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RESUMO  

 

A presente pesquisa teve como foco de análise o cinema como objeto de saber/poder no 

currículo da Educação básica da Rede Pública de Ensino da cidade do Recife nos anos 2006-

2008. Nossa questão de pesquisa foi orientada para responder sobre quais discursos 

epistemológicos e pedagógicos engendraram o cinema como um problema relativo ao currículo 

escolar da Rede Municipal do Recife nos anos recentes, assim como, de que forma foram 

estabelecidos esses discursos e como se estatuíram enquanto saber curricular. Elegemos para 

nossa discussão teórico-metodológica versões da teoria pós-crítica do currículo associadas à 

formulação Cinema como Pensamento, em Deleuze. Nossa análise foi desenvolvida na 

perspectiva da Análise do Discurso, de Michel Foucault, com enfoque na análise da Função 

Enunciativa desses discursos. A Rede Municipal de Ensino do Recife e o Serviço Social do 

Comércio – SESC são entendidos como lugares institucionais que têm o status para dizer sobre 

como deve ser a atribuição curricular que tem o cinema como um dos saberes a ser ensinado. 

Nesse sentido, compusemos nosso arquivo de análise com: a Proposta pedagógica da Rede 

Municipal do Recife – PCR; Relatórios de gestão dos anos 2005 a 2008; correspondências 

eletrônicas entre o SESC e a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer – SEEL, no período de 

2006 a 2008, e materiais didático-pedagógicos produzidos pelo SESC para o projeto A Escola 

vai ao cinema. A articulação de nosso aporte teórico e metodológico nos possibilitou identificar 

quais condições de produção dos discursos sobre o cinema no campo do currículo estão 

condicionadas à existência de um discurso pedagógico sobre educação e cinema em circulação, 

um cenário discursivo favorável à produção cinematográfica nacional e sua relação com 

identidades sociais e culturais, à existência de projetos de parceria e uma materialidade 

discursiva. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso curricular. Cinema e pensamento. Teoria pós-crítica do 

currículo. Cinema e educação. 

  

  

 

 

 

 

 

  



 

RÉSUMÉ  

 

  

Cette recherche a eu comme point d’analyse le cinéma comme objet de savoir/pouvoir au 

curriculum de l’Éducation Essentielle du Réseau Public d’Enseignement de la Ville de Recife 

(Pernambouc, Brésil) pendant la période 2006-2008. Notre question de recherche a été orientée 

pour répondre sur quels discours épistémologiques et pédagogiques ont pris le cinéma comme 

un problème concernant au curriculum scolaire du Réseau Municipal du Recife dans les années 

dernières, aussi bien que si tels discours ont été vraiment établis et de quelle façon ils ont été 

constitués comme un savoir curriculaire. Nous avons choisi pour notre discussion théorique-

méthodologique versions de la théorie post-critique du curriculum, associées à la formulation 

du Cinéma comme Pensée dans Deleuze. Notre analyse a été developpée dans la perspective de 

l’Analyse du Discours de Michel Foucault, avec une prise de vue sur la Fonction Énonciative 

de ces discours. Le Réseau Municipal d’Enseignement du Recife et le Service Social du 

Commerce (SESC) ont été compris comme places institutionnelles qui ont le status pour dire 

sur comme on doit constituer l’attribution curriculaire donné au Cinéma comme un savoir pour 

être enseigné. Dans ce sens, nous avons composé notre fichier d’analyse avec : le Propos 

Pédagogique du Réseau Municipal du Recife; Rapports de gestion des annés 2005 à 2008; 

correspondances électroniques entre le SESC et le Sécrétariat de l’Éducation, Sports et Loisirs 

(SEEL) dans la période 2006-2008 et le matériels didactiques-pédagogiques produits par le 

SESC pour le projet « L’École va au Cinéma ». L’articulation de notre base théorique et 

méthodologique nous a permis identifier que les conditions de production des dircours sur le 

cinéma dans le cadre du curriculum sont conditionnées à l’existence d’un discours pédagogique 

et épistémologique sur éducation et cinéma en circulation, un cadre discoursif favorable à la 

production cinématographique national et sa relation avec identités sociales et culturelles, 

l’existence de projets de partenariat et une matérialité discoursive. 

  

MOTS-CLÉS: Discours curriculaire. Cinéma et pensée. Théorie post-critique du curriculum. 

Cinéma et éducation. 
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INTRODUÇÃO - NÃO HÁ COMEÇO  

 

Pra conhecer as coisas a que dar-lhes a volta. Dar-lhes a 

volta toda. (Saramago, José. In: Janelas da alma. Jardim, 

João e Carvalho, Walter. DVD. Documentário. Brasil, 

2002). 

 

Longe de pretendermos a genialidade de Michel Foucault, mas ousando chegar próximo 

do que ele falava de não buscar por discurso originário e por um começo; faço aqui o começo1 

desse trabalho que se propõe a ser uma reescrita de um discurso na/sobre Educação. Não somos 

aqui quem começa um discurso, portanto. Somos “ao acaso de seu desenrolar, uma estreita 

lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível” (FOUCAULT, 2005, p. 03). 

A dissertação aqui apresentada tem como objeto teórico o discurso sobre cinema 

enquanto objeto de saber no currículo. O cinema como um dispositivo curricular produtivo para 

o processo de educação, isto é, o cinema como um exercício de pensamento, portanto, como 

elemento produtor da criação de ideias e de subjetividades. E, como objeto empírico, 

enunciados expressos em diferentes textos que orientam projetos curriculares da Educação 

Básica da Rede Pública de Ensino da Cidade do Recife, nos anos 2006-2008. Essa articulação, 

objeto teórico e objeto empírico, constitui, assim, uma análise das condições de produção desse 

saber no campo curricular, isto é, uma análise e enunciados diversos em sua coexistência 

discursiva. O período de análise, anos 2006 a 2008, se justifica pela visibilidade dada à 

experiência curricular com o uso do cinema, como um saber importante naquele período2. 

Os lugares institucionais onde acontece o discurso do cinema, como objeto curricular, 

a Rede Municipal de Ensino do Recife e o Serviço Social do Comércio – SESC, são, nesta 

pesquisa, aqueles que têm o status para dizer sobre como deve ser a atribuição curricular que 

tem o cinema como um dos saberes a ser ensinado. Os textos eleitos para composição de nosso 

arquivo são: a Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife – PCR; Relatórios de gestão 

                                                 
1 Refiro-me ao início do texto A Ordem do discurso - A Aula inaugural no College de France, pronunciada em 02 

de dezembro de 1970.  
2 Vale ressaltar que nos anos 1960, quando do Movimento de Cultura Popular (MCP), houve uma experiência 

educativa com o uso do cinema como um saber a ser incluído na elevação da cultura da população. No entanto, 

o nosso trabalho realça os discursos oficiais em relação ao currículo de um sistema de ensino já estruturado na 

Prefeitura do Recife. 
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dos anos 2005 a 2008; correspondências eletrônicas entre o SESC e a Secretaria de Educação, 

Esporte e Lazer – SEEL, no período de 2006 a 2008, e materiais didático-pedagógicos 

produzidos pelo SESC para o projeto “A Escola vai ao cinema”. 

Elegemos os conceitos e as categorias que nos deram suporte teórico e analítico sob o 

enfoque da Teoria Pós-crítica do Currículo e dos estudos sobre Cinema, desenvolvidos por 

Gilles Deleuze, bem como as ferramentas de Análise do discurso foucaultianas. Tal análise 

constitui uma reescrita de enunciados que em sua coexistência discursiva dizem de uma 

organização curricular que privilegia o cinema como um saber a ser ensinado. 

Entendemos como Deleuze (1992, p. 29), que um conceito não é uma descrição sumária, 

mas sim uma composição feita de pedaços vindos de outros conceitos que respondem a outros 

problemas e supõem outros planos. Cada conceito opera um novo corte, assume novos 

contornos e, por isso, deve ser visto como relativo ou recortado. Foi sob esse enfoque que 

construímos nosso texto em dialogo com os seguintes conceitos: currículo, discurso e cinema.  

O currículo é entendido a partir das reflexões desenvolvidas no campo da teorização 

pós-crítica, portanto, como um dispositivo implicado com as relações de saber/poder e 

identidade. Como porção selecionada da cultura, o currículo opera em uma relação de poder, 

afinal, “selecionar é uma operação de poder”, o que justifica nessas teorias a preocupação “com 

as relações entre saber, identidade e poder” (SILVA, 2007, p. 16). 

Segundo Carvalho (2004) e Costa (1998), o currículo é um recorte, uma porção da 

cultura, eleita como fundamental em um espaço de lugar e tempo para adentrar a educação 

institucionalizada, a educação formal. No entanto, há também a possibilidade de olharmos o 

currículo do ponto de vista do que não é selecionado (CHERRYHOLMES, 1993). Os processos 

de seleção de saberes estão, portanto, associados a processos de categorização, eleição, 

substituição e eliminação de saberes. 

Colhemos nosso conceito de discurso em Michel Foucault, ao discutir e não definir de 

forma limitada a prática discursiva. Em A arqueologia do saber e A ordem do discurso, Foucault 

nos apresenta uma constituição, um conjunto de características para o que é denominado 

Discurso:  

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou 

de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e 

uma experiência: gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 

analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços que aparentemente 

tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias 

da prática discursiva. (...) Certamente os discursos são feitos de signos: mas o que 

fazem mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os tornam 
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irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e que 

é preciso descrever (FOUCAULT, 2008, p. 54-55). 

  

A conceituação de cinema que lançamos mão em nosso estudo está vinculada à 

discussão trazida por Gilles Deleuze (2007, p. 189-190). Sendo assim, pretendemos esclarecer 

que ao trazermos o cinema para essa pesquisa, esclarecemos que não estamos realizando um 

estudo da teoria do cinema ou uma metodologia para fazer cinema na escola, por exemplo. 

Como Deleuze mesmo sugere, “roubamos” de seu debruçar sobre o cinema para que, com nossa 

interpretação, nossa releitura, armássemos uma espécie de “máquina” de leitura dos dizeres 

sobre cinema no campo da Educação.  

Deleuze (2007) afirma que é somente quando o movimento se torna automático que a 

essência da imagem se efetua: reproduz um choque no pensamento, comunica vibrações ao 

córtex, toca diretamente o sistema nervoso e cerebral, nos faz pensar em que cinema compõe 

esses ditos sobre o mesmo no campo curricular. Reconhecemos Deleuze como intercessor nesse 

conceito por nos dizer que o cinema converte em potência o que ainda era somente 

possibilidade.  

É essa capacidade, essa potência e não a meia possibilidade lógica, que o cinema 

pretende nos dar comunicando-nos o tal choque. Em acordo com Deleuze, “tudo se passa como 

se o cinema nos dissesse: comigo, a imagem-movimento, vocês não podem escapar do choque 

que desperta o pensador em vocês” (ibidem, p. 190). Assim, se é possível fazer pensar através 

do cinema, estamos falando também de processos educativos, de formas de pensar objetos, o 

outro e a si mesmo, portanto, formas de subjetivação. 

O que nos lançou nessa investigação foram proposições como o cinema enquanto 

processo educativo; o cinema como um discurso curricular; o discurso curricular que prevê um 

lugar de relevância, materializadas na experiência da Prefeitura Municipal do Recife e o intento 

curricular que estimulou o acesso dos alunos/as e professores/as da referida rede a práticas com 

o uso de audiovisuais como a proporcionada pelo Serviço Social do Comércio – SESC, em 

parceria com a PCR.  

Com base nessa experiência/parceria, problematizamos e nos perguntamos, à luz de 

Carvalho (2004), Costa (1998), Silva (2006) e Corazza (2001) que pensamento curricular 

permite a produção de um discurso que seleciona o cinema como um objeto de saber curricular? 

Que ideia de cinema compõe esse “dito” do/sobre o cinema no currículo da Rede Municipal de 

Ensino do Recife? Há um “dizer” do currículo que elege o cinema como um de seus 
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componentes. Quem o diz, de onde diz, por que o diz, como diz e para quem diz? Como 

acontece esse dizer? Interessou-nos compreender principalmente como se produz esse currículo 

que elege o cinema como um elemento necessário e de importância para formação de meninos, 

meninas, jovens e adultos.  

Entendemos que não há um currículo em si, mas tantos currículos quanto sejam aqueles 

que podem enunciar, conhecer, pensar, discutir, disputar; tantos currículos quanto temos 

condições históricas para descrever. Nesse sentido, estudar esse projeto curricular foi de grande 

importância, pois é também no currículo onde se materializam diferentes e diversos projetos 

educativos. 

Para nossa pesquisa, fomos tecendo teias, redes, posto que no fazer teórico/prático da 

Educação é fundamental atarmos nós com uma infinidade de conhecimentos e ideias para que 

assim, cada vez mais, possamos pensar a partir de e junto com, e não um fazer solitário que 

resulte em uma esterilidade do pensar. Assim, foi preciso elaborar perguntas que, mesmo já 

feitas, precisavam ser reconstruídas com outro olhar, com uma nova entonação de voz, talvez. 

Perguntar, como nos diz Costa (2005), é uma arte. Mesmo sendo novos ou antigos temas, 

perguntar na pesquisa em Educação, em tempos “movediços”, é tarefa de minúcias e de 

vigilância ético-política. As perguntas necessitam dar sentido à pesquisa, são elas que 

mobilizam o pesquisador. 

Sendo assim, nos inspiramos nas ideias de Costa (2005, p. 201), ao nos dizer que “as 

perguntas são, para, além disso, expressões de um tempo, de um pensamento de uma 

movimentação no interior da cultura”. Concordamos também com Sarlo (1997, p. 10) ao dizer 

que nossas perguntas de pesquisas pretendem não indagar um quê fazer, mas sobre como armar 

uma perspectiva para ver.  

Armamos, assim, nosso “par de óculos”, nossas perguntas de pesquisa tiveram o intuito 

de: indagar que discursos epistemológicos e pedagógicos engendraram o cinema como um 

problema relativo ao currículo escolar da Rede Municipal do Recife nos anos recentes? Como 

se estabeleceram esses discursos? Como eles se estatuíram como um saber curricular?  

As perguntas, sim, deram suporte para ver um recorte de espaço/tempo. No entanto, 

nossa iniciativa de investigar e refletir sobre esta temática, O Cinema como objeto de 

Saber/Poder no Currículo da Educação Básica da Rede Pública de Ensino da Cidade do 

Recife, em seu programa de educação, surgiu do desdobramento de inquietações e questões 

formuladas ao longo da formação inicial, no curso de pedagogia. Mas, principalmente, de 
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pesquisas realizadas para o exercício de conclusão de curso, no qual discutimos a concepção 

dos docentes acerca do cinema e suas potencialidades através de uma subversão para construção 

de conhecimento. 

Mas, foi ainda mais de observações empíricas, de um cenário onde recorrentemente os 

filmes adentravam as escolas e as salas de aulas, substituíam professores/as e até mesmo 

assumiam um status maior do que a própria troca promovida em um grupo de alunos/as e 

professores/as. Foi também de um olhar, sensível talvez, para a ação da efervescência de 

imagens em movimento que circulam na sociedade, na nossa cultura e que a escola quase 

sempre não consegue enxergar de outras formas que não a da didatização e da pedagogização. 

Assim como nos diz Stuart Hall (2005, p. 45), o sistema de imagens que articula a 

linguagem cinematográfica só funciona mediante uma “política de identidade” (HALL, 2005, 

p. 45). Nesse sentido, acreditamos que os educadores podem aprender um modo sugestivo de 

problematizar criticamente a educação ao se debruçarem sobre as imagens do cinema e do que 

elas podem criar. Uma das questões fundamentais dos estudos cinematográficos e midiáticos, 

de forma geral na Educação, segundo Ellsworth (2001), está na relação entre o texto de um 

filme e a experiência do espectador; a relação entre o lado de “fora” da sociedade e o lado de 

“dentro” da psique humana.  

Dessa maneira, textos fílmicos, selecionados para os currículos, não podem estar 

apartados da reflexão sobre sua intencionalidade, das relações de poder/saber/ser, bem como de 

como estas, como produtos da indústria cultural, constituem identidades como a literatura e a 

televisão, entre outros (SILVA, 2007 e GIROUX, 1995). Também não podem, sobretudo, 

subestimar a capacidade de releitura e de criação com os filmes. 

Nossa preocupação também surgiu do diálogo com a literatura sobre a linguagem 

cinematográfica, como prática educativa através de sua multiplicidade de sentidos, e como tal 

prática dialoga com a reflexão sobre cultura e currículo pelos (as) docentes. Como afirma Silva,  

 

[...] não podemos mais olhar para o currículo com a mesma inocência de antes. O 

currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias 

tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo 

é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. (...) O currículo é texto, 

discurso, documento. O currículo é documento de identidade (SILVA, 2007, p. 150).  

   

Nesse sentido, acreditamos que ter pesquisado como se constitui esse dizer do cinema 

dentro de projetos curriculares que o elegem como relevante, e de que forma essa pesquisa pode 
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fortalecer reflexões ainda condensadas no campo da Educação Básica, principalmente por se 

tratar de questões não tão valorizadas e até mesmo vistas como pouco importantes, posto que, 

para a Educação, a linguagem cinematográfica ainda é discutida como uma nova tecnologia e 

aporte metodológico, e muito pouco como questão curricular, cultural, potencialmente 

produtora de pensamento criativo e também produtora de subjetividades. 

As teorias contemporâneas do currículo, as teorias pós-críticas, apresentam ferramentas 

analíticas importantes para uma abordagem reflexiva do cinema dentro do espaço pedagógico. 

Segundo Carvalho (2004), Veiga-Neto (2004) e Silva (2004), os discursos curriculares 

constroem identidades e subjetividades através de conceitos, construtos e discursos legitimados 

nas relações de poder. Logo, é também através dos conteúdos e propostas contidas na linguagem 

cinematográfica, e da orientação dada ao uso desta, que os educandos e educadores podem 

construir formas de pensar sobre o mundo e sobre si mesmos e se afirmarem como produtores 

de saberes e práticas alternativas. A linguagem cinematográfica pode, assim, contribuir para 

questionar as representações construídas em uma determinada configuração sócio-histórica. 

Mas, para isso, o cinema precisa ser desnaturalizado, ou seja, ele precisa deixar de ser abordado 

como um elemento neutro no espaço pedagógico, preparando o docente para o uso desta 

linguagem e para a construção do conhecimento a partir da mesma. 

Dessa maneira, o objetivo que nos norteou foi o de apreender como é constituído o 

discurso que privilegia o cinema no texto curricular da Rede Municipal de Ensino da Cidade 

do Recife. E, que para alcançarmos tal objetivo, partimos para a análise dos discursos 

sociopolíticos, epistemológicos e pedagógicos do projeto curricular da Rede Municipal de 

Ensino da Cidade do Recife, cujos enunciados vêm estatuindo cinema como um objeto 

curricular da Educação básica. 

Dispusemos nossa pesquisa em duas partes, tendo sempre a clareza de que nosso marco 

teórico não se separa de nossa proposta metodológica e analítica. A primeira parte diz respeito 

ao referencial teórico e metodológico e abrange três capítulos: no capítulo I, o estado da arte 

formulado por séries discursivas; no capítulo II, o referencial teórico abordando os estudos 

culturais, as teorias Pós-críticas do currículo (Estudos Culturais e Crítica pós-estruturalista do 

currículo) e o cinema, pensamento e a Educação numa teorização de Gilles Deleuze. Por fim, o 

capítulo III que aborda a metodologia e o percurso, trazendo um apanhado sobre a abordagem 

qualitativa para chegarmos à construção do nosso argumento da análise do discurso na 

abordagem de Michel Foucault, coerente com o quadro teórico que apresentamos. Em seguida, 
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ainda no capítulo III, trazemos os nossos procedimentos de pesquisa, o nosso arquivo e o 

processo de análise. 

Na segunda parte, apresentamos como a análise dos resultados foi desenvolvida na 

perspectiva da Análise do Discurso de Michel Foucault, com o enfoque na análise da Função 

Enunciativa desses discursos. A Função Enunciativa, segundo Carvalho (2008, p. 199), é uma 

análise dos enunciados que correspondem a uma especificidade nas descrições das reações dos 

enunciados e seus espaços de diferenciação, à determinação do lugar que pode ocupar todo 

indivíduo para ser sujeito de sua função/autor; à identificação de um campo associado e 

à identificação da materialidade repetível que caracteriza o enunciado. 

Sendo assim, apresentamos nossa análise subdivida em quatro capítulos: no capítulo 4, 

os espaços correlativo e colateral da SEEL/PCR; no capítulo 5, os espaços correlativo e 

colateral do SESC, que trazem os conceitos, a gramática recorrente, os lugares institucionais, 

os grupos em sua função autor na formação discursiva. No capítulo 6, espaço complementar, 

ou seja, o cenário discursivo institucional no qual se dá o discurso curricular do período e as 

instituições. E, por fim, o capítulo 7, o espaço colateral que evidencia as homogeneidades, as 

regularidades enunciativas e oposições intrínsecas do discurso. 

Seguido dessa segunda parte, apresentamos nossas reconsiderações finais posto que, 

para nós, esta seção é a sistematização de todas as abstrações feitas ao longo dessa pesquisa, 

além de uma síntese sobre as condições de possibilidade de produção do discurso curricular no 

qual o cinema é um saber/ poder no currículo: o discurso político da parceria; o discurso 

epistemológico e o discurso pedagógico – com as tecnologias do saber. Sendo assim é um 

reconsiderar constante, um rever e refazer visando à construção de novas reflexões e novos 

pensamentos. Além das referências utilizadas para esse trabalho apresentamos também, nos 

elementos pós-textuais, em anexo, os quadros que utilizamos para realizarmos as escansões dos 

discursos que nos serviam de arquivo.  
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1. UMA REESCRITA DE DITOS E ESCRITOS SOBRE O CINEMA NA 

EDUCAÇÃO 

 

(...) é impossível separar a descrição simbólica, lingüística 

da realidade – isto é, a teoria – de seus “efeitos de realidade. 

(SILVA, 2007, p. 11) 

 

1.1 Das séries discursivas 

 

Se há uma significativa produção textual no campo curricular, entendemos que é preciso 

ir além dessa produção, com o intuito de evidenciar o problema em questão e que fundamentou 

nosso estudo. Foi nesse sentido que levantamos diversos estudos sobre o tema de nossa 

pesquisa, aquele que relaciona cinema e educação, observando o cinema no campo do currículo. 

Entendemos que essa atividade de interação com os conhecimentos produzidos sobre o nosso 

objeto de pesquisa é de fundamental importância para o empreendimento investigativo a que 

nos propusemos.  

Realizamos essa construção numa perspectiva não cronológica nem tão pouco 

priorizando uma ou outra característica. Nossa organização para tal sistematização foi a de 

séries discursivas inspiradas em Foucault (2005). Tal organização por séries advém da nossa 

própria discussão teórica e analítica do discurso, das regras do discurso, posto que em acordo 

com nossa proposta teórica e metodológica estamos todo o tempo transitando, dialogando, nos 

surpreendendo e, porque não, criando novas indagações acerca da noção de discurso.  

Discutimos também, à luz de Michel Foucault, a ideia de que o discurso não é originário, 

não perseguimos a ideia de encontrarmos em nosso estudo as origens do discurso sobre o 

cinema na educação, mas sim, a de elucidar as composições que os constituem. Segundo o 

próprio Foucault, em sua aula inaugural no Collége de France, A ordem do discurso, no ano de 

1970, para adentrarmos a análise destes discursos é preciso optar por decisões as quais nosso 

pensamento ainda resiste: “questionar nossa vontade de verdade; restituir ao discurso seu 

caráter de acontecimento; suspender enfim, a soberania significante” (FOUCAULT, 2005, p. 

51). 

Ainda para Foucault, é necessário para tal discussão ter como norte alguns princípios, 

algumas regras. A primeira delas é a de inversão, inversão que nos faça enxergar que onde 

pensamos existir e reconhecer as fontes dos discursos (o autor, a disciplina, a vontade de 
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verdade) é preciso enxergar de forma adversa e até mesmo contrária: é preciso reconhecer o 

jogo negativo dessas refrações do discurso.  

Requer também, para adentrar os discursos, além da inversão, ter em vistas a regra da 

descontinuidade: o discurso, mesmo sendo constituído de refrações, não nos dá “provas” de 

que há um discurso maior que abrigue essas refrações, como se fosse uma imensa base sólida, 

um suporte para a montagem de quebra-cabeças, mas sim “os discursos devem ser tratados 

como práticas descontínuas, que cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem” 

(ibidem, p. 52-53). 

Ainda como regra dessa análise, deparamo-nos com a especificidade. Esta regra vem 

para tratar o discurso não como um jogo de significações prévias, como afirma Foucault, mas, 

“o discurso como uma violência que fazemos as coisas, como uma prática que lhes impomos 

[...] e é esta prática que os acontecimentos do discurso encontram o princípio de regularidade” 

(ibidem, p. 53). Por fim, apresentamos uma quarta regra para reforçarmos nosso argumento, 

trata-se da regra da exterioridade. Esta não busca por significações originárias, por núcleos no 

discurso, mas, partindo do “próprio discurso, de sua aparição e de sua regularidade, passa às 

suas condições externas de possibilidade, aquilo que dá lugar a série aleatória desses 

acontecimentos e fixa suas fronteiras” (FOUCAULT, 2005, p. 53). 

Tomando como ponto de partida essa noção de princípio regulador, de descontinuidade, 

de acontecimento e de série que organizamos nossa pesquisa do estado da arte dos discursos 

sobre o Cinema e Educação. Falar de séries discursivas nos reporta também à unidade. No 

entanto, na perspectiva foucaultiana, falar de unidade e não das seriações seria voltarmos à 

maneira de pensar da história antiga das ideias, “onde de comum acordo, se procurava o ponto 

da criação, a unidade de uma obra, de uma época ou de um tema” (ibidem, p. 54). 

Não buscamos, portanto, a origem e sim o acontecimento discursivo. Assim, a 

construção do estado da arte em séries discursivas dispõe de uma diversidade de textos, em seus 

diversos lugares de produção e perspectivas de abordagem. Mapeamos textos como decretos, 

artigos científicos, teses, coletâneas entre outros. Nossa investida para elaboração desse estado 

da arte foi pela literatura brasileira, literatura estrangeira, nos grupos de trabalho da Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação - ANPEd, especificamente nos Grupos de 

Trabalho 12, o GT em Currículo, e o GT 16, em Comunicação, nos possibilitou a identificação 

de trabalhos que relacionam cinema e educação. 
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Investigamos também os estudos sobre cinema e educação encontrados no 3º Seminário 

Brasileiro de Estudos Culturais e Educação, realizado em 2007, pelo programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), tendo levantado 

produções (resumos) dos seguintes eixos: eixo 1 - Pedagogias, identidades e diferenças; eixo 2 

- Pedagogias culturais e mídia; e eixo 3 – Pedagogias, currículo e cultura.  

Desse modo, apresentamos esses ditos sobre cinema e educação nas seguintes séries: o 

cinema como um aporte pedagógico e educativo, ou seja, o cinema numa esfera da teoria 

tradicional do currículo; e o cinema na Educação numa perspectiva da Teoria crítica do 

currículo3. Sendo assim, a série que traz o cinema e a educação como uma pedagogia tradicional 

compreende que o cinema está posto quase sempre como potência de alfabetização/educação 

do olhar; o cinema como aporte didático que auxilia as disciplinas do currículo. Já para a série 

que trata o cinema e a educação como uma teoria crítica do currículo, esta se ocupa com as 

imagens assistidas, numa perspectiva de contestação de modelos ideológicos, a discussão de 

um cinema visto em suas multiplicidades e para/na/com a Educação, possibilitando a liberdade 

e criação do pensamento. 

Mapeamos alguns estudos e textos que relacionam Educação e cinema. Observamos que 

esses estudos transitam em diversos campos como a Psicologia, a Sociologia e a Filosofia, 

articulando-se às Ciências da Educação. No entanto, vamos discuti-los aqui com um foco, uma 

organização diferenciada, não cronológica/linear, para que, assim, tenhamos uma perspectiva 

dos ditos, dos discursos sobre o cinema no campo educacional, posto que a articulação entre 

cinema e educação tem ocupado significativo espaço no debate educacional.  

Não estamos falando apenas dos tempos atuais, são escritos e pesquisas que remontam 

desde os anos de 19304. Nessa perspectiva, tais estudos nos últimos anos têm indicado a 

relevância dessa temática particularmente como um elemento circulante e ativo na Educação 

(CARMO, 2002; COUTINHO, 2002; DUARTE, 2002, FRESQUET, 2007 e TEIXEIRA, 

                                                 
3 Tomaz Tadeu em seu livro Documentos de Identidade – Teorias do Currículo – caracteriza a teorização 

tradicional do currículo e a teorização crítica do currículo a partir de seus campos conceituais. A primeira tem 

como conceitos: Ensino, Aprendizagem, Avaliação, Metodologia, Didática, Organização, Planejamento, 

Eficiência, Objetivos, Habilidades, Especialista do currículo, O currículo como uma questão técnica (pré-

requisitos e co-requisitos), Instrução, Avaliação, Conhecimento: fato, informação; a segunda com os conceitos: 

Ideologia, Reprodução cultural e social, Poder, Classe social, Capitalismo, Relações de produção, 

Conscientização, Emancipação e libertação, Currículo oculto, Resistência. 
4 Estudos Brasileiros. Anno I, nº 1, Julho – agosto de 1938. Instituto de Estudos Brasileiros: Rio de Janeiro. 

Conferência realizada por Roquette-Pinto em 02 de julho de 1938, no Instituto de Estudos Brasileiros. 

Decreto Lei 2.762, de 15 de junho de 1936, publicado no Diário Oficial de 24 de junho de 1938 que dispunha 

sobre o amparo do cinema industrial de finalidade educativa. 

Decreto Lei 378, de 13 de janeiro de 1937 que reformou o Ministério de Educação e instituiu o cinema Educativo. 
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2003). Embora essa discussão teórica não tenha grande repercussão na prática pedagógica da 

escola, esses estudos têm promovido um fértil debate educativo e permitido a emergência de 

novos olhares sobre processos educativos e sobre o currículo escolar.  

Desse modo, apresentamos esses ditos sobre cinema e educação nas seguintes séries 

discursivas: o cinema como suporte disciplinar; o cinema como ideologia e criticidade 

estética e o cinema como pedagogia cultural numa perspectiva da teoria crítica do currículo5. 

 

 

1.2 Série discursiva: cinema como suporte disciplinar  

 

Nessa série, evidenciamos os discursos que trazem o cinema como saber 

potencializador, disciplinar das aprendizagens. Independentemente do tempo cronológico, 

nessa perspectiva, o cinema na Educação muito mais se apresenta como um recurso de 

“fixação” de conteúdos e normas do que para uma construção de conhecimento mais elaborado 

e refletido. Em defesa dessa proposta, do cinema como elemento pedagógico, instituído 

legalmente no Brasil em 1937, reunimos algumas considerações que advogam por um cinema 

pedagogizado. Há uma gramática peculiar ao discurso da pedagogia tradicional, há dualismos 

e dicotomias. É sob esse enfoque que discutiremos nesta série o cinema. 

A tese encontrada no acervo da Cinemateca do Museu de Arte Moderna da cidade do 

Rio de Janeiro, apresentada para o concurso público ao cargo de técnico em Educação pelo 

professor Roberto Assumpção de Araújo (1939), tem como tema o cinema sonoro. O referido 

estudo intitula-se O cinema sonoro e a educação6 onde encontramos uma defesa desse artefato 

cultural para a Educação. O texto faz uma varredura de suas potencialidades para Educação, 

passando pelas contribuições para as disciplinas até a sugestão de uma alfabetização para o 

olhar. Passa também pelas considerações de seus “perigos”. No entanto, de modo geral, este 

estudo traz o cinema como uma fonte rica para o campo da Educação.  

                                                 
5 Tomaz Tadeu, em seu livro Documentos de Identidade – Teorias do Currículo – caracteriza a teorização 

tradicional do currículo e a teorização crítica do currículo a partir de seus campos conceituais. A primeira tem 

como conceitos: Ensino, Aprendizagem, Avaliação, Metodologia, Didática, Organização, Planejamento, 

Eficiência, Objetivos, Habilidades, Especialista do currículo, O currículo como uma questão técnica (pré-

requisitos e co-requisitos), Instrução, Avaliação, Conhecimento: fato, informação; a segunda com os conceitos 

Ideologia, Reprodução cultural e social, Poder, Classe social, Capitalismo, Relações de produção, 

Conscientização, Emancipação e libertação, Currículo oculto, Resistência. 
6 Tese apresentada em 1939. ARAÚJO, Roberto Assumpção de. O cinema sonoro e a Educação. Tese apresentada 

para concurso público para professor do Colégio Pedro II – RJ. 1939. 
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O cinema é uma escola viva para a criança, e não é menos verdade que sua influência 

também se faz sentir com igual intensidade na massa do povo. [...] Podemos afirmar, 

sem perigo de exagero, que o cinema representa uma verdadeira obcecação para a 

criança moderna. “Ir ao cinema” é para o menino hoje, um habito perfeitamente 

enraizado. [...] Tudo isso é tão comum, tão banal, que todos vão se deixando levar, sem 

que atentem que o cinema está semanalmente, paulatinamente, sorrateiramente 

trazendo o máximo de influência a estes cérebros em formação; é ele que está lhe 

ensinando o bem e o mal, o belo e o feio, é ele que está moldando caráter, que lhes 

está desenvolvendo as aptidões. E essa influência suave, vai agindo naturalmente, por 

este motivo muito simples: a criança gosta de cinema (Grifo do autor. ARAÚJO, 1939, 

p. 31). 

 

  

Outro escrito que partilha de enunciados do mesmo campo é “Cinema e Educação”, 

escrito por Serrano e Filho (1931). Encontramos neste uma preocupação em justificar tal 

importância, trazendo como argumento elementos históricos e legais que vão desde a criação 

do cinematographo (1895) até os usos e a legalização do cinema como educação em diversos 

países. Nesse estudo há um esforço em estruturar os argumentos apresentados em defesa de um 

cinema educativo partindo de uma profunda contextualização histórica. 

O autor lança mão constantemente, como reforço de suas ideias, dados e fatos históricos 

como o provável primeiro uso do cinema com fins educativos em Paris, no ano de 1898.7 

Serrano e Filho nos apresentam referências históricas minuciosas para a defesa do cinema 

educativo colocando inclusive que, por acontecerem inicialmente em países como França, Itália 

e Estados Unidos, esta seja uma ideia válida para o Brasil. 

 

Em 1906 já se discutia apaixonadamente, em França, a questão do emprego da 

maravilhosa invenção com fins educativos. [...] Em 1910, o Congresso Internacional 

de Bruxelas, já se considerava a questão do cinema escolar e era objeto de exame a 

reforma cinematographica do ponto de vista da moral. [...] Para demonstrar que 

souberam os americanos tirar do cinema applicado à educação, bastaria citar os filmes 

da empresa de Vry. Convem assignalar que, embora as pelliculas de caráter educativo 

estejam presentemente generalizadas sob varias formas os Estados Unidos, ao cuidado 

de multiplas empresas, a De Vry School Films Incorporated se organizou com o fim 

especial de servir a pedagogia mais rigorosa. [...] Em França, antes da grande guerra, o 

cinema foi empregado em cursos públicos, como auxiliar precisos do ensino da 

geographia e das sciencias naturais. Em 1911, no Lyceu Hochem, em Versalhes, 

Brucker, cathedrático de História Natural empregou projeções animadas em suas aulas. 

[...] Foi em 1927, o decurso dos trabalhos da Assembléia da Sociedade das Nações, que 

                                                 
7“Quando, em 1898 o Dr. Doyen, hoje médico, alguns annos depois celebridade europeia, deixou reproduzir pelo 

cinematográpho uma de suas operações, _ houve em Paris uma surpresa, quase de escândalo. Choveram 

ironias. Interrogado, limitou-se Doyen a esta simples explicação: ‘É para meu ensino pessoal e para o de meus 

discípulos’ (1931, p. 4). Documento encontrado no acervo da cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) 

na cidade do Rio de Janeiro, no arquivo “Educação e cinema”, catalogado sob o número 11.674. SERRANO, 

Jonathas; VENÂNCIO FILHO, Francisco. Cinema e educação. São Paulo: Cayeiras; Rio de Janeiro: 

Companhia Melhoramentos de São Paulo, v. XIV, 1931 (Bibliotheca de Educação). 
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o Senador Cippico anunciou os propósitos do Governo de seu paiz. A criação, em Roma 

de um Instituto Internacional de Cinematograhia, exclusivamente de finalidade 

educativa, afigurava-se de real utilidade, quer para Itália, quer para os demais Estados 

(SERRANO; FILHO, 1931, p. 24-30). 

 

 

Junto a este texto, trazemos “Cinema contra cinema: Bases gerais para um esboço de 

organização do Cinema Educativo no Brasil”, de Joaquim Canuto Mendes de Almeida (1931)8. 

Almeida nos traz em seu texto uma espécie de tese geral, argumentando que o cinema deveria 

servir de “remédio” ao próprio cinema, em favor de um “bom” cinema, contra os filmes de 

“mau efeito” e suas repercussões nas crianças. Surge daí o argumento para um cinema 

educativo. O texto traz uma abordagem geral e ampliada do cinema com um histórico e um 

detalhamento técnico deste. Em seguida argumenta sobre um cinema mais “intelectualizado”, 

o documental e o dramático. Por fim, dedica uma parte do seu texto para elucidar as questões 

do cinema educativo, traçando um panorama dessa possibilidade em diversos países assim 

como no Brasil. 

Trazemos, então, um dos argumentos de Almeida para o cinema como potência 

pedagógica:  

 

Pois bem, o sonho a realizar é esse. Escolher um bom professor, melhor, uma bela 

jovem, interessante e interessada professora, dotada d dom de ensinar. Fazê-la por um 

método pedagógico experimentado, dar instrutivas e agradáveis lições, diante do 

registro que será agradável e falante [...] os objetos mostrados, combinados, dispostos 

para uma impregnação na alma de milhares de adultos e crianças que veriam, por todos 

os recantos do Brasil, passarem e repassarem essas fitas-lições, instrutoras e educadoras 

de um povo. A liça curta, divertida, descontinuada por um incidente apropriado que 

dê vida e curiosidade à lição, que vai ser continuada. [...] Depois de saber ler, contar, 

aprender geografia, ciências, línguas mortas e vivas, medicina, engenharia, tudo... que 

mundo novo, tem esse sonho incluso! Ode haja um galpão, estará uma escola, para 

adultos e para crianças. Todos terão mestres admiráveis e lições magníficas. E o filme 

falante e ensinante, podia não parar, ir aí pelo interior, pelo sertão, ensinando e 

divertindo. [...] Só o cinema pode realizar o encanto de uma interessante professora ou 

professor ideal [...] (ALMEIDA, 1931, p. 481-482). 

 

E, por fim, ainda na argumentação do autor, realizamos mais uma incursão em outro 

texto de sua autoria, O cinema na Educação, publicado na revista Escola Nova, no ano de 1931. 

 

É tempo de o cinema falado tomar o lugar que lhe compete como importante 

instrumento de ensino nas escolas. Nunca poderá suplantar o mestre, sabem-no aqueles 

que advogam, mas poderá auxiliar ambos aluo e professor estimulando o interesse, e 

pondo em destaque assunto de tal maneira que com ele nenhum outro método pode 

competir (1931, nº 3, p. 224). 

                                                 
8 ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Cinema contra Cinema: bases gerais para um esboço de organização 

do cinema educativo no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1931. 
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Retornamos ao texto de Araújo (1939), mencionado anteriormente; esse retorno também 

nos revela a multiplicidade de refrações que compõem um discurso. Essa reunião não 

hierarquizada possibilita um entendimento do que vem a ser a construção dos discursos na 

sociedade. O autor no capítulo “O cinema e a Educação extra-escolar”, que aborda sobre o 

bom e o mau cinema, ressalta as influências do cinema nas crianças. Há, também, uma 

preocupação nesse texto, onde o cerne é a defesa do cinema sonoro voltado para educação, em 

destacar o bom e o mau cinema, assim como o cinema sensação, enquanto facilitador de 

aprendizagens. A ideia que percorre essas três diferenciações é também a de que o cinema 

interpela as subjetividades. Vejamos:  

 
Si a criança gosta do cinema, frequenta-o por prazer presta atenção a tudo que vê na 

tela, podemos tirar da exibição muito mais do que estudando um livro difícil, cuja 

matéria não conseguiu assimilar. [...] A criança vai ao cinema como uma “antena 

viva” pronta para captar tudo o que vê, ouve e lê. A infiltração das más idéias faz-se, 

pois, facilmente, disposta como está a aprender tudo, de bom ou de mal. [...] Os donos 

de cinema, infelizmente, exibem as vesperais do domingo os “filmes sensação”, 

verdadeiras escolas de crimes e banditismos. A criança, olhos pregados na tela, não 

perde um “golpe”, uma frase uma passagem; os olhos abrem-se mais e mais, querendo 

engolir o que vê; os ouvidos se aguçam; as mãos se crispam no braço das cadeiras ou 

dos companheiros; na hora terrível, eles se vão levantando, esticam o pescoço, 

gesticulam, assobiam, gritam inconscientemente (ARAÚJO, 1939, p. 32-33). 

 

Seguimos mapeando, numa pequena incursão na literatura estrangeira e nacional sobre 

tal temática, a obra de Antônio (1998) que percebe o cinema, o uso de filmes, como recurso 

didático-pedagógico. Em sua sistematização e organização dos escritos apresentados no 1º 

Encontro Nacional “O ensino do audiovisual, o áudio visual no ensino”, na cidade do Porto 

(Portugal), o autor defende o ensino do audiovisual nas escolas numa perspectiva de 

alfabetização para ver. 

Baseados nesses recortes, nessas incursões da literatura, que abordam o cinema e a 

Educação numa perspectiva tradicional, evidenciamos o cinema como prescritivo e, muitas 

vezes, como verdadeiro remédio no processo de ensino e aprendizagem. Frequentemente 

aparece como um componente centralizado no ensino e na aprendizagem com vistas à fixação 

de informações e conteúdos. O cinema é previsto na pedagogia tradicional como um forte aliado 

didático e metodológico, desligado de reflexões pedagógicas e filosóficas, tanto por parte de 

quem ensina como por parte de quem “aprende”, ou seja, está fortemente ligado a processos 

que remetem a um ver cinema conformado, de assimilação, de uma leitura a ser introjetada e 

não criticada ou posta em discussão.  
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1.3 O cinema na educação: ditos da teoria crítica do currículo. 

 

Ainda associados à teoria crítica do currículo, apresentamos esta série com o desejo não 

de contrapormos esta à anterior. Não se trata de uma contradição. Trata-se da evidência de que, 

tanto uma quanto a outra, percebem no cinema um potencializador de aprendizagens. No 

entanto, ressaltamos que os meios e objetivos são significativamente diferenciados. Dessa 

maneira, possivelmente vamos encontrar semelhanças nos ditos dessas séries e, nosso papel não 

é o de dicotomizar em certo e errado, mas apenas, de evidenciarmos tais enunciados. 

Nos estudos sobre cinema e educação, encontrados no 3º Seminário Brasileiro de 

Estudos Culturais e Educação, realizado em 2007, pelo programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), encontramos um resumo no eixo 1 

Pedagogias, identidades e diferenças. No texto “Considerações acerca da inserção da imagem 

cinematográfica nas aulas de artes visuais do ensino médio: uma experiência realizada no 

estágio curricular supervisionado”, de Rosa e Oliveira, há uma sistematização dos resultados 

colhidos no projeto de estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Artes Visuais, da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

O estudo observou a inserção das imagens cinematográficas, no ensino das artes visuais, 

com o recorte analítico de levantar a possibilidade de tais imagens serem trabalhadas de forma 

crítico-reflexiva, em contraponto com as imagens das obras de artes. O objetivo desse estudo 

foi o de levar aos alunos filmes de diferentes nacionalidades a fim de promover e fomentar 

possibilidades de leitura e reflexão. No caso dos planejamentos de aula por parte dos docentes 

em formação, o objetivo seria promover uma reflexão sobre suas práticas, posto que, na maioria 

das vezes, tais imagens são trabalhadas de maneira descontextualizada e descolada de 

significados para os alunos. 

Pudemos observar que, mesmo não sendo o foco de análise o artefato cultural cinema 

em suas aplicações à Educação, nesses estudos levantados, há minimamente uma preocupação 

de não pensá-lo de maneira prescritiva e equivocada nesse campo. 

Já num apanhado de estudos organizado por Teixeira (2003) o foco são os filmes como 

veículos da discussão de diversas temáticas da educação. Tal articulação de autores tem o 

objetivo de discutir o cinema como forma de criação artística, de circulação de afetos e de 

fruição estética e não apenas como parte da indústria cultural. Percebem ainda os autores, o 

cinema como participante da História, não somente como técnica, mas também como arte e 

ideologia, criador de ficção e realidades históricas e produtor de memória. No entanto, 
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esclarecem o não desejo de não “escolarizar” o cinema ou de didatizá-lo, posto que não 

pretendem restringi-lo a um instrumento ou recurso didático-escolar, isso seria reduzi-lo, pois 

acreditam num cinema que permite experiências estéticas e que possibilita estratégias de 

inovação tecnológica na educação e no ensino.  

 Sendo assim, os estudos mapeados e aqui destacados contribuem para orientar uma 

discussão sobre o cinema enquanto pedagogia de uma abordagem crítica. Tais estudos ligam-

se às questões como a ideologia, o poder, a reprodução cultural e social, a conscientização. A 

teoria crítica do currículo propõe uma inversão do que fundamenta a pedagogia tradicional, 

preocupam-se em realizar questionamentos à Educação e seus processos. Essa pedagogia, como 

nos diz Silva (2007), desconfia do status quo. É por si mesma questionadora dos métodos, das 

técnicas, do modus operandi da Educação e da própria filosofia eleita que é utilizada quando se 

propõe a formar cidadãos. 

  No contexto dos textos mapeados, a dissertação em tela está próxima das análises 

desenvolvidas no campo dos Estudos Culturais e da perspectiva Pós-estruturalista, ou seja, 

análises que contemplam as questões relacionadas às relações de saber/poder e processos 

identitários. É, portanto, nessa perspectiva que se pretende analisar os discursos que instituem 

e engendram o cinema como um artefato curricular, e que desse modo vão instituindo 

significações sobre o currículo e sobre os sujeitos desse currículo. Nesse sentido, noções como 

saber/ poder/ ser foram fundamentais para a análise desenvolvida nesta dissertação. 

 

 

 

1.4 Série discursiva: o cinema como pedagogia cultural. 

 

Em nossa incursão pela produção da ANPEd, sobre a temática especifica currículo e 

cinema, encontramos apenas uma produção abrigada na categoria de currículo como produtor 

de sentidos, intitulada “Artefatos tecnológicos relacionados à imagem e ao som na Expressão 

da cultura de afro-brasileiros e seu ‘uso’ em processos curriculares de formação de 

professoras na educação superior: o caso do curso de pedagogia da UERJ/Campus 

Maracanã”. 

Este trabalho desenvolvido por Nilda Alves (2006) apresenta o projeto de pesquisa de 

mesmo nome. O foco não está centrado apenas no cinema, mas na multiplicidade de 

manifestações dos artefatos tecnológicos com a imagem e o som: vídeos, livros, ilustrados, 



33 

 

fotografias, histórias em quadrinhos e música (samba e jongo), centrando-se dessa maneira na 

incorporação desses novos artefatos culturais, preocupando-se com as questões raciais e a ideia 

de compreender a formação ética e estética de professoras nos cotidianos vividos. 

No GT Educação e Comunicação, encontramos “Da pólis grega às ladeiras do 

Pelourinho - análise do filme O pagador de promessas e as virtudes de Zé do burro,” de Lobo 

(2006). O texto faz uma abordagem sobre o estudo da virtude e sua relação com a educação, 

priorizando a análise dos signos da “nordestinidade”, presentes no filme O Pagador de 

Promessas, de Anselmo Duarte. 

Ainda em diálogo com a produção brasileira, Duarte (2002), por sua vez, nos traz a 

possibilidade do desenvolvimento da competência para ver, do espectador como sujeito e de 

como a maneira de ver filmes interfere na produção de saberes, identidades, crenças e visões 

de mundo. Defende também a ideia de que, lamentavelmente, os meios educacionais ainda 

vêem o audiovisual como mero complemento de atividades educativas, bem como um recurso 

adicional e secundário em relação ao processo educacional e que são tidos em menor conta do 

que os artefatos como livros. Os filmes ainda aparecem como coadjuvantes da política 

educacional. Parece-nos que este texto de Duarte inicia a incursão do cinema no campo da 

educação de uma maneira mais inteira e, de certa forma, próxima do que estamos 

problematizando. 

 

[...] Por isso é tão difícil apreender, empiricamente, o papel desempenhado pelos filmes 

na formação e na visão de mundo dos que com eles se relacionam de modo mais ou 

menos intenso. Quando falamos dos filmes que vimos, das impressões que eles nos 

causam e do que aprendemos com eles, estão falando dos significados que atribuímos 

a eles [...] A significação de narrativas fílmicas não se dá de forma imediata. [...] Mas 

esse entendimento vai ser reorganizado e ressignificado muitas vezes daquele momento 

em diante, a partir das reflexões que fazemos, das conversas com outros espectadores 

[...] Mas o consumo mais ou menos regular de filmes por parte de alunos e professores 

e a existência de aparato técnico para exibi-los não determinam o modo como eles são 

utilizados. Embora valorizado, o cinema ainda não é visto pelos meios educacionais 

como fonte e conhecimento. Sabemos que arte é conhecimento Mas temos dificuldade 

em reconhecer o cinema como arte (como uma produção de qualidade variável, como 

todas as demais formas de arte), pois estamos impregnados de idéia de que cinema 

é diversão e entretenimento, principalmente se comparado a artes “mais nobres”. 

Imersos numa cultura que vê a produção audiovisual como espetáculo de diversão, a 

maioria de nós, professores, faz uso dos filmes apenas como recurso didático de 

segunda ordem, ou seja, para “ilustrar”, de forma lúcida e atraente, o saber que 

acreditamos estar contido em fontes mais confiável. [...] Significa dispor de 

instrumentos para avaliar, criticar e identificar aquilo que pode ser tomado como 

elemento de reflexão sobre o cinema, sobre a própria vida e a sociedade em que se vive. 

[...] os filmes “funcionam” como porta de acesso a conhecimentos e informações que 

não se esgotam neles (DUARTE, 2002, p. 74-89). 
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Retornamos aos estudos apresentados no 3º Seminário Brasileiro de Estudos Culturais 

e Educação, no eixo 2, Pedagogias culturais e mídia, com o texto “A pedagogia do cinema e 

representações de enfermagem”, realizado por Santos e Ripolli, que apresenta uma análise das 

representações acerca da enfermagem no texto fílmico “A enfermeira Betty”, de Neil La Bute. 

O texto aborda a discussão sobre a constituição identitária da profissão de enfermeiro através 

do texto fílmico, já que, para os autores, filmes criam e disseminam saberes e supostas verdades, 

produzindo significados sobre os sujeitos. 

Outro texto do mesmo eixo e dentro do campo dessa mesma série discursiva é “Entre 

os modos de endereçamento fílmico e as respostas dos espectadores”, das autoras Cruz e 

Guareschi. O texto se propôs elucidar e discutir questões referentes à relação do espectador com 

o texto cinematográfico, ou seja, sua resposta a este. Discute também o cinema como um 

possuidor de poder para o convencimento, filiando-se à discussão de Turner (1997) que, no 

campo dos Estudos Culturais, sugere que o cinema seja estudado como entretenimento, 

narrativa, apresentando-o como prática social na busca da compreensão de sua produção, 

consumo, prazer e significados. As autoras discutem também, à luz da teoria dos “modos de 

endereçamentos” de Ellsworth (2001), os significados de um filme em relação ao seu público, 

afirmando que a posição que o espectador assume em relação a um filme, e a partir do sentido 

que é dado a este tais significados, muda dependendo dos conflitantes modos de endereçamento 

que estejam em circulação.  

E, por fim, observamos a discussão do trabalho “A dança redentora na escola: uma 

análise dos filmes “Vem dançar”, “Ela dança, eu danço” e “No balanço do amor”, escrito por 

Faller. O trabalho discute a análise das representações da dança contidas nos três filmes 

hollywoodianos (Vem dançar, de Liz Friedlande; Ela dança, eu danço, de Anne Fletcher e No 

balanço do amor, de Thomas Carter), que apresentam uma prática unificadora, civilizatória e 

como atividade ligada ao prazer, à diversão e à “premiação”. É também mostrada a dança como 

uma forma de “castigo”, como um agente redentor e recuperador, como objetivo de vida 

profissional e como uma forma de gerar diálogos entre culturas diferentes.  

Ainda para esta mesma série, apresentamos a organização de estudos feita por Fresquet 

(2007), que nos traz os resultados do percurso feito pelo grupo de pesquisa e extensão “Cinema 

para aprender e desaprender”, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro-UFRJ. Os estudos apresentados, além da discussão do cinema como fonte do 

aprendizado e desaprendizado, particularmente no texto de Hernani Heffener, ao discutir a 
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criança no filme brasileiro antigo, abordam questões da infância e juventude através de filmes 

como “Brinquedo proibido” de René Clement, “Vidas secas” de Nelson Pereira dos Santos e 

“Roma, cidade aberta”. O conjunto do trabalho fundamenta-se na “sensibilidade e leitura do 

cinema, feita por Walter Benjamin, na concepção do olhar e do outro de Bakhtin e na poesia de 

Manoel de Barros” (idem, 2007, p. 30), acreditando que não há uma teoria do cinema única, 

universalmente aceita, mas, sim, teorias diversamente fundamentadas que permitem pensar o 

cinema de diferentes formas. Sendo assim, reconhece a teoria do cinema como reprodutor ou 

substituto do olhar, como arte, como linguagem, como escrita, como modo de pensamento, 

como produtor de afetos e simbolização do desejo. 

Trouxemos também a obra de Bergalà (2008), o texto A hipótese-cinema: pequeno 

tratado de transmissão do cinema dentro e fora da escola. O autor defende que o cinema é, 

antes de tudo, arte e também uma cultura ameaçada de esquecimento, mas que também é uma 

linguagem que potencializa aprendizagens. Ainda nesse texto, Alain Bergalà nos apresenta 

algumas questões do Cinema e a Educação para os que estão na posição de “passadores” e 

aprofunda-se nas respostas às seguintes questões: de que modo deve se ensinar o cinema como 

arte no âmbito escolar; como escolher filmes a serem apresentados aos alunos? E como colocar 

crianças em contato com estes textos?  

Bergalá vai além em seu texto, não trata o cinema na escola como atividade de exibição, 

mas também como criador.  

 

Essa hipótese geral sobre a arte na escola [...] implicava que fosse feita uma avaliação 

pedagógica em cada área. O que diz respeito foi preciso, primeiramente, reavaliar as 

perspectivas das relações, já muito antigas, entre cinema e pedagogia. Durante muito 

tempo, o cinema foi abordado, prioritariamente, como uma linguagem e um vetor de 

ideologia. [...] Há vários anos, eu militava [...] a favor da idéia de que já era hora de 

mudar as perspectivas e de se considerar o cinema prioritariamente como uma arte. 

Um colóquio em Touluse, em 1922, já havia me dado a oportunidade de esclarecer 

essa idéia: “Talvez fosse preciso começar a pensar _ mas não é fácil do ponto de vista 

pedagógico _ o filme não como objeto, mas como marca final de um processo 

criativo, e o cinema como arte. Pensar o firme não como a marca de um gesto de 

criação. Não como um objeto de leitura, decodificável, mas, cada plano, como uma 

pincelada do pintor pela qual se pode compreender um pouco seu processo de 

criação. [...] seria preciso dar prioridade à abordagem do cinema como arte (criação 

do novo), e não aquela, canônica do cinema como vetor de sentido e de ideologia 

(reiteração do dito e do já conhecido) (Bergalá, 2008, p.29-34)  

 

E ainda,  

 

[...] Estou cada vez mais conhecido de que não existe, de um lado, uma pedagogia, um 

espectador que seria forçosamente limitada, por natureza, à leitura, à decriptagem, a 
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formação do espírito crítico e, de outro, uma pedagogia da passagem ao ato. Pode haver 

uma pedagogia centrada na criação tanto quando se assistem filmes como quando se os 

realiza. Evidentemente, é essa pedagogia generalizada da criação que seria preciso 

conseguir implementar numa educação para o cinema como arte (ibidem, p, 34). 

 

Retornando aos textos mapeados na ANPEd, no GT 16 (Educação e Comunicação), 

elucidamos o trabalho intitulado “Da mídia-educação aos olhares das crianças: pistas para 

pensar o cinema em contextos formativos”, escrito por Fantin (2006). Tal estudo apresenta-nos 

a narração das experiências das crianças a partir dos filmes a que assistem, revelando um caráter 

autobiográfico de suas experiências e a singularidade em suas construções de sentidos. Foi 

analisada a relação criança e cinema a partir do estudo de recepção de um filme com crianças 

de diferentes contextos socioculturais no Brasil e na Itália e a partir de uma intervenção 

pedagógica com produção de mídias na escola. Nesse artigo, a relação mídia, educação e 

cinema serviu de parâmetro para analisar as falas das crianças, organizadas através da categoria 

de representação do que é cinema para elas, a fim de discutir algumas possibilidades de 

educação cinematográfica na escola.  

Outro estudo mapeado no mesmo GT discute a imagem da criança no cinema. Tal 

estudo, “Cinema e educação: da criança que nos convoca à imagem que nos afronta” de 

Marcello (2006), aborda o cinema como volumes e vazios e a criança sendo pensada neste meio. 

Apresenta uma reflexão sobre indagações acerca “do que se ‘perde’ e aquilo que se ‘ganha’ 

quando as imagens da criança no cinema nos convocam a olhá-las (e com isso, de pensar sobre 

a sua capacidade de nos atingir, de nos perturbar e de nos mobilizar” (2006, p. 03). 

E, de volta às produções apresentadas no 3º Seminário Brasileiro de Estudos Culturais 

e Educação, no eixo 1, Pedagogias, identidades e diferenças; levantamos o seguinte texto: 

“Filmes sobre surdos: que representações de surdos e de língua de sinais eles trazem?”, 

apresentado por Silveira, que traz uma discussão sobre as representações de surdos no artefato 

cultural filme. Tal artefato é concebido para o autor como Pedagogia Cultural uma vez que este 

ensina sobre os surdos, sobre suas identidades, sobre sua língua e sua cultura. Sendo assim, o 

trabalho focou-se em analisar dois textos fílmicos ainda não investigados no espaço acadêmico 

brasileiro: Mandy, de Alexander Mackendrick e Palavras do silêncio, de Fred Gerber.  

No eixo 2, Pedagogias culturais e mídia, elencamos “Amor líquido versus amor 

romântico: o cinema e as novas construções da inocência infantil”, escrito por Pereira e Viegas. 

O artigo trata da descrição de como são tecidos os confrontos atuais entre as fragilidades dos 

laços afetivos (em Zygmunt Bauman) e a busca do par perfeito (pensado a partir de autores 
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como Jurandir Freire Costa). Discute o amor líquido versus o amor romântico tendo como base 

as representações da infância no cinema, através da análise do filme ABC do amor, de Mark 

Levin.  
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2. DISCURSOS PÓS-CRÍTICOS DO CURRÍCULO 
 

 

 

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Podem 

ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, 

filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como 

em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso 

fabricar seus próprios intercessores. (Deleuze, 1992, p. 156). 

 

 No estudo que desenvolvemos, duas abordagens no campo da teoria pós-crítica do 

currículo sustentaram a análise pretendida: Estudos Culturais e currículo (HALL, 1980; 

ESCOSTEGUY, 2006; CARVALHO, 2004; COSTA, 2002; GIROUX, 1995; SILVA, 2005) e 

a Perspectiva Pós-Estruturalista do Currículo (SILVA, 2000; CHERRYHOLMES, 1993; 

CORAZZA, 2001 e 2008). Nas seções que seguem, trataremos essas abordagens, seu enfoque 

em relação ao tema de pesquisa e as categorias de análises pertinentes à investigação 

pretendida.  

 

 

2.1 Estudos culturais e currículo: política cultural, identidade e poder 

 

Discutir sobre os Estudos Culturais não é um exercício direto, objetivo. Não há um 

conceito para Estudos Culturais, uma definição. É possível, portanto, elencarmos uma vastidão 

de características que eles não assumem. Originários da Inglaterra, os Estudos Culturais focam 

as conexões entre as investigações e o contexto cultural onde nos encontramos. É necessário 

enxergarmos os Estudos Culturais não apenas do ponto de vista político, mas também do ponto 

de vista teórico. Ao ressaltarmos o aspecto teórico dos Estudos Culturais, apontamos para uma 

de suas principais características numa perspectiva de conceituação; a intenção de construir um 

novo campo de estudos. 

 

Sob o ponto de vista político, os Estudos Culturais podem ser vistos como sinônimo 

de “correção política”, podendo ser identificados como política cultural dos vários 

movimentos sociais da época de seu surgimento. Sob a perspectiva teórica, refletem 

a insatisfação com os limites de algumas disciplinas, propondo então, a 

interdisciplinaridade (ESCOSTEGUY, 2006, p. 137). 

 

 

Segundo Hall et al. (1980, p. 7), “os Estudos Culturais não configuram uma ‘disciplina’, 

mas uma área onde diferentes disciplinas interagem, visando o estudo de aspectos culturais da 
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sociedade”. Dessa maneira, temos um campo interdisciplinar de certa forma. Uma das 

peculiaridades, no entanto, é que questões e métodos surgem e convergem para contribuir no 

entendimento de fenômenos e relações não tão elucidadas ou próximas como nas disciplinas já 

existentes. Stuart Hall afirma, ainda, que os Estudos Culturais rejeitam definições e 

enquadramentos. 

Esse campo de estudos tem início com algumas discussões do Centre for Contemporany 

Cultural Studies, na Inglaterra, fundado por Richard Hoggart, em 1964. Basicamente teve início 

com os questionamentos e estudos feitos em relação aos valores “revirados” da classe operária 

do país, no pós-guerra. São as relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, bem como 

as mudanças que a sociedade sofre, o foco dos estudos desse Centro. No entanto, 

especificamente três textos marcam o início da produção nos Estudos Culturais: The uses of 

lyteracy, de Richard Hoggart (1957); Culture and Society, de Raymon Williams (1958) e The 

making of the english working-class, de E. P. Thompson (1963). Mas é também com a presença 

de Stuart Hall que a produção dos Estudos Culturais ganham força, posto que seja neste espaço 

de tempo, ao assumir o lugar de Hoggart na direção do Centro, que Hall provoca e incentiva 

estudos de etnografia, análise dos meios massivos e investigação de práticas de resistência 

dentro de subculturas (ESCOSTEGUY, 2006, p. 142). 

 Originalmente, os Estudos Culturais são considerados como um campo mais político 

que analítico e ampararam-se no percurso de alguns movimentos sociais e em textos que 

respondiam à política de esquerda, 

 
Mais tarde, no período pós-68, os Estudos Culturais transformaram-se numa força 

motriz da cultura intelectual, de esquerda. Assim, como movimento intelectual teve 

um impacto teórico e político que foi além dos meios acadêmicos, pois na Inglaterra, 

constituíram-se numa questão de militância e num compromisso com mudanças 

sociais radicais (ibidem, p. 143).  

 

 

A preocupação do campo são as aproximações e distanciamentos deste com a cultura 

popular e dos mass media que são grandes indicadores da cultura contemporânea. Por serem 

também os Estudos Culturais uma discussão teórica e metodológica, nos interessam os 

deslocamentos desses estudos. Um primeiro deslocamento nos aponta uma formulação no que 

se entende por cultura, tal como apresenta Hall (2003, p. 133), “[...] cultura como algo que se 

entrelaça a todas as práticas sociais; e essas práticas, por sua vez, como uma forma comum de 

atividade humana: como práxis sensual humana, como atividade através das quais homens e 

mulheres fazem a historia”. E ainda, 
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[...] cultura ao mesmo tempo como os sentidos e valores que nascem entre classes e 

grupos sociais diferentes, com base em suas relações e condições históricas, pelas 

quais eles lidam com suas condições de existência e respondem a estas; e também 

como as tradições e práticas vividas através das quais esses “entendimentos” são 

expressos e nos quais estão incorporados (ibidem, p. 133). 

  

Outro deslocamento é a relação entre o cultural e o econômico, o político e as instâncias 

ideológicas e, neste aspecto, as contribuições de Althusser foram fundamentais. “Essa ideologia 

é vista como provedora de estruturas de entendimento através das quais os homens interpretam, 

dão sentido, experienciam e ‘vivem’ as condições materiais nas quais eles próprios se 

encontram” (HALL, 1980 apud ESCOSTEGUY, 2006, p. 145-146). Assim, a ideologia dentro 

dos Estudos Culturais deve ser percebida não apenas na linguagem, mas, também, em suas 

formas materiais, em instituições e práticas sociais. 

Para os Estudos Culturais, muito mais caras foram as ideias de Antonio Gramsci que as 

do próprio marxismo, ao mostrar que a mudança pode ser construída de fora para dentro do 

sistema, já que essa relação de poder e de forças não é apenas em uma única direção, há a 

opressão, mas há também a potência da resistência.  

 

A teoria da hegemonia gramsciana pressupõe a conquista do consentimento. O 

movimento de construção da direção política da sociedade pressupõe complexas 

interações e empréstimos entre as culturas populares e a cultura hegemônica. Com 

isto, o que se quer dizer é que não existe um confronto bipolar e rígido entre as 

diferentes culturas. Na prática, o que acontece é um sutil jogo de intercâmbios entre 

elas. Elas não são vistas como exteriores entre si, mas comportando cruzamentos, 

transações, intersecções. Em determinados momentos, a cultura popular resiste e 

impugna a cultura hegemônica; em outros, reproduz a concepção de mundo e de vida 

das classes hegemônicas (ESCOSTEGUY, 2006, p. 147). 

 

 

  No final da década de 1960, a atenção para as questões midiáticas ganha corpo e tem 

como marco o texto “Encoding and decoding in television discourse”, escrito por Stuart Hall. 

O autor está preocupado, a partir daí, com a pluralidade das recepções dos programas 

televisivos, indicando que há três posições hipotéticas de interpretação da mensagem televisiva:  

 

[...] uma posição “dominante” ou ”preferencial”, quando o sentido da mensagem 

é decodificado segundo as referencias da sua construção; uma posição “negociada”, 

quando o sentido da mensagem entra “em negociação” como as condições 

particulares dos receptores; e uma posição de “oposição”, quando o receptor entende 

a proposta da mensagem, mas a interpreta segundo uma estrutura de referência 

alternativa. (ibidem, p. 151). 

 

E ainda, há também, uma  
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[...] preocupação com um momento de recepção contínua sendo fundamental em 

relação com duas problemáticas mais amplas. Uma delas abrange o assunto do 

retorno ao sujeito, a subjetividade e a intersubjetividade, como a outra se interessa 

pela integração das novas modalidades de relações de poder na problemática da 

dominação (MATTELART; NEVEAU, 1997, p. 122). 

 

 

  Sendo assim, ganha atenção também, ao discutirem-se essas negociações, a questão da 

subjetividade, mas também a identidade. Tal discussão é basicamente iniciada na década de 

1990, posto a existência de uma preocupação em se recuperar essas negociações por parte dos 

receptores. O que antes era “resistência” dá lugar a uma discussão sobre poder cultural no 

cotidiano. Os Estudos Culturais passam, assim, a ouvir os significados desse e nesse cotidiano; 

mudou sua base fundamental “de maneira que o conceito de ‘classe’ deixou de ser o conceito 

crítico central. Na melhor das hipóteses, ele passou a ser uma ‘variável’ entre muitas, mas 

frequentemente entendido, agora, como um modo de opressão, de pobreza; na pior das 

hipóteses, ele se dissolveu” (ESCOSTEGUY, 2006, p. 154).  

 

Os Estudos Culturais estão comprometidos com o estudo da produção, da recepção 

e do uso de variados textos, e de forma como elas estruturam as relações sociais, os 

valores e as noções de comunidade, o futuro e as diversas definições do eu. Os textos, 

nesse sentido, não se referem simplesmente à cultura da imprensa ou da tecnologia 

do livro, mas a todas aquelas formas auditivas, visuais e eletronicamente mediadas 

de conhecimento que tem provocado uma mudança radical na construção do 

conhecimento e na forma pelas quais o conhecimento é produzido, recebido e 

consumido (GIROUX, 1995, p. 98). 

 

Dessa forma, há um novo deslocamento nos Estudos Culturais: a subjetividade e a 

identidade principalmente nesses textos culturais e midiáticos que transitam nos domínios 

privados e domésticos. Contudo, hoje, nos Estudos Culturais, mesmo sendo esta temática dos 

textos midiáticos e da produção identitária uma forte discussão, há um espaço se consolidando 

com as questões sobre a pós-modernidade, a globalização e migração, por exemplo. Sendo 

assim, além da discussão teórica e metodológica, os estudos culturais nos põem em contato com 

uma lente de aumento para o campo da pesquisa qualitativa em educação, bem como no campo 

do currículo. 

Discutir currículo no âmbito dos Estudos Culturais requer situá-lo num campo teórico, 

antes mesmo que em uma definição. Ao deslocarmos o foco de conceito diretamente para a 

teoria, estamos deslocando a definição “currículo” para um discurso, posto que a teoria não se 

limita a explicar ou descrever meramente, muito embora definições e conceituações sejam 
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formas de contribuição para um determinado entendimento. “Ao descrever um ‘objeto’, a teoria 

de certo modo, inventa-o” (SILVA, 2007, p. 11). 

Junto com Silva, faremos o exercício de conceituação, e não de definição, do currículo. 

Uma definição nos propicia a percepção do currículo, nos revela o que a teoria à qual nos 

filiamos aqui para discutir currículo pensa sobre o mesmo. Nossa abordagem teórica para o 

currículo será na perspectiva dos Estudos Culturais e, sendo assim, a questão central dessa 

perspectiva é a de saber qual o conhecimento a ser ensinado e, para nós, o eixo central dessa 

questão é a cultura e toda a trama de produção social de significados, de sentidos e de poder 

que ela abriga. 

Retomando a discussão teórica sobre Estudos Culturais, a partir do ponto onde, em seu 

desenvolvimento, começam a ganhar força as investigações e os questionamentos sobre o papel 

da mídia, a formação do consenso e o conformismo político, ancoramos o nosso objeto, os 

discursos sobre o cinema no currículo. Nesse período, há uma sucessão de teorias para estas 

análises, como dito anteriormente.  

Tais teorias foram desde as referências marxistas às discussões trazidas pelo Centro de 

Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birgmingham; posteriormente, bebem 

das novas leituras marxistas como Althusser, seguidos de interpretações gramscianas, nas quais 

se destacava a importância dos conceitos de ideologia e de hegemonia e que, na atualidade, 

deram lugar às discussões de autores como Foucault e Derrida (SILVA, 2007, p. 132).  

Tal como já indicado na introdução dessa dissertação, nos aproximamos do discurso 

sobre currículo como uma seleção de saberes, permeada por relações de poder. Essa visão 

está sustentada nos discursos pedagógicos de Carvalho (2004), Costa (1998) e Silva (2007), ao 

discutirem a legitimação do currículo, através dos discursos, como “uma porção da cultura”. 

Aqui assumimos currículo enquanto porção da cultura selecionada como fundamental para ser 

ensinada, visando um projeto de formação de sujeitos. Em acordo com Leite (2001), o currículo 

não se esvai na dimensão de saber, ao contrário, amplia-se, alcança a formação dos seres e a 

transformação de nós mesmos, mas também da decisão, e da intervenção e da convivência com 

os outros.  

Sendo assim, entendemos e conceituamos em nosso aporte teórico e analítico o currículo 

“como um dispositivo cultural na denominação dos objetos de poder/saber e na produção de 

subjetividades” (CARVALHO, 2004, p. 62); é para nós porção de cultura a ser ensinada cercada 

de intencionalidade e, sobretudo, arraigada ao desejo da formação identitária. Ainda na 
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perspectiva conceitual, o currículo é fruto da cultura, da história e da sociedade em todo seu 

movimento. Assim, o currículo configura-se como “um instrumento utilizado por diferentes 

sociedades para desenvolver os processos de observação, transformação e renovação, dos 

conhecimentos historicamente acumulados assim como para socializar crianças e jovens 

segundo os valores tidos como desejáveis” (MOREIRA, 1998, p. 11).  

Diante desta conceituação e de que a questão teórica é também discurso, nos vinculamos 

às teorias pós-críticas do currículo. Ao contrário das teorias tradicionais que estavam imersas 

na manutenção do status quo, as teorias pós-críticas se mantêm em um constante 

questionamento. Sendo assim, trazemos como uma das questões norteadoras desse estudo: o 

que quer esse currículo e o que pretende esse currículo que elege o artefato cultural cinema 

como importante para ser ensinado, usado e ressignificado para meninos e meninas, jovens, 

adultos, professores e professoras? 

Para Moreira (1997), a discussão do currículo no campo dos estudos culturais tem 

contribuído para olhar o currículo sob diversas lentes, dos discursos e dos não-discursos, posto 

que a linguagem nesse campo é compreendida como construtora, parte dos acontecimentos dos 

fatos e não como instrumento, veículo relator dos mesmos.  

Segundo Carvalho (2004), 

 

A questão da relação entre currículo e cultura é ampliada com os chamados estudos 

culturais e, nessa perspectiva, aproxima a concepção de currículo á de dispositivo 

cultural que atua na construção de subjetividades multidimensionais: classe, gênero 

e etnia. Em outras palavras, conforme indicado por Costa (1988b: 41), no currículo 

estão representados, conteúdos, disciplina, prática pedagógica, em ‘um conjunto 

articulado e normalizado de saberes, regidos por uma determinada ordem, 

estabelecida em uma arena em que estão em luta visões de mundo e onde se 

produzem, elegem e transmitem representações, significados sobre as coisas e seres 

do mundo’ (p. 67).  

 

Ou seja, o currículo no campo dos Estudos Culturais percebe a cultura como 

 

Um campo de luta em torno da significação social. A cultura é um campo de 

produção de significados no qual os diferentes grupos sociais, situados em posições 

diferenciais de poder, lutam pela imposição de seus significados à sociedade mais 

ampla. A cultura é nessa concepção, um campo contestado de significação (SILVA, 

2007, p. 134). 

 

[...] os Estudos Culturais estão preocupados com questões que se situam na conexão 

entre cultura, significação, identidade e poder. [...] Em primeiro lugar, os Estudos 

Culturais permite-nos conceber o currículo como um campo de luta em torno da 

significação e da identidade. A partir dos Estudos Culturais, podem ver o 

conhecimento e o currículo como campos sujeitos à disputa e à interpretação, nos 
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quais os diferentes grupos tentam estabelecer a hegemonia. (SILVA, 2007, p. 134-

135). 

 

Dialogamos com a discussão de Silva (2006 e 2007), no que tange a currículo como 

prática de significação. O autor afirma que vivemos em um tempo, em uma época em que nos 

tornamos capazes de alterar profundamente até mesmo as noções de tempo e espaço, numa 

época em que praticamente se torna realidade a ficção da junção entre ser humano e máquina, 

numa época de ciborgues.  

 

Vivemos num mundo social onde novas identidades culturais e sociais emergem, se 

afirmam, apagando fronteiras, transgredindo proibições e tabus identitários, num 

tempo de deliciosos cruzamentos de fronteiras, de um fascinante processo de 

hibridização de identidades (SILVA, 2006, p. 07). 

 

Mesmo a cultura tendo uma multiplicidade de sentidos, no campo curricular, ela 

é significação e produção de sentidos e estes são produzidos juntos. Currículo e cultura são 

relações sociais. Tais significados são organizados em estruturas, sistemas e relações e estas, 

por sua vez, apresentam-se como marcas linguísticas, como redes de significantes, tecidos de 

signos e textos (SILVA, 2006, p. 18). Sendo assim, o currículo pode ser enxergado como uma 

prática de significação, como um texto e, por ser porção da cultura, carrega e abriga uma prática 

produtiva. 

Assim como a cultura, o currículo não é passivo, mas sim uma movimentação constante 

de significação, posto que está sempre passando por transformações. Há, contudo, com esta 

prática de significação, uma prática de produção de sentidos; “o processo de significação se 

torna ideológico quando tenta esconder as marcas, as pistas do processo social de sua 

construção, quando o caráter precário, mundano, profano se transmuta em natureza, em 

transcendência” (ibidem, p. 20). 

Com isso, os Estudos Culturais nos esclarecem que, nas práticas de significação, todo 

conhecimento está sob o peso das relações de poder. Instâncias como televisão, livros, 

publicidade, música e cinema, por exemplo, são questões de grande importância para os estudos 

culturais. Ao serem analisadas no campo curricular, na educação, é fundamental que instâncias, 

artefatos como estes sejam percebidos e compreendidos como artefatos além de culturais, 

pedagogizados e tal como a educação, as instâncias culturais também são pedagógicas, também 

têm uma “pedagogia”, nos ensinam coisas. Seja a educação, seja a cultura em geral, estão 

envolvidas em processos de transformação e produção identitária e de subjetividade. “[...] ao 
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mesmo tempo em que a cultura em geral é vista como uma pedagogia, a pedagogia é vista como 

uma forma cultural: o cultural torna-se pedagógico e a pedagogia torna-se cultural (SILVA, 

2007, p. 139). Os Estudos Culturais nos fornecem categorias de análise substantivas para o 

nosso trabalho: identidade, cultura, subjetividade, poder cultural, luta cultural. 

 

 

 

2.2 Perspectiva Pós-estruturalista do Currículo: discurso, linguagens e significações. 

 

Compreendemos ser também importante situarmos a nossa discussão acerca do 

currículo na perspectiva pós-estruturalista. Como dissemos constantemente nesse texto, não 

dissociamos nosso aporte teórico do metodológico e analítico. Sendo assim, articulamos o pós-

estruturalismo, à discussão foucaultiana e à própria discussão sobre esse currículo que não se 

põe de forma previsível e estática, currículo esse que aqui defendemos. 

Fomos buscar em Silva (2007) elementos para, inicialmente, situarmos o pós-

estruturalismo para em seguida tecermos nossos fios com a teorização do currículo e o campo 

da educação. O autor nos diz que esta perspectiva é uma categoria um tanto indefinida por sua 

não fixidez tanto de elementos teóricos quando dos próprios autores que a ela se juntam. Diz-

nos também que uma das características do pós-estruturalismo é a reação ao estruturalismo, 

constituindo-se “numa rejeição da dialética – tanto hegeliana quanto a marxista” (ibidem, p. 

117) e que este, o pós-estruturalismo, é confundido com o pós-modernismo. No entanto, a 

diferenciação passa pelos campos epistemológicos aos quais pertencem: o pós-modernismo 

refere-se relativamente a uma época, abrangendo um campo maior de objetos e interesses. O 

pós-estruturalismo, por sua vez, liga-se à teorização sobre a linguagem e o processo de 

significação. 

 

O pós-estruturalismo efetua, entretanto, um certo afrouxamento na rigidez 

estabelecida pelo estruturalismo. O processo de significação continua central, mas a 

fixidez do significado que é, de certa forma, suposta no estruturalismo, se transforma, 

no pós-estruturalismo, em fluidez, indeterminação e incerteza (SILVA, 2007, p. 119). 

 

 

Qual o interesse então de trazermos à nossa pesquisa tal abordagem? O que nos é caro 

no pós-estruturalismo é justamente esse olhar aguçado para a língua apartada de suas estruturas 

fixas. Estamos interessados no que tal discussão percebe como fluidez, mobilidade e incerteza 

da língua. Mais ainda por estarmos em acordo com Michel Foucault em nossas análises, mas 
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também por concordarmos com Corazza (2001) quando nos fala que um currículo é “um ser 

falante, como nós, efeito, e derivado da linguagem” (2001, p. 14). 

Outro aspecto do pós-estruturalismo que se une à nossa discussão é a crítica ao sujeito: 

o sujeito é o somatório da cultura, da História e da sociedade. Não origem, não há uma 

linearidade com início, meio e fim para definição de sujeito. Contrapõe-se ao sujeito pensado 

pelo marxismo que era tão somente um produto da ideologia. Em acordo com Foucault, o 

sujeito é resultado de um processo social e cultural. 

Como já dito anteriormente na definição de pós-estruturalismo, é difícil fixarmos 

características e seus representantes. No entanto, sem desejarmos fixar tais representações, 

Michel Foucault9 foi um dos mais expressivos dessa perspectiva, principalmente por sua grande 

contribuição acerca da discussão sobre poder:  

 

Aquilo que se entende hoje por “pós-estruturalismo” deve sua definição, sem duvida, 

principalmente aos trabalhos de Foucault e Derrida. A contribuição fundamental de 

Foucault pode ser sintetizada, talvez, na transformação que ele efetuou na noção de 

poder. Em oposição ao marxismo, extremamente influente na época em que ele 

estava escrevendo, Foucault concebe o poder não como algo que se possui, nem como 

algo fixo, nem tão pouco como partindo de um centro, mas como uma relação, como 

móvel e fluido, como capilar e estando em toda parte. Ainda em oposição ao 

marxismo, para Foucault, o saber não é outro do poder, não é externo ao poder. Em 

vez disso, poder e saber são mutuamente dependentes. Na existe saber que não seja 

a expressão de uma vontade de poder. Ao mesmo tempo não existe poder que não se 

utilize do saber, sobretudo de um saber que se expressa com o conhecimento das 

populações e dos indivíduos submetidos ao poder. É ainda o poder que, para 

Foucault, esta na origem do processo pelo qual nos tornamos sujeitos de um 

determinado tipo. O louco, o prisioneiro, o homossexual não são expressões de um 

estado prévio, original; eles recebem sua identidade a partir dos aparatos discursivos 

e institucionais que os definem como tais. O sujeito é o resultado dos dispositivos 

que o constroem como tal (SILVA, 2007, p. 120-121). 

 

Fundamentada a perspectiva pós-estruturalista, trazemos esta para uma aproximação 

com o campo da educação. Realizamos junto com Cherryholmes (1993) um deslocamento dessa 

teoria para o currículo. O currículo tem como questão a Educação propriamente, não derivando 

de outros campos como a administração escolar que tem suas raízes na administração pública, 

por exemplo. O currículo mobiliza questões processuais, tem objeto próprio, “o currículo lida 

com problemas que são singularmente educacionais da mesma forma que o ensino tem suas 

                                                 
9 Não há um enquadramento para Michel Foucault. Ele mesmo não se “definia” como pertencente a esta ou àquela 

perspectiva teórica e filosófica. Até mesmo pelo fato de ter vivenciado a efervescência do marxismo nas ideias, 

do próprio estruturalismo e ver surgir as inúmeras ideias que fundamentam o pós-estruturalismo. 
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próprias tarefas especiais. [...] As tarefas enfrentadas pelo currículo são menos imediatamente 

urgentes” (ibidem, p. 143). 

Ainda numa análise de Cherryholmes e articulando com o pensamento foucaultiano, o 

currículo toma forma do que os alunos/as têm oportunidade de aprender, mas, também, do que 

não aprenderão dentro da seleção de conteúdos feita. O que é possível, eleito para ser aprendido 

é o que está legitimado e aprovado; o que fica fora do currículo, que não significa o currículo 

oculto, é considerado desinteressante, pouco importante para ser apreendido social, cultural e 

cognitivamente. O que isso nos faz pensar? A expressão de poder contida nessa seleção de 

conteúdos: quem o faz, por que o faz, com que autoridade e com que intencionalidade? A essa 

proposição/questionamento se liga também a ideia de sujeito, ou seja, que sujeito se pretende 

formar, quais sujeitos serão possíveis diante dessa seleção?  

Ao contrário da análise estrutural do currículo que se ocupa com signos e não com 

objetos, o currículo numa perspectiva pós-estruturalista está vinculado às práticas discursivas e 

estas tais práticas não são apenas formas de produção de discursos, estão corporificadas nos 

processos técnicos, nas instituições, nos padrões de comportamento geral, em formas de 

transmissão e difusão e em formas pedagógicas, por exemplo. Em acordo com Cherryholmes 

(1993), “as regras de um discurso governam o que podem ser dito e o que deve permanecer 

impronunciável” (p. 151). 

Ao armarmos essa articulação de tentar explicar brevemente o que é o pós-

estruturalismo, as contribuições do pensamento foucaultiano no pós-estruturalismo e no 

deslocamento dessas questões para o campo da educação, com foco no currículo, desejamos 

construir, minimamente, um pensamento que proponha e materialize um pensamento prático 

de um currículo repleto de significantes, significados, imagens, posições discursivas. Lançamos 

mão, assim, do brilhante questionamento de Corazza (2001, p. 09): “O que quer um currículo?”  

Sendo assim, o currículo visto dentro das teorias pós-críticas, no território do pós-

estruturalismo, nos fornece não verdades e orientações diretas, mas pistas para construirmos 

possibilidades de leitura, de interpretação acerca de solo tão fértil como o campo do estudo em 

currículo. Segundo Corazza (2001, p. 20), a “pesquisa pós-crítica é uma pesquisa de ‘invenção’, 

não de ‘comprovação’ do que já foi sistematizado. Sua contribuição é apenas a de ser 

aproveitável por outros/as pesquisadores/as, como uma sementeira de sentidos imprevistos”. E 

ainda,  
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A pesquisa pós-crítica de um currículo rejeita tanto a lógica quanto a empiricidade 

totalizadora da verdade “do Currículo”, o que ela diz é “a falta de verdade” deste tipo 

de investigação, por indagar: - como, em que condições, esta verdade chegou a ser 

verdadeira? Quais as relações de poder que possibilitaram a construção de tal 

verdade? Quais os efeitos de verdade sobre o sujeito que ela assujeita? Só que, 

quando responde a estas questões, o/a pesquisador/a formula uma “verdade”, 

derivada da sua pesquisa, cuja tendência é instala-se e funcionar em posição de 

verdade (ibidem, p. 17-18). 

 

Dessa maneira, não buscamos, lançando mão desse aporte teórico, das teorias pós-

críticas, do pós-estruturalismo, criar verdades, mas, juntamente com este apanhado de pistas e 

os ditos emergentes encontrados nos discursos analisados, buscamos sim por significações que 

foram esquecidas e as que agora surgem. No entanto, deixamos de lado a possibilidade de fixar 

esses ditos emergentes e encontramos a origem das coisas e de tais ditos. A perspectiva aqui 

apresentada contribuiu fortemente na criação de novos pensamentos e possibilidades para o 

currículo, nos deu lentes para vermos pelo avesso.  

 

 

 

2.3 Cinema, Pensamento e Educação: subjetividade, experiência estética e produção de 

conceitos  

   

A linguagem cinematográfica na educação vem se configurando como um componente 

curricular bastante efetivo através da representação de um dos seus artefatos mais acessíveis: o 

filme. No entanto, numa perspectiva deleuziana, pode-se dizer que esta prática de lançar mão 

de produções cinematográficas na Educação, como fonte de aprendizagem, ainda não 

contempla as possibilidades que o cinema abriga, desencadeando o uso desse recurso de 

maneira bastante superficial. 

Na Educação, as representações e contribuições do cinema são as mais significativas e 

diversas, tal como indicado no primeiro capítulo dessa dissertação. Acerca das teorias do 

cinema, fazendo uma reflexão estreita com as teorias de currículo, elencamos algumas dessas 

teorias que nos possibilitam uma leitura sobre o cinema, não apenas como recurso didático e 

tecnológico que tem sido levado para dentro das escolas como um ícone de avanço e 

atualização.  

O cinema, além de arte, também se configura em produto da indústria cultural, de acordo 

com Adorno (2002), Adorno e Horkheimer (1985), Carmo (2002) e Mattelart (2005), travestido 
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apenas da imagem de entretenimento e meio de comunicação. Como representação do real, 

segundo Bernadet (2004, p. 12), “o cinema dá a impressão de que é a própria vida que vemos 

na tela”, ou seja, nos leva à reflexão do que chamamos de real, através do que é produzido nas 

telas, como uma “máquina de contar histórias”. O cinema atua sobre os sistemas de significação 

da cultura parecendo renová-los, reproduzi-los ou analisá-los, mas, ao mesmo tempo, também 

é produzido por esses sistemas de significados. 

Apresenta-se também como reprodução ou substituto do olhar, remonta a ideia 

bakhitiniana de excedente da visão pessoal (BAKHTIN, 2003), nos fazendo refletir acerca do 

que sucede quando estamos olhando nos olhos de outra pessoa: no olhar do outro se vê tudo 

aquilo que não alcançamos ver com nossos olhos. Dessa maneira, no cinema, o homem é visível 

de outro modo. Esta teoria permite considerarmos possibilidades que temos de conhecer 

diversas culturas, ideias e outras formas de ver o mundo como forma da criação do outro. 

A teoria do cinema enquanto arte mostra o mesmo, como síntese das artes, posto que 

solicita todos os sentidos e todas as emoções e é, por isso, considerada uma arte múltipla, plural 

(AUMONT, 2003). Mesmo enquanto arte, a própria função desta teoria não está dissociada do 

potencial ideológico e das relações de poder que constroem e operam nossas vidas (KELLNER 

apud SILVA, 1995, p. 109). Enquanto fruição, Teixeira (2003) e Fischer (2006) nos apontam 

que o cinema traz consigo a experiência da fruição das capacidades lógico-cognitivas, estético-

expressivas e estético-morais. É também uma forma de criação artística de circulação de afetos 

e de fruição estética. 

Enquanto linguagem, segundo Metz10 e Pasolini11 (apud AUMONT, 2003), a 

semiologia do cinema inspira-se na linguística, buscando o que o cinema tem em comum com 

seus efeitos intersubjetivos. A linguagem nos comunica de diversas formas, por existirem 

também diferentes formas de linguagem. O cinema como escrita documenta, comunica, ilustra 

outras formas de linguagem. Na linguagem cinematográfica temos a possibilidade de ativar 

lembranças da memória e da imaginação, de inventar o passado e “recordar futuros”, posto que 

a escrita supõe fundamentalmente dois processos: lembrar e inventar, precisamos da memória 

para escrever (AUMONT, 2003; FRESQUET, 2007). 

                                                 
10 Metz, Christian no seu livro “Linguagem e cinema” desenvolve sua tese de cinema linguagem sem língua, no 

qual agem códigos e explica que os filmes podem ser compreendidos e comunicar sentido. 
11 Pasolini, Píer Paolo. A linguagem para ele não tem gramática verdadeira, mas possui quatro grandes códigos: 

reprodução, substantivação, qualificação e verbalização. 
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Por dialogarmos teórica e metodologicamente com os Estudos Culturais, retomamos 

aqui, novamente, a discussão do cinema enquanto indústria cultural, por termos como pano de 

fundo as relações de poder. Mesmo não sendo para nós o conceito teórico e analítico principal 

(o cinema como indústria cultural), mas sim como pensamento12 (DELEUZE, 1992), optamos 

por trazer a discussão de Adorno e Horkheimer, com o intuito de criarmos um elo entre estas 

duas categorias teóricas para posteriormente discuti-lo na concepção deleuziana e essa, no 

campo do currículo, interpelando subjetividades, produzindo significações.  

 

Toda cultura de massas em sistema de economia concentrada é idêntica, e o seu 

esqueleto, a armadura conceptual daquela, começa a delinear-se. Os dirigentes já não 

estão mais interessados em escondê-la; a sua autoridade se reforça quanto mais 

brutalmente é reconhecida. O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem 

empacotados como arte. A verdade de que nada são além de negócios lhes serve de 

ideologia. Esta deverá legitimar o lixo que produzem de propósito. O cinema e o rádio 

se autodefinem como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus 

diretores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos 

(ADORNO, 2002, p. 08). 

 

 

E ainda,  

 

O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. A velha experiência 

do espectador de cinema, que percebe a rua como um prolongamento do filme que 

acabou de ver, porque este pretende ele próprio reproduzir rigorosamente o mundo da 

percepção quotidiana, tornou-se a norma da produção. Quanto maior a perfeição com 

que suas técnicas duplicam os objetivos empíricos, mais fácil se torna hoje obter a 

ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se 

descobre no filme. [...] Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa 

mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes 

possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, 

no entanto, livres do controle de seus dados exatos, e é assim precisamente que o filme 

adestra o espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 104)  

 

Em síntese, os atores chamam a atenção para o cinema como mercadoria e como 

ideologia. Assim, antes de adentrarmos na discussão do cinema como pensamento, ter como 

um “texto de cabeceira” este apontamento do cinema enquanto porção de cultura, o cinema na 

indústria cultural. 

O cinema como Pensamento aceita o cinema de maneira que nos libera de pensá-lo de 

modo determinado, como uma forma acabada. O cinema como pensamento é apenas uma de 

suas possibilidades, nos fazendo “pensar” ideias, cores, costumes, cheiros, valores, culturas, 

                                                 
12 O cinema pensamento de Gilles Deleuze. 
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sentimentos, vivências, lugares, futuro, pessoas, presente, e passado atravessando a história, o 

tempo, o espaço, o possível e o imaginário, tal como formulado por Fresquet (2007).  

É bem sabido que assim como Foucault, Deleuze não foi um teórico da Educação. Não 

escreveu sobre e nem para a Educação. O seu máximo contato com este campo foi durante o 

seu tempo de professor da Universidade de Vincenes, em Paris. Sendo assim, o que “queremos” 

com Gilles Deleuze? Queremos nos aproximar de suas ideias para criarmos um pensamento, 

um entendimento para nossa pesquisa. Assim como Gallo (2003, p. 64), iremos 

desterritorializar conceitos de Deleuze para, em seguida, reterritorializá-los para a Educação, 

para nosso campo.  

Silvio Gallo, em seu texto Deleuze e a Educação, nos traz contribuições 

importantíssimas, leituras e releituras do pensamento do autor que nos intrigam/convidam a 

pensar em possibilidades de diálogo com o mesmo. Põe-nos, assim, Deleuze como intercessor. 

Ainda nesse mesmo texto, Gallo nos fala de quatro deslocamentos possíveis para a Educação, 

a partir do pensamento deleuziano: 1. A Filosofia da Educação, na perspectiva criativa da 

filosofia de Deleuze; 2. Como um exercício de pensar uma Educação menor (a partir do 

conceito de literatura menor); 3. Uma aplicação do conceito de rizoma, para pensar a questão 

do currículo e de organização educacional; e, por fim, 4. Uma discussão sobre as decorrências 

e implicações da sociedade de controle para os problemas educacionais contemporâneos. 

Assim, recolhemos estes deslocamentos da Filosofia Deleuziana para a discussão sobre 

Cinema, nessa pesquisa, sem abandonar, no entanto, aproximações com deslocamentos como a 

ideia de rizoma e intercessores, por exemplo. Quando pensamos na contribuição dessa 

Filosofia, dessa discussão do cinema, ao deslocarmos para Educação, estamos pensando que o 

cinema não deva ser o pensamento (tido na visão simplista da filosofia) como uma reflexão das 

coisas. Vejamos nas próprias palavras de Gilles Deleuze, em Conversações (1992, p. 152):  

 

Sempre que se esta numa época pobre, a filosofia se refugia na reflexão “sobre”... Se 

ela mesma nada cria, que poderia fazer, senão refletir sobre? Então reflete sobre o 

eterno, ou sobre o histórico, mas já não consegue ela própria fazer o movimento. De 

fato, o que importa é retirar do filósofo direito à reflexão “sobre”. O filósofo é criador, 

e não e reflexivo.  

  

Dessa maneira, pensando a Filosofia como criação, que a discussão sobre Cinema vai 

sendo tecida. O cinema como potência, a linguagem cinematográfica enquanto produtora de 

afeto e simbolização do desejo, acontecendo de forma quase espontânea, na experiência 

estética. 
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Comumente atrelamos a palavra estética a “ideias padronizadas”, no entanto, esta 

palavra de raiz grega significa “sensação”, ou seja, própria dos sentidos. Emoções e sentimentos 

se despertam diante das várias cenas, de frente para a tela, transcendendo o momento presente. 

A simbolização do desejo é outra possibilidade do cinema, posto que simbolizar o desejo 

é também uma forma de criar. Além de nos pôr em contato com a experiência estética, nos 

permite também diversificar os desejos, abrindo novas possibilidades reais ou fantasiadas 

(FRESQUET, 2007). 

O cinema para Deleuze é enunciável, um material sígnico (STAM, 2003, p. 283) que 

inclui elementos verbais, mas também cinéticos, intensivos, afetivos e rítmicos, uma “massa 

plástica” anterior à linguagem. Em suas duas obras acerca do cinema, A imagem-tempo e A 

Imagem-movimento, o autor teoriza a transição do cinema clássico para o cinema moderno. 

Mesmo percebendo esse entrelaçamento do cinema com a linguagem, Deleuze recai em suas 

análises muito mais numa perspectiva semiológica, muito próxima de Saussure, em busca de 

códigos. 

 

O que interessa para Deleuze não são as imagens de algo, que constituíram uma 

diegesis, mas as imagens captadas no fluxo de tempo heracliano, o cinema como 

acontecimento e não como representação. Interessam-no as formas como o cinema 

pode transmitir “lâminas de tempo” múltiplas e contraditórias (idem, 2003, p. 284). 

 

Ao discutir dentro da filosofia o cinema, e dentro do cinema a filosofia, Deleuze nos 

apresenta uma percepção de que é o próprio cinema um instrumento filosófico, produtor de 

textos que produzem o pensamento e gerador de conceitos. Para o autor, conceito não é uma 

descrição, mas, sim, algo repleto de componentes que se intercruzam e se distanciam:  

 

Não há conceito de um só componente: mesmo o primeiro conceito, aquele pelo qual 

uma filosofia “começa”, possui vários componentes, já que não é evidente que a 

filosofia deva ter começo e que, se ela determina um, deve acrescentar-lhe um ponto 

de vista ou uma razão. [...] Também não conceito que tenha todos componentes, já que 

seriam um puro e simples caos [...] É por isso, de Platão a Bérgson, encontramos a ideia 

de que o conceito é questão de articulação, corte e superposição. [...] Numa palavra, 

dizemos de qualquer conceito que Ele sempre tem uma história, embora a história se 

desdobre em ziguezague; embora cruze talvez outros problemas ou outros planos 

diferentes. Num conceito, há, no mais das vezes, pedaços ou componentes vindos de 

outros conceitos que respondam a outros problemas e supunham outros planos 

(DELEUZE, 1992, p. 27-30). 

 

Ao adentrarmos a discussão deleuziana do cinema, é necessário compreendermos que 

para o autor o plano se orienta em duas direções: “para elementos dentro do quadro e para um 
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conjunto maior em desenvolvimento fora do quadro. O cinema, como a própria consciência 

dessa forma, ‘fatia’ os fenômenos perceptivos, reorganiza-os e produz novos e provisórios 

conjuntos ou totalidades” (STAM, 2003, p. 286). É aqui onde as ideias de cinema e pensamento 

se fundem:  

 

É somente quando o movimento se torna automático que a essência artística da imagem 

se efetua: produzir um choque no pensamento, comunicar vibrações ao córtex, tocar 

diretamente o sistema nervoso e cerebral. Porque a própria imagem cinematográfica 

“faz” o movimento, porque ela faz o que as outras artes se contentam em exigir (ou em 

dizer), herda o essencial, é como o manual de uso das outras imagens, converte em 

potência, o que ainda era só possibilidade. O movimento automático faz surgir em nó o 

autômato espiritual, que, por sua vez, reage sobre ele. [...] E essa capacidade, essa 

potência, e não a mera possibilidade lógica, que o cinema pretende nos dar 

comunicando-nos o choque. Tudo se passa como se o cinema nos dissesse: comigo, a 

imagem-movimento, vocês não escapam do choque que desperta o pensador em vocês. 

Um autômato subjetivo e coletivo para um movimento automático: a arte das “massas”. 

[...] Com efeito, o que constitui o sublime é que a imaginação sofre um choque que a 

leva para o seu limite, e força o pensamento a pensar o todo enquanto totalidade 

intelectual que ultrapassa a imaginação (DELEUZE, 2007, p. 189-190). 

 

O percurso da imagem ao pensamento não desencadeia apenas a construção dos 

conceitos. Mas também promove afecto e percepto13 e no sentido mais literal da palavra, e não 

apenas filosófico, afeta sentidos e pensamentos, constrói a si e ao outro, o mundo. Dessa 

maneira, não fragmentamos estas concepções de cinema; seria pouco defini-las. Tomamos, 

assim, cinema como conceito para a Educação. Porção de cultura que ativa o pensamento, 

subjetividade, criação, percepção, identidade. 

Na Educação, com esta gama de possibilidades, a linguagem cinematográfica por si 

mesma configura-se em uma pedagogia. Com textos fílmicos é possível não apenas retomarmos 

essas diversas nuances teóricas. Talvez, muito certamente, o cinema na atualidade cumpra um 

papel de reprodutor ideológico, com muito mais propriedade que no período do Nazismo, por 

exemplo. No entanto, pensando criticamente, a escola e seus/as docentes podem experienciar 

em textos fílmicos diferentes formas, diferentes possibilidades, “virando-os pelo avesso”, tal 

como para Fresquet (2008): desaprendendo, subvertendo conceitos, atitudes e valores 

historicamente apropriados. Conceitos sexistas e racistas, por exemplo, são criados, na maioria 

das vezes, em ambientes agradáveis e afetivos como a família e a escola. Subverter essas 

concepções e atitudes é possível também com o cinema, desde que ele seja refletido 

criticamente.  

                                                 
13 Ver DELEUZE, Guilles; GUATARRI, Felix. Percepto, Afecto e Conceito. In: O que é a Filosofia? Rio de 

Janeiro: Ed. 34, 1992. 
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Ao discutirmos as possibilidades do cinema dentro dos espaços pedagógicos vinculados 

pelo currículo, estamos problematizando uma região belicosa, posto que, durante algum tempo, 

convencionou-se discutir escola como um espaço de reprodução e aprendizagem da cultura de 

sua sociedade, não evidenciando tal espaço como detentor e produtor também de uma cultura 

própria. 

Assim, nos aproximamos das ideias de Corazza (2009), quando realiza pontes e 

deslocamentos com o pensamento deleuzeano e discute o “currículo nômade”, o currículo numa 

perspectiva pós-estruturalista. Corazza nos diz que “já não há como operar com qualquer tipo 

de currículo; a não ser com currículos plurais que podemos chamar por diferentes nomes, como 

Currículos-nômades [...]” (ibidem, p. 23). Ela os põe mais uma vez para pensar um currículo 

sem centro originário, sem fixidez. 

É ao unir esse pensamento pós-estruturalista aos deslocamentos que ousamos fazer do 

pensamento de Deleuze para o currículo, o currículo que prevê o cinema, que criamos um 

fecundo espaço de produção da ação/teorização do currículo. E, mais uma vez recorremos aos 

questionamentos de Corazza: 

 

Agora chegou a hora: como criar para si um Currículo-clandestino que desenvolva, 

no campo curricular, um novo espaço de pensar? Como abrir nossos poros e criar 

novas sensibilidades, que nos dêem condições de possibilidades para acompanhar os 

movimentos imperceptíveis e intempestivos de currículos fortemente codificados? 

(2009, p. 26-27) 

 

 

É com base nesses questionamentos que encampamos nossas abstrações e análises. 

Pensar o cinema no currículo requer de nós, educadores, uma atenção particular. Não dizemos, 

portanto, que esta atenção é um privilégio desse ou de outro artefato cultural como a música, 

por exemplo. Mas falamos de uma atenção que muito mais tem a ver com um pensamento 

ousado que rompa com limites rígidos de pensar e fazer a educação. Que discutir o currículo 

em outros terrenos cria contra-pensamentos férteis que se contraponham principalmente à 

esterilidade do pensamento. 

 Os Estudos culturais nos aproximam do debate sobre política cultural, identidade e 

relações de poder; a teorização pós-crítica reforça nossa opção pela análise do discurso e sua 

relação com a linguagem e poder, e o cinema como pensamento nos ajuda a analisar o cinema 

como produtor de textos (discursos) que produz pensamentos e gera conceitos, afeta sentidos e 

constrói a si e ao outro. 
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3. DESENHO METODOLÓGICO 
 

 

 

[...] não importa o método que utilizamos para chegar 

ao conhecimento; o que de fato faz diferença são as interrogações que 

podem ser formuladas dentro de uma ou outra maneira de conceder as 

relações entre saber poder. Os “novos olhares” dizem respeito, 

exatamente, a essas novas – e talvez seja melhor dizer incomuns – 

formas de conceber um tema como problema de investigação (COSTA, 

2007, p. 38). 

 

Traçar uma metodologia é traçar um desenho. Ousar um desenho implica em um 

fazer/refazer constante: são croquis, rabiscos, borrachas e até folhas rasgadas e lançadas ao 

fundo de uma lixeira e, por vezes, retiradas de lá, desamassá-las para olharmos de outra maneira 

o que supúnhamos não servir a nada. É um fazer artesanal, como quem faz um poema, compõe 

uma música: inspiramos-nos aqui, recortamos de lá, experimentamos de vários lugares até 

encontrarmos a palavra que melhor traduz, representa ou, melhor, acorde.  

Nessa pesquisa, em todo seu percurso de aprendizagem, um questionamento nos tomou: 

não será toda questão de método uma questão inevitavelmente teórica? Métodos e instrumentos 

possuem uma razão para existirem e serem aplicados. Há assim, uma necessidade de um aporte 

conceitual e teórico para a análise. Um referencial teórico e um metodológico se misturam e se 

ligam profundamente na construção científica. É quase impossível dizer o que é um ou outro.  

Nosso desenho metodológico passa, necessariamente, pela abordagem metodológica 

associada ao mapa teórico eleito. É o método, a metodologia que nos possibilita a busca e a 

construção do conhecimento desejado. Decidimos, neste capítulo, apresentarmos a abordagem 

qualitativa com foco na análise de discurso foucaultiana, na qual compusemos nossos “traços e 

linhas”: meios e pressupostos. Ou seja, apresentamos: os procedimentos de pesquisa – a 

organização do arquivo, as escansões do mesmo e a análise que fizemos – a análise da função 

enunciativa do discurso curricular que elege o cinema como objeto de saber. 

 

 

3.1 Abordagem qualitativa e Análise do discurso 

 

Consideramos importante situarmos a perspectiva teórica da Abordagem Qualitativa em 

Educação, focando nessa abordagem a perspectiva da Análise do Discurso como estratégia 

teórico-metodológica. 
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Nas décadas de 80 e 90, do século XX, a pesquisa qualitativa se firma, a tecnologia e, 

principalmente, o feminismo, juntamente com a discussão do pós-modernismo, contribuem 

para a credibilidade da análise qualitativa. Segundo Smith (1983 apud BOGDAN; BIKLEN, 

1994), nesse período, por mais avançada que a discussão estivesse, ainda havia resquícios entre 

os teóricos da Educação sobre as diferenças entre investigação quantitativa e qualitativa. 

A grande questão da pesquisa de abordagem qualitativa hoje está para além da dicotomia 

“quantidade e qualidade”, está para além de estudos feitos que envolvem as subjetividades. A 

abordagem qualitativa hoje se coloca por várias outras questões, toca a dimensão 

epistemológica e metodológica, está posta para as questões cotidianas, para fenômenos antes 

tidos como pouco importantes ou pelo menos não considerados como objeto significativo como 

a língua, por exemplo.  

 

Encontramo-nos diante de um processo nos quais se combinam questões teóricas e 

problemas práticos colocados por novas formas de fazer pesquisa. Esta combinação 

parece uma característica típica da situação contemporânea: de fato, nas ultimas três 

décadas intensificou-se o debate crítico no terreno teórico e epistemológico 

(Authwaite, 1987; Pollner, 1987; Salmon, 1992; Root, 1993; Bohnan, 1994; Scribano, 

1994; Hollis, 1994, 1996; Webb, 1995; Bunge, 1996; Fay, 1996; Delanty, 1997) e, 

contemporaneamente, verificou-se uma intensa experimentação no campo das 

práticas de pesquisa. Estas últimas apresentam novas formas de colocar as questões 

com novos sujeitos e novos campos de pesquisa (ou com um modo diferente e 

enfrentar campos mais tradicionais e objetos mais conhecidos). Por tanto, existe uma 

conexão bipolar entre o desenvolvimento da teoria e da metodologia e os 

experimentos nas práticas de pesquisa: estas duas faces da mudança em curso são 

estimuladas e alimentadas reciprocamente, sendo difícil estabelecer uma conexão 

linear numa direção ou a outra (MELUCCI, 2005, p. 26). 

 

 

Diante disso, a pesquisa qualitativa não mais atende às questões onde os números e as 

leituras quantitativas não alcançavam, elas dizem respeito e procuram atender às mudanças de 

uma sociedade complexa, há um tempo em que a cultura e o meio já não se separam, onde o 

sujeito é parte fundamental juntamente com suas ações e atitudes sob a natureza. São 

movimentações sociais que nos impelem à construção de novas maneiras de olhar e indagar a 

sociedade, como a própria complexidade social, a vida cotidiana, e como nos diz Melucci 

(2005), o sentidos das ações humanas, o consumo, as diferenciações culturais e até mesmo o 

próprio corpo enquanto objeto.  

Sendo assim, na trajetória da pesquisa qualitativa, fomos adentrando novos campos, 

novos instrumentos e metodologias – como a própria etnometodologia –, novas maneiras e 
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jeitos de analisar e divulgar os resultados de pesquisa. A virada linguística14 e os estudos 

culturais são marcos expressivos dessa mudança significativa da produção científica qualitativa, 

culminando na virada epistemológica,  

 

[...] como se as práticas de tipo qualitativo tivessem aberto uma estrada para uma 

redefinição do campo no seu conjunto e começassem a produzir uma mudança dos 

velhos limites que separaram quantidade e qualidade; como se tivessem começado a 

superar a herança dualística da modernidade e operassem como fatores de inovação 

por todo o campo da pesquisa social. O velho dualismo sujeito/objetos, 

fatos/representações, realidade/interpretação é colocado em questão através destas 

práticas: elas colocam o problema por dentro e frequentemente de modo pragmático, 

mas produzem, todavia, interrogações e redefinições de tipo epistemológico que tem 

uma inevitável influência sobre todo o campo, por tanto também sobre os métodos 

ditos quantitativos. É como se a pesquisa qualitativa desenvolvesse, a partir do 

acontecimento particular, sua função geral, um pouco como aconteceu com o 

movimento das mulheres que colocou o problema da diferença como problema social 

geral a partir de sua condição específica (ibidem, p. 32-33). 

 

Diante desse “desenho” que a abordagem qualitativa assume em sua trajetória, trazemos 

para este estudo não apenas essas considerações como foco para pesquisa social e nas ciências 

humanas, mas, sim, como foco para a Educação. Trouxemos essa reflexão do desenvolvimento 

da pesquisa qualitativa para adentrarmos em uma de suas possibilidades e referendarmos o que 

elegemos teórica e metodologicamente para nossa pesquisa, a análise do discurso em sua função 

enunciativa na perspectiva foucaultiana. 

O que nos é caro para adentrarmos na discussão da Função Enunciativa em Michel 

Foucault é que nas duas últimas décadas, com a centralidade da linguagem, com o pós-

estruturalismo, com o feminismo e a discussão da pós-modernidade, abre-se o espaço para as 

subjetividades, os não-ditos, as entrelinhas, os gestos, as emoções e os sentimentos tornando-

se corpus de análise. Propusemos, assim, teórica e metodologicamente, a articulação entre 

Análise do discurso na perspectiva de Michel Foucault e dos Estudos Culturais. Entendemos 

que articular estes campos não se configura em um equívoco teórico e metodológico, posto que, 

de acordo com Melucci (2005, p. 33), a virada epistemológica e a virada cultural possibilitaram 

uma ressignificação do campo da Pesquisa qualitativa, produzindo uma mudança nos antigos 

limites que colocavam em lugares distintos a quantidade e a qualidade. 

Nesta redefinição, o autor nos apresenta algumas premissas importantes, como a 

centralidade da linguagem no sentido de que tudo que é dito, é dito para alguém em algum 

                                                 
14 Linguistic turn, desenvolvimento da filosofia ocidental do sec. XX tendo como principal característica o foco 

da filosofia e outras humanidades principalmente na relação entre filosofia e linguagem. 
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lugar; a redefinição da relação, observador e seu campo; a duplicidade da hermenêutica, a 

qual a pesquisa social está unida, valorizando não a produção do conhecimento absoluto, mas, 

sim, de interpretações plausíveis e a apresentação dos resultados, partindo de uma ideia de que 

tais resultados são transparentes, porque são transmitidos através da linguagem codificada em 

uma corporação científica. 

Tais premissas são aqui associadas ao debate epistemológico que vem sendo 

desenvolvido no campo dos Estudos Culturais.  

 

[...] a perspectiva dos Estudos Culturais insiste que todas as relações sociais são 

influenciadas por relações de poder que devem ser entendidas mediante a análise das 

interpretações que os sujeitos fazem das suas próprias situações. Em segundo lugar, 

defendem que toda a investigação se baseia numa perspectiva teórica do 

comportamento humano e social (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 61). 

  

Dessa maneira, os Estudos Culturais nos possibilitaram apreender o que liga a ação 

humana à estrutura da sociedade. E é neste passo que abordamos a Análise do discurso, uma 

vez que, para tal análise, a linguagem, a cultura, os processos de regulação e as relações de 

saber-poder-ser são elementos primordiais. Para Carvalho (2008), assim como na perspectiva 

foucaultiana, tal análise é uma possibilidade metodológica para abordar questões situadas nos 

lugares e não-lugares onde se dá a ação educativa e, “em particular, aquelas questões 

relacionadas com problemas culturais no fim do séc. XX e início do sec. XXI” (CARVALHO, 

2008, p. 191). Foucault ainda nos apresenta a Análise do discurso como uma arqueologia e, 

assim, tal análise “Não é nada além e nada diferente de uma reescrita: isto é, na forma mantida 

da exterioridade, uma transformação regulada do que foi escrito. Não é retorno ao próprio 

segredo da origem; é a descrição sistemática de um discurso-objeto (FOUCAULT, 2008, p. 

158). 

Trilhamos novos percursos, hoje, na pesquisa qualitativa, e tais percursos, como afirma 

Costa (2007, p. 14), podem nos levar a descobrir espaços cotidianos de luta na produção de 

significados distintos daqueles que vêm nos aprisionando, há séculos, em uma naturalizada 

concepção unitária de mundo e da vida. Nesse mesmo passo, reconhecemos a importância das 

análises de Michel Foucault para a questão da produção do conhecimento particularmente a sua 

Análise arqueológica do discurso. 

A Análise do discurso, segundo Orlandi (1999, p.), pode ser vista como uma 

metodologia de análise textual que leva em conta que a linguagem não é algo transparente, 

colocando a questão central “como este texto significa? Ou seja, a linguagem é vista como um 
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processo de significação; ela não apenas nomeia, mas também produz as coisas que nomeia. 

Para Marques, no campo da análise do discurso, 

 

Mesmo existindo diferentes abordagens de análise do discurso, todas partilham da 

rejeição da noção realista de que a linguagem é um meio neutro de refletir ou 

descrever o mundo e da convicção na importância central do discurso, que é uma 

forma de ação no mundo, na realidade social que ele constrói (2008, p. 110). 

 

 

Essas formulações têm tido um impacto positivo nas pesquisas educacionais. Com 

efeito, na pesquisa qualitativa em Educação, a Análise do discurso vem dando grandes 

contribuições. Mesmo em uma diversidade de vertentes como a análise na perspectiva de 

Laclau, Pêcheux, Fairclough, Laclau e Mouffe, entre outros, a Análise do discurso nos desafia 

a olhar realidades, contextos, tempos, movimentos, subjetividades e ações de outra forma, na 

maioria das vezes, pelo avesso. Porto (2008) aborda os lugares da formação discursiva quando, 

em acordo com Foucault e Maingueneau, discute que os enunciados posicionam os sujeitos, os 

que os produzem e aqueles para quem eles são dirigidos, lugares a partir dos quais e no seu 

interior, cada sujeito alcança a sua identidade (PORTO, 2008, p. 55-56). 

Marques (2008), por sua vez, nos apresenta outra possibilidade teórica e metodológica 

da análise do discurso, ao eleger como foco de seu trabalho as práticas discursivas que 

correspondem a momentos ativos no uso da linguagem, momentos de re-significação. 

Dialogando com Ernesto Laclau, a autora afirma que discurso é tomado como uma prática 

social, ou seja, como forma de construção social, cuja condição ontológica é a política, o que 

implica em considerá-lo como uma forma de ação das pessoas sobre o mundo e sobre os outros, 

expressando as relações sociais que se colocam na sociedade (MARQUES, 2008, p. 110-111). 

Partindo desta pequena incursão sobre a contribuição da Análise do discurso na Pesquisa 

qualitativa em Educação e das várias formulações sobre o discurso, é que adentramos numa 

discussão em particular: a análise arqueológica do discurso. Trazemos assim a discussão de 

Carvalho (2004 e 2008), que realiza de forma rica e minuciosa um diálogo com Foucault. 

Elucida em seus estudos a cultura e a linguagem como processos de regulação da linguagem na 

construção dos objetos de saber-poder-ser.  

A autora aborda a arqueologia foucaultiana como um caminho metodológico para 

análise de questões que permeiam a ação educativa, particularmente das questões que focam os 

problemas culturais. 
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O campo educativo, como lugar de normalização da cultura, com potencial para 

qualificar ou desqualificar pessoas a partir de um tipo ideal de normalidade, é um 

campo que está envolvido no campo da estética, no campo da cognição e, 

substantivamente, no campo da ética; portanto, está relacionado com o processo de 

construção/produção de identidades sociais e culturais (CARVALHO, 2008, p. 192).  

  

  Foucault, em sua Arqueologia do Saber e, posteriormente, em A ordem do discurso, 

traça uma conceituação para discurso sem, contudo, definir uma fixidez. Pondera o autor que 

discurso não é meramente este apanhado de signos, cheios de significados, pois vai além. 

Fischer (2001) nos apresenta o seguinte posicionamento sobre a análise foucaultiana:  

 

Para Foucault, nada há por trás das cortinas, nem sob o chão que pisamos. 

Há enunciados, relações, que o próprio discurso põe em funcionamento. Analisar o 

discurso seria dar conta disso: de relações históricas, de práticas muito concretas, que 

estão “vivas” nos discursos (FISCHER, 2001, p. 198-199). 

  

Mas é neste recorte do próprio Foucault, já citado anteriormente, que nos respaldamos 

para uma compreensão do discurso e sua análise.  

 

[...] Gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou 

de confronto, entre uma realidade e uma língua, um intrincamento entre um léxico e 

uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, 

analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão 

fortes entre as palavras e as coisas, de destacar-se um conjunto de regras, próprias da 

prática discursiva. (...) não mais tratar os discursos como conjunto de signos 

(elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como 

práticas que formam sistematicamente os objetos que falam. Certamente os discursos 

são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 

coisas. É esse mais que os tornam irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” 

que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 2008, p. 54-

55). 

  

Para o autor, tudo está imerso em relações de poder e saber. Tudo é prática discursiva. 

Foucault (2008) aborda a perspectiva que poder e saber estão indissociados: os textos e as 

instituições, os enunciados e as visibilidades. Assim, o discurso em sua explicação, pelo autor, 

ultrapassa a materialidade das coisas, dos signos, das palavras e não é fenômeno; tem, sim, 

discurso, uma regularidade. O discurso é, para Foucault, “um conjunto de enunciados que se 

opõe na mesma forma discursiva” (ibidem, p. 132). 

No entanto, nos centramos em uma questão singularíssima da análise arqueológica, a 

Função enunciativa. Esta é, pois, para Foucault, o discurso, um conjunto de enunciados, como 

já dito anteriormente. E é o enunciado conceito que permeia toda a discussão sobre o discurso 
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e sua análise para o autor. Um enunciado não é ele mesmo uma unidade discursiva, pois, ele 

está presente num transpassado de articulações de atos de linguagem,  

 

[...] um enunciado é sempre um acontecimento, que nem a língua, nem o sentido 

podem se esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por certo: 

inicialmente porque está ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação 

de uma palavra, mas, por outro lado abre para si mesmo uma existência remanescente 

no campo de uma memória, ou na materialidade dos manuscritos, dos livros e de 

qualquer forma de registro: em seguida, porque é único como todo acontecimento, 

mas está aberto à repetição, à transformação, à reativação; finalmente, porque 

está ligado não apenas a situações que provocam, e a conseqüências por ele 

ocasionadas, mas ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade inteiramente 

diferente, a enunciados que o precedem e o seguem (FOUCAULT, 2008, p. 31-32). 

 

 

Mesmo estando o enunciado ancorado em signos, ele traz consigo uma função, a 

enunciativa. De acordo com Carvalho (2008), Foucault, mesmo construindo um dizer sobre a 

tal função, “não define o que é uma função enunciativa, mas que ele aponta uma série de 

características dessa função” (p. 199). Quatro são as características elucidadas por Michel 

Foucault (2008) em sua obra Arqueologia do saber, ao falar dos componentes da Função 

enunciativa: um referente (a relação entre enunciado e os espaços de diferenciação de seu 

aparecimento, em nível descritível); um sujeito (a descrição da posição de um indivíduo ao 

tornar-se um sujeito ocupante de um determinado lugar e a diferenciação destes lugares); um 

campo associado (a coexistência com outros enunciados) e uma materialidade específica 

(caracteriza o processo de transcrição das proposições de uma região discursiva para outra, 

posto que sejam coisas ditas, escritas, inscritas que podem ser repetidas ou reproduzidas, 

ativadas pelas técnicas, práticas e relações sociais (idem, p.131-132). 

O enunciado é, portanto, um acontecimento e não existe sem pertencer a uma formação 

discursiva. De acordo com Foucault, formação discursiva é 

 
[...] um feixe complexo de relações que funcionam como regra, ele prescreve o que 

deve ser relacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou qual 

objeto, para que empregue tal ou qual estratégia. Definir em sua individualidade 

singular um sistema de formação é, assim, caracterizar um discurso ou um grupo de 

enunciados peças de regularidade de uma prática (ibidem, p. 82-83).  

   

As formações discursivas precisam ser vistas em um espaço discursivo, uma vez que 

estas estão sempre relacionadas com outros campos de saber. O discurso pedagógico é um 

exemplo: está imbricado em um conjunto de enunciados, ancorado em um sistema de formação 

discursiva como o da economia, o da psicologia, o da política e até mesmo ao midiático. 
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Mas é também a formação discursiva um “princípio de dispersão e de 

repartição” (MAINGUENAU, 1993, p. 124) dos enunciados, onde se “sabe” o que é permitido 

e o que deve ser dito, numa determinada área, num determinado campo e em comunhão com 

uma determinada posição que se ocupa neste campo, nesta área. Fischer esclarece que, 

 

Considerando nossos atos ilocutórios – atos enunciativos, atos de fala -, podemos 

dizer que esses se inscrevem no interior de algumas formações discursivas e de 

acordo com certo regime de verdade, o que significa que estamos sempre obedecendo 

a um conjunto de regras, dadas historicamente, e afirmando verdades de um tempo. 

As “coisas ditas”, portanto, são radicalmente amarradas às dinâmicas de poder e 

saber de seu tempo. Daí que o conceito de prática discursiva, para Foucault, não se 

confunde com a mera expressão de ideias, pensamentos ou formulação das frases. 

Exercer uma prática discursiva significa falar segundo determinadas regras, e expor 

as relações que se dão dentro de um discurso. Quando a televisão, por exemplo, se 

apropria do discurso missionário do professor, fala e faz falar esse discurso, fala e 

faz falar um discurso segundo algumas de suas regras que fixam enunciados sobre a 

figura da professora-mãe-doadora (2001, p. 204). 

 

 

É importante perceber que o enunciado não é imediatamente visível nem imediatamente 

oculto (idem, p. 204). Por menos oculto que seja o enunciado, isso não significa que ele seja 

visível. Requer “certa conversão do olhar e da atitude para poder reconhecê-lo e considerá-lo 

em si mesmo” (FOUCAULT, 2008, p. 126). 

A regularidade enunciativa, para Foucault, está ligada às condições que asseguram sua 

existência. Para Carvalho (2008), “essa regularidade não se apresenta de maneira definitiva, 

isto é, está sujeita a mudanças e transformações que ocorrem em decorrência das formas de 

articulação e coexistência discursiva” (CARVALHO, 2008, p. 199-20). Há, então, uma 

necessidade de atentarmos para a homogeneidade dessas enunciações e para a identificação de 

hierarquias internas nessas regularidades. Esta homogeneidade discursiva é tão-somente 

práticas discursivas que se tocam, mantendo uma interdependência.  

 

As homogeneidades enunciativas são dadas em práticas discursivas que se 

entrecruzam com continuidades (e mudanças) linguísticas, com a identidade e 

diferenças, sem que umas e outras caminhem no mesmo ritmo ou se dominem 

necessariamente. Entretanto, deve existir entre elas certo número de relações e 

interdependências cujo domínio, sem dúvida muito complexo, deverá ser 

inventariado (CARVALHO, 2008, p. 200).  

 

 

Ainda para a autora, tais regularidades fazem referência ao campo educativo. É também 

em diálogo com Deleuze (2006), ao sintetizar a arqueologia foucaultiana, que trazemos nossa 

perspectiva analítica. Deleuze afirma que em torno de um enunciado distinguem-se três 
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espaços: espaço colateral, espaço correlativo e espaço complementar, os quais apresentaremos 

e especificaremos numa das próximas sessões: Análise, uma tessitura artesanal. 

Com essas contribuições, focamos nossa proposta teórica e metodológica. Assumimos, 

assim, as bases da Arqueologia de Michel Foucault e sua Análise do discurso, em sua 

Arqueologia do saber, para a análise do discurso sobre o cinema como objeto de saber no 

currículo. 

Após nos debruçarmos sobre conceituações e teorizações fomos, então, construindo 

nossas chaves de pesquisa e análise. Sendo assim, os conceitos nos serviam muito mais que 

definições, diziam-nos além do que “queriam dizer”. O arquivo após escancionado não era mais 

uma unidade, era sim, um imenso quebra-cabeças onde os links eram feitos através dos 

conceitos, das tais chaves. A teorização contribuiu no desenho de nossa análise no que diz 

respeito à movimentação que uma análise exige. Contudo, o que realizamos nessa pesquisa, 

apesar do nosso rigor, não foi uma replicação do método foucaultiano, mas, sim, uma 

aproximação de momentos de sua análise brilhante. Como nos disse Deleuze, “roubamos” para 

nós um tanto de Michel Foucault em um de seus métodos para que, modestamente, 

analisássemos nosso arquivo com vistas a responder nossas questões de pesquisa.  

 

 

 

3.1.1 Lugares enunciativos: SEEL/PCR e SESC 

 

Nosso campo de pesquisa, do qual retiramos nosso arquivo, levantamos nossas questões 

e problematizações, foi a Secretaria de Educação Esporte e Lazer – SEEL, da Prefeitura da 

cidade do Recife e o Serviço Social do Comércio – SESC, parceiro no projeto curricular que 

contempla o cinema como objeto de saber. 

A SEEL15 é responsável pela educação municipal, a ela cabe [...] ofertar educação 

infantil em creches, pré-escolas e no ensino fundamental; prestar atendimento aos alunos 

portadores de necessidades especiais; atender alunos com programas de alimentação e material 

didático-escolar; promover cursos de qualificação profissional e realizar programas de ações 

culturais (RECIFE, 2010). 

                                                 
15 Informações retiradas do sítio da Prefeitura Municipal do Recife / Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 

Acessado em 23/04/10. http://www.recife.pe.gov.br/pr/seceducacao/perfil.php 

 

http://www.recife.pe.gov.br/pr/seceducacao/perfil.php
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Tem como estrutura organizacional o Secretário de Educação; o Conselho municipal de 

Educação; Comissão setorial de licitação; Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães; bem como 

as seguintes diretorias: acompanhamento e avaliação educacionais, ações educacionais 

complementares, apoio social à educação, alimentação escolar, diretoria do ensino, tecnologia 

na educação, administração social e de pessoa, além das assessorias que apóiam todo o trabalho 

da gestão. 

Quanto ao Serviço Social do Comércio, o SESC16, tal instituição foi criada em 1946, 

através do decreto de Nº 9.853, assinado por Eurico Gaspar Dutra. Esta tem a finalidade de 

planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social e 

a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias e, bem assim, para o 

aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade. É ainda nesse decreto também que está 

expresso o apoio do Estado às iniciativas como a do SESC: “é dever do Estado concorrer, por 

todos os meios ao seu alcance para melhorar as condições de vida da coletividade, 

especialmente das classes menos favorecidas [...]” (Decreto-Lei nº 9.853 de 13/09/46). 

Pontuando ainda que  

 

[...] o Serviço Social do Comércio terá em vista especialmente: a assistência em relação 

aos problemas domésticos, (nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação e 

transporte)1; providências no sentido da defesa do salário real dos comerciários; 

incentivo à atividade produtora; realizações educativas e culturais, visando a 

valorização do homem; pesquisas sociais e econômicas” (Decreto-Lei nº 9.853 de 

13/09/46)  

  

Dentre as ações e atividades que o SESC promove junto à PCR, seu projeto “O cinema 

vai à escola”, nos anos de 2006, 2007 e 2008, atendeu em parceria com a PCR alunos e 

Professores da Rede de Ensino Municipal do Recife. O projeto tem como objetivo a exibição 

de filmes (documentários, longas e curtas metragens), em sua maioria, nacionais. Prevê 

também, auxiliar os professores/as com as sugestões e orientações para o uso dos filmes, bem 

como atividades posteriores, pautadas nos mesmos. É nessa proposta, já estruturada pelo SESC, 

que a prefeitura abriga a possibilidade de vivenciar o uso de audiovisual/artes visuais, expressa 

como fundamental em sua proposta curricular e pedagógica.  

 

 

                                                 
16 Informações recolhidas no sítio da instituição, acessado em 16/03/09 http://www.sesc.com.br/main.asp 

 

http://www.sesc.com.br/main.asp
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3.1.2 O arquivo: discurso curricular  

 

Para tal investida, a de responder as perguntas: que discursos epistemológicos e 

pedagógicos engendraram o cinema como um problema relativo ao currículo escolar da Rede 

Municipal do Recife nos anos recentes? Como se estabeleceram esses discursos? Como eles se 

estatuíram como um saber curricular? Para alcançarmos nossos objetivos, traçamos uma 

metodologia bem particular, posto que as metodologias surgem com as perguntas, e assim 

compusemos nosso arquivo.  

Por se tratar de uma aproximação com Michel Foucault, não construímos um corpus, 

mas, sim, um arquivo. Esse arquivo não como um acervo de textos de uma sociedade, mas uma 

diversidade de textos de arquivos, de dispositivos de arquivos específicos, de um tema, no caso 

o cinema como saber curricular ou de um mesmo posicionamento. O arquivo é na realidade o 

conjunto de enunciados que permitem a emergência de um determinado discurso. 

(MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2004). 

Interessou-nos, assim, em nossa pesquisa, textos educativos diversos que estiveram 

associados à temática em estudo, tais como documentos curriculares, textos de divulgação da 

proposta de cinema na escola, textos de planejamento curricular de escolas de rede municipal, 

relatórios, emails. Arquivos que aqui denominamos por Proposta pedagógica da Rede 

Municipal do Recife; Relatórios de gestão dos anos 2005 a 2008; correspondências eletrônicas 

entre o SESC e a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, no período de 2006 a 2008, e 

materiais didático-pedagógicos produzidos pelo SESC para o projeto “A Escola vai ao 

cinema”. Enfim, enunciados advindos da passagem da superfície linguística do texto para o 

discurso curricular. 

 

 

 

 3.1.3 Análise, uma tessitura artesanal: função enunciativa 

 

Como já indicamos, nossa análise dos dados fundamentou-se na Análise do discurso, 

com foco na Função Enunciativa, de Michel Foucault. Mesmo apresentando perspectivas de 

uma definição, o enunciado não é um conceito fechado e aprisionado dentro de algumas quantas 

palavras. 
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[...] Essa função, em vez de dar um “sentido” a essas unidades, coloca-as em relação 

com um campo de objetos; em vez de lhes conferir um sujeito, abre-lhes um conjunto 

de posições subjetivas possíveis; em vez de lhes fixar limites, coloca-as em domínio 

de coordenação e coexistência; em vez de lhes determinar a identidade, aloja-as em 

um espaço em que são consideradas, utilizadas e repetidas (FOUCAULT, 2008, p. 

120).  

  

Ousamos nos inspirar em Foucault para nossa análise. Contudo, não podemos iniciar 

essa discussão sem antes trazermos a reflexão de que, mesmo se tratando de discurso, Foucault 

não fez em seus estudos uma análise linguística ou gramatical, não discutiu a língua em sua 

estrutura. Foucault, numa perspectiva histórica e filosófica, esteve preocupado com outras 

questões, entrelaçadas principalmente aos atos ilocutórios. 

Foi sim a elaboração de seu método uma ação de vanguarda na produção científica e de 

rompimento com os velhos moldes da produção do conhecimento. Em sua obra, Foucault nos 

fala sobre a escolha de não adentrar o campo da linguística, ou seja, não é uma incompletude, 

uma falha de Michel Foucault não adentrar essa seara da língua, mas uma outra escolha em sua 

forma de abordar e analisar os discursos social e historicamente construídos. Para elucidarmos 

essa reflexão, trazemos o próprio Foucault, no capítulo III da Arqueologia do saber, quando 

discorre sobre A Descrição dos enunciados:  

 

Sei que essas definições, em sua maioria, não correspondem ao uso corrente: os 

linguistas têm o hábito de dar à palavra discurso um sentido inteiramente diferente; 

lógicos e "analistas" usam de forma diferente o termo enunciado. Mas não pretendo, 

aqui, transferir para um domínio - que esperaria apenas essa luz – um jogo de 

conceitos, uma forma de análise, uma teoria, que teriam sido formados em algum 

outro lugar; não pretendo utilizar um modelo aplicando-o, com a eficácia que lhe é 

própria, a conteúdos novos. Não, certamente, que eu queira contestar o valor de 

semelhante modelo; [...] Mas gostaria de fazer aparecer uma possibilidade descritiva, 

esboçar o domínio ao qual ela é suscetível, definir seus limites e sua autonomia (p. 

122). 

Vê-se, em particular, que a análise dos enunciados não pretende ser uma descrição 

total, exaustiva da "linguagem" ou de "o que foi dito". Em toda densidade resultante 

das performances verbais, ela se situa num nível particular que deve ser separado dos 

outros, caracterizado em relação a eles e abstraído. Ela não toma o lugar de uma 

análise lógica das proposições, de uma análise gramatical das frases, de uma análise 

psicológica ou contextual das formulações: constitui outra maneira de abordar as 

performances verbais, de dissociar sua complexidade, de isolar os termos que aí se 

entrecruzam e de demarcar as diversas regularidades a que obedecem. [...] A análise 

dos enunciados corresponde a um nível específico de descrição (FOUCAULT, 2008, 

p. 123). 

 

Após os ajustes do objeto, campo e recorte temporal, elaboramos questionamentos que, 

futuramente, nos possibilitaram a formulação das questões de pesquisa e, por conseguinte, os 

objetivos a cumprir bem com nossa metodologia. 
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Traçado esse desenho, partimos para o levantamento de textos e documentos que nos 

serviram de matéria para construção do nosso estado da arte. Em seguida ao levantamento dessa 

produção, e em acordo com nossa abordagem teórico-metodológica, dispusemos tais estudos 

em séries discursivas. Tais seriações nos permitiram armar nossas categorias de análise.  

Seguida da preparação desse estudo, realizamos a coleta do nosso arquivo. Construímos 

os quadros de análise para os discursos contidos no arquivo, quadros de escansões dos discursos 

encontrados. Após esse “espalhamento” dos ditos, reunimo-nos novamente para uma reescrita 

que discutiremos a seguir em nossa análise. Contudo, salientamos que essa reescrita, posto que 

esteja ancorada na teoria foucaultiana, não se trata de uma interpretação, mas, sim, uma maneira 

de elucidar os discursos, de fazer emergir os ditos deles mesmos e não procurarmos sentidos ou 

ditos ocultos. 

Inspirados nos estudos da Arqueologia de Foucault, bem como nas pesquisas 

desenvolvidas por Carvalho (2004, p. 211-212), e na proposição de Deleuze, a análise 

comportou: 

 

 A nível específico de descrição das relações entre o enunciado e os espaços de 

diferenciação em que ele mesmo faz aparecer as diferenças - à determinação da 

posição que pode ocupar todo o indivíduo para ser sujeito da sua função de 

autor/a, isto é, o sujeito do enunciado é um lugar determinado e vazio que pode 

ser ocupado por indivíduos diferentes, seus objetos, seus conceitos, seus temas, 

sua gramática, lugares institucionais – Espaço Correlativo. 

 A identificação de um campo associado, o que significa realçar o domínio de 

coexistência com enunciados que povoam as margens do enunciado analisado – 

Espaço Colateral.  

 A identificação da relação entre o discursivo e não discursivo, o cenário 

discursivo – Espaço Complementar. 

 

Deleuze, em sua obra Foucault (2006), constrói um pensamento objetivo sobre o 

enunciado e sua função. O enunciado não é lateral nem vertical, ele é transversal e suas regras 

são do mesmo nível que ele. Na perspectiva foucaultiana, buscamos as regularidades, não as 

homogeneidades. O que “forma” um grupo ou uma família de enunciados são, então, as regras 

de passagem ou de variação, de mesmo nível, que fazem da “família” como tal um meio de 
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dispersão e de heterogeneidade, o contrário de uma homogeneidade dos enunciados 

heterogêneos aos quais se liga através de regras de passagem (p. 17-18)  

Sendo assim, organizamos nossa discussão e análise partindo das seguintes escansões: 

o Espaço correlativo onde organizamos as regras de formação dos enunciados partindo de 

componentes como os conceitos, uma gramática recorrente, os lugares institucionais, os grupos 

em sua função autor. Espaço complementar onde buscamos pelas formações não-discursivas 

como os acontecimentos políticos, as práticas e processos econômicos. Espaço Colateral que 

evidenciam as homogeneidades, as regularidades enunciativas e oposições intrínsecas. 

 

 

 

Estes diferentes campos, aqui representados, não traduzem que se ligam ou significam 

a mesma coisa. Cada um destes aborda composições, recortes de um enunciado, da forma de se 

“espalhar” e reunir um discurso. Por mais que haja semelhanças nesses espaços que montam o 

enunciado e os discursos, eles estão permeados de diferenciações. Mesmo o gráfico estando 

disposto dessa maneira e termos dito que estes espaços diferem muito, e embora se liguem na 

formação dos enunciados, é bastante pertinente pensarmos as formações discursivas também a 

partir de um conceito deleuziano, por nós aqui deslocado, o rizoma. 

Analisar os enunciados nessa aproximação com Foucault e envolvendo o deslocamento 

de rizoma é dizer que estes espaços que compõem nossa análise não buscam uma origem, o 

ENUNCIADO

ESPAÇO 
COLATERAL

É formado por outros 
enunciados que 

compõem o mesmo 
grupo.

ESPAÇO 
COMPLEMENTAR

É a formação não 
discursiva. São as 

formações extrínsecas, 
relações discursivas 
com os meios não 
discursivos e uma 

memória discursiva

ESPAÇO 
CORRELATIVO

É a relação dos 
enunciados não mais 

com outros enunciados 
mas com sujeitos, seus 

objetos e seus 
conceitos.
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discurso original, mas nos remetem a uma multiplicidade sem hierarquizações. Sendo assim, 

cada um desses espaços (correlativo) faz proliferar as elucidações. E, elucidações diferem de 

interpretações ou leituras, mas remetem sim às possibilidades de reescritas. 

Dentre os seis princípios básicos do rizoma, descritos por Deleuze e Guattari na 

introdução de Capitalismo e esquizofrenia: mil platôs, no final dos anos 197017, recorremos a 

alguns elementos para transpor a ideia do nosso desenho analítico, expresso no gráfico: o 

princípio de conexão, onde qualquer ponto pode ser ou estar conectado a outro ponto; o 

princípio de heterogeneidade, afastando a possibilidade da hierarquia e da homogeneidade; o 

princípio de multiplicidade, ao dizermos que um rizoma é múltiplo e não iniciado e findado 

em uma unidade, não há um marco, uma gênese. É dessa maneira que não apenas nas questões 

de análise, mas na teorização aqui reunida e na própria costura dos diversos argumentos, que 

buscamos tais princípios. Para nós, não apenas a análise, mas toda a pesquisa está imersa, e é 

em si um rizoma. 

Para além desses aspectos, analisamos as regularidades enunciativas, ou seja, as formas 

de coexistência discursiva, adstritas ao campo curricular. No campo curricular, essas formas de 

coexistência têm um caráter transdisciplinar e, para configurar esse caráter transdisciplinar e 

definir os enunciados reitores e os enunciados derivados, foi assim necessária uma análise das 

formas de coexistência do enunciado, tal como está proposto na arqueologia de Michel Foucault 

e tratada por Carvalho (2004, p. 272-274) nos seguintes aspectos:  

i. Em seu campo de presença, ou seja, todos os enunciados já formulados e que 

são retomados a título de verdade admitida;  

ii. em seu campo de concomitância, isto é, no que diz respeito aos enunciados que 

se referem a domínios de objetos inteiramente diferentes, mas que atuam entre 

os enunciados estudados; e  

iii. no domínio de memória, isto é, no que se refere aos enunciados em relação aos 

quais se estabelecem laços de filiação, gênese e transformação, continuidade e 

descontinuidade histórica.  

Interessou-nos ainda a análise das contradições, tratadas como oposições intrínsecas em 

uma mesma formação discursiva.   

                                                 
17 DELEUZE, Gilles. Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia, vol. 1 / Gilles Deleuze, Félix Guattari; Tradução 

de Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. Título original: Mille plateaux - 

Capitalisme et schizophrénie. 
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Essas questões, tratadas no âmbito da discussão metodológica e articuladas ao que foi 

apresentado na seção do mapa teórico, permitiram-nos uma primeira configuração de categorias 

de análise advindas do campo dos Estudos Culturais (poder, luta cultural, saber, identidade) da 

teorização pós-crítica do currículo – Estudos Culturais (subjetividades, poder, luta cultural, 

significação), da relação cinema e pensamento (subjetividades, linguagem, pensamento, 

identidade, alteridade) e da Análise do discurso (discurso, enunciados, função enunciativa, 

regularidades enunciativas, função-autor). Tais categorias foram associadas e ampliadas pelos 

enunciados advindos do campo empírico da pesquisa. 

  



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II DISCIPLINAMENTO DO CINEMA COMO UM OBJETO DE DISCURSO 

NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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4. OBJETOS, CONCEITOS, TEMAS, GRAMÁTICA E COEXISTÊNCIA 

DISCURSIVA NO DISCURSO CURRICULAR DA SEEL/PCR 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise da função enunciativa do discurso que elege o 

cinema como um saber no currículo da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura do Recife. 

Inspirados no trabalho de Carvalho (2004) e na síntese deleuziana sobre o método de Michel 

Foucault, em sua Arqueologia do saber, traçamos uma articulação para analisarmos os 

enunciados que evidenciamos em nosso arquivo. 

Construímos a análise do espaço correlativo considerando a função autor, os objetos, o 

lugar enunciativo, a gramática recorrente, os temas maiores. Para a análise do espaço colateral, 

levantamos a coexistência discursiva, ou seja, a memória discursiva, os interdiscursos 

evidenciados na proposta curricular da SEEL/PCR, em seu discurso sobre cinema no campo da 

educação. 

A análise do espaço complementar, a articulação entre o discurso e o não-discurso serão 

apresentados em capítulo específico, pois remete às análises dos discursos tanto da SEEL/PCR 

como do SESC.  

 

 

4.1 Educação, direito, identidade e conhecimento estético - Espaço correlativo 

 

Sobre enunciados, Foucault (2008, p. 100) nos diz que uma série de signos se tornará 

enunciado com a condição de que tenha com “outra coisa” uma relação específica que se refira 

a ela mesma e não à sua causa e seus elementos. A análise do espaço correlativo apresenta 

relações específicas e nos permitiu evidenciar “quem diz”, de “onde diz” e “como diz” no 

discurso da SEEL/PCR, que traz o cinema como objeto de saber do currículo. 

Trouxemos para a análise os sujeitos em sua função autor; os lugares enunciativos de 

onde emanam os ditos e de onde falam tais sujeitos, os conceitos e gramática recorrente. Foi 

possível observar nos enunciados analisados várias posições, vários lugares de sujeitos e 

dizemos o mesmo quanto aos objetos e conceitos abrigados no enunciado. Estamos falando 

aqui de um espaço que mantém relação direta com outros espaços com os quais está ligado.  

Analisar os sujeitos em sua função autor e seus lugares enunciativos/institucionais nos 

ajudou, inicialmente, a construirmos nossa visão sobre esse espaço de relações intrínsecas. 

Ajudou-nos, inclusive, a desconstruirmos a ideia dos autores em sua “autoridade” de quem faz, 
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e nos pôs a pensar também a desconstrução da ideia de que é um sujeito personificado e 

nominado que determina esses discursos e essas relações. Sendo assim, optamos por apresentar 

a análise desse espaço pelos sujeitos em sua função autor e sua relação com os lugares 

enunciativos, os lugares institucionais de produção desses discursos, bem como dos conceitos, 

objetos e gramática que conformam este discurso do cinema no projeto curricular da 

SEEL/PCR. 

Foucault nos fala, logo nas primeiras páginas do seu A ordem do discurso28, da relação 

que envolve autor e instituição. 

 

Existe em muita gente, penso eu, um desejo semelhante de não ter de começar, um 

desejo de se encontrar, logo de entrada, do outro lado do discurso [...] A essa aspiração 

tão comum, a instituição responde de modo irônico; [...] O desejo diz: "Eu não queria 

ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não queria ter de me haver com o que 

tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma transparência 

calma, profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha 

expectativa, e de onde as verdades se elevassem uma a uma; eu não teria senão de me 

deixar levar nela e por ela, como um destroço feliz". E a instituição responde: "Você 

não tem por que temer começar; estamos aí para lhe mostrar que o discurso está na 

ordem das leis; que há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um 

lugar que o honra, mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, que 

ele lhe advém" (FOUCAULT, 2005, p. 3-4). 

 

 

Nos fala de um autor desejante de proferir os discursos institucionalmente produzidos e 

de como essa instituição o acolhe em seu desejo.  

Foucault ainda, nesse mesmo texto, nos inquieta e nos provoca ao perguntar “Mas, o 

que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem 

indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?” Nesta análise dos lugares 

enunciativos/institucionais, esse questionamento nos é caríssimo: as limitações e as intenções 

dos discursos pronunciados sob o crivo da instituição, por que esses discursos e não outros 

sobre Educação, sobre cinema no currículo? 

Ainda filiadas/os ao pensamento foucaultiano, tomamos o seu raciocínio para esclarecer 

o que aqui denominamos, e entendemos, como autor do discurso. O autor não é um nome 

próprio, um nome de um autor não é  

 

[...] simplesmente um elemento de discurso (que pode ser sujeito ou complemento, que 

de ser substituído por um nome, etc); exerce certo papel com respeito aos discursos: 

assegura uma função de classificação; um nome desse tipo permite agrupar certo 

número de textos, delimitá-los, excluir alguns, opô-los a outros [...] O nome do autor 

não esta situado no registro civil dos homens, não está tão pouco situado na ficção da 

obra, está situada na ruptura que instaura certo grupo de discurso e seu modo singular 

[...] A função autor é, pois característica do modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de alguns discursos dentro da sociedade.  
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O autor para nós não é o indivíduo falante, que fala ou escreve um texto “mas o autor 

como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, 

como foco de sua coerência” (FOUCAULT, 2005, p. 11). 

Os sujeitos em sua função autor, evidenciados pela análise da produção discursiva sobre 

Cinema da SEEL/PCR são: dirigentes municipais, gerentes dos departamentos18, diretores de 

ensino, assessores e especialistas. Os enunciados implicados com o discurso do cinema, 

enquanto objeto curricular, não são ditos por qualquer um. Há uma autoridade expressa para 

que esse dito seja pronunciado, ou seja, autores designados pela instituição, pelo lugar de 

enunciação. São autores que exercem a função de proponentes do discurso curricular, 

sistematizadores dos debates educativos, regimentadores e normalizadores do discurso 

curricular por nós analisados. Tal função autor possibilita a materialidade do discurso da 

Educação como direito e que privilegia componentes como a arte e as artes visuais como porção 

de cultura a ser aprendida e apreendida, enquanto competências, por meninos, meninas, jovens 

e adultos, estudantes da rede municipal.  

Os lugares de enunciação, os lugares institucionais que sustentam os seus autores são as 

instituições que reconhecem tanto os autores quanto os discursos produzidos por estes. É na 

instituição onde encontraremos as regras para a pronunciação e proliferação discursiva, é ela 

quem legitima, interdita e, de acordo com seus “desejos”, faz os discursos reaparecerem. 

Nosso lugar institucional aqui em análise é a SEEL/PCR, e esta mesma assim se define:  

 

 

[...] responsável pela educação do Município e pelo padrão do ensino. A ela compete: 

ofertar educação infantil em creches, pré-escolas e no ensino fundamental; prestar 

atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais; atender alunos com 

programas de alimentação e material didático-escolar; promover cursos de 

qualificação profissional e realizar programas de ações culturais.”19 É também essa 

instituição “formuladora, indutora e implementadora de políticas públicas [...]” 

(SEEL/PCR, 2002, p. 03). 

 

 

 Sendo formuladora do discurso pedagógico, a SEEL/PCR construiu um discurso 

curricular que se “pauta pelos princípios éticos da solidariedade, liberdade, participação e 

justiça social [...] no sentido de contribuir para reorientar os rumos da sociedade, numa 

perspectiva de uma educação com qualidade social” (idem, 2002, p. 03). 

                                                 
18 Gerência Geral de Ensino; de Educação infantil; de 1º, 2º, 3º e 4º ciclos e Ensino médio; de Educação de Jovens 

e Adultos; de Educação especial; de Acompanhamento escolar e de Atividades Culturais e desportivas.  
19 Site da Prefeitura Municipal do Recife, acessado em 19 de maio de 2009: 

www.recife.pe.gov.br/pr/seceducacao/index.php 
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Tal discurso curricular está sustentado em três enunciados reitores: a Educação sob a 

ótica do Direito; Cultura, Identidade e Vínculo Social; e Ciência, tecnologia e qualidade de vida 

coletiva. Tais enunciados pretendem orientar a construção de uma  

 
educação com qualidade social, que represente, sobretudo, a adesão a uma política de 

inclusão, respeitando a diversidade e os diferentes tempos para aprender e ao mesmo 

tempo, desenvolvendo políticas de igualdade, possibilitando aos alunos a inserção em 

uma sociedade mais justa e democrática. (ibidem, p. 03, 2001).  

 

E também subsidiar  

[...] a reflexão e a ação do professor acerca do processo avaliativo e da elaboração do 

registro de acompanhamento de aprendizagens e do desenvolvimento do aluno, tendo 

como referencia as competências definidas para o percurso (SEEL/PCR, 2002, p. 04). 

 

Como “[...] resultado da discussão compartilhada entre professores, coordenadores, 

dirigentes, assessores e equipe técnico-pedagógica da rede municipal de ensino, sobre a 

organização do currículo” (idem, 2002, p.04), pretendendo buscar “[...] novas alternativas às 

questões que emergem do cotidiano da prática pedagógica e requer a contínua contribuição de 

todos para superar as lacunas nele existentes” (ibidem, 2002, p. 04). 

Os enunciados sobre a organização curricular da SEEL/PCR indicam como diretriz a 

articulação de seus componentes e conteúdos com as transformações sociais, pois “as 

sociedades contemporâneas passam por transformações, exigindo que os sujeitos sociais 

interajam com as novas tecnologias e a comunicação de massa que invadem seu cotidiano” 

(SEEL/PCR, 2002, p. 04). 

A análise nos permitiu identificar que a presente proposta pedagógica dialoga com o 

desejo de um sujeito autônomo e capaz de dialogar com os desafios sociais, unindo essa 

perspectiva de sujeito à ideia de ensino e aprendizagem que rompa com modelos rígidos e 

tradicionais: 

 
Pensar a escola e a formação do sujeito, nessa perspectiva, exige, também, uma 

mudança na compreensão do processo de ensino-aprendizagem. Durante muito 

tempo, o professor e o ensino ocupam lugar central desse processo. Atualmente o foco 

recai sobre a relação professor-aluno e sobre o modo como a aprendizagem ocorre 

(SEEL/PCR, 2002, p. 05). 

 

 

Nesse discurso curricular, os processos de interação entre os sujeitos constroem “[...] a 

objetividade do conhecimento e também a subjetividade, constituindo-se, assim, como sujeito 
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histórico que influencia e é influenciado pela cultura” (SEEL/PCR, 2002, p. 05). Afasta-se, 

assim, da lógica positivista quando pressupõe a formação do cidadão afirmando que a formação 

cidadã “não pode se restringir apenas ao domínio de componentes curriculares de forma 

desarticulada. Define que é preciso superar a lógica positivista de fragmentação do 

conhecimento, assegurando a interdisciplinaridade como objetivo do trabalho pedagógico” 

(SEEL/PCR, 2002, p. 05-06). 

Dessa forma, essa proposta pedagógica organiza-se em três grandes áreas de 

conhecimento, justificando-se pelas afinidades entre seus componentes curriculares: a área de 

linguagens e códigos, veiculando diferentes formas de expressão como a língua portuguesa, 

Artes, Educação Física, língua estrangeira e informática; a área das ciências da natureza e 

matemática; e a área de ciências humanas, tendo a tecnologia como componente que permeia 

todas as áreas.  

Analisamos que é defendida a interdisciplinaridade e a contextualização para os 

processos de construção do conhecimento, pois são 

 
[...] elementos fundamentais ao processo de construção do conhecimento, devem-se 

rever algumas práticas pedagógicas, que se limitam apenas a uma mera transmissão 

do conhecimento, em que os mais diversos conteúdos são “depositados” na cabeça 

dos alunos de forma desprovida de significado (SEEL/PCR, 2002, p. 07). 

 

 

Desenvolver competências associadas aos diversos saberes construídos e mobilizados 

pelo indivíduo para realização de diversas atividades articula 

 

[...] não somente os seus conhecimentos formais, mas toda uma gama de 

aprendizagens interiorizadas nas experiências vividas, constitutivas de sua própria 

subjetividade. A competência seria, portanto, uma ação cognitiva, afetiva e social que 

se traduz em práticas e ações que remetem a conhecimentos sobre o outro e sobre a 

realidade (SEEL/PCR, 2002, p. 08). 

 

 

Desse modo, o que se pretende é que alunos/as aprendam e construam habilidades para 

lidar com a informação, bem como compreendam os próprios processos de suas aprendizagens, 

podendo assim desenvolver processos avaliativos ricos sobre si mesmos e sobre seus 

aprendizados. 

Ao elaborarmos nossas análises sobre os conceitos e a gramática recorrente nos 

enunciados encontrados em nosso arquivo, partimos de uma possibilidade que existe um 

referente para cada proposição. Essa referência é, para Foucault, uma constante intrínseca da 

proposição, enquanto o estado de coisas que vem ou não preenchê-las se junta a estas, é uma 
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variável extrínseca. O estado de constância e a característica de intrínseca são próprios do 

espaço de diferenciação, remete-nos à constituição dos enunciados, já o estado de variação, e a 

característica de extrínseca, remetem-nos ao que, nesse texto, estamos chamando de cenário 

discursivo, que não determina a formação dos discursos, mas que aparece enquanto um lugar 

em que se desenrolam os discursos. 

Fomos assim, após a escansão, costurando intertextos para compor os objetos, conceitos 

e gramática nesses enunciados sobre cinema na referida Rede. Através desses elementos 

pudemos ter a compreensão dessa trama intertextual, bem como da reescrita desses discursos. 

Encontramos esses dizeres sobre o cinema na rede compostos por conceitos como 

“solidariedade”, “liberdade”, “participação”, “justiça social” e “direito”. Tais conceitos 

remetem a uma proposta, a um desejo de verdade na educação, que orienta práticas não apenas 

discursivas, mas que também que se materializam:  

 

A Secretaria de Educação do Recife enquanto formuladora, indutora e 

implementadora de políticas públicas, caminha na direção da construção de um 

projeto social como novos rumos para o Brasil. Assim, a construção da proposta 

pedagógica e pautada pelos princípios éticos da solidariedade, liberdade, participação 

e justiça social [...] (SEEL/PCR, 2002, p. 03) 

 

 e,  

[...] Isto posto, a proposta pedagógica se fundamenta nos três eixos balizados, que se 

coadunam com as bases apresentadas, que são: educação sob a ótica do direito, 

cultura, identidade e vinculo social e ciência, tecnologia e qualidade de vida coletiva 

(Ibidem, p. 03). 

 

Na perspectiva foucaultiana, os enunciados possuem esquemas discursivos próprios, ou 

seja, conceitos. Sendo assim, toda essa articulação da gramática recorrente e de conceitos nos 

diz e nos possibilita ler a singularidade e a regularidade, e oposições à multiplicidade dos 

enunciados. Dizer sobre justiça social, direito ou participação na educação são, sim, dizeres que 

também estão ancorados em um cenário discursivo. 

No entanto, recortar esses dizeres e colocá-los de maneira situada, fixada, diz-nos de 

uma singularidade. Esse dizer da justiça social, do direito da participação na educação, por 

exemplo, tem sim um papel e um lugar que está também no cenário, numa contextualização. 

Mas, ao trazermos para esse espaço correlativo, de diferenciação, esse dizer nos fala de uma 

proposta e de um currículo que defende ações solidárias e colaborativas entre os educandos/as 

e educadores/as em vistas à formação de “sujeitos capazes de dialogar com estes complexos 

desafios e, ao invés de se firmarem nas relações de competitividade com a consequente 
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premiação dos bem-sucedidos, promovam entre eles a consciência de si mesmo e do outro, a 

co-responsabilidade e o respeito às diferenças” (SEEL/PCR, 2002, p. 05). 

Conceitos, gramática que conformam o objeto do discurso: o sujeito educado, o sujeito 

subjetivado no discurso curricular, sujeito competente para atuar no mundo atual. “As 

sociedades contemporâneas passam por grandes transformações, exigindo que os sujeitos 

sociais interajam com novas tecnologias e comunicação de massa que invadem seu cotidiano” 

(SEEL/PCR, 2002, p. 04). 

A SEEL/PCR propõe em seu projeto curricular que, através de três grandes áreas 

(Linguagens e códigos; Ciências da natureza e matemática e Ciências humanas), os 

educandos/as, os tais sujeitos em formação, ultrapassem a lógica positivista e tenham 

assegurada a interdisciplinaridade como objetivo do trabalho pedagógico vivenciado: “Deste 

modo, a formação do cidadão não pode se restringir apenas ao domínio de componentes 

curriculares de forma desarticulada. É preciso superar a lógica positivista de fragmentação do 

conhecimento [...]” (SEEL/PCR, 2002, p. 05-06), buscando reconhecer as singularidades e a 

interação que se dão entre os conhecimentos, com o intuito de formar o sujeito capaz: “capazes 

de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser” (SEEL/PCR, 

2002, p. 05). 

O componente Linguagens, código e suas tecnologias traz dentro desse referido 

componente as disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa e Educação Física. Nos 

enunciados dessas disciplinas curriculares aparecem as competências para “fazer uso de 

diferentes linguagens, de forma crítica e criativa, como meios de organização cognitiva, afetiva 

social e cultural da realidade, construindo significação, expressão, comunicação e informação” 

(SEEL/PCR, 2002, p. 10). São estimuladas, ainda, as competências para análise e interpretação 

dos diversos recursos das linguagens com o intuito de instigar a construção, nos alunos/as, das 

relações com as estruturas literárias, artísticas e culturais. Propõe também “compreender e usar 

as diversas linguagens – verbal, visual, gestual, sonora – e seus sistemas simbólicos para criar 

significados a partir da interação com a realidade física e social, construindo a própria 

identidade cultural, estética e ética” (SEEL/PCR, 2002, p. 11). 

É dentro desse componente, especificamente, que se conforma o objeto discursivo – o 

sujeito educado para o conhecimento estético; numa recorrência de termos e conceitos que 

permeiam o discurso curricular como um todo. “Estabelecer relações com a realidade 

sociocultural”, por exemplo. A Arte como problematizadora é outro verbete dessa gramática 
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onde na proposta conclui-se que “o artista de nosso tempo propõe um diálogo com o leitor a 

partir de uma situação-problema evidenciada através da criação. O leitor, ao interpretar a Arte, 

apropria-se dela, recria a seu modo, participa; ela passa da romântica atitude de contemplação 

para uma atitude mais questionadora” (SEEL/PCR, 2002, p. 17). O discurso curricular no 

âmbito da disciplina Arte, da Rede Municipal do Recife, assume o compromisso com “a 

população escolar no acesso à Arte e ao patrimônio cultural,29 fundamentada nos três 

enunciados reitores do discurso educacional já apresentados: Educação sob a ótica do direito; 

Cultura, identidade e vínculo social; Ciência, tecnologia e qualidade de vida” (SEEL/PCR, 

2002, p. 19). 

Outro conceito recorrente, não apenas no componente arte, é o de Leitura crítica e olhar 

crítico, de textos, de imagens, obras de arte entre outros: “as artes visuais requisitam um olhar 

apurado, um buscar ângulos mais significativos, isto é, uma espécie de edição das imagens com 

as quais interagimos. Ressalta-se que a atitude de olhar se aprende, se constrói” (SEEL/PCR, 

2002, p. 22). O professor nesse processo é um mediador na tarefa da construção do olhar crítico, 

proporcionando, segundo a própria Rede, uma aprendizagem dialética, interativa e 

contextualizada. 

Paralelamente, nas escansões de documentos como emails e relatórios de gestão, 

identificou-se uma gramática que é composta por termos e conceitos que, aparentemente, não 

se relacionam com os que foram encontrados nas escansões realizadas no documento da 

proposta curricular. Termos como Convênio, Parceria, Acesso e difusão aos bens culturais, 

Acesso ao conhecimento e Participação30, que nos dão um aporte para analisarmos como essa 

gramática se comunica e anuncia links com o próprio cenário discursivo, ou seja, com os 

elementos extrínsecos tratados no espaço complementar e expresso na materialidade discursiva 

do objeto discursivo: o sujeito educado no conhecimento estético. 

No que toca os termos Convênio e Parceria, esclarecemos que são conceitos muito 

próprios do documento relatório de gestão. Refere-se à parceria instaurada entre a Secretaria de 

Educação do Município de Recife e o Serviço Social do Comércio – SESC, especificamente 

com a parceria no projeto A escola vai ao cinema, bem como evidencia que novos provedores 

e parcerias deslocam as fronteiras entre o público e o privado. Em nosso arquivo, a parceria 

aparece como garantia de uma ação tida como positiva e que “garante que a ferramenta 

audiovisual esteja inserida no planejamento pedagógico das instituições de ensino, permitindo 

aos professores da rede municipal a dinamização de suas ações. Para os alunos significa a 
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chegada de novas metodologias no processo de ensino-aprendizagem” (Relatório de gestão, 

2006). 

Além dessa trama de conceitos que fomos elucidando, levantamos também outros 

elementos dessa tessitura que nos falam dos temas relevantes nos ditos que sustentam o discurso 

curricular, e dialogam com os ditos que estão posicionados intrinsecamente e que também 

formulam discursos e enunciados. 

Dentro do arquivo “Proposta Pedagógica da Rede”, levantamos alguns elementos que 

coabitam. A ideia de educação interdisciplinar no discurso curricular da Rede Municipal do 

Recife se une à ideia de competências, onde os “sujeitos são capazes de articular e relacionar 

os diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e valores, construídos dentro e fora da escola 

[...]” (SEEL/PCR, 2002, p. 7).  

 

Atualmente, a Arte também nos convida ao diálogo, a reflexão, ao questionamento do 

próprio caráter e sentido das obras e objetos de arte (um quadro, um filme, um poema, 

uma música, um vídeo clip, uma novela, uma fotografia, uma peça de teatro ou dança) 

por provocarem no leitor um processo analítico, que o leva à transformação de sua 

visão de mundo e da própria arte em sua vida (SEEL/PCR, 2002, p. 17). 

 

 

A educação do olhar, que além de perceber professor como medidor, acredita que o 

professor/a deva “planejar situações, promover encontros com artistas e/ou com a arte que 

sejam provocadores, instigantes e significativos” (SEEL/PCR, 2002, p. 20-21). 

E, por fim, encontramos nas escansões dos documentos de relatos de gestão a 

argumentação sobre a inserção do audiovisual como ferramenta pedagógica, compondo os 

planejamentos didáticos; aparecendo também como potente metodologia/tecnologia para o 

processo de ensino e aprendizagem: “O mundo hoje é predominantemente visual. Somos 

constantemente bombardeados no nosso dia a dia por imagens nas mídias que vendem todo tipo 

de ideias, conceitos e comportamentos” (SEEL/PCR, 2002, p. 20-21). E de que diante desse 

argumento sobre a superestimulação visual em nossa sociedade, o aluno tenha contato não 

apenas com o audiovisual, mas, sim, com as artes visuais de modo geral. Sendo assim, fazendo 

uso dessas ferramentas, o aluno/a seja capaz de  

 

Perceber e reconhecer, no cotidiano, qualidades estéticas nas imagens fixas e em 

movimento [...] elaborar textos visuais articulando os elementos compositivos da 

linguagem visual, explorando diversos materiais, suportes e novas tecnologias [...] 

Conhecer e/ou explorar os percursos da arte contemporânea e sua relação com as 

tecnologias (vídeo, vídeo clip, fotografia, computação gráfica, cinema, televisão, web, 

entre outras). (Relatório de gestão, 2006-2008, p. 21-23)  
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Esses argumentos reforçam o discurso do advento tecnológico, da “modernidade” 

dentro da escola, fazendo parte dos processos educativos e pedagógicos, possibilitando que os 

alunos/as sejam capazes de explorar as mais diferentes formas de expressões visuais de forma 

reflexiva, crítica e autônoma; e que possam ainda fazer relações com seu contexto e realidade, 

para assim criar novas possibilidades de intervenção enquanto cidadão. 

 

 

  
 

 

 

ESPAÇO CORRELATIVO 

 

 

 

SEEL/PCR 

SUJEITOS (função autor) Gerentes dos departamentos, Direção geral de ensino e 

Assessorias, professores, alunos. 

OBJETOS 
Normatização da educação, política educacional, 

política de avaliação, o ensino, a escola, o sistema de 

ensino 

GRAMÁTICA 

 

Solidariedade, Liberdade, Participação, Justiça social, 

Direito, Cultura, Identidade cultural, social e histórica, 

Interdisciplinaridade, Competências, Sujeito capaz, 

Articulação de saberes, Sujeito autônomo, Mudanças 

sociais/transformações sociais, Arte problematizadora, 

Patrimônio cultural, Leitura crítica das obras de arte, 

Olhar crítico, Leitura de imagens. 

 

LUGARES 

Secretaria de Educação e Esportes (Diretoria Geral de 

Ensino, Assessorias e Departamentos da Educação 

Infantil, do 1º e 2º Ciclos, do 3º e 4º Ciclos, da Educação 

de Jovens e Adultos, da Educação Especial, de 

Acompanhamento Escolar, de Atividades Culturais e 

Desportivas)  

 
Quadro I – Espaço correlativo SEEL/PCR 

 

 

 

 

4.2 Identidade, cultura, parceria, artes visuais e competência - Espaço Colateral 

   

Analisamos a coexistência de outros enunciados no discurso curricular da SEEL/PCR. 

Segundo Maingueneau (1993), chamamos também essa coexistência de memória discursiva. 

Orlandi nos apresenta uma síntese onde a memória discursiva é “aquilo que já foi falado antes, 

em outro lugar e que torna possível todo dizer” (1999, p. 37). Encontramos assim, enunciados 
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que se ligam, articula-se em tramas e redes discursivas, gerando sentidos, dando corpo aos ditos 

sobre o cinema na Educação. Escancionamos alguns desses discursos que remontam uma 

memória que permite, assim, o aparecimento e a sustentação dos enunciados em análise. 

Foucault (2005) nos diz que o ponto não é saber se o espaço é que define o conjunto de 

enunciados ou se, ao contrário, o conjunto de enunciados que define o espaço. Segundo o autor 

não há homogeneidades no espaço que sejam indiferentes aos enunciados e tão pouco 

enunciados deslocados, os dois se misturam, confundem-se no patamar das regras de formação. 

A análise nos possibilitou encontrarmos a memória interna e outra memória externa. Na 

memória externa temos os enunciados da política curricular e cultural, dos processos de 

formação identitária e da ideia parceria no campo da Educação. Na memória interna vamos 

encontrar enunciados que trazem a arte como potencializadora de aprendizagens, as artes 

visuais como grande aliada da construção de conhecimento através de suas singularidades, em 

favor de metodologias e o ensino por competências. Dessa maneira, traçamos nossa análise do 

espaço colateral, buscando evidenciar essas duas memórias para melhor compreendermos como 

são constituídos os discursos sobre cinema no projeto curricular da SEEL/PCR.  

Buscando por esses intertextos que compõem nosso discurso do cinema na Educação, 

encontramos nos discursos (memória) externos os ditos de uma política cultural que vai muito 

além de fornecer acesso ao patrimônio e aos bens culturais, liga-se às políticas educacionais 

que, por sua vez, articulam ações e objetivos por meio de seu currículo. 

Os enunciados da diversidade cultural e do multiculturalismo, engendradas na Política 

cultural da cidade do Recife, tangem a proposta pedagógica de sua Rede de ensino. Tais 

discursos foram assumidos como bandeira da gestão na qual o nosso recorte temporal de 

pesquisa foi focado. Falar de diversidade e diferença é falar desse assunto sob uma ótica 

cristalizada, ainda hierarquizada pelos parâmetros de uma cultura ocidentalizada. O que a 

proposta pedagógica visa articular com a política cultural da cidade é garantir aos seus alunos/as 

uma inserção cultural que lhes permita enfrentar 

 
[...] Outros desafios também lhes são impostos, como lidar com um número cada vez 

mais crescente de pessoas, de diferentes formações sociais e culturais, e compreender 

as complexas estruturas de vida em sociedade, por onde permeiam seus direitos, 

deveres e desejos (SEEL/PCR, 2002, p. 04). 

 

Esses temas associam-se a outros temas como o da diversidade cultural; o da liberdade; 

e o da Educação para cidadania. Os enunciados da diversidade cultural estão localizados no 
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discurso curricular pós-crítico, na própria Lei de Diretrizes e Bases, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Básica bem como nos discursos dos movimentos sociais, por suas 

representatividades institucionalizadas que passaram a ter voz, no contexto do Recife, onde a 

proposta foi elaborada. Como exemplo temos o Movimento Negro Unificado – MNU; o 

Movimento de Teatro Popular – MTP e outros tantos como o movimento de mulheres e o 

movimento gay, bem como os próprios espaços de controle social como os diversos conselhos 

cuja participação da Secretaria Municipal de Educação possuía representação, evidenciando a 

consonância com a ideia de parceria e participação. 

A ideia da diversidade cultural e o respeito às diferenças, assim como o convívio com 

este mosaico cultural, são vistos sob a ótica cristalizada da hierarquia e da cultura ocidental. 

Tais enunciados estão associados também aos enunciados do currículo multiculturalista. Estes 

enunciados, no campo da teorização curricular pós-crítica, têm duas versões: multiculturalista 

humanista e crítica. A versão humanista “apela para o respeito, a tolerância e a convivência 

pacífica entre as diferentes culturas” (SILVA, 2007, p. 86). A versão crítica, associada ao pós-

estruturalismo, tem como foco a diferença “discursivamente produzida” (idem, p. 87) e é 

“inspirada no marxismo, enfatiza, [...] os processos institucionais, econômicos, estruturais que 

estariam na base da produção dos processos de discriminação e desigualdade baseados na 

diferença cultural” (ibidem, p. 87). Boaventura de Souza Santos (1997) faz uma boa síntese 

dessa versão crítica ao dizer que as pessoas têm direito a serem iguais sempre que a diferença 

as tornar inferiores; contudo, têm também direito a serem diferentes sempre que a igualdade 

colocar em risco suas identidades. 

Em nossa análise percebemos que essa memória no discurso da Rede ainda não alcança 

um aprofundamento que possibilite problematizar as relações de poder existentes tanto no 

discurso da diversidade, do multiculturalismo, como das produções identitárias. Ainda na 

análise da memória externa, trouxemos outro discurso que subjaz essa memória: a produção 

identitária. 

 

[...] A gestão 2001-2004, por constatar a exigência desses múltiplos interesses, busca 

formar, por meio da educação, sujeitos capazes de dialogar com estes complexos 

desafios e, ao invés de se afirmarem nas relações de competitividade com a 

consequência da premiação dos bem-sucedidos, promovam entre eles a consciência 

de si mesmos e do outro, a co-responsabilidade e o respeito às diferenças. (SEEL/PCR, 

2010, p. 05). 
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[...] Considerando, portanto, esse processo de desenvolvimento e aprendizagem, a 

educação busca formar um sujeito que seja capaz de aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser. (idem, 2002, p. 05). 

 

Nessa perspectiva da produção identitária, a memória externa chama também outros 

termos da gramática própria desses discursos. Encontramos nessa rede intertextual uma 

preocupação com a formação de um dado sujeito, um “sujeito capaz de”. Sobre essa articulação 

da produção identitária e político-cultural, não podemos deixar de levar em consideração que o 

currículo dentro dessa esfera se entende por prática de significação.  

Tomaz Tadeu (2006) nos apresenta algumas reflexões que nos possibilitaram analisar 

essa memória: 

 

As identidades só se definem, entretanto, por meio de produção da diferença, um 

processo que é fundamentalmente cultural e social. A diferença, e, portanto a 

identidade, não é um produto da natureza: ela é reproduzida no interior de práticas de 

significação, em que os significados são contestados, negociados, transformados. 

(SILVA, 2006, p. 25). 

 

 

Sendo assim, a produção de identidades, de sujeitos é como um construto, um fazer 

constante que é, inclusive, uma questão de movimento, de fluidez. Pensando assim, percebemos 

como um currículo, que produz significados, opera nessa formação identitária: a identidade, 

objeto de um constante fazer, articula-se ao desejo dos currículos e estes, por sua vez, assim 

como as identidades, são vivenciados dentro das escolhas, das relações de poder e hierarquia. 

 A esse desejo de sujeito, de uma determinada identidade, elucidamos nos enunciados 

da SEEL/PCR a articulação do currículo como uma prática de significação e este se articulando, 

forjando identidades, em acordo com um determinado tempo, uma determinada cultura:  

 

As sociedades contemporâneas passam por grandes transformações, exigindo que os 

sujeitos sociais interajam com as novas tecnologias e a comunicação de massa que 

invadem seu cotidiano. Outros desafios também lhes são impostos, como lidar com 

um número cada vez crescente de pessoas, de diferentes formações sociais e culturais, 

e compreender as complexas estruturas da vida em sociedade, por onde permeiam 

seus direitos, deveres e desejos. [...] busca formar, por meio da educação, sujeitos 

capazes de dialogar com estes complexos desafios e, ao invés de se afirmarem nas 

relações de competitividade com a consequente premiação dos bem-sucedidos, 

promovam entre eles a consciência de si mesmo e do outro, a co-responsabilidade e o 

respeito às diferenças. [...] busca formar um sujeito que seja capaz de aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (SEEL/PCR, 2002, 

p. 04-05). 
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A política das identidades é foco das relações de poder, mas, também, está dentro de um 

processo histórico e social, decorre com as demandas da sociedade e da história. Em acordo 

com Silva (2006), “nós somos o que nos tornamos, o que significa que podemos também nos 

tornar agora e no futuro, outra coisa. A identidade cultural tem uma história, não é algo que 

simplesmente, que naturalmente, exista (2006, p. 26). E sendo fruto de um processo social e 

histórico, de interação e interpelação entre os sujeitos, a construção identitária está 

estreitamente ligada ao currículo que, por sua vez, está também estreitamente envolvido com o 

que somos, com o que nos faz e no que ainda estamos por ser. “O currículo produz, o currículo 

nos reproduz” (ibidem, p. 27). 

Ao ampliarmos a gramática da memória externa analisada, percebemos que tanto a 

discussão da política cultural como a discussão da identidade ligam-se ao intertexto “parceria”. 

Esta subjaz os discursos da SEEL/PCR, em diálogo com o SESC, ao introduzir em sua proposta 

pedagógica o projeto A escola vai ao cinema.  

 

Desde o mês de março de 2006, o SESC Casa Amarela firmou parceria com a 

Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, passando a atender escolas da Rede 

Municipal no projeto “A escola vai ao cinema”. A parceria permite a realização de 

uma ação continuada (não pontual) com escolas públicas da capital. Isso significa que 

o SESC se torna, assim, parceiro efetivo da política educacional pensada pelo poder 

público. A parceria garante ainda que a ferramenta audiovisual esteja inserida no 

planejamento pedagógico dessas instituições de ensino, permitindo aos professores da 

rede municipal a dinamização de suas ações. Para os alunos, ela significa a chegada 

de novas metodologias no processo de ensino-aprendizagem. O agendamento das 

escolas foi feito para todo o semestre, o que permitiu maior planejamento tanto por 

parte das escolas quanto do SESC. O SESC cedeu o espaço e os filmes do seu acervo. 

E a Prefeitura responsabilizou-se pelo transporte das escolas (Relatório de gestão, 

2006).  

 

E ainda,  
 

Reiteramos a importância da parceria para o SESC e o desejo de renová-la no ano de 

2007. Esperamos ainda, ampliá-la, no sentido de atender mais escolas, estudantes e 

professores, contribuindo assim para dinamização e o enriquecimento do processo de 

ensino aprendizagem. (SESC – ofício remetido à SEEL/PCR, 23 de novembro de 

2006.  

 

Em 2008 essa atividade teve um novo direcionamento, passando a fazer parte das 

ações do projeto ”Educação do Recife: cuidando em tempo integral” que prevê a 

ampliação da jornada escolar dos estudantes do 1º ano do 3º ciclo (Relatório 2006-

2008). 

 

Analisamos que a ideia de parceria para a SEEL/PCR aparece enquanto oferta de uma 

atividade que agrega valor ao currículo da Rede. A análise nos permitiu ainda elucidarmos que, 
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sendo esta a forma de parceria, fica à margem a ideia de participação e diálogo efetivo nessa 

implementação de parceira. Há, sim, uma conformidade com a proposta pedagógica do SESC 

posto que nos mostra no recorte acima a participação da SEEL/PCR na proposta. 

 

O projeto objetiva proporcionar aos/às estudantes o acesso aos bens culturais através 

das diferentes linguagens, contribuindo assim para a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem, para a dinamização do processo de formação dos jovens e para difusão 

do cinema e da cultura brasileira. A escolha de filmes, feita por esta gerencia a partir 

das sugestões disponibilizadas pelo SESC, assim como agendamento para 

encaminhamento dos/as estudantes foi enviado às unidades educacionais juntamente 

com a sinopse dos filmes a serem exibidos. Esse procedimento tinha como objetivo 

possibilitar que os professores e professoras incluíssem no planejamento didático o 

trabalho com a temática discutida no filme e motivassem a participação dos/as 

estudantes. Ao SESC coube a disponibilização do espaço e a exibição dos filmes do 

seu acervo, enquanto a SEEL/DIRE assumiu a responsabilidade com o transporte 

dos/as estudantes (Relatório de gestão, 2005-2008, p. 72). 

 

Di Piero (2001) nos fala de um tempo que prepara o chão para que propostas de parcerias 

como essa ganhe corpo, ponderando que já nos anos de 1990, estados latino-americanos pós-

reformas adotavam políticas sociais compensatórias, caracterizadas pela focalização, a 

descentralização e a privatização, adaptadas às características nacionais: 

 

O recuo do Estado no financiamento e na oferta dos serviços sociais gerou um 

deslocamento da fronteira entre o público e o privado que, sob o signo da parceria, 

disseminou para um conjunto da sociedade, responsabilidades que até então eram 

interpretadas como tarefas dos governos, levando à multiplicação dos provedores não-

governamentais. Em meio a esse processo que envolveu instituições do mercado e da 

sociedade civil já instalados no campo da alfabetização e educação básica de Jovens 

e Adultos – como as escolas particulares, organismos do chamado “Sistema S” (Sesi, 

Sesc, Senai, Senac, Senar), os centros de educação popular e as igrejas -, ganharam 

relevância novos atores da sociedade civil na cena educacional (DI PIERO, 2001, p. 

327). 

 

É nesse contexto político que o Brasil, principalmente desde a década de 1990, emerge 

com a redefinição do papel do Estado e o enfraquecimento da nação. Ainda para a referida 

autora, esse enfraquecimento produziu “uma ambiência cultural favorável para a produção do 

consenso em torno da eficácia e legitimidade das estratégias de parceria entre instituições 

governamentais e organizações da sociedade civil” (idem, 2001, p. 328). 

No que toca à memória interna, os intertextos elucidados nos dizem sobre a Arte na 

Educação, a proposta triangular para arte, mais especificamente as artes visuais no currículo e 

o ensino por competências. A Arte na Educação surge como um saber disciplinar com a 
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necessidade de ser “aparada” e encaixada em um currículo. Mas é também compreendida como 

uma competência necessária para atender às solicitações cotidianas e culturais: 

 

Em nosso cotidiano, somos solicitados frequentemente a interagir com imagens, cenas 

e sonoridades que compõem o universo da arte. Esse universo simbólico é rico, 

sobretudo porque é múltiplo, varia de cultura para cultura, tornando-se assim 

documento que conta um pouco ou muito da historia da diversidade cultural da 

humanidade (SEEL/PCR, 2002, p. 16). 

 

 

É também entendida a Arte na Educação, dentro dessa memória interna, como um 

instrumento questionador da própria arte, possibilitando desenvolver nos alunos/as uma leitura 

crítica das obras de arte de modo geral. Analisamos ainda que esse enunciado propõe uma nova 

concepção do próprio artista, e deste interpretando e interpelando a própria arte. Vejamos esse 

interdiscurso no próprio texto da SEEL/PCR: 

 

[...] a Arte também nos convida ao diálogo, a reflexão e ao questionamento do próprio 

caráter e sentido das obras e objetos de arte (um quadro, um filme, um poema, uma 

música, um vídeo clip, uma novela, uma fotografia, uma peça de teatro ou dança) por 

provocarem no leitor um processo analítico, que o leva à transformação de sua visão 

de mundo e a própria arte em sua vida (SEEL/PCR, 2002, p. 16-17). 

 

 

A análise nos possibilitou encontrar outro enunciado que compõe esse intertexto da Arte 

na Educação, a Arte como veículo problematizador e potencializador de aprendizagens. Assim 

sendo, “[...] podemos concluir que o artista de nosso tempo propõe um diálogo com o leitor a 

partir de uma situação-problema evidenciada através da criação” (SEEL/PCR, 2002, p. 17). No 

processo de aprendizagem “[...] o leitor, ao interpretar a Arte, se apropria dela, recria a seu 

modo, participa; ele passa da romântica atitude de contemplação para uma atitude mais 

questionadora” (idem, 2002, p. 17). 

Ainda na escansão e análise do discurso curricular, trazemos à tona os termos 

específicos no campo da Arte como reflexão, viés de problematização e questionamentos que 

sirvam de aporte para construção de um novo olhar para sociedade e da própria obra de arte. 

Esse enunciado está ancorado em outros discursos sobre Arte e Educação como os de Benedito 

Nunes (1989), ao defender que o artista de nosso tempo tornou-se um tipo reflexivo que é 

responsável pelo destino da Arte e que assume esse destino como risco de sua condição no 

mundo em que vive (NUNES, 1989, p. 107-108) e o de Ana Mae Barbosa que com o sistema 

triangular de abordagem da Arte busca articular a leitura da Arte e de ouras manifestações 

estéticas com o fazer artístico do aluno/a e sua contextualização. 
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Com efeito, a memória interna do discurso curricular da SEEL/PCR tem como intertexto 

também o ensino da Arte através de uma proposta triangular que prevê garantir que alunos/as 

desenvolvam a leitura, o fazer e contextualizar da Arte. Tal argumento fundamenta-se na 

proposta sistematizada por Ana Mae Barbosa, a proposta Triangular. Essa abordagem pretende 

articular conteúdos referentes à leitura da Arte e de suas outras manifestações estéticas, o fazer 

artístico do aluno e a contextualização da arte. Tal discussão para a SEEL/PCR é entendida da 

seguinte maneira:  

 

A contextualização pode ser estabelecida pelo professor, de acordo com seus 

conhecimentos e pode, também, ser uma exigência da obra ou objeto de arte em 

estudo. Sendo um sistema aberto, a proposta triangular não privilegia nenhuma das 

ações do processo ensino aprendizagem, nem as hierarquiza, mas enfatiza as conexões 

e intersecções existentes entre elas. Assim, cada professor a organizará a seu modo, 

pensando no contexto de seus alunos e nas necessidades de aprendizagem dos mesmos 

em cada ciclo, objetivando que os alunos construam competências em Arte. 

Sugerimos que além das competências apresentadas neste documento, o professor 

elabore a partir dos desafios de seu cotidiano, outras competências considerando a 

cultura estética e artística dos seus alunos (SEEL/PCR, 2002, p. 18-19). 

 

Trouxemos também para ampliar a análise da memória interna a própria discussão de 

Ana Mae Barbosa, a qual a SEEL/PCR filia-se para seu projeto curricular: 

 

O principal objetivo da Arte na escola é levar os indivíduos a se confrontarem com os 

símbolos de realidade e experiências compartilhadas, o que é fundamental para 

compreensão social e pessoal do mundo em que vivem. Expressão pessoal e 

interpretação pessoal não são construtos espontâneos, mas resultado da ativa 

negociação entre o indivíduo e a sociedade, capacidade, necessidade, liberdade e 

legalidade, particularidade e universidade (BARBOSA, Ana Mae. Integração do 

currículo (no prelo) apud SEEL/PCR, 2002, p. 18). 

 

 

Sendo assim, essa memória interna nos reporta a uma arte que ponha em funcionamento 

um modo de pensar crítico através das problematizações propostas, comprometendo-se em dar 

acesso aos alunos/as da Rede à Arte e ao patrimônio cultural, partindo do pressuposto de que 

“o processo educativo deve ser também um processo de enriquecimento cultural que se 

manifesta na interação e na interrelação entre culturas” (SEEL/PCR, 2002, p. 18).  

Diante dessa constatação da SEEL/PCR, apontamos também sua preocupação com a 

questão metodológica ao enfatizar que o professor é um mediador entre o universo da arte e o 

aluno: “Dessa forma, torna-se incumbência do professor planejar as situações e promover 

encontros com artistas e/ou com a arte que sejam provocadores, instigantes e significativos” 
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(SEEL/PCR, 2002, p. 19-20,) Essa memória fundamenta-se, também, nos textos de Martins, 

Picosque e Guerra (1998), ao considerarem que  

 

Escolher cuidadosamente as obras, levando em consideração o conteúdo dos aprendizes 

e o conteúdo curricular, tendo clareza do foco que será abordado. É preciso cuidar da 

apresentação das obras, com boas reproduções (...); desafiar leituras com a mesma 

profundidade para os trabalhos de artistas e dos aprendizes; promover o acesso a artistas 

vivos, contemporâneos, brasileiros, não só pintores, como também escultores, 

gravadores, músicos, compositores, bailarinos, atores; estar consciente de que nem 

sempre a leitura da obra precisa gerar trabalhos que a focalizam - ela pode ampliar 

referências para outros trabalhos num sentido mais amplo; promover visitas aos museus 

e galerias, teatros, salas de concerto – [...] atividades especialmente provocantes, 

quando o caráter de passeio ou visita é transformado em expedição – artística, 

exploratória, científica – planejada anteriormente com os alunos; um livro, uma 

história, um conto bem contado, um vídeo, uma montagem de exposição com boa 

curadoria, um catálogo ou programas de espetáculos podem ser também mediadores 

instigantes; e não se pode esquecer das esculturas nas praças, os murais nos bancos e 

os grupos de teatro amador (idem, p. 141). 

 

Analisamos que outros discursos vão engendrando o discurso da Arte na Educação e o 

cinema como objeto de saber. Um discurso pertinente ao projeto curricular da Rede é o das 

artes visuais posto que esta referida Rede enfatiza a educação para o olhar, já que estamos 

imersos em uma sociedade extremamente imagética. Há também uma preocupação do trato, 

das abstrações que alunos e alunas fazem dessas imagens que interpelam seu cotidiano e suas 

subjetividades: “O mundo hoje é predominantemente visual. Somos constantemente 

bombardeados no nosso dia a dia por imagens nas mídias que vendem todo tipo de produtos, 

ideias, conceitos e comportamentos” (SEEL/PCR, 2002, p. 21-22). 

A SEEL/PCR conceitua as artes visuais como um conjunto de elementos que engloba 

“desde a pintura, desenho, gravura, arquitetura, escultura, modalidades mais tradicionais às 

contemporâneas: fotografia, cinema, televisão, vídeo, holografia, web arte, instalação, 

performance, objetos, assamblagens, moda, design, entre outras” (SEEL/PCR, 2002, p. 22), 

entendendo que “as artes visuais requisitam um olhar apurado, um buscar ângulos mais 

significativos, isto é, uma espécie de edição das imagens com as quais interagimos. Neste 

sentido, ressaltamos que a atitude de olhar se aprende, se constrói” (SEEL/PCR, 2002, p. 22). 

A Rede vai buscar referenciais em outros textos, gerando um interdiscurso sobre as artes 

visuais para educação. Elucidamos o diálogo da Rede com Analice Dutra Pillar (2002) que nos 

fala, em consonância com a Rede, de uma educação para o olhar: “O olhar de cada um está 

impregnado com experiências anteriores, associações, lembranças, fantasias e interpretações. 
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O que se vê não é um dado real, mas aquilo que se consegue captar, filtrar e interpretar acerca 

do visto, o que nos é significativo” (idem, 2002, p. 74). 

Nos enunciados das Artes visuais, no discurso curricular da SEEL/PCR, a Rede ainda 

defende que o professor é um mediador de processos, e que o aprendizado acontece de uma 

maneira dialética, interativa e contextualizada. Para a SEEL/PCR, o ensino das artes visuais 

privilegia o acesso à leitura de obras e objetos de arte e das imagens do cotidiano, sendo possível 

o desenvolvimento dessas competências pelos alunos/as desde a Educação infantil, partindo de 

referenciais pessoais e culturais. 

 
O fazer artístico, como uma das ações do processo ensino e aprendizagem, sempre foi 

privilegiado ao longo da história do ensino de Arte. Enfatizamos, então, a necessidade 

da ampliação desse processo, oferecendo aos alunos, além da diversidade de acesso 

aos materiais (convencionais e não convencionais), a construção de um fazer 

respaldado por experiências vivenciadas em pesquisas, leituras contextualizadas, 

visando à ampliação da identidade estética e cultural dos alunos (SEEL/PCR, 2002, 

p. 22). 

 

 

Tal proposição articula-se com as ideias expressas tanto ao longo do texto curricular da 

SEEL/PCR como na própria rede interdiscursiva na qual o discurso sobre cinema da mesma 

está inserido. 

Outro termo da gramática que recorre na memória interna é o termo competência. Ao 

considerar a interdisciplinaridade e contextualização como elementos fundamentais para uma 

prática pedagógica, com vistas à construção do conhecimento. Há nesse enunciado uma 

coexistência discursiva com o discurso dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Para a 

SEEL/PCR, em consonância com os PCN’s, a aprendizagem por competências tem o objetivo 

de conectar saberes escolares a saberes expressos. Nesta perspectiva, a qual a proposta da Rede 

se filia, a ideia de sujeito está expressa na intenção educativa de um sujeito crítico, autônomo, 

capaz de atuar nas mudanças sociais/transformações sociais impostas a ele. 

Essa discussão de competências parte também de uma coexistência discursiva com os 

enunciados de Philippe Perrenoud (1999; 2000) que defende que trabalhar com as competências 

na escola não significa desprezar os saberes advindos dos conteúdos escolares, pois estes serão 

necessários tanto quanto os saberes do senso comum, que exigem noções de variados 

conhecimentos na elaboração de hipóteses, no processo de resolução de situações-problema. 

Associado ao discurso de Perrenoud (2000) acerca do ensino e de aprendizagem por 

competências, para a SEEL/PCR a consequência de uma prática bancária é a de alunos que 

acumulam saberes, mas não conseguem mobilizar o que aprendem em situações reais. O 
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objetivo da Rede com discurso do currículo por competências é o de romper com a organização 

disciplinar, que compartimenta os conhecimentos construídos. Propõe e tem repercussões nas 

formas de pensar dos sujeitos da Educação: 

 

[...] sujeitos capazes de articular e relacionar os diferentes saberes, conhecimentos, 

atitudes e valores, construídos dentro e fora da escola, ou seja, formar sujeitos 

competentes. [...] essa articulação se constrói a partir das necessidades da vida diária, 

das emoções e do enfrentamento das situações desafiadoras, com as quais temos que 

dialogar. [...] a competência associa-se à conjugação dos diversos saberes mobilizados 

pelo indivíduo (saber, saber-fazer e saber-ser) na realização de uma atividade. Ela 

articula não somente os seus conhecimentos formais, mas toda uma gama de 

aprendizagens interiorizadas nas experiências vividas, constitutivas de sua própria 

subjetividade. A competência seria, portanto, uma ação cognitiva, afetiva e social que 

se traduz em práticas e ações que remetem a conhecimentos sobre o outro e sobre a 

realidade. (SEEL/PCR, 2002, p. 07). 

  

Pensar essa ideia, esse construto que é a aprendizagem por competência requer uma 

revolução em vários campos: na própria política educacional, na elaboração de currículo, na 

formação de professores/as e gestores/as para que seja possível um trabalho concreto nas 

escolas. A SEEL/PRC propõe como alcance de competências a capacidade de expressar ideias 

e sentimentos; de interagir com linguagens, culturas e objetos de conhecimentos diversos; ler e 

interpretar conteúdos e o mundo; organizar e avaliar os próprios aprendizados; pesquisar 

através de problematizações assuntos e situações diversas. 

Ainda em consonância com os enunciados de Perrenoud (1999; 2000), trabalhar com 

competências significa valorizar os diversos saberes produzidos através dos conteúdos 

escolares, posto que estes sejam tão necessários quanto os saberes do senso comum: “a ideia de 

competência invade a escola com o objetivo de conectar saberes escolares a saberes tácitos, ou 

seja, aqueles constituídos nas inter-relações e interações extra-escolares” (SEEL/PCR, 2002, p. 

08). 

Sendo assim, a SEEL/PCR acredita que desenvolver competências é “considerar mais 

importante que o aluno saiba lidar com a informação e não simplesmente retê-la. Ele precisa 

saber por que está aprendendo e ter clareza em relação aos objetivos e ao processo educativo e 

como isto se articula com os processos da vida fora do contexto escolar (SEEL/PCR, 2002, p. 

08). 
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COEXISTÊNCIA 

DISCURSIVA 

 

SEEL/PCR 

 

 

Memória discursiva, 

redes discursivas, 

interdiscurso, séries 

discursivas a que presta 

lealdade. 

 

Sujeito capaz de aprender a ser, a fazer, a conhecer e conviver; Diversidade 

cultural; Educação pautada na solidariedade, liberdade, participação e justiça 

social; Educação para cidadania; Pensamento crítico; Interdisciplinaridade; 

Competências; Arte como reflexão, problematização e questionamento da 

sociedade e da própria obra; Campo da estética; Educação do olhar; Campo das 

novas tecnologias; Proposta triangular para ensino da Arte; Professor mediador 

entre o universo da Arte e o aluno; Educação inclusiva através da Arte; 

Pluralidade nas relações do homem/meio.  

 
Quadro II – Espaço colateral SEEL/PCR 
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5. OBJETOS, CONCEITOS, TEMAS, GRAMÁTICA E COEXISTÊNCIA NO 

DISCURSO CURRICULAR DO SESC 

 

Igualmente ao capítulo anterior, desenvolvemos aqui a análise da função enunciativa do 

discurso do SESC, parceiro da SEEL/PCR nas atividades pedagógicas com utilização do 

cinema. Assim como a SEEL/PCR, o SESC privilegia o cinema como um compósito curricular 

para suas ações de Educação, posto que desenvolve uma gama de atividades educativas de 

várias áreas de conhecimento. 

Traçamos assim, uma análise dentro das aproximações metodológicas de Carvalho 

(2004) e Foucault (2005), sistematizada da mesma maneira que no capítulo anterior, numa 

aproximação com Gilles Deleuze, em sua obra Foucault. Analisamos inicialmente o espaço 

correlativo que nos remete aos grandes temas, aos objetos, conceitos, gramática que confere 

uma especificidade a estes enunciados, bem como sobre seus sujeitos em sua função autor e 

seus lugares de enunciação. É aqui onde iremos elucidar o dizer sobre/do SESC. E, por fim, 

apresentaremos a análise do espaço colateral que nos mostra as memórias interna e externa 

desse discurso. 

 

 

5.1 Cidadania, democracia, participação, educação para o olhar - Espaço correlativo 

 

Retomamos aqui elementos da teorização apresentada no capítulo anterior sobre o 

desenvolvimento de nossa análise. Sobre os sujeitos em sua função autor e sua relação com os 

lugares enunciativos, ou seja, as instituições de onde falam, os objetos, conceitos, gramática e 

temas relevantes para dizermos do espaço correlativo. 

Sendo os autores sujeitos não falantes, mas, sim, institucionais, encontramos nesse 

espaço de diferenciação o SESC, em seu discurso educativo “O Cinema vai à escola”, os 

sujeitos em sua função autor: especialistas e assessorias no campo da cultura e da educação, os 

lugares de enunciação, os departamentos regionais do SESC, situados em todo o país.20 O autor 

é, sim, um princípio do agrupamento discursivo relacionado à instituição. 

Como já dito anteriormente, são as instituições que dão aparato aos discursos e a quem 

os pronuncia. As regras de produção discursivas são impressas por estas que, em consonância 

                                                 
20 Departamentos regionais do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 
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com seus autores, produzem, disseminam e conformam verdades sobre pessoas, coisas, sobre o 

mundo. É assim também com o SESC, uma entidade mantida por empresários do comércio de 

bens e serviços que atua nas áreas de Educação, Saúde, Lazer, Cultura e Assistência, e que se 

considera um marco na história do país: 

 

1946 foi um marco na história do Brasil. O País democratizava-se e, com isto, as 

forças políticas e sociais emergentes procuravam ocupar o espaço de liberdade que os 

novos tempos traziam. Mas o pano de fundo deste cenário mostrava um país pobre, 

atrasado e com fortes conflitos sociais. [...] Os mais lúcidos representantes do 

empresariado brasileiro perceberam que os novos tempos exigiam novos métodos nas 

relações entre capital e trabalho. A época em que a questão social era um caso de 

polícia estava superada. Esses empresários entenderam que somente através de uma 

relação harmoniosa entre as forças produtivas daria ao país condições de superar os 

graves problemas com que se defrontava (SESC, 2009).21 

 

 

A emergência de criação do serviço vem de um contingente do empresariado brasileiro 

que, muito mais focado estava numa relação de compensação, de assistencialismo que de apoiar 

a autonomia para a organização e fortalecimento de ações de Educação, saúde e cultura junto 

aos governos ou mesmo de maneira ampliada à participação da população que desses serviços 

se beneficiava. 

O SESC apóia-se em enunciados reitores como cidadania e democracia para defender o 

estímulo à promoção de “valores maiores, como o exercício da cidadania, o amor à liberdade e 

à democracia, o apoio aos menos favorecidos, oferecendo-lhes, através da educação, meios para 

a conquista de melhores condições de vida” (ibidem). Criado em 1946, na Primeira conferência 

das classes produtoras, a CONCLAP22, o SESC emergiu da aprovação da “Carta da paz social”. 

Enviada ao presidente da época, Eurico Gaspar Dutra, a Carta da Paz Social foi aprovada através 

do Decreto-Lei n° 9.853. Com essa autorização cria-se o SESC que prevê suas atividades na 

área de Educação, Saúde, cultura, lazer e assistência:  

 
Seis décadas se passaram. E os resultados da atuação do SESC nesse período 

demonstram que as lideranças empresariais estavam corretas ao criarem uma entidade 

voltada para o bem-estar social e administrá-la e mantê-la com recursos próprios. Hoje, 

o SESC está presente em todas as capitais do País e em cidades de pequeno e médio 

porte. Em muitas delas, é a única alternativa da população para serviços de educação, 

saúde, cultura, lazer e assistência. Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos, Pré-vestibular, Medicina Preventiva e de Apoio, 

                                                 
21 Sítio: http://www.sesc.com.br/main.asp Acessado em maio de 2009. 
22 Segundo o próprio discurso do SESC, encontrado no sítio da instituição, esta nasceu das preocupações do 

empresariado que desejavam encontrar soluções para os problemas sociais que enfrentavam. As lideranças 

empresariais do comércio, indústria e agricultura reuniram-se na cidade de Teresópolis para a Primeira 

Conferência das Classes Produtoras – I Conclap. Nessa mesma reunião foi aprovada a CARTA DA PAZ 

SOCIAL, que deu forma à filosofia e ao conceito de serviço social custeado pelo empresariado. 

http://www.sesc.com.br/main.asp
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Odontologia, Nutrição, Cinema, Teatro, Música, Artes Plásticas, Dança, Artesanato, 

Biblioteca, Esporte, Ação Comunitária e Assistência Especializada compõem o amplo 

leque de serviços que o SESC oferece aos trabalhadores do comércio de bens e serviços 

e à comunidade em geral (SESC, 2010). 

 

 

O SESC, através de seu Departamento Nacional, órgão executivo do Conselho 

Nacional, propõe as Diretrizes Gerais para a entidade e Políticas de Ação para os Programas de 

Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, realizando estudos, pesquisas e experiências 

para fundamentação técnica das atividades do SESC, e prestando assistência técnica sistemática 

às administrações regionais; tendo, assim, uma forte inserção na sociedade uma vez que em 

vários lugares do país, esta instituição é a única forma de acesso a estes serviços. 

Mas, é a área da Educação onde o SESC atua incisivamente. Há uma proposta de 

Educação e, sendo assim, há um sujeito que esse projeto educativo deseja formar. A instituição 

afirma que a Educação é um “caminho essencial para levar o trabalhador do comércio de bens 

e serviços e seus familiares a uma melhor qualidade de vida” (SESC, 2010). Dessa maneira, 

volta seu interesse desde crianças até adultos com o intuito de dar acesso à cidadania.  

Nos arquivos do SESC encontramos ainda o desejo de sujeito em seu projeto educativo, 

posto que há “toda uma diretriz voltada para a formação de pessoas cidadãs, dotadas de senso 

crítico, autônomas, solidárias, conscientes de seu papel como agentes das mudanças de que o 

País precisa, fundada em valores éticos” (SESC, 2010). Sendo assim, o SESC pensa a Educação 

com vistas à formação de indivíduos que se aproximam do sujeito desejado pelas teorias críticas 

da Educação. 

Dentre suas várias ações, o SESC promove o “Cinema vai à escola”. O projeto, 

implantado desde 2001, é tratado nessa dissertação como um discurso curricular. Dentre os 

enunciados desse discurso, destacamos a “qualidade do ensino público, através da ação de 

caráter cultural, interligando o cinema aos conteúdos curriculares” (Caderno de sinopses, p. 04) 

e a importância do desenvolvimento do aluno/a através do cinema para assim alcançar “um 

senso crítico, estético e cultural” (idem, p. 04). 

Percebemos, assim, que se inicia um enredado intertextual: não apenas com a 

proposição curricular da SEEL/PCR, mas com uma pedagogia que se apóia nas teorias críticas 

do currículo. Tais teorias, como já apresentadas em nosso referencial teórico, buscam romper 

com os moldes engessados de uma educação, propõem que haja uma problematização, uma 

contextualização dos conteúdos, que seja possível ao aluno em seus processos de ensino e 

aprendizagem sair dos modelos tecnicistas de pensamento, desenvolvimento e avaliação. Dessa 



96 

 

maneira, parece-nos, em primeiro momento, que o cinema proposto, dito pelo SESC, é um 

cinema propositivo e mais, que faz pensar, posto que este se ancora em sua ideia de Educação: 

 

O SESC "faz" Educação integrando seus espaços com a escola e com propostas 

culturais desenvolvidas em suas unidades, nas quadras de esportes, nas bibliotecas, 

nos teatros, nas galerias de arte, nos consultórios médicos, nos gabinetes dentários... 

porque educar não é uma ação restrita ao conhecimento livresco e tampouco uma 

atividade que se impõe ao ser humano. É algo que permeia todos os momentos da 

vida e se constrói na parceria com o indivíduo (SESC, 2010). 

 

 

Há outros lugares institucionais que fazem do SESC um lugar de enunciação do cinema 

como objeto curricular, contribuindo para o pronunciamento e a materialização desse discurso: 

são o Instituto de desenvolvimento, estudo e integração pela animação – IDÉIA, e o Cinema e 

Educação – Cineduc, contratados para realização de assessoria técnica e pedagógica do projeto. 

Há uma concessão de autoridade, de poder para o pronunciamento desses discursos. Os lugares 

institucionais que escancionamos em nossa análise são o próprio SESC, a sua Gerência cultural, 

seus departamentos regionais, mas, também, estas duas instituições. 

O IDÉIA é uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve ações sociais de 

formação, bem como a divulgação da Animação. A partir da sua representação do ANIMA 

MUNDI, desde 2003, vem ampliando suas ações educativas, promovendo largamente a 

linguagem Animação. É também uma instituição referência no campo da animação, sendo 

constantemente requisitada para desenvolver formações no campo da educação, envolvendo o 

audiovisual tanto no país quanto no exterior. 

O instituto desenvolve atividades de ensino, pesquisa e documentação, assim como a 

divulgação de informações sobre a Animação, além de gerenciar um amplo acervo construído 

ao longo de 15 anos de promoção do festival Anima Mundi. O IDÉIA “tem como seu principal 

projeto o ‘Anima Escola’, que acontece nas Escolas Municipais do Rio de Janeiro há sete anos. 

Estão incluídos nos objetivos futuros do IDÉIA: a edição de livros, vídeos e DVDs didáticos 

sobre animação, bem como a multiplicação de atividades formativas para todo o Brasil” 23. O 

IDÉIA tem como missão “realizar atividades de ensino, pesquisa, documentação, informação e 

difusão, ligadas à linguagem da animação” visando “tornar-se uma referência em atividades 

com o uso da linguagem da animação, difundindo e multiplicando nossas ações para todo o 

Brasil e o exterior” (idem). 

                                                 
23 http://www.animamundi.com.br/pt/anima-escola/instituto-ideia/instituto-ideia:88.html Acessado em janeiro de 

2010. 

http://www.animamundi.com.br/pt/anima-escola/instituto-ideia/instituto-ideia:88.html
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Já o Cinema e Educação - CINEDUC, outro lugar de enunciação do discurso do cinema 

no currículo, foi criado em 1970 e tem o intuito de promover junto às crianças e aos jovens a 

possibilidade de conhecer os elementos da linguagem cinematográfica, usados pelos cineastas 

para realizar suas obras, criando “plateias críticas, que não recebiam passivamente os valores 

difundidos pelo cinema e pela televisão”.24 

Como fruto de seu largo trajeto, CINEDUC vem acompanhando o desenrolar da 

discussão do cinema e educação, preocupado com o desenvolvimento da sociedade e com as 

questões cotidianas:  

 

Nesses 40 anos de existência do Cineduc, vimos o crescimento enorme do volume de 

mensagens visuais, o advento do vídeo e da informática. Os meios de comunicação 

adquiriram grande poder e são hoje os verdadeiros construtores de visões de mundo 

e do gosto estético, em grande parte elaborados a partir de interesses de mercado. 

Como toda linguagem, as linguagens visuais possuem elementos óbvios, explícitos, 

de fácil compreensão, e elementos sutis, semânticos, que são muitas vezes só 

percebidos pelo subconsciente. Quanto mais atentos estivermos na apreciação de uma 

obra, melhor percebemos os pontos de vista do autor, seus valores políticos e éticos, 

mais fácil se torna interpretá-la e julgá-la e, sem dúvida, extraímos dela maior prazer 

estético. No caso da fotografia, da reportagem e do documentário, esse conhecimento 

se faz ainda mais necessário, pois como são trabalhos captados do real, tendem a ser 

interpretados como a realidade em si, e não como o resultado do ponto de vista do 

autor. 

Da mesma forma que saber juntar as letras para formar palavras não significa saber 

interpretar um texto, olhar não significa saber ver (idem). 

 

Há, no discurso curricular do SESC, sínteses dos enunciados produzidos nesses lugares 

enunciativos. Para dizer do cinema, como objeto do saber, ressalta-se uma gramática recorrente 

da educação para o olhar. O que é levado em conta por esta instituição é que os olhos são janelas 

fronteiriças entre o ser e o mundo, percebendo que “os olhos trazem à nossa consciência aquilo 

que nos cerca e também revela muito sobre o caráter e os sentimentos dos seres. Olhar nos olhos 

é um sinal de força e de lealdade” (SESC, 2010). 

Para os gregos, existiam dois tipos de olhar: o olhar receptivo e o olhar ativo. 

O olhar receptivo, passivo, decorre do simples fato de possuirmos a capacidade de 

ver, ou seja, de recebermos estímulos luminosos na nossa retina. Nós vemos, mesmo 

sem ter a intenção, o que está na nossa frente. O olhar ativo, ao contrário, é o olhar 

de quem vê o mundo com atenção, de quem busca, de quem pretende compreender 

ou simplesmente apreciar o que o mundo exterior proporciona. Este é o olhar do 

sábio, do cientista e do artista, das pessoas que transformam o que percebem em 

ideias, conhecimento, poesia, arte (SESC, 2010). 

                                                 
24 http://www.cineduc.org.br/ Acessado em março de 2008. 

http://www.cineduc.org.br/
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O CINEDUC pauta assim seu trabalho em uma sensibilização do olhar, sensibilizar para 

ver, baseando-se em estudos filosóficos, criando técnicas e recursos didáticos, estando 

empenhados na “capacitação de professores para trabalhar com as linguagens audiovisuais nas 

escolas, já que este é o melhor meio de difundir e multiplicar esse conhecimento” (SESC, 2010). 

Objetos, conceitos e gramática que compõem os enunciados do cinema na educação, 

dentro da rede discursiva do SESC e que remetem aos grandes temas, dão substância aos 

enunciados em defesa de processos de ensino e aprendizagem que têm como ferramentas 

pedagógicas a difusão do cinema e a cultura brasileira. 

O que está posto pelo SESC é que o cinema, particularmente em uma ação como a do 

projeto “A escola vai ao cinema” é, sim, um grande dinamizador de aprendizagens, defendendo 

inclusive que o cinema tem essa potência desde tempos idos como na pré-história do cinema:  

A modalidade de Cinema e vídeo, do SESC Amapá, integrou a programação do 

Primeiro Encontro de Educadores de EJA e ministrou uma oficina para 78 pessoas, 

entre elas educadores e professores da capital e do interior do Estado. [...] Entre as 

propostas apresentadas, de dinamização das aulas, estava o projeto A Escola vai ao 

cinema, utilizado como valioso recurso didático. Na ocasião foi exibido Ilha das 

flores, do diretor Jorge Furtado. Como sugestão de aproveitamento foi apresentado o 

texto O bicho, de Manuel Bandeira, para que os grupos estabelecessem relações e 

analogias entre os dois enfoques. Após intensa troca de ideias e de informação, aliada 

a muita diversão e competição entre os grupos, veio a substancial ajuda do Jogo 

Autoria, do A Escola vai ao Cinema, na construção e produção coletiva de um 

roteiro cinematográfico. O que mais despertou a atenção e sensibilizou os 

participantes foi a possibilidade de os alunos captarem esse manancial de 

conhecimentos como aprofundamento, e de incremento das aulas, já que a proposta 

era fixar a aprendizagem na operacionalização dos jogos, para que os integrantes de 

cada grupo pudessem explorá-los no enriquecimento das aulas em suas escolas. (Jogo 

Autoria: um leque de oportunidades para o educador. In: Notícias dos regionais – 

informativo interno SESC)  

 

O enunciado da dinamização aqui apresentada no discurso do cinema como objeto do 

saber no campo curricular afasta-se de nossa conceituação de cinema. Em nosso referencial 

teórico buscamos uma aproximação com o pensamento de Gilles Deleuze. Não fizemos um uso 

prescritivo de sua discussão sobre o cinema, posto que Deleuze não criou prescrições para a 

Educação sobre este, mas, sim, nos possibilitou pensar a partir do que pensava sobre o cinema. 

Sendo assim, o interdiscurso do SESC, sobre o uso do cinema, distancia-se de um fazer 

criativo, que potencialize pensar com e não apenas a partir de textos fílmicos. Analisamos 

também que tal proposta de dinamização de aprendizagens distancia-se de uma preocupação 



99 

 

mais concreta dos processos de ensino aprendizagem, uma vez que menciona “fixar a 

aprendizagem” como no recorte acima apresentado, aproximando-se muito mais de uma noção 

de conhecimento pronto e acabado. Para essa reflexão requer também pensarmos nos processos 

de ensino aprendizagem de forma mais objetiva, de como esses conhecimentos são processados. 

Kastrup (2007) nos fala que o sujeito é inventivo porque é inventado ou vice-versa. 

Não se trata de perguntar como a cognição põe em relação um sujeito e um objeto, 

mas como, do exercício concreto da cognição, surgem sujeito e objeto. Por certo, 

também não consiste em buscar, na investigação do sujeito, uma causa ou 

mecanismos da invenção, mas em encontrá-lo(s) ao final, efeito de um processo 

inventivo que envolve instâncias pré-subjetivas e pré-objetivas (KASTRUP, 2007, p. 

180). 

Kastrup nos ajuda a pensar que essa reflexão nos leva a uma concepção de sujeito 

cognitivo muito mais próxima do conceito de subjetividade do que o conceito de sujeito do 

conhecimento. Essa questão diz respeito aos limites concretos de um aprendizado que seja 

criativo, inventivo. 

Nos enunciados do SESC do cinema no currículo, que pode significar a ampliação das 

ferramentas pedagógicas, analisamos o cinema como aliado didático e pedagógico para educar 

o olhar, por meio de uma alfabetização. O SESC apresenta um desejo de se distanciar de uma 

proposta tradicionalista nos apresentando, em uma síntese, como o cinema é proposto para ser 

levado para dentro da escola:  

Desde 2003, com fornecimento de material de apoio pedagógico e realização de 

oficinas, o projeto atua diretamente na captação de alunos e professores, no que diz 

respeito à linguagem audiovisual e sua leitura crítica – uma espécie de 

“alfabetização”, que traz à tona a leitura consciente dos códigos audiovisuais 

assimilados de forma mecânica no cotidiano (Caderno de sinopses, p. 04) 

O SESC apresenta um discurso curricular que se aproxima de vertentes críticas, 

afastando-se de práticas limitadoras que inviabilizam a criatividade e o desenvolvimento da 

autonomia. 

Há que se destacar no discurso do SESC, pelo cinema na Educação, uma preocupação 

em envolver professores/as em suas práticas, uma vez que desde o ano de “2006 o projeto 

apresenta uma novidade: a inclusão de oficinas de animação para alunos e professores, e o início 

de um processo de reformulação do material de apoio pedagógico, que agora passará a constar 

de uma revista do projeto” (Caderno de sinopses, p. 04).  
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Entretanto, ainda no material didático/pedagógico datado de 2008, encontramos 

orientações expressas de como utilizar os textos fílmicos. Para cada um dos filmes sugeridos, 

curta, média ou longa metragem, encontramos a seguinte organização: uma ficha técnica do 

filme; uma sinopse; um breve currículo do filme (premiações); informações sobre o diretor; 

comentários sobre o filme e sugestões de aproveitamento do texto em sala de aula. Esse aporte 

didático serve de guia para o professor que poderá orientar (ver Anexo V) suas aulas após ver 

os filmes. Essa recorrência didática, que pretende situar o professor num processo reflexivo 

sobre o objeto cinema, distancia-se de um cinema para pensar, para criar. Temos assim, a 

instituição em análise, ora aproximando-se, ora distanciando-se de uma mesma perspectiva, a 

pedagogia tradicional.  

Fazer uma reescrita do que é a instituição e seus lugares de enunciação, autores e objetos 

não basta para fazer emergir os discursos produzidos sobre cinema na educação. Além desses 

referidos campos escancionados, recortamos também uma gramática. Há uma gramática 

específica que nos diz sobre este discurso, o discurso do cinema como componente de um 

projeto curricular: o cinema conteúdo, o cinema educativo, a transformação de indivíduos, a 

capacitação, leitura/alfabetização para o audiovisual, a construção de valores e identidade, o 

desenvolvimento do senso crítico, a parceria, a ferramenta didático/pedagógica, a leitura crítica.  

Em sua própria proposta pedagógica para o projeto A Escola vai ao cinema, o SESC 

apresenta o cinema como conteúdo que contribui para o desenvolvimento das disciplinas. Está 

expresso nas várias orientações para o uso do texto fílmico dos materiais didático-pedagógicos, 

“sugerindo” em quais disciplinas usar, bem como orientações de como abordá-los (ver anexo 

VI). 

Encontramos, dessa forma, uma aproximação com a limitação do uso e da criação 

através dos filmes. Recomendá-los para que abordem temáticas específicas não é o mesmo que 

interdisciplinaridade, não garante inclusive que ao assistir alunos/as possam fazer abstrações 

para além do que está sendo proposto/sugerido pela metodologia. 

Outro verbete da gramática encontrada é o cinema educativo, um cinema a favor da 

Educação. O que está proposto metodologicamente é bem similar à ideia de cinema enquanto 

recurso didático. Diferencia-se, no entanto, por abrigar questões maiores como o desejo de 

formar determinados sujeitos, um processo de subjetivação e uma relação de poder instituída:  

 

O projeto A Escola vai ao Cinema tem seu foco concentrado na transformação dos 

indivíduos, através de informação, capacitação e desenvolvimento de valores. [...] O 

projeto fornece aos alunos e professores ferramentas para acompanhar as mudanças 
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sociais e tecnológicas, bem como para desenvolver habilidades especificas que lhes 

garantam condições para o pleno exercício da cidadania. (Proposta pedagógica do 

projeto, 2001, p. 06). 

 

 

Tal ideia remonta não apenas à ideia de competência que discutimos no espaço de 

diferenciação da SEEL/PCR, como também se aproxima do desejo de formação do mesmo 

sujeito, um sujeito crítico. O cinema educativo é um cinema que opera dentro e nas 

subjetividades, é um cinema pedagogizado, que está a serviço de, presta lealdade ao modelo de 

indivíduo que é formado em acordo com o modelo educacional que se crê e se exercita. 

Para análise da discussão desse último termo e do termo da gramática que toca à 

produção identitária, trouxemos as ponderações de Tomaz Tadeu da Silva (2007) sobre esse 

campo de forças, que é o currículo como prática de significação, a produção de identidades e 

em consonância com nosso aporte teórico:  

 

[...] Sob a ótica dos estudos culturais, todo conhecimento, na medida em que se 

constitui num sistema de significação, é cultural. Além disso, como sistema de 

significação, todo conhecimento está estreitamente vinculado com relações de poder. 

É dessa perspectiva que os estudos culturais aparentemente tão diversos quanto 

exibições de museus, filmes, livros de ficção, turismo, ciência, televisão, publicidade, 

medicina, artes visuais, musica... [...]. Tal como a educação, as outras instancias 

culturais também são pedagógicas, também tem uma “pedagogia”, também ensinam 

alguma coisa. Tanto a educação quanto a cultura em geral estão envolvidas em 

processos de transformação de identidade e de subjetividade (SILVA, 2007, p. 139). 

 

 

Dessa forma, entendemos que o cinema por si mesmo é uma pedagogia e, sendo levado 

para o campo do currículo, é uma pedagogia em favor de outra pedagogia. Ou seja, é 

pedagogizado. Nos enunciados do SESC a materialidade dessa pedagogia – os enunciados do 

cinema e sua justificativa – considera  

 

a presença crescente dos meios audiovisuais (Cinema, vídeo e televisão) na formação 

do homem contemporâneo, a Escola não pode ignorar a existência desses novos 

veículos de informação, conhecimento e produção de cultura, mas, pelo contrário, 

deve agregá-los como instrumentos pedagógicos, explorando o potencial educativo 

dos mesmos (email enviado pelo SESC à SEEL/PCR, em 2007). 

 

 

Outro termo da gramática que recorre no discurso do SESC é a capacitação. Em nossa 

análise “capacitação” refere-se ora aos alunos/as, ora aos professores/as. A ação de capacitar 

significa tornar hábil, capaz, dotar alguém de alguma habilidade. Em nosso arquivo, essa 

possibilidade de tornar hábil alunos/as remete a ensinar a olhar, e ao professor, aprender para 

ensinar a olhar. Vejamos os recortes do arquivo abaixo:  
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Para os professores, há ênfase na qualificação para o trabalho com filmes em sala de 

aula, através da capacitação em linguagem audiovisual [...] Os docentes também 

podem aprender técnicas básicas de animação para o uso em classe, através da oficina 

de animação para professores. Com os alunos, o projeto procura desenvolver, a partir 

do gosto pelo cinema, o senso crítico, estético e cultural sobre seu país e o mundo, e 

o interesse pela pesquisa. (Proposta pedagógica do projeto, 2010) 

O curso, voltado para professores, pretende instrumentalizá-los para o uso dos 

recursos audiovisuais em suas atividades de ensino e pesquisa. Discutindo, 

problematizando e reeducando o olhar que a escola e os docentes lançam sobre tais 

veículos. (email enviado pelo SESC à SEEL/PCR, em 2007). 

 

 

A ideia de capacitação, nos moldes operados pelo SESC, afasta-se da ideia de criação 

de problemas para que o aprendizado aconteça de maneira significativa. Afasta-se inclusive da 

ideia do professor/as como construtor de seus aprendizados de forma autônoma e coletiva, 

fazendo com que consumam as formações sem processá-las, transformá-las e criá-las. Sendo 

assim, ocorre apenas um consumo dessas formações posto que, tanto professores quanto alunos, 

participam de uma proposta pedagógica e metodológica finalizada, pronta.  

Dois termos da gramática que se articulam, leitura/alfabetização para o audiovisual e a 

construção de valores e identidade, estão também ligados à discussão do desejo de sujeito, 

atrelado ao modelo/filosofia de Educação. Em quase todos os textos do arquivo SESC, a 

preocupação com o ensinar para ver aparece, é um dos objetivos maiores do projeto “A escola 

vai ao cinema”, pois “o projeto atua diretamente na capacitação de alunos e professores, no que 

diz respeito à linguagem audiovisual e sua leitura crítica – uma espécie de “alfabetização”, que 

traz à tona a leitura consciente dos códigos audiovisuais [...] (Caderno de sinopse de filmes, 

2007). 

 

 

ESPAÇO CORRELATIVO SESC 

SUJEITOS (função autor) Especialistas do IDEIA e Cineduc  

OBJETOS 

Dinamização dos processos de ensino e aprendizagem, 

ampliação das ferramentas pedagógicas, difusão do 

cinema e cultura brasileira. 

GRAMÁTICA 

Cinema conteúdo, cinema educativo, transformação de 

indivíduos, capacitação, leitura/alfabetização para o 

audiovisual, construção de valores e identidade, senso 

crítico, parceria, ferramenta pedagógica, leitura crítica  

LUGARES 
Gerência cultural, Departamentos regionais (Acre, 

Amapá...), IDÉIA, Cineduc 
Quadro III – Espaço correlativo SESC 
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5.2 Identidade nacional, parceria e educação para ver - Espaço colateral 

 

Assim como analisamos no capítulo do Espaço colateral da SEEL/PCR, trataremos aqui, 

em consonância com nosso referencial teórico e metodológico, da coexistência de discursos no 

discurso do SESC, especificamente em seu discurso sobre o cinema no campo da educação. 

Dessa maneira, a memória discursiva elucidada e, aqui tratada, reporta-nos a homogeneidades 

que se ligam aos enunciados, conformando as regras de enunciação. Assim como no capítulo 

dedicado à SEEL/PCR, traremos nessa sessão das memórias interna e externa do SESC.  

Buscamos na memória externa os enunciados sobre o fortalecimento no campo da 

educação e da cultura, bem como o discurso da parceria no âmbito do sistema S25, público-

privado para estas ações em prol da qualidade da educação para o trabalho.  

Há uma política educacional no sistema que perpassa cada uma das onze instituições 

que o compõem: “O chamado Sistema "S" é formado por organizações criadas pelos setores 

produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas) com a finalidade de 

qualificar e promover o bem-estar social de seus trabalhadores” (Sítio do SENAI)26 

O SESC, juntamente como as demais instituições do referido sistema, promovem 

Educação com o intuito de contribuir com desenvolvimento nacional. Em sua orientação 

política para a Educação, “a ação do Serviço Social do Comércio na sociedade brasileira aponta 

de forma clara que a educação sempre esteve presente como um campo de atuação. [...] Sua 

ação tem direcionado esforços para onde há maior defasagem de atendimento por parte das 

políticas públicas [...] (Modelo de Educação do SESC: Modulo político, 1997, p. 03). O SESC 

também afirma que é prioridade de suas ações o fortalecimento cultural de seus beneficiários, 

em confluência com a educação provida pelo Estado. 

Analisamos que o enunciado da política educacional do SESC coexiste também com o 

discurso da insuficiência do Estado em promover qualitativamente a Educação básica:  

                                                 
25 A Constituição brasileira (Artigo 149) prevê algumas contribuições que podem ser instituídas exclusivamente 

pela União: contribuições sociais; contribuição de intervenção no domínio econômico; contribuição de interesse 

das categorias profissionais ou econômicas. O sistema S tem base legal neste último tipo de contribuição. O 

sistema S é um conjunto de onze instituições: SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; SENAC - 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio; SESC - Serviço Social do Comércio; SESCOOP - Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo; SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; SESI - 

Serviço Social da Indústria; SEST - Serviço Social de Transporte; SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte; DPC - Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha; INCRA - Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária; SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; Fundo 

Aeroviário - Fundo Vinculado ao Ministério da Aeronáutica. 
26 Informações levantadas no sítio do SENAI: http://www.senai.br/br/ParaVoce/faq.aspx. Acessado em 23 de 

janeiro de 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SENAR
http://pt.wikipedia.org/wiki/SENAC
http://pt.wikipedia.org/wiki/SESC
http://pt.wikipedia.org/wiki/SESCOOP
http://pt.wikipedia.org/wiki/SENAI
http://pt.wikipedia.org/wiki/SESI
http://pt.wikipedia.org/wiki/SEST
http://pt.wikipedia.org/wiki/SENAT
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=DPC&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/INCRA
http://pt.wikipedia.org/wiki/SEBRAE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Aerovi%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Aerovi%C3%A1rio
http://www.senai.br/br/ParaVoce/faq.aspx
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A qualidade do ensino de 1o. grau no Brasil é definida pelo Fundo das Nações Unidas 

para Infância (UNICEF) como uma das piores do mundo. As dificuldades do sistema 

educacional brasileiro são históricas e apontam para a falta de investimento 

governamental em recursos humanos e materiais. A promoção automática, a 

diminuição de espaços na escolha dos livros didáticos, o empobrecimento da 

formação e das condições de trabalho dos docentes mostram o processo de destruição 

e fragmentação da educação escolar (Modelo de Educação do SESC: Modulo político, 

1997, p. 04) 

 

 

E ainda,  
 

Há no campo pedagógico uma dificuldade de articulação dialética entre teoria e 

prática. Se podemos observar o crescimento das pesquisas e avanços na teoria 

pedagógica, por outro lado estas são apartadas da prática cotidiana do professor. Tal 

fato leva a dificuldade de apropriação efetiva do conhecimento pelos alunos, 

repetência e distanciamento da educação escolar com relação às demandas da 

“sociedade do conhecimento” tal como vislumbramos neste final de século (ibidem, 

p. 0). 

 

 

Há sem dúvida uma crítica ao poder público pelo Sistema S – em nosso foco pelo SESC 

– para que suas ações tenham como especial interesse a Educação. Além dos recortes dos 

discursos apresentados, a política educacional da instituição aqui em análise toma por 

justificativa os insucessos dos vários planos educacionais27. Traz em seu discurso ainda a 

reflexão de que “a escola se expande, mas não dá conta de um processo de escolarização que 

atenda à necessidade social quanto a uma educação de qualidade para a totalidade da 

população” (ibidem, p. 04). 

Assim, essa memória externa reporta-se a um discurso que se contrapõe ao modelo 

educativo público, por ter compreensão de que o Estado deve ser provedor da Educação Básica, 

mas que este não o faz a contento. Daí, a existência de suas ações culturais e educativas como 

fortalecimento/complemento das lacunas deixadas pelo sistema público e as várias ações em 

parceria com os diversos ministérios como o da Educação e o do Trabalho e Emprego. 

Ao mesmo tempo em que faz uso das lacunas do Estado em relação à Educação, o SESC, 

e todo Sistema S, desenvolvem suas ações em parcerias com o poder público. O discurso do 

SESC e todo sistema S em prover Educação e cultura nos reporta ao discurso de parceria, de Di 

Piero, e de participação, em Porto, já discutidos anteriormente. Mesmo sendo um discurso 

                                                 
27 O documento do SESC refere-se a planos como I Plano Setorial (1972/74), II Plano Setorial (1975/79), III Plano 

Setorial (1980/85), Programa de Ação Governamental da Nova República para o setor da Educação (1987/91), 

Plano Decenal de Educação para Todos (1994/2003). 
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crítico à Educação Pública, o sistema S comunga, faz intertextos com bases teóricas e 

metodologias para seus princípios de educação básica e profissional. 

A parceria é outro termo recorrente, já analisado por nós no espaço de diferenciação da 

SEEL/PCR. O SESC aproxima-se de um conceito de parceria que muito mais expressa um 

“fazer por” que fazer com, fazer e construir junto. 

Em virtude de defeito apresentado pelo equipamento de ar condicionado na sala de 

cinema [...], informamos o cancelamento das sessões do projeto [...]. Assim que o 

problema for solucionado comunicamos imediatamente a essa gerência para a 

imediata retomada do projeto. Reiteramos a importância da parceria para o SESC e 

o desejo de renová-la no ano de 2007. Esperamos ampliá-la no sentido de atender 

mais escolas, estudantes e professores, contribuindo assim para a dinamização e o 

enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem. (Ofício do SESC enviado 

SEEL/PCR em 2006) 

E ainda,  

Em Tubarão, os professores da rede municipal de ensino fizeram parceria com o 

SESC e recebem semestralmente cursos de aprimoramento para trabalhar melhor os 

filmes do projeto A escola vai ao cinema. [...] A Escola Municipal Daniel Batista já 

se beneficiou da parceria e comemorou seu aniversário de 24 anos, em abril de 2007, 

participando do A escola vai ao cinema. (Caderno de sinopse de filmes, 2007). 

Ancorados ainda na teorização de Di Piero (2001), parceria passa de construção 

orgânica, de fazer junto/com para definir relações de execução de tarefas e projetos já pensados 

por uma das partes sem que haja intervenções na filosofia ou metodologia de projetos, 

programas, materiais pedagógicos entre outros. Designa muito mais convênio que o sentido 

integral de parceria. 

 No que toca a memória interna, temos a questão da educação do olhar e da identidade 

nacional. Há uma preocupação em desenvolver certos valores, no caso do uso dos filmes, 

valores que fortaleçam e conformem um nacionalismo e um regionalismo a partir do acervo 

selecionado. “O projeto enfatiza também a importância de o aluno desenvolver, a partir do 

cinema, o senso crítico, estético e cultural a respeito de seu país e do mundo, bem como o 

interesse pela pesquisa” (Caderno de sinopse de filmes, 2007), dinamizando o “processo de 

ensino-aprendizagem, para a ampliação do leque de ferramentas pedagógicas e para a difusão 

do cinema e da cultura brasileira.” (email enviado pelo SESC à SEEL/PCR, em 2007). Filmes 

como Narradores de Javé, Ilha das flores, Carlota Joaquina, Espelho D’água – uma viagem 

ao Rio São Francisco e Cinema, aspirinas e urubus, por exemplo, contribuem para o 

fortalecimento de uma identidade brasileira prevista por esse currículo. Reforça, assim, o 
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enunciado já discutido por nós anteriormente, à luz de nosso referencial teórico, que o currículo 

forja identidades e está dentro de um campo de poder, expressando uma porção da cultura. 

 

  

 
  

COEXISTÊNCIA 

DISCURSIVA 

 

SESC 

 

 

Memória discursiva, 

redes discursivas, 

interdiscurso, séries 

discursivas a que presta 

lealdade. 

 

 

Cinema Educativo, Cinema ferramenta pedagógica, alfabetização do 

olhar/educar o olhar, cinema no currículo, leitura crítica do cinema, 

desenvolvimento do senso crítico, estético e cultural (brasileira). 

 
Quadro IV – Espaço colateral SESC 
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6. REGULARIDADES ENUNCIATIVAS 

 

  

Neste capítulo realizamos, em aproximação com Carvalho (2004) e Foucault (2008), 

uma análise que buscou evidenciar e relacionar ditos, enunciados sobre o cinema no campo do 

currículo encontrados nos textos da SEEL/PCR e SESC que compuseram nosso arquivo.  

 As regularidades enunciativas, segundo Foucault (2008, p. 164), são caracterizadas por 

um conjunto de enunciados que seja possível de estabelecer uma diferença entre o que é 

considerado novo e o que não é.  

 

Podemos encontrar performances verbais que são idênticas do ponto de vista da 

gramática vocabulário, sintaxe e, de uma maneira geral, a língua; que são igualmente 

idênticas do ponto de vista da lógica (estrutura proposicional, ou sistema dedutivo no 

qual se encontra situada); mas que são enunciativamente diferentes. [...] É preciso, 

pois, distinguir entre analogia linguística (ou tradutibilidade), identidade lógica (ou 

equivalência) e homogeneidade enunciativa. São dessas homogeneidades - 

exclusivamente -que a arqueologia se encarrega. Ela pode ver surgir uma prática 

discursiva nova através das formulações verbais que permanecem linguisticamente 

análogas ou logicamente equivalentes (retomando, às vezes, palavra por palavra, a 

velha teoria da frase-atribuição e do verbo-ligação, os gramáticos de Port-Royal 

abriram uma regularidade enunciativa cuja especificidade a arqueologia deve 

descrever). Inversamente, ela pode negligenciar diferenças de vocabulário, pode 

passar sobre campos semânticos ou organizações dedutivas diferentes, se for capaz de 

reconhecer em ambos, e apesar da heterogeneidade, uma certa regularidade 

enunciativa (desse ponto de vista, a teoria da linguagem de ação, a pesquisa sobre a 

origem das línguas, o estabelecimento das raízes primitivas, tais como as encontramos 

no século XVIII, não são "novos" em relação às análises "lógicas" feitas por Lancelot). 

(ibidem, p. 164-165). 

 

 

Dessa maneira, regularidade não quer dizer para nós um apanhado de elementos iguais 

que se agrupam de maneira definitiva. Estas regularidades se caracterizam por campos 

homogêneos de regularidades enunciativas de uma formação discursiva, mas que tais campos 

diferem entre si. 

Consideramos na análise apresentada nesse capítulo, os enunciados que se entrecruzam 

sobre cinema e Educação, cinema no campo do currículo. As homogeneidades enunciativas 

possuem sua identidade sem que necessariamente caminhem de igual forma ou haja 

predominância de uma sobre a outra, mas que apresentem certo número de relações. 

Analisamos, ainda, nessas regularidades as oposições intrínsecas que aparecem na própria 

formação discursiva levando em conta que oposição não aparece como algo terminal, 

incompatível ou negativo, mas, sim, contraditórias com relação ao mesmo objeto, com “duas 
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maneiras de formar enunciados, caracterizados uns e outros por certos objetos, certas posições 

de subjetividade, certos conceitos e certas escolhas estratégicas” (FOUCAULT, 2008, p. 173). 

 Apresentamos um quadro28 não com o desejo de síntese, mas para melhor visualização 

e entendimento de como a tessitura dessa rede vai se dando. Nessa perspectiva, fomos 

costurando nossa compreensão de como os discursos sobre cinema no campo da educação no 

discurso da SEEL/PCR foram se constituindo. 

 

 

REGULARIDADES ENUNCIATIVAS 

HOMOGENEIDADES ENUNCIATIVAS OPOSIÇÕES 

INTRÍNSECAS 

Enunciados reitores Enunciados derivados Hierarquias internas Divergência na forma de dizer 

Pedagogia Crítica 

- Ideologia 

- Criticidade 

- Relações sociais 

- Conscientização 

 

 

 

 

 Educação para cidadania; 

 

 Desenvolvimento de 

competências; 

 

 Pensamento crítico; 

 

 Currículo interdisciplinar; 

 

 Educação para uma nova 

sociedade; 

 

 Sujeito crítico, 

questionador; 

 Processo ensino-

aprendizagem com foco 

no sujeito. 

 

 Aquisição de conteúdos 

x criação de 

aprendizagens 

autônomas;  

 

 Desenvolvimento do 

senso crítico x criação 

de problemas como 

potência para 

aprendizagens 

significativas; 

 

 Desenvolvimento de 

competências x 

interdisciplinaridade 

 

 Parceria x 

produções/criações 

internas 

 

 

 Cinema como arte, criação, 

fruição x cinema para 

ensinar a olhar 

 

 Educação para cidadania x 

Educação para preparação 

para o mundo, respeitando 

a diversidade 

 

 Cumprimento de atividades 

x Parceria, participação, 

autonomia, coletividade 

 Produção do conhecimento 

significativo, 

problematizador e coletivo 

x Realização de atividades 

prescritas, “pré-moldadas” 

 Professor/a mediador x 

professor executor 

Desenvolvimento cultural 

 

- Cultura erudita  

 

- Cultura como conteúdo e 

manifestação  

social  

 

- Multiculturalismo 

 Identidade nacional; 

 

 Identidade regional; 

  

  Currículo e cultura; 

 

 Formação do sujeito 

como demanda de uma 

sociedade de diferenças. 

 

 

 Identidade nacional x 

identidade global 

 Cultura como erudição 

x cultura como 

produção de vivências 

cotidianas 

 Sujeito crítico x sujeito 

autônomo 

 

 Sujeito crítico x atividades 

prescritas 

 Cinema no currículo como 

provedor de criticidade x 

cinema no currículo 

construtor identitário  

 Alunos/as críticos e 

professores/as mediadores 

x alunos e professores 

capacitados 

Quadro V – Regularidades enunciativas SEEL/PCR e SESC 

 

 

                                                 
28 Quadro baseado no quadro utilizado por Carvalho (2009) no relatório de pesquisa “Avaliação do Plano de Ações 

Articuladas (PAR) no Contexto do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”. 
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6.1 Homogeneidades: semelhanças, aproximações que se diferenciam  

  

 Tratamos nessa seção da análise das homogeneidades encontradas nos discursos sobre 

cinema da SEEL/PCR e SESC. Buscamos, como apresentado em nosso referencial 

metodológico, uma aproximação com o desenho da metodologia de Foucault (2008) e Carvalho 

(2004). Analisar as homogeneidades não se trata de buscar semelhanças necessariamente ou 

aspectos iguais nos enunciados. Também não os analisamos no que divergem, não buscamos 

contradições ou qual a causa de discursos parecerem “iguais”. Ressaltamos que nenhum 

discurso é igual, mesmo que estes estejam escritos ipsis literis. Há uma regularidade, mas há, 

também, esses campos, essas regularidades que diferem entre si:  

 

Podemos encontrar performances verbais que são idênticas do ponto de vista da 

gramática vocabulário, sintaxe e, de uma maneira geral, a língua; que são igualmente 

idênticas do ponto de vista da lógica (estrutura proposicional, ou sistema dedutivo 

no qual se encontra situada); mas que são enunciativamente diferentes 

(FOUCAULT, 2008, p. 164). 

 

Assim, as homogeneidades tanto podem guardar formulações equivalentes do ponto de 

vista linguístico e também diferenças desenhando-se dessa maneira “certo número de 

desligamentos e articulações” (ibidem, p. 165), devendo existir entre tais homogeneidades 

relações e interdependências.  

 Em nossa análise, o quadro nos serve para compreendermos que as homogeneidades 

que ressaltamos também abrigam suas particularidades. Não buscando igualdades, percebemos 

que o que acontece com as regularidades é que estas dão suporte aos discursos. Em nosso caso, 

os discursos do cinema na Educação. Na pesquisa, os enunciados reitores nos permitiram 

observar os objetos que emergem.  

Temos em nossa composição das homogeneidades os enunciados maiores, reitores, os 

enunciados que deles derivam e a hierarquização dos enunciados. Inicialmente, abordamos o 

enunciado reitor “Pedagogia crítica”. Este se pauta nas questões da ideologia, do poder, das 

classes sociais, do capitalismo, da resistência da reprodução cultural. Surgem contrapondo-se 

às teorias tradicionais que têm por princípio o foco no planejamento, na eficiência, na didática, 

na metodologia, no ensino, entre outros. 

Há uma gramática que também recorre no campo das homogeneidades: ideologia, 

criticidade, relações sociais e conscientização. Partindo dessa gramática, analisamos que outros 

termos derivam – os enunciados derivados. Sendo assim, elucidamos a Educação para 

cidadania; o desenvolvimento de competências; o pensamento crítico; o currículo 
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interdisciplinar; a educação para uma nova sociedade; o sujeito crítico, questionador e o 

processo ensino-aprendizagem com foco no sujeito, com enunciados que derivam do enunciado 

Pedagogia crítica. Percebemos uma articulação entre esse elemento e o que abriga a Pedagogia 

crítica. Ao contrário da pedagogia tradicional que se preocupa em moldar objetivos que 

atendam a uma educação de massa, limitando-se ao ensino de habilidades como ler, escrever e 

contar, sem levar em conta, muitas vezes, as questões subjetivas ou uma formação mais ampla 

onde o sujeito seja levado a pensar sobre os próprios processos de aprendizagem; a pedagogia 

crítica visa colocar em questão os próprios pressupostos da educação, uma vez que se relaciona 

com teorias críticas e estas “são teorias de desconfiança, questionamento e transformação 

radical” (SILVA, 2007, p. 30).  

A análise sobre ideologia, enquanto elemento do enunciado reitor Pedagogia crítica, 

remete a um desenvolvimento de um pensamento crítico. No entanto, crítico não significa, 

necessariamente, um pensamento liberto, criativo. A criticidade em nossa análise ancora-se nas 

reflexões sobre a sociedade, sobre os sujeitos, as relações destes nessa sociedade. É nesse 

enunciado reitor que encontramos convergências entre os enunciados derivados e o enunciado 

reitor: o discurso da Educação para cidadania reporta-se a uma formação de sujeitos críticos 

que, sendo assim, possam desenvolver competências e aprendizados mais significativos.  

Outro termo dos enunciados derivados é o currículo interdisciplinar; este, por sua vez, 

aparece como um potencializador de saberes, articulando conteúdos com o intuito de respaldar 

as aprendizagens significativas, ligando conhecimentos científicos e do senso comum. Tal 

currículo coloca em questão a sociedade, o contexto e as condições nas quais é forjado. É 

pensado para formar um sujeito atuante e autônomo dentro dessa sociedade, que possa elaborar 

questionamentos sobre sua condição e sobre suas próprias aprendizagens.  

O discurso sobre cinema na Educação é construído por esses enunciados. Ele é usado, 

tanto pela SEEL/PCR, como pelo SESC, com a finalidade de desenvolver senso crítico, criar 

sujeitos atuantes numa sociedade que se modifica constantemente e é cada vez mais diversa. É 

nesse chão que o discurso do cinema no currículo articula-se com outros saberes e conteúdos 

desejando um sujeito que seja capaz de realizar pontes entre os saberes construídos, bem como 

fazer diversas leituras em uma sociedade multicultural. 

Quanto às hierarquias, esclarecemos que, assim como as homogeneidades na função 

enunciativa não significa encontrar igualdades, não buscamos por uma ação imediata de 

encontrar hierarquias. Analisamos que se estabelece uma relação de interdependência e não de 
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dominação de um enunciado sobre o outro. Essa interdependência está presente nos enunciados, 

posto que não haja discurso do currículo, do campo da educação que não se relacione com 

outros tantos, seja do mesmo campo ou de campos, aparentemente, distantes.  

Investigamos que além das regularidades todo enunciado é ativo e opera à sombra de 

outro. Ou seja, cada enunciado ao mesmo tempo em que cria condições, que dá suporte para o 

aparecimento de novos enunciados para fazer surgir os discursos, também abriga enunciados 

que aparecem anteriormente a outros, dando “passagem” para outros tantos. Sendo assim, a 

aquisição de conteúdos não é superior à criação de aprendizagens autônomas, como mostramos 

no quadro V. Percebemos que o elemento “aquisição de conteúdo” dá suporte ao aparecimento 

de “Aprendizagens autônomas” ressaltando, mais uma vez, que não existe nessa relação uma 

forma, um enunciado mais forte e tão pouco que o primeiro seja originário para o segundo e 

outros tantos seguintes.  

É relevante, para nós, observarmos como essas relações hierárquicas vão se dando: o 

“desenvolvimento do senso crítico” abre caminho para falarmos em “criação de problemas” ou 

a problematização das situações de aprendizagens. Assim como o “desenvolvimento de 

competência” que se articula com a discussão da interdisciplinaridade. Não analisamos as 

origens, quem veio primeiro ou o que mais importa, mas, sim, como já dito, que elementos, que 

enunciados desse discurso dão aparato para o surgimento de outros que são pronunciados 

simultânea ou posteriormente. 

A “parceria” x “produção criação interna”, embora remeta a uma ideia de sobreposição 

ou oposto, evidencia-nos algo bastante específico dessa interseção dos discursos da SEEL/PCR 

e do SESC sobre o cinema no currículo. Uma vez que em ambas as instituições a autonomia de 

fazer, de criar seus processos de ensino, a organização do currículo em ação não difere muito 

de dar/receber essas propostas para apenas executá-las. O que desejamos destacar, no entanto, 

é que tanto um termo quanto o outro, nos discursos da SEEL/PCR e SESC, não estão 

dissociados. Ao contrário, são amplamente possíveis de coabitarem. 

No enunciado reitor “Desenvolvimento cultural”, encontramos um diálogo com outros 

enunciados: a cultura erudita, a cultura como conteúdo e manifestação social e o 

multiculturalismo. A cultura aparece como enunciado reitor por diversos aspectos, dentre eles 

a cultura como uma discussão central da sociedade moderna tardia. Dialogando com Hall 

(1997), compreendemos que os meios de produção, circulação e troca cultural, têm sido 

alargados por meio das tecnologias e da corrida pela informação.  
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Estamos, em dias atuais, imersos em campos sem fronteiras quando discutimos cultura. 

O mundo globalizado toma às vezes da fixidez posta pela modernidade. O próprio conceito de 

cultura se dissolve por ter como chão a multiplicidade de sentidos e rebatimento desta, seja nas 

práticas cotidianas, seja na construção epistemológica. A indústria cultural, por exemplo, é uma 

das grandes mediadoras de processos culturais, e esta, a indústria cultural, parece mobilizar 

cada vez mais processos de construção identitária. 

Seguidos da reflexão de que o conceito de cultura há muito deixou de ser “manifestação 

de um povo”, apenas, e que independe e alcança espaços/tempos antes inimagináveis, 

analisamos os enunciados derivados que compõem o próprio enunciado reitor já citado. Um 

termo da gramática que está presente nos enunciados derivados é o da identidade nacional que 

se une à ideia de como ser brasileiro. Sob a proposta de difundir o cinema e a cultura brasileira, 

o SESC traz em seu repertório vários textos fílmicos, longas e curtas metragens, que retratam 

um jeito de ser brasileiro: o futebol, o nordeste, os imigrantes, as influências da cultura 

estrangeira, entre outras temáticas. 

Antes disso, dessa análise, refletimos sobre: o que é hoje cultura erudita? Ainda 

prevalece, a cultura erudita, enquanto ideia/conceito de cultura que adentra as salas de aulas e 

as práticas docentes e pedagógicas? O que privilegiar no currículo? Ainda há a ideia de cultura 

enquanto herança ou enquanto produção atual, viva e constante dos povos?  

Com a observação das homogeneidades enunciativas, pudemos perceber que esses 

enunciados influenciam a produção de sentidos no campo do currículo, posto que além da força 

desses, não podemos esquecer a capacidade de circulação que tais enunciados possuem na 

Educação. Concluímos que não há um discurso originário e que, mesmo escancionando as 

homogeneidades enunciativas, não encontramos um discurso comum, um discurso igual, feito 

de enunciados iguais e agrupados, mas, sim, diversos enunciados que se ligam e se distanciam, 

que tomam o lugar de outros enunciados anteriores e dão lugar a outros novos criando uma 

regra, uma regularidade que nos permitiu assim, compreender como esses discursos que 

analisamos sobre o cinema vão sendo constituídos. 
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6.2 Oposições intrínsecas: revelador da organização interna do discurso, sem jogo de 

contrários 

 

 No que toca às oposições, assim como nas homogeneidades, não estamos falando de um 

termo tal qual ele significa. Numa perspectiva foucaultiana, sob a égide da coerência, estão as 

contradições e a contradição nos aparece como algo que está oculto ou que foi ocultado. 

Analisar discursos é visualizar o aparecimento e o desaparecimento de contradições, “é mostrar 

o jogo que elas desempenham; é manifestar como ele pode exprimi-las, dar-lhe corpo, ou 

emprestar-lhes uma fugidia aparência” (FOUCAULT, 2008, p. 171). 

 Nesse espaço verificamos as oposições intrínsecas, ou seja, as contradições que 

acontecem na própria formação discursiva e que fazem surgir subtemas. “A oposição aqui não 

é terminal: não são duas proposições contraditórias a propósito do mesmo objeto, nem duas 

utilizações incompatíveis do mesmo conceito, mas duas maneiras de formar enunciados, 

caracterizados uns e outros por certos objetos, certas posições de subjetividade, certos conceitos 

e certas escolhas estratégicas (ibidem, p. 173). 

 O que evidenciamos aqui são aspectos do discurso que não desejam transpor nenhuma 

configuração ou algo tido por secreto, oculto que não tivesse emergido e precisasse, 

urgentemente, sê-lo nessa análise do discurso. Vamos sim, nessa análise, possibilitar que nossos 

objetos do discurso apareçam por si mesmos, sem buscar efeitos, causas, sem buscar contrários, 

erros ou equívocos, mas, sim, mostrar como num mesmo lugar são formados e, ao mesmo 

tempo, tomam ramificações diversas. Buscamos analisar a divergência e o lugar em que esses 

discursos estão em contiguidade. 

 Inicialmente temos em nossa observação o “cinema como arte, criação e fruição” e o 

“cinema para ensinar a olhar”, dentro do discurso da SEEL/PCR. Estamos falando de duas 

conceituações que se afastam independentemente de se estarem fixadas agora, por nós, no 

campo da Educação. Parece-nos, seja com o cinema, com o teatro, com a música, a literatura, 

por exemplo, que a Educação provoca o fenecimento da essência dessas linguagens. Não é 

apenas uma pedagogização destas. É como se não bastasse trazer tais linguagens para seu 

campo de domínio e fosse preciso descaracterizá-las, tirar-lhes a essência e transformá-las em 

qualquer outra coisa conveniente aos seus modus operandis. 

 Vale ressaltar que o aparecimento desse modo de dizer sobre o cinema pelas instituições 

investigadas conforma um jogo de “aparece/desaparece”: a SEEL/PCR defende a possibilidade 

de aprender com o cinema, em sua potencialidade artística, enquanto linguagem visual. Ao 
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mesmo tempo firma parceria com SESC, que apresenta uma compreensão da potência do 

cinema como um alfabetizador do olhar e como um meio de reforçar a identidade brasileira 

num ufanismo meio às avessas. O SESC, por sua vez, não expressa claramente, mas também, 

defende que o cinema em sua proposta traga a mesma dimensão que a SEEL/PCR, mas de 

maneira bem recorrente apresenta uma gramática que faz uso de termos como capacitação, 

educação do olhar e leitura crítica. 

 Tanto o SESC quanto a SEEL/PCR distanciam-se consideravelmente do que aqui 

entendemos por cinema, mesmo sendo a discussão Deleuziana, como já afirmamos no início 

desse texto, não direcionada à Educação. Distancia-se por não provocar um pensamento 

criativo, de não privilegiar a criação de problemas para desencadear pensamentos que 

ultrapassem a ideia de reflexão. Para Deleuze, o cinema possibilita criação de conceitos, de um 

pensamento criador, potencializador de conceitos. Pensar verdadeiramente é produzir conceitos 

e pensar não é apenas a tarefa de “refletir sobre”. Vai além posto que pensar sobre algo dado, 

um filme, por exemplo, não é o mesmo que pensar a partir e com um filme. 

 Outra oposição que evidenciamos é a educação para cidadania x a educação para o 

mundo com vistas ao respeito pelas diferenças. Parece-nos que, mesmo esses enunciados tendo 

a mesma derivação, também geram oposição. Esses dizeres aparecem descolados nessas duas 

propostas como se fossem enunciados inarticuláveis. Como se a primeira, educação para 

cidadania, fosse um aspecto que não abrigasse a educação num mundo inclusivo, de respeito à 

diversidade e às diferenças. Remete-nos inclusive à antiga ideia de que cidadania é apenas o 

conhecimento de direitos e cumprimentos de deveres. 

 Retomamos a discussão de parceria nessa oposição evidenciada: “parceria, participação, 

autonomia, coletividade x cumprimento de atividades”. No discurso que orienta a SEEL/PCR 

como um todo, não apenas em nosso recorte de pesquisa, encontramos um jeito de falar de 

Educação. Para a referida instituição, esta é pautada não apenas em educação como direito, mas 

também, nessa como um processo de tomada de autonomia seja por seus alunos, seja pelo seu 

corpo docente e de gestores, com o intuito de promover práticas pedagógicas e docentes 

significativas onde professores/as, alunos/as e gestores/as sejam atuantes e façam intervenções 

diretas nos processos de ensino e aprendizagem no currículo, bem como em seus próprios 

processos formativos. 

Há, porém, uma falta de consenso entre o que ambas as instituições chamam e entendem 

por parceria. Não é nosso trabalho aqui realizar uma discussão sobre o conceito de parceria e 
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participação, mas, à luz de Porto (2008, p. 96), pudemos elaborar uma compreensão sobre esse 

termo da gramática, posto que “convém lembrar que a palavra participar assume sentidos 

diversos como, por exemplo, tomar decisões, ser membro, implicar-se, engajar-se, 

comprometer-se, envolver-se, opinar, colaborar, cooperar, negociar, conseguir consensos, 

compartilhar decisões, estar informado, executar, dirigir, fazer parcerias, mediar formas de 

convivência social, entre outros tantos significados”. 

Dessa maneira, ponderamos que não se trata de pensar de forma contrária, ou que uma 

das duas instituições esteja utilizando de forma errada o conceito. Existe, sim, uma divergência 

na concepção e uso do termo parceria pelas instituições, provavelmente em decorrência de suas 

missões, visões e posturas políticas. Essa abstração reforça nossa análise enquanto oposição 

intrínseca, uma vez que mesmo tendo evidenciado essa divergência conceitual e o uso desse 

conceito, tanto SEEL/PCR faz uso do discurso do SESC, mesmo distanciando-se um pouco de 

sua noção, quanto o SESC não toma em consideração a concepção da SEEL/PCR como 

relevante e que entre em choque com sua visão. 

 A oposição “produção do conhecimento significativo, problematizador x realização de 

atividades prescritas” nos faz pensar não apenas em enunciados que dão vez um ao outro, em 

seu aparecimento. Trata-se também disso, mas de enunciados que aparentemente são distintos, 

que são avessos. Isso nos remete ao princípio das hierarquias. O que evidenciamos é que o 

enunciado da produção do conhecimento significativo passa por um debate que pressupõe o 

conhecimento como circulante e vivo, que é transitório e não tem um centro, não sendo uma 

verdade posta. Parte também da ideia que pode e deve ser construído a partir de experiências 

coletivas, fruto de vivências concretas e que este conhecimento parte de aprendizagens que 

façam sentido para os sujeitos e que, fazendo sentido, contribua com a transformação de 

pensamentos e atitudes. 

Posta essa questão, percebemos que a produção significativa de conhecimentos implica 

experimentar, criar. Dessa forma, receber orientações prontas, desafios pré-concebidos, não 

inviabiliza necessariamente a produção desse conhecimento, mas esbarra no desejo de rever e 

recriar aprendizados, de partir de situações/problema mais orgânicos, tão inerentes às propostas 

de aprender fazendo. 

Por fim, a oposição “professor mediador x professor executor”. Aqui, analisamos que 

ora esse professor/a é agente que oportuniza problemas que servem de instigação para as 

aprendizagens, ora essa mesma ideia de professor/a depara-se com um docente que executa 
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projetos e atividades pedagógicas, sem muito ou nada intervir, sem opinar/reconstruir. Parece-

nos, também, que essa ideia do professor mediador defendida pela SEEL/PCR nos faz refletir 

sobre um sentir-se professor/a, sentir-se esse professor/a mediador/a. Em contraponto, existe 

também o ser visto como professor/a que é capaz de desenvolver situações, projetos, ideias, 

levando em conta as potencialidades próprias e de seus alunos/as sem precisar, contudo, de uma 

intervenção tão direta como a proposta do “Cinema vai à escola”. 

 Quanto às oposições intrínsecas do enunciado reitor “Desenvolvimento cultural”, 

evidenciamos o “sujeito crítico x atividades prescritas”. Muito próximo da ideia da oposição 

“Professor mediador x professor executor” que acabamos de analisar está também essa 

oposição. Ambos os discursos observados trazem a ideia de sujeito crítico. Ser crítico remete a 

um analista, um examinador de uma dada situação, acontecimento, temática. 

Muito pouco se faz quando apenas se reflete sobre, se faz críticas sobre. O sujeito crítico 

defendido pelas instituições pesquisadas afasta-se de um sujeito que cria um pensamento sobre 

o que vê, vivencia, sobre a sociedade na qual vive. O sujeito crítico desejado pela SEEL/PCR 

e SESC, em seus projetos curriculares, distancia-se ainda de um sujeito que não faça apenas 

abstrações sobre sua própria educação, mas que crie intervenções e proposições para/nesta. 

Outra oposição apresentada é “Cinema no currículo como provedor de criticidade x 

cinema no currículo construtor identitário”. Aparece e reaparece em diversas formas estes 

enunciados: a criticidade vem como uma avaliação criteriosa do que se está assistindo para que 

assim se construam inferências sobre o visto e se façam analogias com o contexto em que se 

vive. Isso nos remete a uma alfabetização para ver, uma educação para o olhar, para como olhar. 

A construção da identidade partindo do cinema apresenta um desejo de uma certa identidade, a 

identidade brasileira. 

No entanto, a seleção da cultura que é escolhida para compor o currículo elege um 

determinado Brasil, um determinado jeito de ser brasileiro, um jeito de ser mulher, de ser 

homem, de ser trabalhador/a, de ser aluno/a, de uma determinada orientação sexual, religiosa. 

Isso se afasta e aproxima-se como um jogo, uma dança, de uma vontade de possibilitar pensar 

sobre o mundo a partir de filmes e de ser pensado através desses filmes. Faz inclusive que 

voltemos a analise do sujeito que, nos textos curriculares verificados, aparece como um 

interventor de sua própria vida, identidade, história e sociedade. 

Remete-nos também à oposição que apresentamos sobre o desejo de um professor/a 

mediador que se depara com mediações prontas para serem executadas e que, ao mesmo tempo 
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em que se vê impelido de tais execuções, carrega consigo a liberdade ética de criar e inventar 

suas práticas com e para seus alunos/as. 

Partindo dessas ponderações, adentramos a análise da oposição “Alunos/as críticos e 

professores/as mediadores x alunos e professores capacitados”. De fato, já iniciamos, de certa 

forma, essa investigação com a oposição anterior. Ampliamos para colocar em evidência a 

própria gramática desse que, ao dizer de um aluno/a e professor/a crítico, concorda com a ideia 

de capacitação enunciada através do cinema nas escolas.  

Longe de apresentar verdades, esse estudo, essa análise das oposições intrínsecas, como 

já dito nessa seção, não é terminal nem tão pouco a evidencia de contradições nos enunciados, 

mas, sim, de apresentar as várias possibilidades de seus aparecimentos e recorrências para 

compreendermos dessa maneira como os discursos se materializam, ganham corpo, proliferam-

se e desaparecem para reaparecer em favor das instituições. 
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7. ESPAÇO COMPLEMENTAR: O CENÁRIO DISCURSIVO 
 

 

Nos capítulos anteriores, analisamos o espaço correlativo e colateral, assim como as 

regularidades da função enunciativa. Tais análises nos deram possibilidade de compreender 

como o discurso sobre cinema da Rede Municipal do Recife é constituído. Neste capítulo, 

contemplamos o enunciado do cinema no projeto curricular da SEEL/PCR, em seu próprio 

contexto e com o intuito de entender o cenário discursivo institucional, social, político e 

cultural. 

Sendo assim, traçar um desenho desse cenário político, social, econômico e cultural não 

é, em nosso trabalho, uma análise de conjuntura. É, sim, a elucidação de acontecimentos, fatos 

como uma moldura como margens que demarcam a produção dos discursos. Carvalho (2004, 

p. 113) discute a construção de cenários discursivos como a composição de um palco onde se 

desenrola uma peça e que este nos ajuda no entendimento do enredo, embora não seja 

determinante. 

A tarefa que realizamos neste capítulo é a de olharmos de maneira mais abrangente o 

lugar que recortamos para nosso estudo: O cinema como objeto de saber/poder no currículo da 

educação básica da Rede Pública de Ensino da Cidade do Recife. É tarefa, ainda, olharmos os 

outros discursos que abrigam tais discursos que são nosso objeto de estudo, que, nessas 

relações, influenciam as articulações travadas, definem e vão compondo, forjando uns aos 

outros, criando condições de aparecimento desse discurso. Eles refletem uma organização que 

contempla aspectos do campo sócio-político, do campo cultural e do campo do currículo. Essa 

separação é didática e não significa que esses aspectos estejam isolados ou que exerçam uma 

hierarquia regular e sistemática. 

 O cenário ao qual estamos nos referindo e tratado nos enunciados analisados revela uma 

proximidade com o que está apresentado na seção anterior. No campo sócio-político, no caso 

do discurso da Secretaria de Educação, responsável pela política pública educacional, há o 

compromisso de caminhar “na direção da construção de um projeto social com novos rumos 

para o Brasil” (SEEL/PCR, 2002, p. 3). Uma política que tenha como base a “educação sob a 

ótica do direito, cultura, identidade e vínculo social e ciência, tecnologia e qualidade coletiva” 

(ibidem). 

 Tais formulações estão implicadas com o entendimento que “as sociedades têm da 

necessidade de dar conta das demandas políticas da atualidade de forma a contribuir para 
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reorientar os rumos da sociedade, numa perspectiva de uma educação com qualidade social” 

(SEEL/PCR, 2002, p. 44).  

O estatuto do discurso do cinema na Educação está relacionado a um processo de 

aceleração da sociedade, sociedade sem fronteiras culturais e até mesmo temporais, onde a 

informação, o conhecimento e sua transitoriedade/atemporalidade, a comunicação, o 

multiculturalismo, a produção técnica da arte, da literatura, a produção cultural, a fluidez das 

relações e o consumo são suas características maiores. 

Cada enunciado é uma multiplicidade e não um sistema ou um organograma estruturado. 

É o espaço complementar, um campo onde percebemos e fazemos levantar as relações de outros 

enunciados que torna cada um dos demais enunciados possíveis em existência, materialidade e 

pronunciamento. 

Ano 2001, primeira década do século XXI, primeiro século do terceiro milênio. É neste 

recorte temporal que fixaremos nosso cenário discursivo sobre o Cinema no campo do currículo 

da Rede Municipal de Ensino do Recife. Tal cenário discursivo nos possibilita realizar a leitura 

de um campo em que os discursos foram produzidos e que interdiscursos são produzidos a partir 

destes. 

Vivenciamos nessa década uma imensidão de acontecimentos políticos, sociais, 

econômicos, culturais, artísticos, entre outros, de forma bastante intensa e veloz. A velocidade 

é, inclusive, uma das marcas desse novo século. Estamos falando de um recorte temporal 

permeado pelo avanço tecnológico, das grandes negociações econômicas, das estratégias 

políticas cada vez mais diversificadas, da Arte não mais como um exercício de contemplação 

da imagem, do uso exacerbado de imagens, da fluidez dos acontecimentos e da velocidade da 

informação. 

Salientamos que tais acontecimentos nos dizem de um campo de produção dos discursos 

e não desse campo, desse cenário determinando tais discursos. Trouxemos para contribuir com 

essa tessitura algumas referências que darão lastro para a compreensão desses acontecimentos. 

Dialogamos particularmente com Boaventura de Souza Santos, Zygmunt Bauman e Tomaz 

Tadeu da Silva. Na medida em que trouxemos esses acontecimentos do campo político, social, 

econômico e cultural fomos também criando um intertexto com a literatura, com o próprio 

arquivo. 
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 No campo sociopolítico, temos como foco o embate entre viver na modernidade, quer 

dizer, viver dentro de um campo onde circulam emancipação e regulação e viver na pós-

modernidade. 

 
[...] o projecto da modernidade é um projecto ambicioso e revolucionário. As suas 

possibilidades são infinitas, mas, por o serem, contemplam tanto o excesso das 

promessas como um déficit do seu cumprimento. [...] O excesso reside no próprio 

objectivo de vincular o pilar da regulação ao pilar da emancipação e de vincular a 

ambos à concretização de objetivos práticos de racionalização global da vida coletiva 

e da vida individual (SANTOS, 2003, p. 77-78). 

 

 

Mas estamos, no entanto, num tempo e num terreno sem fronteiras. É nesse mesmo 

espaço/tempo que o pós-modernismo figura. Não disposto – o pós-modernismo – a ser 

enquadrado e estruturado em regras, este “não representa, entretanto uma teoria coerente e 

unificada, mas um conjunto variado de perspectivas, abrangendo uma diversidade de campos 

intelectuais, políticos, estéticos, epistemológicos” (SILVA, 2007, p. 111). 

 Nesse âmbito político, se vivemos em tempos de Pós-modernismo ou na Modernidade, 

vimos levantar as principais questões da sociedade atual, a sociedade globalizada. Nesse recorte 

temporal, os anos 2000, também os posicionamentos políticos são diversos e contrários ao que 

por muito tempo convencionou-se ser na sociedade. 

Assistimos, por exemplo, o início de uma “onda” esquerdista nas presidências dos países 

da América do Sul, como a eleição de Evo Morales, Hugo Chavez e Luiz Inácio Lula da Silva. 

A Economia, que nos anos 90 era marcada pelas privatizações, dá lugar às práticas de 

fortalecimento de reeducação do Estado e a fragilização do neoliberalismo. 

É, também, nos anos iniciais do século XXI que a internet se consolida como forte meio 

de comunicação, “globalizando” o mundo, mesmo que este ainda não se configure em um 

mundo de inclusão digital. A produção de conhecimento é atravessada pela discussão da pós-

modernidade. As artes14 ganham suportes cada vez mais inusitados como o celular, por 

exemplo. Conhecer, informar-se, fica cada vez mais urgente nesse contexto temporal. 

Questionam-se também nesse mesmo período a validade e a utilidade dessas informações, desse 

conhecimento produzido diante da histórica e ontológica dicotomia do ser e do ter. 

 Essa preocupação com as mudanças sociais são refletidas no campo da Educação. O 

sujeito é uma das principais questões do embate Modernismo/Pós-modernismo que recai sobre 

a Educação. Nesse panorama, focamos o cenário onde se fixa a produção discursiva sobre o 

cinema na educação, especificamente no campo do currículo da Rede Municipal do Recife. 



121 

 

É aqui, nessa primeira década do novo século que, no país, iniciamos análises e 

experimentamos vivências mais aprofundadas das questões já alavancadas pela democratização 

e abertura política, numa perspectiva mais ampla. Palavras como democracia, ética, 

solidariedade, justiça e paz social circulam e marcam esses anos iniciais da Educação no Brasil. 

Dá-se no país inúmeras discussões sobre o meio ambiente, a reforma agrária, a 

segurança alimentar, a inclusão na Educação, a promoção da igualdade racial, o respeito 

à diversidade de opções sexuais, as questões de gênero, a economia solidária e sustentável, a 

gestão democrática, as reformas trabalhista e previdenciária, a saúde pública como direito, os 

movimentos sociais e sua participação ativa na construção da sociedade17. 

Mesmo não sendo inerente à essa década apenas, a violência contra a juventude 

é também uma marca desse início de século. Junto a esta, o desemprego e a criminalidade 

crescem em mesmo ritmo. Aumentam aqui os programas de transferência de renda, políticas 

complementares à educação básica e de formação profissional como Bolsa Escola e Consórcio 

Social da Juventude, por exemplo.29 

No campo da cultura foram elaboradas diversas políticas públicas que estimularam a 

cultura nacional como a ampliação do fundo nacional de cultura, prêmios, bolsas e incentivos 

a projetos na área de cinema, teatro e literatura, a criação de pontos de cultura e as iniciativas 

para proteção do patrimônio imaterial. 

Ao focarmos para o cenário da produção dos discursos sobre cinema no campo do 

currículo da Rede Municipal de Ensino do Recife, vamos encontrar a cidade, no ano de 2000, 

elegendo (dentro da mesma perspectiva da onda esquerdista) pelo Partido dos Trabalhadores 

–  PT21, João Paulo Lima e Silva como Prefeito do Município que, posteriormente, em 2004, 

torna-se o primeiro prefeito reeleito do Município. 22 

As vertentes23 que pautaram essas duas gestões do João Paulo foram a Valorização da 

ética e busca da transparência; a construção do sentido de equipe (coletividade e solidariedade); 

a orientação pelo senso de urgência da população, com o intuito de acumular forças para a 

construção da sociedade democrática, procurando corresponder às expectativas e às prioridades 

da população. Foram pensados eixos estratégicos para esse período governamental, 

considerando as discussões e demandas da população. 

O eixo central foi “Cuidar das pessoas24”, propondo um compromisso para a 

construção de uma sociedade sem excluídos, justa e democrática: “o cuidar das pessoas é 

                                                 
29 Ministério do Trabalho e Emprego.  
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colocado em primeiro lugar, ampliando e qualificando os atendimentos de saúde e educação, 

trabalhando por moradia, trabalho e preservando vidas. O compromisso maior é assegurar que 

os cidadãos tenham pleno acesso aos bens públicos, materiais e espirituais, que lhes garantam 

condições melhores de vida e felicidade, passo indispensável para a construção do novo homem 

e da nova sociedade25”. As demais pontuações para ação de governo, abrigadas no eixo maior, 

foram Política de Habitação, Política de Atenção à População na Rua, Juventude, Terceira 

Idade, Programa Guarda-chuva e Política de Educação. 

O planejamento para materialização desse eixo pautou-se em um sistema de 

participação, promovendo Fóruns e Conselhos municipais de participação cidadã para a 

administração de fundos e definição de diretrizes. 26 Nessa perspectiva de um cuidado com a 

população desenvolveram-se espaços de escuta e decisão coletiva, para garantia de uma Gestão 

Democrática. 

Foi também marca dessa gestão a criação do Orçamento Participativo (OP) que 

funcionou durante os dois mandatos como um instrumento de diálogo com a população das 18 

microrregiões, organizadas em seis regiões político-administrativas (RPA), além das 

conferências setoriais e a conferência da cidade. O OP foi considerado também um instrumento 

central de descentralização das atividades da gestão. Funcionou como um espaço de tomada de 

decisão para reivindicações pontuais. 

Destacamos ainda nesse cenário local, como característica, a abertura para as parcerias 

entre poder público e privado. Essa relação, iniciada pela ideia do Neoliberalismo, vem se 

transformando e fortalecendo a noção do Estado mínimo e nos anos atuais, como ações de 

parceria. Di Piero (2001) nos ajuda a pensar essa conceituação de parceria quando nos diz que 

no decorrer da segunda metade dos anos 1990 novos agentes da sociedade civil, como centrais 

sindicais de trabalhadores e fundações empresariais, incorporaram-se ao rol dos provedores de 

programas de Educação. Diz-nos ainda que a palavra parceria  

 

 

incorporou-se ao vocabulário desse campo educativo, passando a ocupar lugar de 

destaque no discurso dos mais diversos atores sociais e agentes governamentais. A 

noção de parceria passou a ser utilizada para definir tanto a relação contratual 

estabelecida entre governos estaduais e fundações privadas [...] quanto para designar 

convênios mantidos por governos municipais ou estaduais com organizações 

comunitárias [...] (2001, p. 327)  

 

No entanto, compreendemos que a ideia de partilhar os processos de elaboração e 

avaliação de currículo com o SESC para a SEEL/PCR é um exercício possível, pois no período 
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em que pesquisamos essa relação com o SESC, enquanto provedor de um projeto para o acesso 

ao cinema pelos alunos/as da Rede, verificamos que essa partilha além de possível é viável e 

reconhecida como exitosa, mesmo sendo uma ação que prevê a intervenção da SEEL/PCR nos 

processos tanto de elaboração quanto de prática. 

No campo da cultura, fez também parte desse cenário de Recife, nos anos 2000, a 

dedicação ao patrimônio Histórico, à produção cultural e à Cultura orientada por uma prática 

para inclusão social. Com vistas à temática Cultura, o projeto de governo visou promover ações 

e eventos culturais com democratização, descentralização, promoção de intercâmbio cultural e 

valorização da cultura local, transformando a cultura em vetor de desenvolvimento econômico 

e social. 

Planejou ainda nesse âmbito otimizar e democratizar os equipamentos culturais do 

Recife; democratizar a gestão cultural, promovendo a participação dos diversos segmentos 

envolvidos com a cultura na cidade do Recife, através do Conselho Municipal de Cultura, do 

Fórum de Cultura, do Orçamento Participativo e da realização de Conferências Municipais de 

Cultura. 

Houve também uma atenção com os espaços públicos históricos, como o bairro do 

Recife, por exemplo. O carnaval foi uma dessas expressões do cuidado com a questão cultural. 

A efervescência do movimento Mangue Beat (iniciado na década de 1990),27 e a perspectiva 

multiculturalista também são características fortes desse cenário. 

A Educação em meio a essa dualidade do mundo de ser ainda moderno ou ser Pós-

moderno prevê que “as sociedades contemporâneas passam por grandes transformações, 

exigindo que os sujeitos sociais interajam com as novas tecnologias e a comunicação de massa 

que invadem seu cotidiano” (SEEL/PCR, 2002, p. 05). Dessa maneira aponta a necessidade 

cada vez maior da educação em contato com o cotidiano, minimizando as antigas metodologias 

que traziam exemplos longínquos das vivências dos alunos/as. 

Além de ser uma proposta nacional, a da Educação vinculada a uma exploração da 

realidade, num contexto local, no projeto curricular da Rede Municipal de Recife, temos uma 

preocupação em ter como eixos a cultura, as experiências artísticas, pois preocupada com a 

ideia da formação do sujeito e de suas subjetividades essa privilegia “[...] dar oportunidade ao 

sujeito de viver situações de interação e delas se apropriar e se sentir como cidadão autônomo, 

responsável, crítico, desafiante, desejoso, estético e ético, que constrói sua história e identidade 

cultural na relação com o outro” (proposta, 2002, p. 11). 
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Nessa perspectiva de estar imersa num Estado onde cada vez mais se defende práticas 

multiculturalistas e ter o incentivo às produções artísticas, bem como da Arte enquanto 

produção orgânica da cultura, cria-se um apanhado de justificativas para que o currículo da 

Rede venha designar o cinema como importante componente. 

São também nesses anos 1990-2000 que o cinema brasileiro volta com força maior, 

ganha qualidade em incentivos e nas produções, as mais diversas, como o cinema documentário 

autoral e o cinema marginal. Fortalecemos a Sétima Arte com grandes festivais de cinema como 

o de Gramado, Brasília, Rio de Janeiro. É também nesse recorte temporal que vemos nascer o 

Cine PE, festival anual que contempla diversas produções, inclusive locais, com o intuito de 

fortalecer e incentivar o Cinema no Estado e no país. 

Pernambuco é um dos grandes Estados que possui um histórico de produção 

cinematográfica. Desde a fundação da Aurora filmes – produtora de filmes iniciada a partir de 

um movimento em prol do cinema pernambucano, conduzido por cerca de 30 jovens na década 

de 1920 - que Recife configura-se em um celeiro do cinema. Vários foram os ciclos de 

produção. Após o ciclo de produção Recife em 20, inicia-se o ciclo Super 8. “Um dos indícios 

do uso do super 8 no Estado, além de filmagens de aniversário e casamentos – ainda que outras 

experiências possam ter ocorrido -, datam de 1969, quando os irmãos Fredrido e Ulisses 

Pernambucano de Mello, nas pesquisas sobre banditismo no Sertão [...] documentaram as 

atividades do pistoleiro Floro Gomes no interior de Pernambuco” (FIGUERÔA, 2000, p. 37). 

Outro marco do cinema em Pernambuco, como importante escultor de pensamento e 

subjetividades, foi com o Cinevivendo. O Cinevivendo foi um programa idealizado por Jomard 

Muniz que “percorreu espaços culturais, projetando filmes e realizando debates. O programa 

frequentava os lugares mais diversos: do Cineclub Lumiere, de Caruaru, à cabine de projeção 

da empresa Luiz Severiano Ribeiro. Seus filmes eram assim vistos tanto pelos estudantes da 

Universidade Rural, quanto por populares presentes à cerimônia da noite negra dos Exus [...] 

(idem, 2000, p. 50). É inegável que o cinema esteja tão arraigado às práticas sociais, culturais 

e educativas do Recife; o próprio Cinema Educativo teve sua primeira sala instalada no Cinema 

do Teatro do Parque para atender às demandas do ensino na Educação pública. 

No chão dos anos 2000, em nosso recorte temporal discursivo, evidenciamos ainda em 

Pernambuco o movimento talvez mais expressivo no âmbito cultural do Estado: o ciclo Árido 

Movie. É também nesse período onde encontramos o surgimento do movimento Manguebit, 

que o cinema pernambucano passa não apenas a criar um diálogo com esse movimento, mas 
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também, buscar por processos de interação com a cultura local, reduzindo as fronteiras entre a 

cultura pop e a arte popular. O filme O Baile perfumado, de Lírio Ferreira, inaugura não apenas 

uma boa fase da produção cinematográfica, mas uma forma de pensar cinema, de pensar uma 

localidade e a Arte:  

 

“Árido Movie” nunca foi um movimento nem um manifesto. É uma mística, uma 

expressão cunhada pelo cineasta e jornalista Amin Stepple [...]. Mas era mais um 

estado de espírito do que um movimento em si. O filme resgata esses momentos. É 

uma grande homenagem àquela época e àquele momento inquieto em que a gente 

tentava colocar Pernambuco na geografia cinematográfica do país (Lírio Ferreira, em 

entrevista à jornalista Silvana Arantes, na Folha de São Paulo, em 10 de setembro de 

2005). 

 

Há uma confluência de motivos para que o cinema seja visto como importante para além 

das justificativas didático-pedagógicas no currículo da SEEL/PCR. “A proposta curricular em 

Arte, da Rede Municipal do Recife, está comprometida com a população escolar no acesso à 

Arte e ao patrimônio cultural, fundamentada em três eixos da política educacional: educação 

sob ótica do direito, cultura, identidade e vínculo social; Ciência, tecnologia e qualidade de 

vida; por isso, não pode sonegar à Arte seu ensino e sua história para todos os níveis de 

escolaridade. Partimos da compreensão que o processo educativo deve ser também um processo 

de enriquecimento cultural que se manifesta na interação e na interrelação entre duas culturas. 

Dessa maneira, a proposta é o conhecimento em um processo interdisciplinar (SEEL/PCR, 

2002, p. 19). 

Além dessa argumentação em favor da Arte, do próprio acontecimento “cinema” na 

cidade do Recife, coexiste o discurso social e político da atualidade onde o discurso curricular 

da SEEL/PCR defende que 

 

em nosso cotidiano, somos solicitados frequentemente a interagir com imagens, 

cenas e sonoridades que compõem o universo da arte. Esse universo simbólico 

é rico, sobretudo porque é múltiplo, varia de cultura para cultura, tornando-se 

assim documento que conta um pouco ou muito da história da diversidade 

cultural da humanidade (Idem, 2002, p. 16). 

 

 

Essa necessidade do cinema no currículo também aparece nesse cenário pelo fato do 

mundo de hoje ser “[...] predominantemente visual”, pois “somos constantemente 

bombardeados no nosso dia a dia por imagens nas mídias que vendem todo tipo de produtos, 

ideias, conceitos e comportamentos” (ibidem, 2002, p. 21), daí, também, a necessidade de 
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buscar formar um sujeito que seja capaz de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser (ibidem, p. 5). 

Nesse contexto temporal, nesse cenário discursivo, o sujeito é objeto da sociedade, da 

Educação, do currículo. Há sempre uma preocupação com a formação de um “sujeito atuante”, 

“um sujeito capaz de”, “um sujeito em meio à sociedade atual”. É também nesse cenário que 

os estudos foucaultianos aparecem com bastante força no campo da Educação, especificamente, 

no que diz respeito às relações de poder que emanam desse campo e com as projeções 

identitárias nas quais desembocam. A discussão sobre disciplinamento, governamentalidade e 

as tecnologias do eu, o discurso na perspectiva da significação e de suas implicações, a 

regulação influenciando as reflexões sobre os currículos são exemplos dessa questão latente no 

campo da Educação:  

 
Embora Foucault não faça uma analise detalhada das escolas, é claro que ele via as 

escolas e a educação formal como exercendo um papel no crescimento do poder 

disciplinar. Em Vigiar e punir, num capítulo intitulado “Corpos dóceis”, Foucault 

descreve inovações pedagógicas iniciais e modelos que elas forneceram para a 

economia, a medicina e a teoria militar do século XVIII. Mais adiante no livro, ele 

pergunta: “Devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com 

as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões?” 

(FOUCAULT, 1977b, p. 199). Essas semelhanças articuladas por Foucault emergiram 

do foco que seus estudos colocam sobre os mecanismos que constroem instituições e 

experiências institucionais, e não sobre as pessoas no interior dessas instituições 

(GORE, 1994, p. 13). 

 

 

Indiscutivelmente, temos um cenário que aponta para as identidades e as subjetividades, 

as questões políticas, sociais e culturais, as forças e o poder existente nessas esferas. Essa nova 

forma de pensar, um pensar descentralizado e não positivista, é uma forte característica do 

contexto do cenário de nosso estudo. 

 Além de uma sociedade ladeada por novas fronteiras, fronteiras movediças, mudanças 

constantes, terrenos e campos não fixos, a forma de construir conhecimento é outro ponto desse 

cenário. “A transformação temporal da cognição não segue um caminho necessário, não leva 

uma sequência de estruturas cognitivas e estágios que seguiriam uma ordem invariante, como 

nas teorias do desenvolvimento cognitivo, mas é antes uma nova, criada a partir dos 

acoplamentos com as forças do mundo” (KASTRUP, 2005). Pensar, produzir conhecimento 

nesse cenário nos remete à ideia de cognição como invenção. Aprender significa nesse contexto 

inventar problemas como um modo de inventar o mundo. Desse modo, temos articulações dos 

intertextos pela interdisciplinaridade e pelo desenvolvimento de competências. 
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 Esse cenário conflui para necessidades crescentes na Educação, uma necessidade 

pautada em desenvolvimento de conhecimento, informação. A preocupação na atuação efetiva 

do sujeito em sua sociedade é marca dos objetivos da Educação. É preciso adquirir 

competências diversas para estar e ser nessa sociedade. Os currículos expressam cada vez mais 

essas necessidades, particularmente por seus argumentos que justificam uma sociedade 

bombardeada por imagens: “as artes visuais requisitam um olhar apurado, um buscar de ângulos 

mais significativos, isto é, uma espécie de edição das imagens com as quais interagimos. Neste 

sentido, ressaltamos que a atitude de olhar se aprende, se constrói” (SEEL/PCR, 2002, p. 22).  

Sendo assim, esse cenário contribuiu para que pudéssemos compreender em que terreno 

os discursos sobre o cinema no currículo se constituem. Possibilitou ainda compreendermos 

que acontecimentos e discursos políticos, sociais, culturais e epistemológicos não determinam, 

mas forjam tantos outros discursos, promovem intertextos. Dessa maneira, o discurso do cinema 

no currículo da SEEL/PCR, conforma-se por uma infinidade de questões que estão ligadas a 

um contexto urgente e fluido, sem fronteiras, que demanda cada vez mais um sujeito que, 

afastado das ideias da modernidade, tenta se tornar “sujeito capaz de” desenvolver uma 

infinidade de leituras, “uma espécie de alfabetização, extremamente necessária no universo 

contemporâneo, onde a imagem é o centro de processos de comunicação, construção de valores 

e de identidades” (Proposta pedagógica do projeto, 2001, p. 06). 
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8. RECONSIDERANDO FINAIS  
 

 

 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que 

descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das 

dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas 

alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava de frente de seus 

olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou 

mudo de tanta beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, 

gaguejando, pediu ao pai: - Me ajuda a olhar! (Eduardo Galeano. A função 

da arte.In: O livro dos abraços) 

 

 

 Este texto que finaliza essa dissertação não nos diz apenas sobre uma síntese do nosso 

estudo. Tão pouco representa um final do exercício do pensar/fazer sobre nosso objeto de 

pesquisa. Estamos diante da síntese das condições e possibilidades do discurso curricular no 

qual o cinema é objeto da relação poder/saber/ser. É ainda um exercício de síntese reflexivo-

criativa sobre um dado currículo e seu discurso político de parceria, epistemológico e 

pedagógico. Mas estamos também diante das inúmeras inquietações que uma pesquisa nos 

suscita. 

São outras perguntas que se levantam a partir de nossas inquietações de pesquisa, das 

“respostas” encontradas, dos nossos achados. É também tarefa desse capítulo “reconsiderar 

finais”. Sim, reconsiderar finais com o intuito de, constantemente, revermos nossa produção e 

nossa contribuição não apenas epistemológica. Reconsiderar os finais nos perguntando, antes 

de tudo, como esse rizoma de ideias, pensamentos, teorias, discursos, questionamentos, 

documentos e empirismos podem ser úteis às reflexões de quem “pensa/faz”33 Educação. É, ao 

mesmo tempo em que estamos criando e finalizando provisoriamente o conhecimento, pensar 

sobre o “finalizado”, o que é dito sob o foco da palavra “final”.  

Por sua vez, o cinema tratado aqui, nesse estudo, sob o ponto de vista deleuziano, como 

uma prática cultural que aciona o pensamento, portanto, uma prática que aciona e potencializa 

a aprendizagem e a criação, eleito como uma porção de cultura inserida no currículo, parece 

mobilizar ainda mais a necessidade de estudos sobre a temática. 

Afinal, diante deste cenário, é preciso agora problematizar mais ainda essa questão: o 

que deseja esse currículo que elege cinema como um de seus componentes? Como os sujeitos 

são significados neste currículo? Como saber das significações desse artefato para quem propõe 

e não necessariamente para quem o recebe? É, também, pela necessidade de novas formas de 

questionamento sobre o currículo e o cinema na educação que este estudo justificou-se. 
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Entendemos que há demandas de aprofundamento do campo curricular no que se refere à 

relação currículo e cinema.  

Partimos de questionamentos que nos fizeram pensar e criar indagações sobre o cinema 

enquanto processo educativo, como uma pedagogia; o cinema como um discurso curricular 

materializado na experiência da Prefeitura Municipal do Recife, e o que estimulou o acesso dos 

alunos/as e professores/as da referida rede a práticas com o uso de audiovisuais, como a 

proporcionada pelo Serviço Social do Comércio – SESC, em parceria com a SEEL/PCR.  

Partimos também de um “dizer” do currículo que elege o cinema como um de seus 

componentes e nos pusemos no encalço de responder também quem o diz, de onde diz, por que 

o diz, como diz e para quem diz. Como acontece esse dizer? Pois, entendemos que não há um 

currículo em si, mas tantos currículos quanto sejam aqueles que podem enunciar, conhecer, 

pensar, discutir, disputar; tantos currículos quanto temos condições históricas para descrever, 

como já dissemos no início desse trabalho.  

Dessa maneira, buscamos todo o tempo da tessitura desse estudo compreender como é 

produzido esse currículo que acolhe o cinema como uma peça importante para formação dos 

alunos/as de uma Rede municipal de ensino como a de Recife.  

Elaboramos perguntas para nortear a pesquisa; inspiramos-nos em teorias e em 

discursos, olhamos para o empírico. Buscamos por arquivos, escancionamos, os espalhamos 

um a um com o desejo de conhecer que discursos epistemológicos e pedagógicos engendraram 

o cinema como um problema relativo ao currículo escolar da Rede Municipal do Recife nos 

anos recentes; como se estabeleceram esses discursos e como eles se estatuíram como um saber 

curricular? 

Retomada a ideia do currículo visto dentro das teorias pós-criticas, no território do pós-

estruturalismo, pudemos perceber que a pesquisa em currículo nesse campo nos fornece não 

verdades e prescrições, mas pistas para construirmos possibilidades de leitura, de interpretação 

do cotidiano, da realidade. Segundo Corazza (2001, p. 20), a “pesquisa pós-crítica é uma 

pesquisa de ‘invenção’, não de ‘comprovação’ do que já foi sistematizado. Sua contribuição é 

apenas a de ser aproveitável por outros/as pesquisadores/as, como uma sementeira de sentidos 

imprevistos”. Optamos por enveredar na pesquisa no campo das teorias pós-críticas por ela 

rejeitar “tanto a lógica quanto a empiricidade totalizadoras da verdade “do Currículo”, o que 

ela diz é “a falta de verdade” (idem, 2001, p. 17-18). Assim, preocupamo-nos nesse estudo com 

as condições de produção dessas verdades que o currículo deseja imprimir; quais as relações de 
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poder que possibilitam a construção de tais verdades e quais os efeitos de verdade sobre o 

sujeito que estas verdades produzem. 

Dessa maneira, não buscamos, lançando mão de um aporte teórico, das teorias pós-

criticas, do pós-estruturalismo, criar verdades, mas de, juntamente com este apanhado de pistas 

e dos ditos emergentes encontrados nos discursos analisados, buscar por significações que 

foram esquecidas e que agora surgem. No entanto, num exercício de aprender/fazer/refazer 

pesquisa, deixamos de lado a possibilidade de fixar esses ditos emergentes, nossos achados 

como origem das coisas, como verdades. Somos desejantes de contribuir fortemente na criação 

de novos pensamentos e possibilidades para os estudos do currículo.  

Ao realizarmos a seriação discursiva para sistematização de nosso estado da arte, com 

o intuito de revisitarmos as produções sobre a temática de nosso trabalho, adentramos em vários 

campos de produção. O que essa pesquisa e sistematização das séries nos renderam foi 

conhecermos como os discursos aparecem e reaparecem e que estes dialogam com vários 

campos de conhecimento. Aparecem não só na educação, mas são produzidos para uso da 

mídia, do Direito, da Sociologia, da Psicologia, por exemplo. E, mesmo aparecendo nesses 

diversos campos, não necessitam que desapareçam em um para dar lugar a outro lugar de 

pronunciamento. 

Os discursos co-habitam várias áreas, são acontecimentos simultâneos por muitas vezes, 

em vários lugares, pronunciados pelos mais diversos autores, sem cronologia ou linearidade. O 

discurso do cinema como objeto de saber do currículo nos aparece sob três perspectivas em 

nossa pesquisa. Na série o cinema como suporte disciplinar, este aparece como uma 

possibilidade didática de ensinar através das imagens, de ser tido como um grande atrativo para 

educação do olhar que muito mais se configura numa prescrição. Já na série o cinema como 

ideologia e criticidade estética, mesmo sendo a favor do cinema como potencializador de 

aprendizagens, como na série anterior, esta série refuta a ideia de um cinema pedagogizado e 

defende a concepção de um cinema provocador de experiências estéticas. Já na série o cinema 

como pedagogia cultural, esta toma em consideração um cinema criativo, criador de sentidos, 

interpelando subjetividades, vendo o cinema no currículo para além de complemento didático. 

Fomos assim organizando a construção das respostas para nossas questões de pesquisa. 

Com as séries discursivas, compreendemos que os discursos são formados por diversos 

enunciados, discursos que aparecem e desaparecem em várias épocas, sem preocupar-se com 

tempo de origem. Fez-nos perceber que o discurso do cinema no currículo acontece de formas 
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semelhantes em diversos períodos de tempo. No entanto, separar as séries nos possibilitou 

construir o conhecimento de que semelhanças, na análise da função enunciativa, não quer dizer 

igualdade. 

Sendo assim, começamos as respostas possíveis de nossa pesquisa: o discurso do cinema 

no campo do currículo acontece em vários ciclos de tempos e em diversos lugares de 

enunciação, podendo largamente acontecer, simultaneamente, de forma bastante similar, mas 

totalmente distintas. 

O que essa seriação nos possibilitou e no que ajudou para responder nossas perguntas 

de pesquisa é que vamos ter o acontecimento cinema no currículo de variadas formas, 

colaborando com certos ditos, contrapondo-se a outros e, como em nosso caso, coexistindo 

independentemente de tempo e de vertentes ou correntes educacionais. Cada um desses 

discursos presentes nessas seriações nos ajudou a compreender como se dá a enunciação do 

cinema no currículo da Rede Municipal do Recife em parceria com o SESC. 

A articulação de enunciados nos projetos curriculares tanto da SEEL/PCR quanto do 

SESC apresentam coexistências e semelhanças. Não esquecendo que semelhança aqui não se 

trata de igualdade. Ambas reconhecem no cinema um grande potencial para educar o olhar, 

educar os sujeitos. Acreditam que é possível desenvolver o senso crítico estético como 

aprendizado. Essa questão nos responde como o acontecimento cinema no currículo se dá. 

Ajuda-nos a responder como o discurso da SEEL/PCR sobre cinema em seu currículo vai se 

constituindo. Saber como esse enunciado surge e reverbera ainda não nos responde como esses 

discursos se fazem – questão primordial de nosso estudo. 

Fomos também construindo nosso aporte teórico com a finalidade de armarmos nossas 

categorias de análise, as lentes que usamos para compreender como os discursos 

epistemológicos e pedagógicos do cinema na Educação articularam-se, sem hierarquizar teoria 

e metodologia. Foi de extrema importância ter claro que referencial teórico e metodológico não 

se separam. Como já dito, essa articulação possibilitou a construção de nossas categorias 

analíticas: Estudos culturais e o currículo, pondo em questão a política cultural, a identidade e 

o poder; a perspectiva Pós-estruturalista do Currículo nos ajudando a ver o discurso, as 

linguagens e significações; e o Cinema na Educação como criador de pensamento, numa 

perspectiva deleuziana, interpelando subjetividades, desencadeando experiência estética e a 

produção de conceitos. 
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 Sendo os Estudos Culturais um campo político, ajudou-nos a identificar e fixar nosso 

objeto de estudo. Não há um currículo “regra”. Como já tido, há uma infinidade de currículos 

que podemos identificar e nomear. Assim, fixamos o nosso currículo em discussão no campo 

dos estudos culturais. Interessou-nos, nesse campo de conhecimento, a discussão da cultura, 

uma vez que tratamos currículo como porção da cultura eleita para ser ensinada. 

Mas contribuiu além ao trazer em sua conceituação os estudos culturais, a ideia de 

cultura como prática social e não mais como um apanhado de vivências antigas a serem 

preservadas e repassadas para as gerações. Em se tratando de Educação, essa ideia de cultura é 

bastante significativa, pois retira da educação essa forma engessada de pensar/fazer educação à 

revelia do cotidiano e das demandas políticas, sociais, culturais e econômicas de seus sujeitos. 

Essa referência teórica também nos deu sustentação analítica por discutir o currículo do ponto 

de vista do poder e da subjetivação. Os estudos culturais levam em consideração as práticas de 

poder e subjetivação e, para nós, analisar o cinema como um objeto de saber dentro do currículo, 

por meio deste enfoque, rendeu-nos um modo de ver esse artefato para além de um recurso 

didático ou de sua possibilidade de desenvolvimento crítico e estético. 

Além de situarmos nosso objeto no campo dos estudos culturais, levamos em conta as 

teorizações sobre o currículo. Tomamos por base, não só a discussão e investigação do artefato 

cultural cinema, mas também, a problemática teórica pós-crítica do currículo uma vez que 

estamos analisando discursos sobre o cinema no currículo. O pós-estruturalismo está ligado à 

linguagem e seus processos de significação. Sendo assim, foi-nos de grande valia ancorarmos 

nosso objeto neste campo, mesmo trabalhando com uma perspectiva foucaultiana que não está 

focada na linguagem e suas estruturas, mas, sim, processos históricos. 

Por se tratar de uma pesquisa no campo da Educação que visita um campo 

epistemológico “movediço”, o pós-estruturalismo contribuiu por sua capacidade de discutir a 

língua sem prendê-la às suas estruturas fixas, mas em sua fluidez e mobilidade, pois analisamos 

discursos sobre um currículo que se forma e se conforma por fortes práticas de significação. 

Categorizar o cinema na perspectiva deleuziana foi um exercício complexo: Deleuze 

não escrevera ou pesquisara na Educação. Sua discussão do cinema é um que fazer com a 

Filosofia, com a Filosofia como criação de conceitos e não mera reflexão, mas, sim, de criação 

do pensamento. Precisamos desterritorializar o cinema de Deleuze para dizer que o cinema que 

achamos válido dentro do currículo é um cinema que cria problemas e produz pensamentos, 

aprendizados, e não o cinema como um texto a ser lido e reescrito em redações ou nas fórmulas 
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“diga com suas palavras o que o personagem quis dizer”. É possível fazer vivenciar inúmeros 

artefatos culturais sem didatizá-los, é possível pôr em contato e ao alcance de crianças, jovens 

e adultos, o cinema, a literatura, a música, o teatro, o circo, sem subestimarmos tanto a potência 

de quem vivencia quanto a potência do artefato. Não é preciso “traduzir” o cinema, ele pode 

ser compreendido e aprendido por alunos/as e professores/as em si mesmo, como ele mesmo é. 

O que desejamos durante o percurso desse trabalho com Deleuze foi o de nos aproximarmos de 

suas ideias, de aprendermos e nos inspirarmos com ele para produzir um “que pensar” na 

pesquisa em Educação, na análise de nosso objeto de estudo. 

Mas, além de categorias de análise e um aporte teórico, construímos um jeito de analisar, 

de produzir conhecimento a partir do empírico. Abandonamos a separação da 

metodologia/referencial teórico e assumimos um referencial teórico metodológico. 

Enveredamos por um caminho, pessoalmente, desconhecido: a análise do discurso. Como todo 

efetivo aprendizado, foi necessário desaprender. Desfazer-se de um modo positivista, diria, de 

pensar. Desfazer-se da linearidade, da cronologia, das hierarquias e assumir uma 

descentralização do pensamento e do conhecimento foi, para nós, uma tarefa difícil. 

Com aproximações e inspirações fomos rabiscando, traçando e apagando jeitos de fazer. 

Dessa maneira, construímos nosso desenho metodológico. Sim, desenho por acreditarmos que 

como todo desenho, toda criação, podemos criar mais e mais intervenções. A justificativa para 

pesquisar na Educação, por meio da análise do discurso, referendou-se na nova Sociologia, nas 

demandas que a pesquisa qualitativa vem nos impondo. 

Optamos pela análise do discurso foucaultiana. Logicamente, em decorrência de tempo 

e maturidade teórica e prática que requer um pesquisador, não aplicamos tal qual fez Michel 

Foucault. Com a virada epistemológica e a virada cultural, o campo da pesquisa qualitativa 

passou por ressignificações importantes. A centralidade da linguagem pelo fato de que tudo que 

é dito o é para e por alguém, e que este fala de um determinado lugar; a relação do pesquisador 

com seu campo, a valorização da produção científica como produção de um conhecimento não 

absoluto, mas da construção de interpretações sobre um dado objeto e a comunicação dos 

resultados para que sejam transparentes, acessíveis, e de que seja claro que estes estão sob uma 

perspectiva científica institucional foram nossos nortes, enquanto produtores do conhecimento 

científico. 

Mas foi inspirado em Carvalho que ousamos pesquisar em Educação com a Análise do 

discurso de Michel Foucault. Com Carvalho aprendemos a tentar pensar por outras 
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perspectivas. Como já apontamos várias vezes nesse trabalho, a dificuldade de pensar de outro 

modo requer tempo e dedicação. Sendo assim, buscamos na autora pistas para, no campo da 

Educação, lugar de normatização da cultura e de produção de identidades, pesquisar o currículo 

que tem como objeto de saber o cinema. 

Como tanto para Foucault como para Carvalho, tudo está imerso nas relações de poder 

e de saber, fomos assim, buscar responder como se constitui o currículo que prevê o cinema 

como elemento da cultura importante de ser ensinado e aprendido por seus alunos/as na Rede 

Municipal de Recife. Para tal intento, armamos nossas estratégias baseadas na análise da função 

enunciativa. Assim, delimitamos nosso objeto e campo, organizamos nosso arquivo, realizamos 

as escansões em cada um dos documentos, organizamos em séries discursivas os ditos sobre o 

objeto e os analisamos dentro dos espaços correlativo, colateral e complementar. 

Em nossas análises, pudemos concluir, intuir e compreender, não como conhecimento 

acabado, como é produzido esse currículo que acolhe o cinema como uma peça importante para 

formação dos alunos/as da Rede municipal de ensino, como a de Recife. Inicialmente 

observamos que para que um discurso se consolide é necessário um referente, discursos que 

coexistam com o discurso em questão. Requer também que os ditos dialoguem com um campo 

de não-ditos e que ele, o discurso, abarque um conjunto de elementos como uma gramática, 

enunciados reitores, lugares enunciativos que façam dele o que é, não outro discurso. 

Pesquisamos sobre o discurso da SEEL/PCR, mas analisamos também o discurso do 

SESC a partir do momento em que tal discurso passa a fazer um intertexto com o da SEEL/PCR. 

Com a verificação do espaço correlativo no discurso da SEEL/PCR, evidenciamos seus 

referentes, ou seja, os elementos que se ligam ao discurso em análise, que fazem com que o 

discurso pelo cinema no currículo exista. Acerca dos autores, estes são os sujeitos aos quais as 

instituições delegam, autorizam poder de voz. Tão logo, dizer que o cinema, as artes/linguagens 

visuais são importantes para o desenvolvimento cognitivo e estético dos alunos da Rede 

Municipal do Recife não pode ser dito por qualquer sujeito. 

Estão autorizados a dizer o que pode ou não ser ensinado, o que é escolhido ou não para 

o currículo, dirigentes municipais, gerentes dos departamentos, diretores de ensino, assessores 

e especialistas, o que nos faz perceber a ausência da voz dos autores professores/as e dos autores 

alunos e alunas. O que nos faz também pensar sobre a contradição da autonomia desejada na 

proposta curricular da SEEL/PCR para que seus alunos/as alcancem uma autonomia sem 

criação, proposição ou intervenção. 
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Como já dito em nossa pesquisa e em nossa discussão teórico-metodológica, os lugares 

de enunciação dos discursos são os lugares de produção autorizada dos discursos. O que parece 

redundante, em verdade, é a representação de ideias que se juntam, que se tocam e se 

confrontam: os discursos não são produzidos por qualquer sujeito nem por qualquer lugar. O 

discurso que diz que o cinema é um recurso que possibilita aprendizados não poderia ser feito 

por qualquer instituição. O SESC chega nesse intertexto com o intuito de pronunciar, 

juntamente com a SEEL/PCR, sobre a validade do cinema no currículo. 

O que fizemos, no entanto, com as escansões foi evidenciar esses meandros do discurso, 

foi espalhá-los. Não é apenas uma parceria, como ambas as instituições afirmam, é a junção, a 

criação de várias convergências dos discursos que cada instituição é. E, como já afirmamos, 

cada discurso só existe em coexistência com tantos outros. Assim, ao construirmos o espaço de 

diferenciação pudemos singularizar cada um dos lugares de enunciação, mas também, com essa 

ação, de diferenciar cada um desses espaços pudemos ver as aproximações, os pontos de 

convergências discursivas. 

Dessa forma, partindo da diferenciação e da coexistência, podemos dizer que o discurso 

do cinema no currículo da SEEL/PCR é constituído dos intertextos com o SESC, mas é 

ancorado no Direito, Cultura, identidade e vínculo social e Ciência, tecnologia e qualidade de 

vida coletiva; seus três enunciados reitores. Aproxima-se da ideia de um sujeito autônomo e 

capaz de dialogar com os desafios sociais, unindo essa perspectiva de sujeito à ideia de ensino 

e aprendizagem; distanciando-se dos modelos rígidos e tradicionais. 

É também esse discurso constituído do discurso do desenvolvimento de competências e 

da construção de habilidades para lidar com a informação e compreensão dos próprios 

processos de suas aprendizagens, articulando-se interdisciplinarmente. Mas tal discurso 

constitui-se ainda por uma gramática que recorre nesse dito. Falar do cinema no currículo da 

Rede é remeter a verbetes/conceitos como “solidariedade”, “liberdade”, “participação”, “justiça 

social” e “direito”. Sendo assim, falamos de um cinema que contribua, conflua para solidificar 

esses valores. 

Perguntamos-nos durante as análises se o fato de ser o currículo da Rede um currículo 

que lance mão de um artefato cultural como o cinema, se este não favoreceria o pensamento, 

assim como ancoramos em nossa categoria analítica. Acreditamos que seja possível, mas nos 

deparamos com contradições discursivas que revelam ações contraditórias também, pois através 

da parceria travada com o SESC, que põe o discurso curricular da SEEL/PCR em xeque: o 
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cinema pensado para garantir essa vivência crítico-estética e de leitura de mundo e de realidade 

esbarra em um cinema, para nós, prescritivo. 

Para nós, sob a perspectiva de Gilles Deleuze a qual estamos filiados, o cinema proposto 

para o currículo da Rede Municipal do Recife é um cinema que promove, sim, a reflexão, mas 

não significa que garanta a produção do pensamento. Muito mais se aproxima a proposta da 

Rede de várias outras propostas didático-pedagógicas, que tomam como bandeira o avanço 

tecnológico em favor da aprendizagem e da educação. No entanto, como visto em nossas séries 

discursivas, o discurso desse avanço através do cinema aparece e reaparece desde, pelo menos, 

a década de 1930 em nosso país. 

Ainda na gramática que constitui o discurso da SEEL/PCR, o termo parceria foi sem 

dúvida uma análise bem particular. Pudemos perceber que a fronteira entre o público e o privado 

desaparece e “parceria” passa ser entendida e vivenciada como a execução de uma ação bastante 

positiva, uma vez que o SESC, através do projeto “O cinema vai à escola”, oferece seleção, 

acervo, espaço e metodologia pronta para resolver o que fora previsto no currículo da 

SEEL/PCR, no que toca à linguagem das artes visuais, componente de sua proposta pedagógica. 

Essa parceria é percebida como uma grande vantagem, pois libera a Rede de criar, pensar, 

coordenar e possibilitar uma gerência coletiva, com intervenção de quem faz e de quem 

vivencia o currículo que prevê o cinema como um objeto de saber importante. 

O discurso da SEEL/PCR é constituído ainda de uma memória interna e uma memória 

externa. Tais memórias nos dizem da defesa de uma diversidade cultural e do multiculturalismo, 

engendrados na política cultural da cidade do Recife. O discurso da PCR traz consigo uma 

defesa da inserção de seus alunos/as numa cultura que lhes permita enfrentar desafios que a 

sociedade atual lhes impõe. Há, também, nesse campo de memórias, uma preocupação com a 

formação identitária, com o sujeito a ser formado, um sujeito “capaz de”, articulando formação 

identitária e política cultural, fazendo do currículo um espaço de práticas de significação, 

particularmente ao trazer o cinema atrelado a uma alfabetização para ver, a uma educação do 

olhar. 

O discurso do cinema no currículo da SEEL/PCR é constituído ainda de regularidades 

enunciativas, subdivididas em homogeneidades enunciativas e oposições intrínsecas. As 

homogeneidades abrigam os enunciados reitores, os enunciados derivados e as hierarquias. No 

que toca aos enunciados reitores, encontramos a pedagogia crítica e o desenvolvimento cultural, 

tendo como enunciados derivados a Educação para cidadania; o desenvolvimento de 
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competências; o pensamento crítico; o currículo interdisciplinar; a Educação para uma nova 

sociedade; o sujeito crítico, questionador; o processo ensino-aprendizagem com foco no sujeito; 

a identidade nacional; a identidade regional; o currículo e cultura e a formação do sujeito como 

demanda de uma sociedade de diferenças. Essas homogeneidades nos dizem da identidade 

buscar por igualdades ou predominâncias, mas sim por apresentarem certo número de relações. 

Quanto às oposições que constituem o discurso da SEEL/PCR, elencamos em sua 

composição o Cinema como arte, a criação e fruição em contraponto com o cinema para ensinar 

a olhar; a Educação para cidadania em contraponto com a Educação com vistas a uma 

preparação para o mundo, respeitando a diversidade; o cumprimento de atividades em 

contraponto com as ideias de parceria, participação, autonomia, coletividade; a produção do 

conhecimento significativo, problematizador e coletivo em contraponto com a realização de 

atividades prescritas, “pré-moldadas”; o Professor/a mediador em contraponto com o professor 

executor; o sujeito crítico em contraponto com as atividades prescritas; o cinema no currículo 

como provedor de criticidade em contraponto com um cinema construtor identitário; e, por fim, 

alunos/as críticos e professores/as mediadores em contraponto com alunos e professores 

capacitados. Essas oposições intrínsecas que surgem na formação discursiva do currículo da 

SEEL/PCR, não se referem às oposições, incompatibilidades, mas, sim, como uma expressão 

de contradição em relação ao mesmo objeto. 

E, finalmente, um último elemento que analisamos como constituinte do discurso da 

SEEL/PCR, que privilegia o cinema em seu currículo como um importante elemento, é o 

cenário discursivo no qual identificamos como um cenário acolhedor do discurso do cinema na 

educação. Tal acolhimento se dá seja pela consolidação da sociedade de comunicação e da 

informação, seja pela emergência de Pernambuco como um lugar de produção do cinema 

brasileiro, seja pelo discurso de identidade cultural fortalecido em todos os campos discursivos. 

O currículo é sem dúvida um território de poder, um campo de forças. É através dele 

que se materializa o pressuposto de aproximar alunos/as da realidade. Dessa maneira, o 

currículo vai articulando saberes científicos e do senso comum, didatizando-os de certa 

maneira. O currículo bebe em diversos discursos e assim elege o que é importante e o que deixa 

de ser para produção de uma determinada identidade, em favor de um projeto de sociedade. O 

currículo é a materialização do que os alunos/as têm oportunidade de aprender, mas também, 

do que não aprenderão dentro da seleção que nele é feita. Pensando com Cherryholmes, são as 



138 

 

regras de um discurso que elegem, ditam, o que podem ser dito e o que deve permanecer 

impronunciável. 

Dessa maneira, essa pesquisa é muito mais uma das tantas leituras que se pode fazer do 

currículo que lança mão do cinema como seu objeto de saber. Não é uma verdade, é, sim, uma 

das muitas formas de dizer desse currículo desejante de formar sujeitos. Pesquisar no chão da 

teoria pós-crítica é uma invenção e não comprovação, como muito bem nos disse Corazza. 

Esperamos, assim, contribuir para outras pesquisas e outros/as pesquisadores/as como uma 

“caixa de possibilidades” que não guarda a lógica da verdade, mas, sim, a falta dela para 

pesquisa em Educação. 

Certamente outros questionamentos foram levantados como esse estudo, além das 

questões próprias da pesquisa. Certamente, outros questionamentos se formularão em cada 

leitura realizada desse texto. Há sempre o que indagar em um estudo, há sempre o que 

questionar e avançar. É assim a construção do conhecimento para nós: sem superioridade ou 

supremacia, provisório, sem centralidade. Sendo assim, não desejamos listar novos 

questionamentos para produção de pesquisas futuras. Deixemos essas questões por serem feitas 

ao longo das leituras e releituras desse trabalho, para além de nós que o fizemos. No entanto, 

desejamos perguntar ao final dessa escrita, desse estudo, como as “verdades” na Educação 

chegaram e permanecem a se tornar verdades? Quais os efeitos dessas verdades sobre nós 

sujeitos, alunos/as, professores/as, pesquisadores/as? Por quais razões um currículo toma o 

cinema como um veículo de verdade? Possivelmente, são questionamentos que não produziram 

verdades com quantas pesquisas produzidas para respondê-los, mas, sim, para continuar a 

preencher a caixa das possibilidades da pesquisa em Educação. 
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ANEXO I: QUADROS DAS ESCANSÕES 

 

1.1 Quadro I: Cenário discurso do cinema na educação na Rede Municipal do Recife e SESC 
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1.2 Quadro II: Cenário discurso do cinema na educação na Rede Municipal do Recife e SESC – Sistema de diferenciação 
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1.3 Quadro III: Regularidades Enunciativas 
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Incompatibilidade 

de Conceitos 

 

Exclusão de opções 

teóricas 
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ANEXO 2: SUGESTÕES DE USO DE TEXTOS FÍLMICOS  

 

2.1 Orientação/sugestões de uso de filme em sala de aula 
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2.2 Orientação para as disciplinas e conteúdos específicos 

 

 

Guia/catálogo dos filmes para o projeto “A escola vai ao cinema” SESC – Páginas 29-

31, julho de 2007. 
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2.3 Sugestões de textos fílmicos com objetivo de trabalhar a cultura e a identidade nacional/regional 
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ANEXO 3: ARQUIVOS ANALISADOS (seleção amostral) 

 

3.1 Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife  
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170 
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3.2 Proposta pedagógica Projeto “A Escola vai ao Cinema”- SESC 
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3.3 Caderno de sinopses 
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3.4 Relatório de Gestão 
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3.5 Ofício SEEL/PCR 
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ANEXO 4: SISTEMATIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DA PARCERIA 

SEEL/PCR E SESC NO PROJETO “O CINEMA VAI Á ESCOLA” (período 2006 

a 2008) 

 

4.1 Filmes assistidos pelas escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife 

 

 

FILMES ASSISTIDOS EM 2006 – PRIMEIRO SEMESTRE 

 

 

 

 

FILMES ASSISTIDOS EM 2006 – SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

 

O texto fílmico “inconfidentes” aparece apenas no primeiro semestre. O texto “Houve 

uma vez dois verões” aparece apenas no segundo semestre, assim como “Línguas – vidas 

em português”, apenas no segundo semestre.  

 

TÍTULO DOS FILMES 

 

VEZES EXIBIDAS 

NO SEMESTRE 

 

A marvada carne 05 (12%) 

A viagem de Chihiro 04 (10%) 

De passagem 02 (5%) 

Domésticas 04 (10%) 

Dona Cristina perdeu a memória 03 (8%) 

Inconfidentes 02 (5%) 

Narradores de Javé 03 (8%) 

Patativa 05 (12%) 

Uma história de futebol 05 (13%) 

Velha história 07 (17%) 

 

TÍTULO DOS FILMES 

 

VEZES EXIBIDAS 

NO SEMESTRE 

 

A marvada carne 02 (5%) 

A viagem de Chihiro 04 (10%) 

De passagem 03 (7%) 

Domésticas 04 (10%) 

Dona Cristina perdeu a memória 03 (7%) 

Houve uma vez dois verões 02 (5%) 

Línguas – vidas em português 03 (7%) 

Narradores de Javé 03 (7%) 

Patativa 07 (16%) 

Uma história de futebol 04 (10%) 

Velha história 07 (16%) 
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FILMES ASSISTIDOS EM 2007 – PRIMEIRO SEMESTRE 

 
 

 

 

 

FILMES ASSISTIDOS EM 2007 – SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

 

 

O filme “Cavalinho azul” aparece apenas no primeiro semestre. O texto “O resto é 

silencio” e “O planeta pipisqueak”, apenas no segundo semestre.  

 

FILMES ASSISTIDOS EM 2008 – PRIMEIRO SEMESTRE 

 
 

 

TÍTULO DOS FILMES 

 

VEZES EXIBIDAS 

NO SEMESTRE 
 

Contos de Wilde 02 

O cavalinho azul 02 

Os três zuretas 01 

 

TÍTULO DOS FILMES 
 

VEZES EXIBIDAS 

NO SEMESTRE 
 

O resto é silencio 02 

Contos de Wilde 02 

Os três zuretas 02 

O planeta pipisqueak 04 

 

 

TÍTULO DOS FILMES 

 

VEZES 

EXIBIDAS NO 

SEMESTRE 
 

Carlota Joaquina 01 

Cinema, aspirinas e urubus 01 

De 10 a 14 anos  01 

Doutores da alegria 03 

Espelho D’água – uma viagem no Rio São Francisco  01 

Grilo feliz 01 

Historietas assombradas 01 

Marina 01 

Meow 02 

Meus amigos chineses 01 

Minhocas 03 

Narradores de Javé 01 
No meio da rua 03 

Os 12 trabalhos 02 

Tem boi no trilho 01 
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FILMES ASSISTIDOS EM 2008 – SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

Os textos “De 10 a 14 anos”, “Carlota Joaquina”, Narradores de Javé”, “Meus amigos 

chineses” apenas no primeiro semestre. O texto “Velha história”, apenas  segundo 

semestre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DOS FILMES 

 

VEZES 

EXIBIDAS NO 

SEMESTRE 

 

Alice 03 

Cinema, aspirinas e urubus 02 

Doutores da alegria 04 

Espelho D’água – uma viagem no Rio São Francisco  01 

Grilo feliz 01 

Historietas assombradas 01 

Marina 02 

Meow 03 

Minhocas 01 

No meio da rua 02 

Os 12 trabalhos 12 

Tem boi no trilho 01 

Velha Historia 01 
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4.2 Frequência das escolas no Projeto “A escola vai ao Cinema” – SESC 

 

 

 

FREQÜÊNCIA DAS ESCOLAS NO RECORTE 2006 A 2008 

 
 

RPA 

 

ESCOLA 

2006 2007 2008  

FRQ30 1º 

SE

M 

2º 

SE

M 

1º 

SE

M 

2º 

SE

M 

1º 

SE

M 

2º 

SEM 

06 E. M. 27 de Novembro    X   01 

02 E. M. Água Fria (de) X X     02 

02 E. M. Alda Romeu   X    01 

03 E. M. Alto da Favela - 

ANEXO 

  X    01 

03 E. M. Alto da 

Guabiraba 

 X     01 

02 E. M. Alto do Maracanã  X     01 

03 E. M. Alto do Refúgio  X     01 

03 E. M. Alto Jardim 

Progresso 

 X     01 

02 E. M. Alto Santa 

Terezinha 

X      01 

05 E. M. André de Melo X     X 02 

05 E. M. Antonio de Brito 

Alves 

 X  X   02 

05 E. M. Antonio Farias X      01 

02 E. M. Antonio Heráclito  X  X  X  03 

02 E. M. Antonio Manoel 

Correia 

 X     01 

04 E. M. Arraial Novo do 

Bom Jesus 

X X  X X  04 

05 E. M. Balbina Menelau  X     01 

05 E. M. Barro (do)    X   01 

03 E. M. Boa esperança   X    01 

05 E. M. Chico Mendes  X     01 

06 E. M. Cícero Franklin  X     01 

01 E. M. Cidadão Hebert 

de Souza 

  X    01 

01 E. M. Coelhos ( dos) X      01 

01 E. M. Coque (do)   X    01 

03 E. M. Córrego da Areia  X     01 

03 E. M. Córrego da bica  X     01 

03 E. M. Compositor 

Levino Ferreira 

 X     01 

04 E. M. Creusa de Freitas  X     01 

                                                 
30 Total a freqüência.  
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06 E. M. Deputado Edson 

Cantarelli 

 X     01 

03 E. M. Deputado 

Fernando Sampaio 

  X    01 

03 E. M. Diácono Abel 

Gueiros 

 X     01 

04 E. M. Diná de Oliveira  X     01 

04 E. M. Divino Espírito 

Santo  

X X    X 03 

05 E. M. Dom Bosco X X     02 

03 E. M. Dom Jose 

Lamartine Soares 

 X     01 

03 E. M. Dr. Caeté  X     01 

04 E. M. Ebenezer Gueiros  X     01 

02 E. M. Ednaldo Mranda   X    01 

06 E. M. Educador Paulo 

Freire 

X      01 

01 E. M. Emídio Dantas 

Barreto 

X      01 

06 E. M. Engenho Henock 

Coutinho de Melo 

   X   01 

06 E. M. Florestan 

Fernandes 

X      01 

06 E. M. Futuro feliz  X  X   02 

05 E. M. Gal. San Martin X      01 

05 E. M. Hugo Gerdau  X    X 02 

06 E. M. Ibura de baixo    X   01 

04 E. M. Iputinga (da)  X   X  02 

05 E. M. Isaac Pereira da 

Silva 

 X     01 

04 E. M. Jader de Andrade X      01 

05 E. M. Jardim Uchoa    X   01 

04 E. M. João XXIII  X  X X  03 

06 E. M. Jordão de baixo  X     01 

01 E. M. Jose Costa Porto X  X   X 03 

06 E. M. José Múcio 

Monteiro  

 X  X   02 

03 E. M. Josefina Monteiro  X     01 

01 E. M. Josué de Castro X      01 

06 E. M. Karla patrícia  X   X  02 

06 E. M. Lagoa encantada  X  X   02 

05 E. M. lojistas do Recife  X     01 

06 E. M. Luiz Vaz de 

Camões 

X X  X  X 04 

01 E. M. Lutadores do Bem X      01 

02 E. M. Manoel Antonio 

de Freitas 

X      01 
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05 E. M. Manoel Rolim – 

ANEXO 

 X  X   02 

03 E. M. Margarida 

Siqueira 

 X     01 

05 E. M. Maria da Paz 

Brandão Alves 

 X  X   02 

06 E. M. Maria Sampaio 

Lucena 

X      01 

02 E. M. Mario Melo X    X  02 

02 E. M. Monsenhor Viana   X    01 

03 E. M. Nadir Colaço X    X  02 

03 E. M. Nilo Pereira  X    X 02 

01 E. M. Nossa Senhora do 

Pilar 

X X X    03 

02 E. M. Nova Aurora X      01 

02 E. M. Novo Horizonte   X    01 

01 E. M. Novo Mangue  X X    02 

03 E. M. Octávio Miras 

Lins 

X X   X  03 

02 E. M. Olindina Moreira X     X 02 

06 E. M. Oswaldo Lima 

Filho 

 X     01 

01 E. M. Padre Antonio 

Henrique 

X     X 02 

06 E. M. Pais e filhos  X     01 

05 E. M. Pantanal (do)    X   01 

05 E. M. Paroquial Profª 

Primitiva de Barros 

Silva 

 X     01 

06 E. M. Paulo Freire      X 01 

02 E. M. Paulo VI X  X  X  03 

01 E. M. Pe. Antonio 

Henrique 

 X     01 

05 E. M. Pe. José Mathias 

Delgado 

 X     01 

03 E. M. Pedrinho   X    01 

03 E. M. Pedro Alcântara  X     01 

01 E. M. Pedro Augusto X X     02 

03 E. M. Poeta Joaquim 

Cardoso 

 X   X  02 

06 E. M. Poeta Paulo 

Bandeira cruz 

X      01 

03 E. M. Moacir 

Albuquerque 

  X    01 

03 E. M. Prof. Aderbal 

Galvão 

X X    X 03 
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04 E. M. Profª Elisabeth 

Sales Coutinho de 

Barros 

 X     01 

06 E. M.  Professor Manoel 

Torres 

X      01 

06 E. M. Prof. Sonia Maria  X     01 

01 E. M. Reitor João 

Alfredo 

X    X  02 

04 E. M. Rodolfo Aureliano  X    X 02 

02 E. M. Santa Cecília   X    01 

03 E. M. Santa Maria 

Goretti 

  X    01 

01 E. M. Santo Amaro X      01 

03 E. M. São Cristóvão  X  X X  03 

02 E. M. São João Batista X      01 

04 E. M. Senador José 

Ermínio 

X      01 

01 E. M. Sítio do Céu X      01 

03 E. M. Sociólogo Gilberto 

Freyre 

X X   X  03 

05 E. M. Tejipió (de)  X     01 

06 E. M. Três Carneiros       01 

06 E. M. UR-5  X     01 

04 E. M. UR-7    X   01 

03 E. M. Vasco da Gama X X    X 03 

05 E. M. Vila São Miguel  X  X   02 

06 E. M. Vila Sésamo X X     02 

04 E. M. Zumbi dos 

Palmares 

 X  X   02 
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4.3 Frequência das escolas no Projeto “ O cinema vai a escola” por RPA 

 

 

 

FREQÜÊNCIA DAS ESCOLAS NO RECORTE 2006 A 2008 POR RPA 

 

 

 

RPA 

 

 

ESCOLA 

 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

FRQ
31 1º 

SEM 

2º 

SEM 

1º 

SEM 

2º 

SEM 

1º 

SEM 

2º 

SEM 

01 E. M. Cidadão 

Hebert de Souza 

  
 

X 
   

 

01 

01 E. M. Coelhos ( dos) X      01 

01 E. M. Coque (do)   X    01 

01 E. M. Emídio Dantas 

Barreto 

X      01 

01 E. M. Jose Costa 

Porto 

X  X   X 03 

01 E. M. Josué de 

Castro 

X      01 

01 E. M. Lutadores do 

Bem 

X      01 

01 E. M. Nossa Senhora 

do Pilar 

X X X    03 

01 E. M. Novo Mangue  X X    02 

01 E. M. Padre Antonio 

Henrique 

X     X 02 

01 E. M. Pe. Antonio 

Henrique 

 X     01 

01 E. M. Pedro Augusto X X     02 

01 E. M. Reitor João 

Alfredo 

X    X  02 

01 E. M. Santo Amaro X      01 

01 E. M. Sítio do Céu X      01 

02 E. M. Água Fria (de) X X     02 

02 E. M. Alda Romeu   X    01 

02 E. M. Alto do 

Maracanã 

 X     01 

02 E. M. Alto Santa 

Terezinha 

X      01 

                                                 
31 Total da frequência.  
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02 E. M. Antonio 

Heráclito  

X  X  X  03 

02 E. M. Antonio 

Manoel Correia 

 X     01 

02 E. M. Ednaldo 

Mranda 

  X    01 

02 E. M. Manoel 

Antonio de Freitas 

X      01 

02 E. M. Mario Melo X    X  02 

02 E. M. Monsenhor 

Viana 

  X    01 

02 E. M. Nova Aurora X      01 

02 E. M. Novo 

Horizonte 

  X    01 

02 E. M. Olindina 

Moreira 

X     X 02 

02 E. M. Paulo VI X  X  X  03 

02 E. M. Santa Cecília   X    01 

02 E. M. São João 

Batista 

X      01 

03 E. M. Alto da Favela 

- ANEXO 

  X    01 

03 E. M. Alto da 

Guabiraba 

 X     01 

03 E. M. Alto do 

Refúgio 

 X     01 

03 E. M. Alto Jardim 

Progresso 

 X     01 

03 E. M. Boa esperança   X    01 

03 E. M. Córrego da 

Areia 

 X     01 

03 E. M. Córrego da 

bica 

 X     01 

03 E. M. Compositor 

Levino Ferreira 

 X     01 

03 E. M. Deputado 

Fernando Sampaio 

  X    01 

03 E. M. Diácono Abel 

Gueiros 

 X     01 

03 E. M. Dom Jose 

Lamartine Soares 

 X     01 

03 E. M. Dr. Caeté  X     01 
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03 E. M. Josefina 

Monteiro 

 X     01 

03 E. M. Margarida 

Siqueira 

 X     01 

03 E. M. Nadir Colaço X    X  02 

03 E. M. Nilo Pereira  X    X 02 

03 E. M. Octávio Meiras 

Lins 

X X   X  03 

03 E. M. Pedrinho   X    01 

03 E. M. Pedro 

Alcântara 

 X     01 

03 E. M. Poeta Joaquim 

Cardoso 

 X   X  02 

03 E. M. Moacir 

Albuquerque 

  X    01 

03 E. M. Prof. Aderbal 

Galvão 

X X    X 03 

03 E. M. Santa Maria 

Goretti 

  X    01 

03 E. M. São Cristóvão  X  X X  03 

03 E. M. Sociólogo 

Gilberto Freyre 

X X   X  03 

03 E. M. Vasco da 

Gama 

X X    X 03 

04 E. M. Arraial Novo 

do Bom Jesus 

X X  X X  04 

04 E. M. Creusa de 

Freitas 

 X     01 

04 E. M. Diná de 

Oliveira 

 X     01 

04 E. M. Divino Espírito 

Santo  

X X    X 03 

04 E. M. Ebenezer 

Gueiros 

 X     01 

04 E. M. Iputinga (da)  X   X  02 

04 E. M. Jader de 

Andrade 

X      01 

04 E. M. João XXIII  X  X X  03 

04 E. M. Profª Elisabeth 

Sales Coutinho de 

Barros 

 X     01 

04 E. M. Rodolfo 

Aureliano 

 X    X 02 
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04 E. M. Senador José 

Erminio 

X      01 

04 E. M. UR-7    X   01 

04 E. M. Zumbi dos 

Palmares 

 X  X   02 

05 E. M. André de Melo X     X 02 

05 E. M. Antonio de 

Brito Alves 

 X  X   02 

05 E. M. Antonio Farias X      01 

05 E. M. Balbina 

Menelau 

 X     01 

05 E. M. Barro (do)    X   01 

05 E. M. Chico Mendes  X     01 

05 E. M. Dom Bosco X X     02 

05 E. M. Gal. San 

Martin 

X      01 

05 E. M. Hugo Gerdau  X    X 02 

05 E. M. Isaac Pereira 

da Silva 

 X     01 

05 E. M. Jardim Uchoa    X   01 

05 E. M. lojistas do 

Recife 

 X     01 

05 E. M. Manoel Rolim 

– ANEXO 

 X  X   02 

05 E. M. Maria da Paz 

Brandão Alves 

 X  X   02 

05 E. M. Pantanal (do)    X   01 

05 E. M. Paroquial Profª 

Primitiva de Barros 

Silva 

 X     01 

05 E. M. Pe. José 

Mathias Delgado 

 X     01 

05 E. M. Tejipió (de)  X     01 

05 E. M. Vila São 

Miguel 

 X  X   02 

06 E. M. 27 de 

Novembro 

   X   01 

06 E. M. Cícero 

Franklin 

 X     01 
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06 E. M. Deputado 

Edson Cantarelli 

 X     01 

06 E. M. Educador 

Paulo Freire 

X      01 

06 E. M. Engenho 

Henock Coutinho de 

Melo 

   X   01 

06 E. M. Florestan 

Fernandes 

X      01 

06 E. M. Futuro feliz  X  X   02 

06 E. M. Ibura de baixo    X   01 

06 E. M. Jordão de 

baixo 

 X     01 

06 E. M. José Múcio 

Monteiro  

 X  X   02 

06 E. M. Karla patrícia  X   X  02 

06 E. M. Lagoa 

encantada 

 X  X   02 

06 E. M. Luiz Vaz de 

Camões 

X X  X  X 04 

06 E. M. Maria Sampaio 

Lucena 

X      01 

06 E. M. Oswaldo Lima 

Filho 

 X     01 

06 E. M. Pais e filhos  X     01 

06 E. M. Paulo Freire      X 01 

06 E. M. Poeta Paulo 

Bandeira cruz 

X      01 

06 E. M.  Professor 

Manoel Torres 

X      01 

06 E. M. Prof. Sonia 

Maria 

 X     01 

06 E. M. Três Carneiros       01 

06 E. M. UR-5  X     01 

06 E. M. Vila Sésamo X X     02 

 

 

*112 escolas acessaram o programa no período de 2006 a 2008:   

 

RPA 1: das 17 escolas, 15 participaram.   RPA 2: das 35 escolas, 16 participaram. 

RPA 3: das 48 escolas, 26 participaram.   RPA 4: das 27 escolas, 13 participaram. 

RPA 5: das 32 escolas, 19 participaram.   RPA 6: das 61 escolas, 23 participaram. 


