimentos e custos da oficina, parcerias entre escolas e
instituições privadas, apoio das secretarias de educação de prefeituras e
Estados, ONGs, editais de formação do MinC, programas de incentivo do MEC
podem fazer com que os custos da unidade escolar, para a implantação desse
tipo de oficina, sejam bem baixos e proveitosos no sentido da formação de uma
rede de multiplicadores no espaço escolar.
Ao falar em equipe pedagógica para ministrar os conteúdos de uma oficina
de audiovisual, é necessário perceber que a equipe é variável de acordo com a
quantidade de participantes, num formato de ministração próximo ao
individualizado, a Oficina Formativa possibilitou perceber que, para cada cinco
participantes, um instrutor tem condições de fazer o processo de ensino de uma
maneira detalhada. Portanto, numa etapa de planejamento ao ser definido a
quantidade de participantes de uma oficina também é possível definir o número
de instrutores/monitores no processo. Esta questão vai definir custo e o processo
de ensino/aprendizagem na oficina.
A pesquisa e a Oficina No Vídeo Eu Conto Histórias têm como premissa
a construção de narrativas pessoais, coletivas, comunitárias; e ao elaborar a
seleção de instrutores e monitores não é possível fugir da própria trajetória
(história) que cada um deles tenha. O processo de seleção se cerca de
critérios de competência técnica, ao mesmo tempo que valoriza a narrativa
de vida que cada um traz consigo, o discurso a ser feito com os grupos. O que
se depreende daqui é que essas vivências são critérios implícitos de noção de
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pertencimento, de empoderamento, de identificação com os alunos que esses
monitores/instrutores carregam no seu modo de lidar com os jovens. O êxito da
oficina, em grande parte, é creditado ao cruzamento das narrativas de vida dos
monitores/instrutores com os participantes, novamente houve um acolhimento
das partes pelas histórias de cada um; como se fossem espelhos em que uns se
vissem nos outros, nas histórias parecidas, nos anseios, nos sonhos, nas
vontades de construir. Reforço a questão que os instrutores de maneira geral
não devem ter discurso e posturas destoantes das realidades das
comunidades, além de ter habilidade para incluir as questões da
diversidade, igualdade, reconhecimento e pertença, todavia, sem ferir as
crenças já constituídas, para isto é necessário o trabalho de planejamento e
estudo sobre a comunidade e espaço da Oficina Formativa.
Retomo aqui a questão do acolhimento pelas partes que resulta num
(com)partilhamento. Ao executar a oficina os equipamentos de alunos e
professores foram cedidos (emprestados) para a ação. O que dá a ideia do tipo
de esperança e de compromisso que os docentes e alunos tiveram. Isso também
é resultado da oficina. Uma disposição para compartilhar; no caso em questão
da Oficina Formativa houve a possibilidade de compartilhar os equipamentos
tecnológicos não desprezando a utilização, todos os equipamentos de alguma
forma acrescentaram na oficina. Corroborando o discurso das questões
colaborativas e participativas da oficina.
A Oficina Formativa passou por um processo de (des)construção do olhar
sobre a comunidade (lócus), assim como os participantes passaram por um
processo de desconstrução e reconstrução perceptiva sobre o espaço e a
comunidade escolar. Trago para as conclusões a questão do “estranhamento”
de si e do espaço que cada um ocupava; ao longo do percurso, os participantes
passaram a ter uma postura de “entranhamento” com as questões a serem
debatidas, resolvidas, publicizadas, filmadas, gravadas. Havia uma mudança de
atitude em todos, não só nos participantes.
A desconstrução/construção/reconstrução perceptiva é que molda o que
denomino de Expansão do Olhar, que é alterar as formas de ver o que é visto
sempre.
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A desconstrução do imediatismo na produção de vídeo, essa questão
permeou todo processo. As redes sociais digitais trazem vídeos postados em
tempo real, sem a reflexão sobre os mesmos: causas e consequências. Ao fim
da oficina os participantes passaram a ter a noção de uma produção de vídeo
desvinculada da necessidade imediata de exibição, a produção precisar
passar por um processo de questionamento e amadurecimento do que é
refletido nela. E para este amadurecimento e questionamente se faz necessário
o trabalho em grupo nas oficinas formativas.
A aprendizagem em grupos traz “conforto” para o participante pois a
criatividade e a colaboração são promovidas pela sensação de segurança,
liberdade, atividade, acolhimento de ideias. Os participantes ao longo dos
depoimentos estabeleceram fundamentos próprios que servem a esta
conclusão: a produção de vídeo é uma construção coletiva, colaborativa, que
exige comprometimento, é autônoma, há independência nas ações,
colaboração nos processos e competências definidas, não há produto final
individualizado.
A partir dos trabalhos envolvendo equipes, três conceitos foram
ressignificados: hierarquia, grupo e coletivo, passando a ter sentido o principal
direcionado para equidade e a igualdade. O êxito do trabalho em grupo é
resultante

do

entendimento

da

organização,

dos processos

e

de

comprometimento dos envolvidos e mediação de possíveis conflitos.
O processo de produção de vídeo em oficinas formativas em espaços
educacaionais tem como sustentáculo os Direitos Humanos e seus
desdobramentos no sentido de melhorar a condição do ser humano em sua
plena existência, por isso é uma produção de tempo mais lento e de reflexão,
que prima um pouco menos pelos padrões técnicos e estéticos e observa mais
o discurso implícito no vídeo. Os participantes alteram a forma de observar a
si e o seu entorno “colocando em xeque” a realidade apresentada pelas
mídias convencionais. Construindo as próprias narrativas, e fazendo a
distinção entre a ficção e o real. Além de distinguir ficções que acolhem e
questionam temas da realidade, assim como realidades que parecem ficção.
Quanto a produção de vídeo e construção de um discurso nas
comunidades

escolares,

encontrei

como

observação

das

temáticas
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apresentadas pelos participantes, que para questões amplas e fortemente
divulgadas já existem os meios de comunicação e as redes sociais digitais,
porém a necessidade de produção de vídeo para uma comunidade escolar é
para dar voz às questões cotidianas que não encontram espaço na mídia. O
vídeo de uma oficina formativa tem como objetivo retratar os problemas
cotidianos que afetam e interferem na vida da comunidade, mas que nem sempre
são vistos ou percebidos por ter entrando numa espécie de normose. Sendo
assim, um vídeo produzido pela comunidade escolar é “consumido”, questionado
e debatido por ela mesma. E o mesmo vídeo passa a fazer parte das
possibilidades pedagógicas a ser inserido no ambiente da escola.
Classificação de vídeos como Possibilidades pedagógicas para uso
e produção em ambientes educacionais é resultado das observações para
compor as exibições durante a Oficina Formativa; estas classificações são os
agrupamentos das características de vídeos associadas à necessidades de
aplicações pedagógicas. Ao propor assistir ou produzir um vídeo é necessário
ter clareza a que fim se destina, e uma classificação que pode definir,
principalmente para professores quais tipos de planejamento, tempo de uso e
utilização em quais grupos.
Entendo que a classificação e análise podem (e devem ser) ampliadas e
aprimoradas a partir de observações posteriores e mais aprofundadas da
sistematização e aplicação de vídeos em proposições educacionais.
Vídeo disparador. De curtíssima duração, a intenção desse tipo de vídeo
é introduzir um questionamento, apresentar o fragmento de conteúdo, permitindo
que a compreensão e a construção sobre uma determinada temática seja
constituída durante o processo de elaboração de conceitos, discussões. Esse
tipo de vídeo não tem por intenção trazer respostas prontas, mas inquietar e
provocar outros questionamentos, causar reflexão.
Complementação do conteúdo. Determinada temática, após ser
desenvolvida nos espaços educacionais, pode carecer de outras referências,
outros olhares e perspectivas. O vídeo para complementação de conteúdo tem
por finalidade acrescentar um ponto de vista que não foi exposto ou não foi
possível contemplar apenas com explanação ou leituras. Um vídeo para
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complementação de conteúdo pode ser de qualquer duração, pois a mediação
sobre a temática é que define o que será importante no vídeo. Do fragmento de
uma narrativa fílmica até a exibição de todo filme, o olhar se estende sobre o
conteúdo e acrescenta novas possibilidades de abordagem.
Informativo. A possiblidade pedagógica de um vídeo informativo é trazer
para o contexto das temáticas dados, gráficos, infográficos, entrevistas, opiniões
favoráveis ou divergente sobre determinada temática. Aponto como vídeos
informativos aqueles que trazem uma informação sobre o momento, a
atualidade, o instântaneo.

Muitas vezes, principalmente em espaços

educacionais formais e públicos, a atualização demora a acontecer devido à
precariedade de livros e de equipamentos de tecnologia ligados à internet; porém
a exibição de um vídeo de cinco minutos pode dar contar de informar sobre as
questões de cada tempo. A exemplo disto, muitas pessoas têm como fonte de
informação e opinião sobre questões sobre a Reforma da Previdência ou o
momento político no Brasil os vídeos divulgados nas redes sociais. Os vídeos
divulgados nas redes sociais, desde que verificada a veracidade, podem ser
utilizados nos espaços escolares, assim como um vídeo informativo pode ser
produzido e divulgado pela comunidade escolar. As campanhas contra o
mosquito Aedes Aegypti, no combate à dengue, usam como recurso a produção
de vídeos informativos feitos pelos alunos da rede pública.
Contemplativos e de fruição. Uma produção audiovisual num ambiente
educacional pode ter por finalidade a contemplação e a fruição. Assim como na
aquisição da leitura são utilizados textos de fruição, em que a função é fazer com
que o leitor tenha prazer em ler, a mesma estratégia deve ser aplicada aos
produtos audiovisuais; o prazer em perceber e escolher entre as várias formas
de narrativas se inclui entre as diversas qualidades do fruir, normalmente não
percebidas, mas fundamentais na integração entre emoção e cognição. Ao exibir
diversos formatos é dada a possibidade de diversificar o acesso a outras obras;
muitas vezes o acesso é direcionado pelos grandes veículos de comunicação e
empresas de entretenimento. Os vídeos contemplativos e de fruição pode ser os
mesmos apresentados nos cinemas, tv, redes sociais assim como a produção
da comunidade escolar. A exibição desse tipo de vídeo tem por finalidade a
construção de um repertório fílmico no indivíduo e no coletivo, onde a percepção
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de costumes, realidades, músicas, vestimentas e outros componentes sociais
possam ser percebidos e comparados. Quando a exibição é para contemplação
e fruição o tempo de reverberar é mais elástico, e aponto que não deve ser feito
qualquer tipo de mediação a princípio. Para isto, indico a possibilidade de
exibições em momentos recreativos e de atividades lúdicas.
“ As coisas que não levam a nada têm grande importância”, trago
Manoel de Barros para dizer da finalização das atividades. Ao concluir a oficina,
o relatório e o microvídeo observei que cada detalhe é que deu existência à
pesquisa e a este relato. Era um pequeno movimento, uma fotografia, um fio
colocado na tomada, uma filosofia entre “erros de ortografia”, um ensinamento
entre risadas. Conceitos como autonomia, comprometimento, justiça social,
grupo, criação, criatividade, pertença, comunidade, igualdade, liderança
ganharam sentido amplo. O grupo observado deu vida aos Indicadores de
análise, sozinhos e numa folha de papel não seria possível perceber a utilização
de cada um. Os participantes foram torneando o uso ao longo dos cinco dias. A
visão que a pesquisadora tinha antes da oficina era como ver o barro sobre o
torno e perguntar: o que fazer com isso?
“Pessoas desimportantes/dão pra poesia /qualquer pessoa ou
escada”, e ainda com o poeta é que me refiro aos participantes. Reconheço a
opção acertada em pesquisar a Educação Audiovisual em um espaço fora do
seu lugar de origem: escolas de cinema, de produção audiovisual, comunicação,
de estúdios e produtoras. As pessoas no seu espaço, na sua individualidade e
coletividade tomando a palavra por meio de produção de vídeo. Estas pessoas
ultrapassaram as questões técnicas e deram uma lição de como produzir
cidadania por meio de imagens e é nisto que reside a importância de cada um
individualmente e no todo.
“Eu gosto do absurdo divino das imagens”, a oportunidade de
pesquisar as narrativas por meio de imagens trouxe a inquientação do quanto
ainda é necessário falar sobre Arte, Comunicação, Linguagens e expressões em
ambientes educacionais, e além deles. Ver o grupo alterar, confirmar, questionar
seus discursos por meios de imagens estáticas e em movimento é
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surpreendente. Enfim, é necessário gostar imensamente do absurdo divino das
imagens.
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APÊNDICE A
ESCOPO DO PROJETO: OFICINA NO VÍDEO EU CONTO HISTÓRIAS

RESPONSÁVEL

Cristiane Britto

FUNÇÃO

Produção Executiva e pesquisa

EQUIPE

Pesquisadora, instrutor e monitores

PÚBLICO ALVO

Alunos, professores e comunidade escolar
Educação Básica – Ensino Fundamental II e Ensino
Médio

Participantes: 20
Professores: 5
Comunidade Escolar: 3
Alunos: 12

LOCUS

Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia

Bairro- Castelo Branco
BREVE DESCRIÇÃO

DA AÇÃO

O projeto No vídeo eu Conto História é centrado no
desejo de possibilitar narrativas do cotidiano das
pessoas e suas comunidades por meio do
audiovisual, da arte, da imagem. A comunidade de
Castelo Branco foi escolhida pela falta de acesso aos
conhecimentos de arte e cultura formais, mas
entendendo que a mesma em seu âmago detém
saberes culturais e artísticos, muitas vezes
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suplantados na mídia pelos noticiários sobre mortes,
tráficos, pobreza e outras mazelas.
Assim como no filme Narradores de Javé, cada
pessoa daquele bairro tem seus discursos pessoais,
seus casos, suas histórias, que narram assim a
história informal e pessoal daquela localidade.
A expectativa é que essa produção seja utilizada
como referência para produção de narrativas
audiovisuais autônomas, coerente e emancipatória
pelo Colégio Estadual Raymundo de Almeida
Gouveia, e de outras escolas do entorno e a própria
comunidade.
Para além das oficinas e do mestrado, há meta a ser
atingida como resultante da pesquisa e da
experiência acadêmica será a implantação de
pequeno Centro de Arte e Cultura possa vir a
funcionar no bairro, tendo como incubadora da
primeira experiência o Colégio Raymundo de
Almeida Gouveia. Que esse Centro de Arte e Cultura
seja movido por experiências coletivas e
colaborativas onde o conhecimento formal e os
saberes populares possam se encontrar de maneira
equânime e igualitária.
ESTRATÉGIAS
DA AÇÃO

✓ Definir eixo da abordagem da oficina, do
documentário e da pesquisa
✓ Diálogo com gestores apresentado a proposta
✓ Diálogo com a TV Pelourinho e o CJCC para
suporte na formação dos participantes
✓ Elaboração de documento de concordância da
implantação do projeto e da pesquisa no lócus
✓ Elaboração e acompanhamento da difusão
das Oficinas.
✓ Reunião com a comunidade da escola para
apresentação da proposta e adesão do grupo
✓ Organização da logística dos encontros.

167

✓ Adequação dos espaços para a execução das
oficinas
✓ Recolhimento
e
arquivamento
dos
documentos de autorização do uso de imagem
para documentário, com o devido aceite pelos
responsáveis dos menores de idade.
✓ Produzir vídeos de 1 a 5 minutos juntamente
com os sujeitos envolvidos, organizando um
acervo de narrativas audiovisuais cuja as
produções sejam exibidas para a comunidade
escolar e externa.
✓ Registro das Oficinas para resultar em um
micro documentário de 13´
✓ Uso dos vídeos resultantes das oficinas como
insert no documentário – proposição de
metalinguagem
✓ Exibição dos resultados e documentário para
a comunidade acadêmica, comunidade
escolar Colégio Estadual Raymundo de
Almeida Gouveia e demais interessados.
METAS

✓ Promover capacitação de
aproximadamente 15 participantes
✓ Oferecer oficina - 20 horas
✓ Proporcionar 5 encontros – 4 horas.

DATA DE
IMPLANTAÇÃO

Definida de acordo com a disponibilidade da Unidade
Escolar –
Sugestão: 1º semestre de 2016

168

APÊNDICE B
FÓRMULARIOS DE INSCRIÇÃO NA OFICINA
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APÊNDICE C
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APÊNDICE D
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APÊNDICE E
QUESTIONÁRIOS – ENCONTROS 01 A 05

ENCONTRO 01 – A EXPANSÃO DO OLHAR – MEUS OLHOS ANDAM CEGOS DE
TE VER

1 – O que você aprendeu de novo no encontro de ontem?
2 – Você consegue explicar o que é experiência colaborativa (grupos) na
produção de imagens?

3 – Teve alguma coisa que lhe chamou muito atenção no encontro de ontem?
Algo que lhe surpreendeu?
4 – Conte como foi sua experiência ontem em fazer imagens? Você acha que foi
uma narrativa, quer dizer, contou uma história por meio das fotografias?
5 – O que foi ensinado ontem mudou de alguma forma o jeito como você vê as
coisas, ou entende o mundo? Explique.

ALUNO
NOME____________________________________________________________
SÉRIE______ TURMA_______ IDADE________
PROFESSOR
NOME ____________________________________________
DISCIPLINA_________________________________________
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APÊNDICE F

ENCONTRO 02 E 03 :
ANÁLISE DE VÍDEOS – PLANOS E ENQUADRAMENTOS – O QUE É ROTEIRO –
FAZER VÍDEO PRA QUÊ? – VÍDEO, COMO FAZER?

“Pela janela do quarto/Pela janela do carro/Pela tela, pela janela/Quem é ela?
Quem é ela?
Eu vejo tudo enquadrado/Remoto controle”
1 – Saber sobre planos e enquadramentos é necessário para fazer a narrativa
em vídeo?
2 – Descreva como você imaginava que acontecia uma gravação de vídeo
3 – Tem alguma informação, ou conhecimento, que foi dado durante os
encontros da oficina que acha que vai fazer uso no seu dia a dia? Qual e como?
4 – As etapas de uma produção de vídeo são:
ARGUMENTO – ROTEIRO OU PAUTA -PRODUÇÃO – GRAVAÇÃO -EDIÇÃO
Qual dessas etapas lhe interessa participar? Explique os motivos
5 – Como tem sido aprender em grupos audiovisuais? Você acha que pertence
a essa tribo? Explique
6 – O que é a expansão do olhar? Explique.
7 – Qual sua percepção sobre a forma de trabalho em grupo dos alunos nessa
oficina? Existe algo que você não tinha notado ou percebido antes em outros

174

trabalhos grupo? Qual sua percepção sobre a construção (elaboração) dos
discursos deles?
ALUNO
Nome__________________________________________________________
Série______ turma_______ idade________
PROFESSOR
Nome ____________________________________________
Disciplina__________________________________________
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APÊNDICE G

ENCONTRO 04 – ANÁLISE DE VÍDEO – SELEÇÃO DE IMAGENS - EDIÇÃO
1 – No questionário anterior você fez uma indicação das possíveis áreas de
interesse no audiovisual (produção de vídeo). Com o conhecimento adquirido no
encontro de ontem (edição) você mudaria essa escolha? Por que?!
2 – Você já se sente capaz de produzir um vídeo de 1 minuto? Explique como
você organizaria essa produção.
3 – Tivemos 5 encontros. Então, descreva em 5 passos o que foi ensinado
nesses encontros
4 – Sugira como deve ser exibido os vídeos produzidos na Mostra de Vídeos do
dia 07/07. Quem pode assistir? Pode ter gente contado como foram feitos?
Colegas convidados? Me conte como você imagina que pode ser
5 – Você acha que podemos continuar as oficinas? Qual a sua proposta para
darmos continuidade para esse tipo de atividade na escola?
ALUNO
Nome__________________________________________________________
Série______ turma_______ idade________
PROFESSOR
Nome ____________________________________________
Disciplina________________________________________
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APÊNDICE H

ENCONTRO 05 – Finalização e avaliação da oficina

1 – COMO SE PLANEJA E SE EXECUTA AS ETAPAS DA PRODUÇÃO DE VÍDEOS EM ESPAÇOS
EDUCACIONAIS (escola) DO ARGUMENTO A FINALIZAÇÃO?

2 – Pontos positivos e negativos da OFICINA NO VÍDEO EU CONTO HISTÓRIAS

3 – Pontos positivos e negativos dos participantes (alunos e professores da escola) OFICINA NO
VÍDEO EU CONTO HISTÓRIAS no trabalho em grupo
4 – Pontos positivos e negativos dos equipamentos usados OFICINA NO VÍDEO EU CONTO
HISTÓRIAS

5 - Faça uma avaliação da equipe que orientou na oficina. Pontos positivos e negativos
CRISTIANE BRITTO

CRISTIANA FERNANDES

RAFAEL VILANUEVA

RICARDO LIMA
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APÊNDICE I
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APÊNDICE M
SUBTERRÂNEOS DE UMA METODOLOGIA DE PESQUISA: NEGATIVO
TAMBÉM É RESULTADO, UM ESBOÇO DE MEMORIAL DA DERROTA.
Faço um registro, como um flashback de um vídeo, da fase anterior a
produção no Colégio Estadual Raymundo Gouveia. Compartilho o esboço de
memorial que relata as dificuldades, os percalços, a desistência e finalmente a
derrota devido a impossibilidade de executar a oficina. Trago o relato abaixo para
contar que a pesquisa não caminhou em linha reta como imaginei ao ingressar
no mestrado.
A aprovação no mestrado chegou junto com a saída do IAT, depois de 8
anos sair da zona de conforto era assustador. O que estaria me esperando fora
do gabinete?! Duas escolas. Uma delas quando cheguei a impressão que tive é
que era a visão do inferno, no sentido dantesco. Um dezembro quente, chocante,
deprimente. No outro paralelo, o paraíso, aprovada no mestrado, um grupo para
a (grande maioria da população) restrito, seleto, difícil, e eu estava lá.
A visão da escola era assustadora, mas tudo na mais inteira “normalidade”
para aquele grupo. O pensamento primeiro era “como me livro deste lugar? ” e
por dois ou três meses só pensava numa rota de fuga. Enquanto isso, também
pensava onde “executar o projeto do mestrado”. Minha primeira opção tinha ido
por água abaixo, o IAT, me restava a TV Pelourinho, O Centro Juvenil de Ciência
e Cultura (CJCC) e o Colégio Estadual Raymundo Gouveia, todos com uma boa
estrutura física e de pessoal para quem se propõe a fazer uma pesquisa em
audiovisual.
Mas aquela estrutura da Escola E. A. M me inquietou, o que era possível
fazer naquele lugar? É possível ensinar a fazer vídeos? Como fazê-los
compreender que uma câmera fotográfica, um celular, uma filmadora poderia
fazer soar a voz da sua realidade. Precisava fazer a pesquisa do mestrado,
pensar quais são os instrumentos didáticos para construir um ensino de
audiovisual em grupos formativos, criativos. Mas o lugar que escolhi pela sua
falta de estrutura emperrou, entendi que o negativo também é resultado, o que
não aconteceu, também pode vir a ser analisado.
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Conversei com o gestor vice-diretor I. A e a coordenadora pedagógica
sobre a possibilidade de meu mestrado ser na escola. Ficaram “assombrados”;
nunca ninguém esteve naquela unidade falando em fazer pesquisa, em ser de
alguma universidade, em saber daquelas pessoas, em fazer oficinas naquela
estrutura que parece o dia seguinte ao apocalipse.
No mês de agosto de 2015, em uma reunião de professores, um sábado
pela manhã me franquearam a palavra para que eu pudesse explicar aos colegas
sobre o projeto e o mestrado. Alguns se entusiasmaram, outros fizeram cara de
descrédito e por fim uma colega me desejou sucesso pois era difícil, achou que
estava começando a dar aula naquele momento, pouco tempo de profissão
porque eu era “muito animada”.
Pelos corredores e nas aulas fui comentado que iria fazer uma Oficina de
Vídeo. Uma estratégia para despertar o interesse. Os alunos perguntavam
quando e como vai ser. Os Funcionários de Apoio foi o grupo que se mostrou
mais animado e disposto, penso que pelo fato de não serem incluídos na escola
como atores da educação; então era uma chance que eles teriam de se verem
incluídos, partícipes de uma ação formativa com alunos e professores, eles não
estariam a margem, se veriam no centro, no grupo, inseridos, contando suas
histórias.
No tempo paralelo ao da sensibilização da escola, fui conversando com a
TV Pelourinho onde trabalhei, e os gestores foram comunicados da parceria para
produzir um documentário.
Estava no tempo do percurso até a oficina, e me perguntado se era
possível uma formação neste lugar resultar em vídeos? Seria possível construir
(pesquisar?) uma “gramática” ou didática audiovisual para produção em
comunidades? Enquanto não tinha respostas ia traçando o caminho.
Depois de alguns meses já estava convencida da impossibilidade de
executar a oficina e a pesquisa naquela Unidade Escolar. As ocorrências de
violência e criminalidade dentro e fora da escola me obrigaram a desistir. Os
professores e responsáveis pelos alunos foram sinalizando os possíveis riscos
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de serem produzidas imagens daquela localidade. Percebi que a falta de
segurança pública no entorno e domínio do tráfico afetava (e afeta) diretamente
as ações da escola; e quando uma dessas ações envolvem registros de imagens
seja fotografias ou gravações há uma recusa em participar. Observei um temor
que as imagens trouxessem algum tipo de denúncia. Assim fiz imagens da
escola, do abandono, da precariedade. E sem o movimento da aula e a
banalização do olhar pude fazer um registro de um ambiente em ruínas, ainda
assim chamado de escola.
As negativas da comunidade me fizeram compreender que mesmo
para a Educação Audiovisual é necessário um ambiente propício e possível de
se mover nas ações. O tempo para fazer registros em locais como este é mais
elástico, um momento de imersão na comunidade, em que a pessoas não vejam
seu trabalho sendo invasivo ao cotidiano deles. É fundamental respeitar o
espaço daquelas pessoas.
Enfim, a conclusão que cheguei nessa etapa é que uma oficina
isolada do acesso a outras estruturas que proporcionam o bem viver e a
qualidade de vida não melhoraria as condições da escola e do seu entorno. E
talvez estabelecesse um desequilíbrio na rotina provocado pelo medo e
insegurança.
Em dezembro de 2015, decidi definitivamente mudar o lócus da pesquisa,
impactada pela tristeza e frustação de não conseguir interferir ainda que de
maneira mínima naquela realidade.
Mesmo assim, tomei a decisão de trazer para o corpo da pesquisa
imagens e minhas impressões sobre esse período do percurso. O registro
fotográfico discursa por si só. Trago também o relato sobre duas personagens
que observei de maneira mais próxima.
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PRECIOSA - MCL
Escola E. A. M., personagens.

Fonte: Arquivo Cristiane Britto, 2015.
Quando passei a dar aula na Escola E. A. M, na primeira sala que entrei
vi de cara umas 40 caras, aprontando, gritando, parecendo mais o filme Mudança
de Hábito. Só que eu não estava disposta a ser a Hoopi Golderg. Dentre elas,
uma jovem negra “retinta” como dizia minha avó. Grande, respondona, ousada.
De branco apenas os dentes e os olhos, como diriam alguns. Desafiou-me
quando mandei trocar de lugar. Dei uns berros; de alguma coisa me vale o falar
baixo e uma voz poderosa em público. Ela trocou de lugar. Assim demarquei
meu espaço como professora. Sabia que com ela eu não precisaria gritar
novamente. Esse é um teatro amoroso. Um reforço negativo. Ter que ganhar
alguém no grito.
Numa tarde fria, e a sala mofada, as paredes sujas entreguei uma
cruzadinha para turma fazer, com um grau de dificuldade mediano, eles gostam
de palavras cruzadas, eu também. Ela fez tudo muito rápido e muito certo. Foi a
primeira a me devolver. Me impressionou. Baixei a guarda e perguntei “qual é
seu nome? ”, ela riu com aqueles dentes brancos bonitos “mcl”, falei de um jeito
muito duro, “olha mcl, não quero você sentada no fundo, sente colada na minha
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cadeira e se vire! Nunca mais você volta para o fundo da sala! Entendeu?!!”. De
fato, nunca mais ela me enfrentou.
Sentou-se na primeira cadeira ao meu lado. Fazia tudo direito. Falei que
ela era bonita, ela riu, disse que ninguém dizia isso. Meu plano era na oficina
fazer de mcl uma cinegrafista. Tinha altura, força e um enfrentamento, uma
ousadia.
Fiquei uns dias sem aula na turma dela. Talvez um mês. Um dia no
corredor olhei para mcl. Não estava de jeans, olhei a aquela cintura que só as
grávidas têm. Ela baixou os olhos, sabia que eu tinha visto. Para confirmar
perguntei a funcionária de apoio.
Nas aulas seguintes encontrei mcl no fundo da sala. Deixei por umas duas
semanas. Eu mesma não sabia o que fazer. Já tinha visto outras meninas
ficarem grávidas. Mas para nenhuma eu tinha feito planos de torná-las
cinegrafista em uma oficina de audiovisual.
Passado o susto, com a mesma rudeza do primeiro dia gritei “mcl! Não
pense que é porque você está assim que você vai voltar pra o fundo! Levanta!
Passa logo aqui pra frente. ” Ela veio, vi o sorriso amarelo, a felicidade, o resgate.
Não toquei no assunto.
Numa tarde quente talvez, eu estava sozinha numa sala e mandei chamar
mcl. Nunca perguntei nada pra ela. Veio com cara de quem ia levar uma bronca.
Comecei o questionário, ou interrogatório.
- O que sua mãe falou disso?
- Nada.
- Você mora com quem?
- Eu, minha mãe e meus irmãos
- E seu pai ou seu padrasto?
- Meu pai mora com outra mulher.
- Sua mãe trabalha?
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-Não
- São quantos irmãos?
- Eu e mais cinco, só que um não mora mais com a gente.
- Todos do mesmo pai?
- Não. Cada um de um pai. Tem dois que são do mesmo pai.
- Qual a sua idade?
- Vou fazer 16.
- Quando?
- maio
- Então você ainda tem 15, estamos em agosto.
- É eu tenho 15.
- O pai da criança era seu namorado?
- A gente ficava todo dia.
- E cadê ele?
- Ele não quis mais nada comigo.
- E quem tá arrumando as roupas do bebê.
- Minha mãe e mãe dele.
- É menino ou menina?
- Menina.
- Qual o nome?
- Ana Luiza.
- Que nome bonito...quero falar com sua mãe.
- Sobre o quê?
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- Eu estudo e quero fazer uma foto sua, e gravar a história dela. Agora
você tá dispensada.
“...mas a vida é real e de viés...”, isso nunca teve sentido até eu ouvir na
voz de Isa Trigo, minha orientadora. Nunca teve tanto sentido quando vi minha
futura cinegrafista grávida. E quando a oficina acontecer ela será mãe de Ana
Luiza, estará amamentando e com a vida de ponta a cabeça. Mas mcl ainda não
sabe disso, nem saberá que um dia foi cinegrafista nos meus planos.
E no percurso encontrei a gravidez na adolescência.

QUAL O SEU NOME DE MENINA?! – A PELE QUE HABITO

Escola E.l A.M., personagens.
Fonte: Arquivo Cristiane Britto, 2015.

Faltaram todos os professores no pós-feriado da Independência. Fui
adiantando as aulas. Separei os meninos em uma sala, e as meninas em outras.
É uma mistura de jovens com 16/17 anos e menino (a)s de 11 a 13. Complicado
gerenciar as fases diferentes.
El@ sofre Bullying, os meninos maiores fazem troça e ameaçam El@. Na
hora que informei que seriam meninos numa sala e meninas em outra, fui
questionada sobre El@. Onde El@ vai ficar? E riram. Naturalmente disse que
era onde El@ se sentisse mais a vontade. Me voltei para El@ e perguntei “onde
você quer ficar?” e ouvi a resposta meio sem graça “na sala das meninas”. El@
ficou sentad@, indecis@. “Tá esperando o quê para ir pra outra sala?”, “Eu
posso?”, “Já foi?!!” era minha rudeza novamente. Os meninos perguntaram se
era verdade essa coisa del@ ir para a outra sala. E passou por mim, aquele
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corpo de menino de uns 13 ou 14 anos. Calça apertadinha, camisa por dentro,
cinto marcando a cintura, cabelo de lado.
“El@ vai ficar aqui por quê? Não é uma sala só de menina?!” Perguntou
a espevitada, “É, e El@ vai ficar onde se sente a vontade”. El@ timidamente riu.
Sentia-se protegid@ entre as meninas.
Na frente de todas perguntei, começava novamente meu questionário (ou
interrogatório?)

- Qual é mesmo seu nome?
- VCT.
- Você tem um nome de menina?
( alguém gritou que el@ tinha)
- Tenho
- Qual é seu nome de menina? Como você gosta de ser chamad@?
- Rosa
- Você é Rosa desde quando?
- Desde pequeno.
- Seu nome sempre foi Rosa?
- Não, eu já tive outro nome.
- Qual ?
- Kayte..., a personagem da novela.
(eu não sabia quem era, nem qual novela)
-E mudou de nome por quê?
- Era muito escandaloso.
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- É verdade, acho Rosa melhor mesmo.
- Quem lhe chama de Rosa?
- Todo mundo na minha rua, e minhas amigas da escola.
- E sua mãe?
- Ela sabe e não diz nada
- E seu pai?
(olhar desconfiado de Rosa...)
- Ele sabe e não diz nada também
E no meio da conversa a espevitada passou e gritou “cada um tem que
ser o que Deus criou”. De repente a aula virou um debate sobre nome social, o
que irá acontecer com Rosa quando for para faculdade, e os documentos, e aos
poucos com as explicações Rosa ia se sentido empoderad@ na sua timidez.
Passei a chamá-la de Rosa. Não consigo mais ver VCT, apenas uma menina
chamada Rosa. E pensei em Virginia Woolf com seu personagem Orlando, em
Almodóvar em A pele que Habito, e em Caetano cantando “Cada um sabe a dor
e a delícia de ser o que é..”.
Não sei o que Rosa saber fazer, talvez tenha talento para alguma coisa
da oficina, mas é tão tímida e reprimida que não pude perceber o que faria.
E no percurso encontrei o aluno transgênero, mas ele ainda não sabe o
que é. Vai se dividindo entre VCT e Rosa. Pensei na importância que tem um
nome para as pessoas. Principalmente quando o sentimento é que aquele nome
não é o seu, foi o caso de Rosa.
Após a derrota. O intervalo entre o negativo e o Colégio Estadual Raymundo
Gouveia. Fiquei excedente no turno da Escola, tive que remover minha carga
horária para o Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia. Para
recomeçar as atividades da pesquisa precisei de uns 5 ou 6 meses de
replanejamento, enfim, o negativo também é resultado.
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