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RESUMO

A constituição de um novo cenário social em uma sociedade permeada pela
informação, conhecimento e aprendizagem, aponta para lacunas quanto ao uso das
tecnologias no ambiente escolar, conforme ressaltam Costa (2012), Alarcão (2010),
Camas (2012), Coll, Mauri e Onrubia (2010). Nesse novo cenário, a escola deixa de
ser entendida como lócus exclusivo e único de aprendizagem, mas ainda permanece
como um espaço importante para a formação de pessoas com capacidade de
pensar e sabedoria para agir, a partir de informações e conhecimentos. Com essas
mudanças Silva (2003) propõe que o ensino e a aprendizagem sejam abordados a
partir de uma perspectiva de autoria e coautoria entre educadores e educandos.
Considerando tais aspectos esta dissertação propôs e analisou formas de integração
das tecnologias à práxis educacional, por meio das relações desenvolvidas em um
curso de formação continuada para professores com vistas à produção de um
documentário de forma reflexiva com ênfase no redimensionamento da autoria. A
pretensão foi de trabalhar "com a" tecnologia para abordar com a constituição do
sujeito e a pedagogia crítica e reflexiva propostas por Freire (1987), além de discutir
a categorização de documentários segundo Nichols (2008). A pesquisa de cunho
qualitativo foi escolhida para conduzir a analisar o processo de produção e os
documentários produzidos por um grupo de professores da rede Estadual de
Educação Básica do Paraná, jurisdicionados ao Núcleo Regional de Ensino de Irati.
Os elementos destacados por Nichols (2008) inerentes a constituição dos
documentários, bem como, a percepção do grupo quanto à metodologia críticoreflexiva de trabalho proposta que envolveu o uso de tecnologias no espaço
educacional serviram de subsídio para tal análise.
Palavras chave: Formação docente; Prática pedagógica; Cultura; Tecnologia.
Documentário.

ABSTRACT

The constitution of a new social scenario in a society permeated by information,
knowledge and learning points out to gaps in the use of technology at school, as
highlighted by Costa (2012), Alarcão (2010) Beds (2012), Coll, Mauri and Onrubia
(2010). In this new scenario, school is no longer seen as exclusive and unique locus
of learning, but still remains an important place for educating people capable of
thinking and developing wisdom to act, based on information and knowledge. With
these changes Silva (2003) proposes that teaching and learning are addressed from
a perspective of authorship and co-authorship between teachers and students.
Considering these aspects this dissertation proposed and examined ways of
integrating technologies to educational praxis, through the relationships developed in
a professional development course for teachers aiming to produce a documentary
focused on critical reflexion emphasizing resizing of authorship. The intention was to
work "with" technology to deal with the constitution of the subject; the critical and
reflective pedagogy proposed by Freire (1987); and discusses documentaries
categories according to Nichols (2008). The qualitative research was chosen to
conduct and analize the production process and the final documentaries developed
by of a group of Paraná State Middle and High School teachers, under the Irati
division of the Education Board. The elements highlighted by Nichols (2008) inherent
in the creation of documentaries, as well as the perception of the group about the
critical-reflexive methodology proposed that involved the use of technology in the
school environment served as input for this analysis.
Keywords: Teacher
Documentary.

education;

Teaching

practice;

Culture;

Technology.

LISTA DE SIGLAS:

ANPED:

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação

APP

Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública

COLE

Congresso Brasileiro de Leitura

DCE:

Diretrizes Curriculares Estaduais

ENEM:

Exame Nacional do Ensino Médio

MEC

Ministério da Educação e Cultura

NOAA:

Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos

NRE:

Núcleo Regional de Educação

PPP:

Projeto Político Pedagógico

PTD:

Plano de Trabalho Docente

UFPR:

Universidade Federal do Paraná

UNICENTRO:

Universidade Estadual do Centro Oeste

TIC:

Tecnologias da Informação e Comunicação

SEED:

Secretaria da Educação do Estado do Paraná

SI

Sociedade da Informação

LISTA DE QUADROS

Quadro 1

Artigos do Cole, Anped e Anped Sul sobre Tecnologia.

Quadro 2

Cronograma do curso

55

Quadro 3

Distribuição das Questões entre as temáticas abordadas nos
questionários iniciais e finais

74

Quadro 4

Resumo – professor de arte

75

Quadro 5

Resumo – professor de história e sociologia

78

Quadro 6

Resumo – professor de língua portuguesa

81

Quadro 7

Resumo – professor de arte

84

Quadro 8

Resumo – professor pedagogo

87

Quadro 9

Resumo – professor de língua portuguesa

90

Quadro 10

Resumo – professor de matemática

93

Quadro 11

– Resumo – professor de matemática e ciências

96

21

SUMÁRIO

1. A PROPOSTA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COM DOCUMENTÁRIOS: .............................................. 10
1.1. Sociedade, Tecnologias e Escola ................................................................................................ 12
2. REVISÃO E FUNDAMENTAÇÃO .......................................................................................................... 19
2.1. Revisão Sistemática da Literatura. ............................................................................................. 19
2.2. Tecnologias e Educação ............................................................................................................. 22
2.3. Pedagogia Reflexiva sob o viés da manipulação do real ............................................................ 27
2.4. Documentários ........................................................................................................................... 28
2.4.1. Questões sobre os documentários...................................................................................... 29
2.4.2. Ética dos documentários ..................................................................................................... 31
2.4.3. Influências e visões de mundo apresentadas nos documentários ..................................... 33
2.4.4. As Vozes e as Maneiras de Expressão. ................................................................................ 36
2.4.5. Modos de Documentários ................................................................................................... 38
3. METODOLOGIA E CONSTITUIÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA .......................................................... 46
3.1. Aporte Metodológico: o Parangolé. ........................................................................................... 46
3.2. Abordagem qualitativa ............................................................................................................... 47
3.3. Metodologia de Análise ............................................................................................................. 50
3.4. Proposta do Curso ...................................................................................................................... 53
3.4.1. Práxis Educacional ............................................................................................................... 56
3.5. Apresentação da Prática Educativa ............................................................................................ 64
3.5.1. Unidade 1 – A constituição do Eu ....................................................................................... 66
3.5.2. Unidade 2: O Discurso e suas Intencionalidades. ............................................................... 67
3.5.3. Unidade 3: Os subgêneros de Documentários .................................................................... 69
3.5.4. Unidade 4: A Tecnologia de Produção de Documentários para a Sala de Aula. ................. 69
3.5.5. Unidade 5 - Finalização do Curso ........................................................................................ 70
4. ANÁLISE DOS DADOS ......................................................................................................................... 71
4.1. Apresentação e análise dos dados referente aos questionários iniciais e finais ....................... 72
4.1.1. Cursista 1 - Professor de Arte.............................................................................................. 73
4.1.2. Cursista 2 - Professor de História e Sociologia .................................................................... 76
4.1.3. Cursista 3 - Professor de Língua Portuguesa ....................................................................... 80
4.1.4. Cursista 4 - Professor de Arte .............................................................................................. 83
4.1.5. Cursista 5 - Professor Pedagogo .......................................................................................... 85

4.1.6. Cursista 6 – Professor de Língua Portuguesa ...................................................................... 88
4.1.7. Cursista 7 - Professor de Matemática ................................................................................. 91
4.1.8. Cursista 8 - Professor de Matemática e Ciências ................................................................ 95
4.2. Apresentação e análise dos dados referente à descrição durante a trajetória do curso e a
produção dos cursistas...................................................................................................................... 98
4.2.1. Documentário: Opala - ..................................................................................................... 100
4.2.2. Documentário: APP Núcleo Sindical Irati 11 anos. ............................................................ 104
4.2.3. Documentário: Novos Tempos.......................................................................................... 109
4.2.4.Documentário: Parque Aquático de Irati ........................................................................... 114
4.3 Considerações sobre as diversas produções ............................................................................. 118
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................. 119
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ...................................................................................................... 126
APÊNDICES E ANEXO ........................................................................................................................... 135
Apêndice a: Curso de Extensão Universitária ..................................................................................... 139
Apêndice b: Considerações Iniciais ..................................................................................................... 222
Apêndice c: Pesquisa final dos cursistas ............................................................................................. 238
Apêndice d: Relato dos documentários .............................................................................................. 262
Anexo: Produções em vídeo dos cursistas .......................................................................................... 270

10

1. A PROPOSTA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COM DOCUMENTÁRIOS:

Esta dissertação foi elaborada para o Programa de Pós-Graduação em
Educação: Teoria e Prática de Ensino, da Universidade Federal do Paraná, e incluiu
a proposição, execução e análise de um curso de formação continuada a um grupo
de cursistas, composto por professores da rede estadual de educação básica,
lotados em escolas vinculadas ao Núcleo Regional de Educação de Irati (NRE),
Paraná, do qual também faço parte.
A Secretaria de Estado da Educação do Paraná é dividida em Núcleos
Regionais de Ensino (NRE) que são responsáveis por assessorar pedagógica e
tecnicamente as escolas de um conjunto de Municípios. O NRE de Irati é
responsável pela assessoria aos municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga,
Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares.
A formação continuada ocorreu na fase de implementação da dissertação e
incluiu a criação, execução e análise de um curso, elaborado para professores de
escolas jurisdicionadas ao NRE de Irati, com 32 horas/aula, no qual estudamos
coletivamente conceitos e fizemos discussões sobre a produção de documentários.
Em seguida, propus que os cursistas produzissem e editassem um vídeo
documentário com auxílio dos computadores existentes nas escolas disponibilizados
pelo MEC - com o sistema operacional do Linux Educacional 4.0 (BRASIL, 2011),
utilizando o software de edição de vídeo Openshot (OPENSHOT, 2008).
A proposta desse curso foi gestada a partir de estudos teóricos e
observações assistemáticas e experienciais de atividades práticas no contexto
escolar em que constatei da renitência ou sub utilização de tecnologias no Ensino
Básico.
O curso foi planejado de forma a atender professores de diferentes áreas do
conhecimento e foi realizado no período de maio a julho de 2014, no Colégio
Estadual Antonio Xavier da Silveira, na cidade de Irati, Paraná.
O foco inicial foi o da utilização das tecnologias na perspectiva do trabalho
pedagógico enfatizando a ideia de integração e discussão crítica reflexiva das
diferentes visões de mundo que os documentários podem apresentar. A constituição
dos dados de pesquisa foi realizada por meio da abordagem qualitativa.

11

Para análise dos dados resultantes desta proposta, utilizei quatro diferentes
etapas. A primeira e a segunda foram sobre as respostas dos cursistas dois
diferentes momentos, antecedendo e pospondo o curso; a terceira foi realizada no
transcorrer do curso, com registros escritos durante a trajetória das produções e a
quarta incluiu a análise dos vídeos documentários, utilizando Nichols (2008) como
referencial de análise.
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1.1. Sociedade, Tecnologias e Escola

Neste subitem discorro sobre as percepções iniciais que me levaram a
delinear esta dissertação, bem como a questão de pesquisa e os objetivos a serem
atingidos.
Para delimitar uma visão abrangente do espaço educacional, senti
necessidade de contextualizar a proposta de trabalho com documentários, pelo fato
desses desvelarem diferentes visões de mundo, que podem, ou não se assemelhar
às maneiras como o enxergamos.

Tais visões se desenvolvem a partir de nossas

experiências cotidianas e situam-se em um espaço e tempo social, que envolvem
reflexões a respeito de nossa própria constituição em meio a uma época de grande
volume de informações e de difícil compreensão aos cidadãos. Segundo acepção
de Alarcão (2010):
Vivemos hoje numa sociedade complexa, repleta de sinais contraditórios,
inundada por canais e torrentes de informação numa oferta de ‘sirva-se
quem precisar e do que precisar e faça de mim o uso que entender’. O
cidadão comum dificilmente consegue lidar com a avalanche de novas
informações que o inundam e que se entrecruzam com novas ideias e
problemas, novas oportunidades, desafios e ameaças. (ALARCÃO, p.14).

Para essa autora, as mídias adquiriram um poder esmagador e sua
influência é dependente dos critérios de seleção individuais e apresentam-se
indeterminadamente quanto aos seus valores, que por sua vez, podem ser positivos
ou negativos.

Esse fato é de difícil discernimento para aqueles que não

desenvolveram o espírito crítico e de questionamento a respeito do que lhes é
oferecido: “O mundo, marcado por tanta riqueza informativa, precisa urgentemente
do poder clarificador do pensamento.” (ALARCÃO, 2010, p.15).
A sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem como
denomina Alarcão (2010), devido às sucessivas reestruturações e complexidades,
recebe diferentes denominações e entendimentos por outros pesquisadores da área
sociológica.
Além da simples denominação que atribuímos a nossa sociedade
contemporânea, uma delas, descrita pelo sociólogo polonês, Zygmunt Bauman,
professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra, sobre a questão da identidade,
afirma que poucas pessoas são expostas a uma única comunidade de ideias e
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princípios, e denomina a sociedade atual como uma época líquido-moderna: “Em
nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta está repartido em
fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências individuais são
fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente conectados.” (BAUMAN, 2005,
p.18,19).
O sociólogo jamaicano, Stuart Hall, que fez parte do Centro para Estudos
Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham, na Inglaterra e foi
professor da The Open University, falecido em 2014, descreve a sociedade atual
como modernidade tardia e, sobre a temática da identidade enfatiza: “Um outro
aspecto desta questão da identidade está relacionado ao caráter da mudança na
modernidade tardia; em particular, ao processo de mudança conhecido como
‘globalização’ e seu impacto sobre a identidade cultural.” (HALL, 2006, p.140).
Essas ideias revelam que fazemos parte de uma sociedade em constante
movimento, multifacetada e com inúmeras modificações históricas. Alarcão (2010),
sugere que os valores estão na capacidade de transformar em conhecimento a
informação que atualmente, devido às máquinas, temos rápido acesso.
Alarcão (2010), não destaca apenas o conhecimento, mas sim a
necessidade do pensar e do compreender como meios de desenvolvimento pessoal,
social, institucional, nacional e internacional.

O destaque dado pela autora é

fundamentado em uma importante reunião ocorrida no início dos anos 90, na
Europa, com reitores de universidades e industriais europeus para discutirem e
pensarem o papel da educação.
Ainda, no sentido educativo, a autora destaca a formação holística e
integrada das pessoas, que envolve fatores como a informação, o pensar, o
compreender e a sabedoria suficiente para utilizá-los.
Quanto à capacidade de formação das pessoas, a escola, conforme Alarcão
(2010) faz parte e é influenciada socialmente. Sabendo disso, um dos principais
papéis dos professores, é ter nessa macroestrutura social uma voz crítica
contextualizada e situada, principalmente quanto ao uso das tecnologias: “A escolas
são lugares onde as novas competências devem ser adquiridas ou reconhecidas e
desenvolvidas. Sendo a literacia informática uma das novas competências...” (p.13).
Coll e Monereo (2010) mencionam que o impacto tecnológico na Educação é
advindo de um fenômeno muito mais amplo que engloba uma nova forma de
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organização econômica, social, política e cultural, identificada como sociedade da
informação (SI).
Consequentemente, a partir da segunda metade do século XX, o significativo
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), em sua constituição,
ocasionou profundas transformações sociais, econômicas e culturais.
O ambiente educacional, com o uso dessas tecnologias, inclusive das TIC
está alterando significativamente as finalidades nas formas de pensar e aprender no
século XXI.
Na atual era a linguagem digital é dominante, fruto da intensificação do uso
de computadores e das tecnologias, porém, apesar dos avanços, ainda há uma
discrepância entre os países detentores do poderio econômico e os países que não
possuem tal desenvolvimento, que foram chamadas por Coll e Monereo (2010)
“infopobre” e “inforica”.
O processo educativo, diante da informatização, requer de nós professores,
oportunizar pedagogicamente meios para o atendimento às novas práticas sociais,
como o uso da internet, cartão magnético, caixa eletrônico, meios comunicativos ou
corre o risco de recair, conforme Alarcão (2010), em mais um fator de exclusão
social: a infoexclusão.
A educação, além de ser vista como um instrumento que promove o
desenvolvimento, a socialização e a enculturação das pessoas, também é um
importante instrumento na construção da identidade e da cidadania assim,: “a
educação adquire uma nova dimensão: transforma-se no motor fundamental do
desenvolvimento econômico e social.” (COLL, MAURI, ONRUBIA, 2010, p.68).
Diante da atual estrutura social, principalmente quanto ao contexto escolar
do qual faço parte, entendo que há um relacionamento intrínseco entre escola e
sociedade, especialmente no que tange ao uso das tecnologias.
Essa percepção é resultante de observações assistemáticas ao longo de
minha experiência educacional escolar como professor, dessa destaco um problema
existente no contexto educacional referente à rejeição ou falta de incorporação
metodológica de trabalho com essas tecnologias.
A indicação do pouco uso ou a rejeição dos professores às formas
metodológicas de trabalho com as tecnologias no espaço educacional também são
apresentadas por alguns pesquisadores, que reiteram e fundamentam minhas
observações a respeito da existência deste problema.
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Coll, Mauri e Onrubia (2010), no que diz respeito ao uso das tecnologias,
afirmam que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) está
distante do contexto da escola:
Porém, quais são as informações que temos sobre a incorporação das TIC
na educação escolar e sobre o uso que o professorado e os alunos fazem
destas tecnologias? Os estudos de acompanhamento e avaliação
realizados até agora mostram claramente que, em geral, as expectativas e
os discursos que acabamos de comentar estão sensivelmente afastados do
que ocorre nas escolas e nas salas de aula. (p.70).

Nesse sentido, Costa (2012) constata que as práticas educativas são
ineficazes do ponto de vista metodológico:
Para além do fato de a preparação dos professores para fazerem uso das
tecnologias digitais nas suas práticas educativas quotidianas não ser
apenas uma questão técnica, de maior ou menor domínio das tecnologias,
como acaba por ser predominantemente encarada na formação
convencional, são fortes as evidências de que as estratégias para o
desenvolvimento profissional que aí têm vindo a ser seguidas carecem de
eficácia do ponto de vista metodológico. Ou seja, mesmo depois de
frequentarem os programas de formação que lhes são oferecidos, os
professores e educadores continuam com fortes dúvidas sobre o que fazer,
porque fazer e como fazer para, com recurso às TIC. (p.01).

Alarcão (2010) analisa a educação em um contexto amplo, pois, além de
mencionar degraus do percurso da aprendizagem (informação, compreensão e
conhecimento) para desenvolver a sabedoria de uso, destaca um dos grandes
problemas a respeito do papel da educação:
Para uma grande parte da população, a resposta será frustrante. Ficar-seão alguns apenas pelos dados, dados que não conseguirão trabalhar ao
nível, superior, da informação. Poucos atingirão a sabedoria. Um número
maior desenvolverá a capacidade de visão. O grosso situar-se-á a nível da
informação e compreensão. Não se deve atribuir só à escola a culpa por
esta caracterização. Há que ter em conta as capacidades individuais, mas
também a desresponsabilização da sociedade que, impotente perante a
resolução de tantos dos problemas que ela própria criou, coloca na escola
expectativas demasiado elevadas sem muitas vezes a valorizar como devia.
(p.19).

Para essa autora não é a escola a única responsável pelos problemas
educacionais. Além da desresponsabilização social, Alarcão (2010) menciona as
condições individuais e vincula o problema da capacidade das pessoas de se
adaptarem à realidade, não de forma ingênua, mas sim, por seus próprios meios,
enxergarem o mundo, refletirem e agirem criticamente.
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Assim, Alarcão (2010) ressalta o desenvolvimento de uma voz crítica e
contextualizada em meio à macroestrutura social, e, a capacidade de compreensão
da linguagem emergente originada das tecnologias:
Para que os cidadãos possam assumir este papel de atores críticos,
situados, têm de desenvolver a grande competência da compreensão que
assenta na capacidade de escutar, de observar e de pensar, mas também
na capacidade de utilizar várias linguagens que permitam ao ser humano
estabelecer com os outros e com o mundo mecanismos de interação e de
intercompreensão. Hoje temos mais uma linguagem: a linguagem
informática. (p.25).

Embora os comentários de Alarcão refiram-se a um contexto generalizado
da educação ela afirma que as tecnologias (a linguagem informática) são
imprescindíveis ao contexto escolar na sociedade atual e, consequentemente, o uso
pedagógico deve permitir que os estudantes adquiram autonomia suficiente com
essa nova forma de linguagem.
Mas não há como os professores utilizarem essas tecnologias se não
possuírem o entendimento e a clareza da linguagem informática, pois: “Para intervir,
é preciso compreender”. (ALARCAO, 2010, p.16).
As

análises

realizadas

pelos

autores

mencionados

acentuaram

e

contribuíram para minha percepção sobre a existência de um problema escolar
quanto ao uso das tecnologias, dessa forma, a questão norteadora desta pesquisa
é: quais as contribuições de uma proposta de trabalho e produção de documentários
com um redimensionamento pedagógico de autoria (Silva, 2003), de forma reflexiva,
aos cursistas (professores) quanto ao uso dessa tecnologia?
Para responder a esta questão delineei os seguintes objetivos:
Objetivo Geral
 Organizar, conduzir e avaliar um curso para produzir e editar vídeos
Documentários utilizando tecnologias disponíveis nas escolas;
Objetivos específicos:
 Investigar se os cursistas, que atuam como professores são renitentes
quanto ao uso das tecnologias no Ensino Básico.
 Promover

abordagens

crítico-reflexivas

sobre

os

manipulação do real em Documentários cinematográficos.

modos

de
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 Analisar se as produções de Documentários cinematográficos dos
cursistas incluem aspectos crítico-reflexivos sobre os modos de
manipulação do real.
 Avaliar o redimensionamento pedagógico de autoria (SILVA, 2003) em
documentários cinematográficos produzidos pelos cursistas.
As metas para atingir aos objetivos específicos são partes integrantes da
proposta do curso como, por exemplo, das atividades elaboradas na produção de
um documentário que envolveram o uso da tecnologia como instrumento para
obtenção de:


registros de áudio e vídeo;



informações por meio de ferramentas de busca na internet;



imagens captadas ao longo das atividades e edição dos vídeos
produzidos com o uso de softwares específicos;

A proposição de um curso para a produção de documentários leva consigo
uma abordagem reflexiva que une teoria e prática educacional, podendo servir de
subsídio para o uso pedagógico pelos cursistas em suas atuações como
professores. Nesse sentido a afirmação de Alarcão (2010) quanto à necessidade de
compreender todo o processo para possível intervenção dos cursistas, subsidiou
minha decisão por esse enfoque.
Além da possibilidade de compreensão de todo o processo, conforme
Alarcão (2010), utilizei aspectos do pensar e refletir em ações que envolvem a
socialização humana, discutidos por Bakhtin (2003); algumas caracterizações de
documentários elencadas por Nichols (2008); princípios da pedagogia crítica de
Freire (1987); propostos ao longo do curso como temáticas de estudos e trabalho,
pois convidaram a reflexão sobre o pensar e agir social, e neste caso,
principalmente o pensar e agir pedagógico.
Para

verificar

o

alcance

dos

objetivos

os

cursistas

responderam

questionários, realizaram produções textuais, e produziram documentários que
foram analisados sob a ótica da autoria que fundamentou a pesquisa e o próprio
curso: “O acontecimento da vida de um texto, isto é, sua verdadeira essência,
sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos.”
(BAKHTIN, 2003, p.311).
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Desta forma, os textos produzidos fazem parte de um processo dialógico: de
um lado encontram-se as produções dos cursistas que fazem parte do processo da
criação em si, do outro, estão às reflexões do contexto emoldurador, no qual o
pensamento cognoscente e valorativo do pesquisador interroga e faz objeções.
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2. REVISÃO E FUNDAMENTAÇÃO

Esta seção foi dividida em quatro subtópicos. No primeiro (2.1) intitulado “Em
busca de trabalhos similares” realizei uma pesquisa para verificar a existência de
trabalhos semelhantes; no segundo (2.2) “Tecnologias e Educação” abordei as
tecnologias e suas relações à educação; no terceiro (2.3) “Pedagogia reflexiva sob o
viés da manipulação do real” a temática foi sobre a pedagogia reflexiva e a
manipulação do real e, para finalizar, o quarto subtópico (2.4) “Documentários” sobre
abordei as questões que envolvem os documentários. Este item, por sua vez, foi
subdividido em 5 partes que discutem diferentes vieses dos documentários.

2.1. Revisão Sistemática da Literatura.

Devido aos estudos que envolvem tecnologia serem muitos, realizei uma
revisão sistemática da literatura para verificar se existiam pesquisas semelhantes.
Assim, optei por consultar os Anais do Congresso Brasileiro de Leitura –
COLE, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPED e do Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul – ANPED –SUL.
Restringi a pesquisa aos dez últimos anos, pois, as tecnologias são
diferentes e modificam-se rapidamente, como por exemplo, os antigos aparelhos de
vídeo e sua evolução ao DVD e ao blu-ray.
Outro exemplo é a internet, com a evolução da web dois ponto zero, que
surgiu somente em dois mil e quatro, proporcionando a interação. Atualmente nos
deparamos com a web três ponto zero ou conhecida como a web semântica, que é
capaz de realizar a interligação dos significados de palavras e possui a finalidade
atribuir significado às publicações da internet, tanto no sentido humano quanto para
as máquinas.
Desta forma, a edição de vídeo em computadores, dez anos atrás não era
comumente utilizada como ocorre atualmente, principalmente pela disponibilidade de
softwares.
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Durante a busca para verificação de pesquisas semelhantes, devido ao
imenso número de trabalhos com tecnologias, fiz uma busca on line nos eventos
mencionados e selecionei as palavras: documentário, filme, cinema e tecnologia
para uma primeira leitura flutuante. Ao encontrar artigos com estas palavras, realizei
uma leitura aprofundada e daí emergiram categorias que eu caracterizei
descrevendo-as conforme suas utilizações dentro do processo educacional (a
descrição foi inserida na segunda coluna do quadro 1).
Os objetivos dessa busca foram: verificar se havia pesquisas relativas ao
uso das tecnologias vinculadas ao aspecto educacional, destacando a isso o caráter
reflexivo da pedagogia crítica, bem como, verificar se havia pesquisas similares a
minha proposta de estudo dissertativo.
Também busquei títulos de publicações que não continham as palavraschave selecionadas, citadas anteriormente, mas cujos resumos possuíam indicações
da busca quanto às tecnologias, como no caso a indicação do nome de filme
associado a um tema ou como possibilidade de uso educacional, a exemplo dos
artigos: Três espiãs demais.— lições de consumo na representação de Jovens
meninas (IGNÁCIO, 2008)” e Estudo — em 3 atos (FERNANDES, 2013)

O quadro 1 resume os artigos localizados nos diferentes eventos e edições:
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QUADRO 1 - ARTIGOS DO COLE, ANPED E ANPED SUL SOBRE TECNOLOGIA
GRUPO
A

B

DESCRIÇÃO
TIC para atender especificidades humanas:
TIC aliadas à educação em diferentes
processos, principalmente quanto a análise em
sua aplicabilidade metodológica educacional ou
específico com documentários:

COLE ANPED

ANPEDTOTAL
SUL

%

3

4

7

14

2,35

148

107

169

424

71,14

C

TIC vinculadas ao Ensino de Matemática:

10

9

2

21

3,52

D

TIC em relação/discussão/uso (direta ou
subjetiva) ao contexto histórico social ou
educacional:

25

17

11

53

8,89

E

TIC digitais vinculadas ao ensino a distância

10

32

23

65

10,91

F

TIC
digitais
enquanto
estudo/análise
educacional que integram elementos de
enfoque
ideológico
diferentes
dos
apresentados pelos documentários.

9

5

4

18

3,02

G

TIC com enfoque ideológico explorado em
documentários, semelhantes à pesquisa dessa
dissertação.

0

1

0

1

0,17

Total de Trabalhos
205
175
216
596
FONTE: o autor, a partir de dados dos sítios eletrônicos do COLE, ANPED e ANPED-SUL, 2015.

Apesar de localizar inúmeros artigos que discutiam questões tecnológicas,
apenas os do grupo G estavam relacionados ao aspecto abordado dissertação,
portanto, analisei o estudo categorizado nesse grupo G.
O único artigo do grupo G foi localizado nas atas do 30º encontro da
ANPED, realizado em Caxambu, Minas Gerais, no ano de 2007, no GT 16,
Educação e Comunicação e intitula-se, Cinema, educação e psicanálise: uma
questão de transmissão, sua autora, Glacy Queiroz de Roure.
Nesse, há uma reflexão a partir de conceitos psicanalíticos entre possíveis
relações entre cinema e a educação. A linguagem cinematográfica é conceituada
como impressões da realidade, e para realizar sua análise psicanalítica a autora
optou por explorar os documentários, devido à grande procura pelos professores e
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pelo fato de ser dotado de informações. Esta escolha foi devido ao fato de que os
documentários são fortalecidos pelo grande poder imagético e sua ilusão referencial
mostrando informações que, muitas vezes expressam visões de mundo distintas.
Essas afirmações estão contidas no conceito de documentário de Roure
(2007), sugerindo que o documentário serve como uma luva à tentativa ilusória de
apreensão totalizante do que as pessoas pensam ser expressões de verdade.
As conceituações de Nichols (2008) serviram de embasamento para a
pesquisa de Roure (2007), porém o destaque dado foi a uma subdivisão específica
que Nichols (2008) faz aos documentários, o modo reflexivo, com o intuito de
estimular o próprio espectador em um processo ativo (de reflexão) na criação de
significados.
As subdivisões de Nichols (2008) sobre as questões que envolvem os
documentários serão detalhadas no último subtópico desta seção.
Um

dos

fatores

que

motivou

minha

proposta

de

pesquisa

com

documentários refere-se a identificar o que esse tipo de gênero significa às pessoas
considerando que eles revelam visões de mundo, mesmo que de forma parcial.

2.2. Tecnologias e Educação

Para sustentar minha percepção inicial quanto ao pouco uso da tecnologia
pelos professores, constatado informalmente e de forma assistemática, pesquisei
autores que contextualizam historicamente e apontam importantes observações
quanto ao uso dessas ferramentas pelos docentes.
Coll e Monereo (2010) mencionam um relatório envolvendo especialistas
sobre as medidas a serem adotadas na Comunidade Europeia e os Estados
membros sobre uma nova forma de organização econômica, social, política e
cultural identificada como Sociedade da Informação (SI) e, desde 1994 são objeto de
pesquisas e estudos.
O surgimento da internet propiciou um reordenamento nas vidas das
pessoas devido ao rápido crescimento das sociedades virtuais que introduziram
novas práticas sociais e, segundo Coll e Monereo (2010) quatro forças foram
impulsionadas: o desenvolvimento de economias globais, as políticas de apoio à
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internet, o crescimento da alfabetização digital da população e o gradual
desenvolvimento da infraestrutura tecnológica.
Entre tantas tecnologias, aquelas com capacidade de receber e transmitir
informações tornam-se mais comuns em nossas atividades cotidianas: “[...] as
tecnologias da informação e da comunicação – revestem-se de uma especial
importância, porque afetam praticamente todos os âmbitos de atividades das
pessoas, desde as formas práticas de organização social até o modo de
compreender o mundo.” (COLL e MONEREO, 2010, p.17).
Para esses autores há um consenso sobre a existência de modificações
profundas em praticamente todos os âmbitos de nossa organização social, política,
econômica e cultural.

Eles citam oito marcos educacionais que envolvem as

tecnologias, principalmente as TIC:
1. A complexidade, a interdependência e a imprevisibilidade;
2. Informação e ruído do excesso de informações, principalmente com
grande risco manipulativo;
3. A rapidez e mudanças aumentando o impacto e imprevisibilidade das
mudanças;
4. Escassez de tempo para abstração e reflexão;
5. Culto às novas tecnologias como cultura do espetáculo;
6. Transformação quanto ao espaço e tempo em vista dos esforços
humanos para melhorar as capacidades comunicativas;
7. Homogeneização cultural;
8. Surgimento de novas classes sociais denominadas de infopobres e
inforicos, aumentando também as diferenças entre países pobres e ricos.
Os oitos marcos educacionais mencionados por Coll e Monereo (2010) nos
fornecem indicações das influências tecnológicas na sociedade, bem como, no
espaço educativo, em seu modo de ensinar e aprender.
Para esses autores nosso papel de educadores sofreu profundas alterações
tanto em relação ao ensino quanto ao seu protagonismo no processo. O papel dos
estudantes também sofreu alterações: “a educação escolar deve servir para dar
sentido ao mundo que rodeia os alunos, para ensiná-los a interagir com ele e
resolverem os problemas que lhes são apresentados”. (COLL e MONEREO, 2010,
p, 39).
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Costa (2012) afirma que professores e educadores devem levar em
consideração essa nova forma de adaptação e comportamento social e que,
conforme essas orientações, a atuação e o agir destes jovens em um contexto de
extrema seletividade, rapidez e mudanças.
Em âmbito nacional e internacional, mesmo em países mais ricos e com
trabalhos desenvolvidos. Esse autor afirma que há grande dificuldade de incorporar
às TIC ao processo de ensino e aprendizagem, pois, há carência do uso tecnológico,
abrangendo a formação profissional docente e sua continuidade de formação.
Menciona também os desafios e expectativas em ver as tecnologias como
impulsionadoras quanto ao seu uso nas escolas e a necessidade de mudanças,
principalmente no que se refere ao currículo, que foi desenvolvido para era do papel
e do lápis.
Em relação ao uso das tecnologias, o mesmo autor lembra que nestes
últimos quarenta anos, foram realizados estudos em todas as partes do mundo, e os
resultados nos indicam que as mudanças não estão centradas na tecnologia em si,
pois, o processo educacional independe de qual tecnologia foi utilizada, e sim, a
forma de como foi conduzida metodologicamente.
Costa (2012) menciona o projeto ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow)
que realiza um estudo longitudinal, no qual os professores ensaiam e testam, à
medida que introduzem as tecnologias em sala de aula, utilizando o processo da
experimentação.
Assim, fatores como a experiência, motivação, confiança e percepção sobre
os benefícios do uso das novas tecnologias vão sendo compreendidos pelos
professores.
Costa (2012) discute uma nova concepção de postura pedagógica
desenvolvida pelo docente que enquadrar-se-ia no fato de conhecermos e usarmos
as ferramentas que nos ajudam a pensar e refletir sistematicamente sobre o que
fazemos, como fazemos, e com base nesta reflexão, abrem a possibilidade de
aprimorarmos nossas práticas.
Nesse sentido, as atividades passam a estarem centradas nos discentes e, à
medida que os professores (como mediadores) propõem a ampliação de conceitos
preestabelecidos de forma fundamentada, os discentes são capazes de desenvolver
novas capacidades, é o que Alarcão (2010) nos sugere:
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A escola é um setor da sociedade; é por ela influenciada e, por sua vez,
influencia-se. Perante o mundo como ele é, quer a escola isolar-se e
construir-se contra a sociedade? Ou quer ser sociedade e na
macroestrutura social ter uma voz crítica contextualizada e situada?
Para que os cidadãos possam assumir este papel de atores críticos,
situados, têm de desenvolver a grande competência da compreensão que
assenta na capacidade de escutar, de observar e de pensar, mas também
na capacidade de utilizar as várias linguagens que permitem ao ser humano
estabelecer com os outros e com o mundo mecanismos de interação e de
intercompreensão. Hoje temos mais uma linguagem: a linguagem
informática. (p.25).

Alarcão (2010) sugere aos professores que deem atenção a linguagem
Informática e enfatiza a necessidade de orientarmos o desenvolvimento de
diferentes competências de compreensão que resultam em um conjunto de
capacidades:
São hoje muitas competências desejadas, que assentam num conjunto de
capacidades. Valoriza-se a curiosidade intelectual, a capacidade de utilizar
e recriar o conhecimento, de questionar e indagar, de ter um pensamento
próprio, de desenvolver mecanismos de autoaprendizagem. (p.26).

Para o autor é necessário, a nós professores, utilizarmos várias linguagens,
que permitam aos discentes interagir e intercompreender e, desta forma,
estabeleceremos contato com os outros e com o mundo.
As várias competências necessárias durante a formação discente, também,
são defendidas por Camas (2012) ao falar sobre literacia.
Segundo esse autor literacia é a capacidade dos indivíduos utilizarem suas
competências básicas nas práticas sociais, porém, seu conceito é amplo e envolve
diferentes literacias:
O conceito de literacia que traduz a capacidade dos indivíduos nas práticas
sociais utilizarem as competências básicas da leitura, da escrita e do cálculo
para o entendimento da informação contida nos diferentes suportes,
designando conhecimento processual e em aberto para a aprendizagem na
vida. Portanto o conceito de literacia é mais amplo e dependente de
diferentes capacidades a serem desenvolvidas nos indivíduos. Por ser
amplo, não se resume em uma única literacia, temos diferentes literacias,
que se complementam na formação de nossos professores e alunos, no
âmbito de uma educação para o nosso século. (p.51).

Camas (2012) enfatiza a necessidade de integração das diferentes literacias
ao currículo educacional, em uma ação conjunta, com a nossa formação, enquanto
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professores, no que se refere ao uso e significação das tecnologias aos conteúdos
curriculares.
Quanto à estrutura para um novo diálogo na formação de professores,
Camas (2012) traça um quadro de domínios e mudanças pedagógicas, com base
em Dwyer, Sandholtz e Rigstaff (1991), que vai da literacia (domínio do letramento),
literacia informática (domínio do conhecimento da informática), literacia midiática
(domínio dos meios de informação e comunicação), literacia digital (domínio dos
meios digitais de aprendizagem), literacia científica (domínio e compreensão da
influência de fatores culturais nos processos de informação) até a literacia da
informação (domínio da informação), que por sua vez, possuem ações específicas,
porém, interligadas ao desenvolvimento desejável aos professores.
Ao mencionar e exemplificar algumas formas do uso tecnológico, Camas
(2012) afirma que: “Deve-se compreender que o objetivo principal não é a
tecnologia, mas envolver os alunos na aprendizagem significativa e avaliar sua
compreensão, sendo possibilitadas na sua reflexão e registro pelas tecnologias..."
(p.63).
Esse autor nos lembra da importância de tentar entender e dominar as
diferentes literacias que envolvem as tecnologias, bem como, a importância de
constantemente recriamos nossa práticas para nossa vivência como docentes:
A tecnologia enriquece a atividade e permite que os estudantes
demonstrem o que sabem de novas e criativas maneiras, aprimorando
sempre o entender e o dominar as diferentes literacias. Por isso, é
importante destacar a necessidade de propiciar a vivência dos professores,
não somente no uso operacional das tecnologias, mas na reflexão crítica de
sua integração na prática pedagógica e curricular, na aplicação da literacias.
Oportunizar ao professor a experiência em uma situação de aprendizagem
que permita construir e reconstruir sua prática com o uso dessas
tecnologias e mídias em seu domínio (CAMAS, 2012, p.63).

Além do domínio e do entendimento das literacias, Camas 2012 chama a
atenção para um importante aspecto, a reflexão crítica sobre a prática pedagógica.
Nesse subtópico procurei abordar a importância que as tecnologias possuem
no contexto educacional, principalmente para expor o objetivo principal de minha
pesquisa no que se refere à resistência dos professores quanto ao uso pedagógico
dessas ferramentas.
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2.3. Pedagogia Reflexiva sob o viés da manipulação do real

Assim como o direcionamento do curso proposto neste estudo dissertativo
para as diferentes literacias, busquei embasamento acadêmico para fundamentar a
prática pedagógica por mim proposta.
Como fundamentação da prática pedagógica, destaquei os ensinamentos de
Freire (1987), que se opõe ao ensino aprendizagem denominado por ele como
Educação Bancária, e, apoia-se na humanização e na formação de pessoas
conscientes voltadas para uma sociedade mais justa.
Em seu livro, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (1987) defende a ideia de
humanização e a busca dos oprimidos pela recuperação de suas humanidades.
Esta busca depende das pessoas e de suas vivencias sociais:
A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da
ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são
produtores desta realidade e se esta, na 'inversão da práxis' se volta sobre
eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é
tarefa dos homens (FREIRE, 1987, p.20).

Freire (1987) enfatiza que a libertação é um árduo processo que não resulta
do acaso, mas que deve ser conquistado pela práxis. Para o autor: "A práxis [...] é a
reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo, sem ela, é
impossível a superação da contradição opressor-oprimidos". (p.21).
Portanto, a reflexão e a ação para a conquista da liberdade não são buscas
individuais, ou seja, de apenas uma pessoa, mas de um coletivo, assim há
necessidade de uma ação conjunta, pois: "Ninguém liberta ninguém, ninguém se
liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão" (FREIRE, 1987 p.29).
Nesse sentido, Paulo Freire associa essa busca ao papel significativo da
escola em uma crítica severa ao que ele chama de “Educação Bancária”, que nega
o aspecto dialógico e é uma ferramenta de dominação. O filósofo brasileiro aponta
para o processo educativo construído cooperativamente, assim, nós educadores e
educandos somos sujeitos de um processo educativo participativo.
Freire (1987) ressalta dois estágios no modelo de Educação Bancária, o
primeiro ocorre, enquanto o professor prepara seu material de trabalho tornando-o
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cognoscível e o segundo, se dá em frente aos educandos, pois o docente narra ou
disserta sobre o objeto cognoscente, sem uma reflexão para o discente.
Em oposição a essa ação educativa para a passividade, Freire (1987)
propõe uma educação problematizadora e desafiadora, de caráter reflexivo,
explorando critérios que fazem parte da vida de seus alunos e que resulte em
inserção crítica.
Portanto, a educação desafiadora tende ao enfrentamento, levando os
educandos a mobilização para conseguir superar os obstáculos propostos e
mediados por nós, educadores, e, ao invés da alienação, o resultado é que os
educandos passam a ter maiores considerações quanto ao seu papel e
gradativamente aprimoram sua consciência de mundo.
Em Pedagogia da Autonomia (2002), Freire menciona o papel dos
educadores para estabelecer práticas educativas críticas visando à gradativa
autonomia discente.
O trabalho de reflexão e construção de uma prática educativa-crítica tem em
vista a ética universal do ser humano, o combate a um mundo que geralmente age
de forma perniciosa, a exploração do trabalho humano, a mentira, a ilusão, a
falsidade, as promessas vãs, a perversão, a hipocrisia, a discriminação de raça, de
gênero e de classe social, assim, Freire (2002) propõe que o trabalho pedagógico
dos professores seja orientado pelo preparo científico e composto principalmente
pelo caráter ético.
Nessa obra o autor afirma a necessidade de levarmos em consideração
práticas educativas críticas, observando o aspecto da humanização.
Os fundamentos da prática educativa crítica, propostos por Freire nas duas
obras mencionadas embasaram teoricamente a abordagem pedagógica por mim
proposta e serviram de apoio para as discussões coletivas realizadas com os
cursistas.

2.4. Documentários

Minha escolha para o trabalho com documentários cinematográficos não
ocorreu casualmente, mas sim, porque a roteirização desse gênero é diferente
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daquela usada nos filmes de ficção, pois abordam questões que buscam desvelar
uma visão de mundo.
Eduardo Ramos, cineasta e consultor da Fundação para o Desenvolvimento
da Educação, afirma que o Documentário trabalha a relação entre três elementos: a
obra, o autor e o espectador. Basicamente, os documentários são feitos por alguém,
sobre alguma coisa e para alguém.
Ramos (2012) sugere que a diferença entre documentários e filmes de ficção
é que no documentário a obra é um retrato de uma determinada realidade.
Mas o retrato da realidade não pode ser interpretado como uma única
possibilidade, pois o retrato em si é uma seleção excludente do que se vê e do que
se omite.
Nesse sentido, a roteirização implica em um tipo de abordagem, em uma
seleção de cenas que o cineasta desejou mostrar, enfatizando um ponto de vista,
com os elementos que compõe a filmagem como o ângulo, luminosidade,
movimento e enquadramento. Portanto, aqueles elementos que não colaboram com
as pretensões do cineasta, são simplesmente excluídos do enquadramento e da
seleção de cenas.
A apresentação de uma interpretação do real criada em um documentário,
pode nos dar a falsa sensação de estarmos diante de verdades absolutas que nos
induzem a crer na versão produzida como a única e correta versão do real, criada
para convencer o público que o ponto de vista que o cineasta desejou mostrar é
aquele que deve ser assumido como a melhor versão possível, tornando-se a
própria essência da realidade.

2.4.1. Questões sobre os documentários

Nichols (2008) defende que os documentários envolvem questões de
diversas matizes, como as de ética, de definição, de conteúdo, de forma, de tipo e
de política e, portanto envolvem questões sociais que nos afetam.
Nesse sentido, os documentários apresentam diversas visões de mundo e
distintas intencionalidades que possibilitam aos docentes que os utilizam ou que os
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criam, algumas reflexões conforme defende Freire (1987) na prática educativacrítica.
Para discutir os conceitos de documentários, recorro a Nichols (2008), que
ocupa uma cadeira no Conselho Consultivo de documentários do Departamento de
Cinema da Universidade de São Francisco.
Para ele documentários são filmes de não ficção, que nos transmitem um
contorno sensível do mundo que compartilhamos e ocupamos, com base na
autenticidade social.
Os documentários desejam e transmitem intenções de verdades, se assim
quisermos e aceitarmos o acordo pretendido pelo cineasta e nossa aceitação (ou
rejeição) à proposta a nós apresentada.
Nichols (2008) sugere que a tradição dos documentários seja engajada ao
mundo em três formas distintas de apresentação:
Primeiramente os documentários apresentam imagens reconhecíveis do
mundo com sua capacidade de registro de situações e fatos com tentativa de
fidelidade.
As capacidades de captar e reproduzir imagens são auxiliadas por cada vez
mais recursos tecnológicos, isso ainda, acompanhado por histórias, argumentos,
evocações e descrições que nos fazem crer que o enfoque proposto seja a própria
verdade histórica.
O poder da imagem não deve ser subestimado, porém, convém lembrar que
uma imagem não consegue relatar amplitude de acontecimentos e significações.
Em segundo lugar, os documentários significam os desejos dos outros.
Assim, como na democracia participativa, muitas vezes, os documentaristas
assumem o papel de representantes do povo. Dessa forma, eles falam em favor de
interesses de outros, seja da temática retratada em seus filmes, seja na agência ou
instituição que está patrocinando.
Um exemplo disso pode ser verificado na produção da rede de notícias CBS,
intitulada O Pentágono à venda (DAVIS, 1971, apud NICHOLS, p.30, 2008)1,
produzido no ano de 1971, que, utilizando seu jornalismo investigativo mostra as
formas como as forças armadas norte-americanas se promoviam e mantinham para
si grandes parcelas dos impostos federais arrecadados.

1

DAVIS Peter Frank, O Pentágono à venda. 52 min. Estados Unidos: CBS News, 1971.
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Em Nanook, o esquimó, (FLAHERTY, 1922, apud NICHOLS, p.30, 2008)2,
um clássico produzido em 1922, produzido por Robert Flaherty e considerado como
um dos primeiros documentários produzidos na história do cinema registrou a luta de
uma família da etnia Inuit pela sobrevivência, o argumento mostrava que a caça
beneficiaria não apenas os Inuits, mas também os consumidores.
No entanto Nichols (2008), revela que o patrocinador desse documentário,
Revillon Fréeres possuía uma empresa de venda de artigos de luxo e peles quando
manifestou o interesse em patrocinar Flaherty. Além disso, Nichols (2008) sugere
que as técnicas de caça mostradas no filme, já não faziam parte da cultura esquimó.
Esses indícios desvelam os interesses subjacentes que orientaram a visão (sempre
parcial) apresentada no documentário.
Em terceiro, o documentário pode apresentar apenas um determinado ponto
de vista, intervindo ativamente sobre a natureza de um assunto, objetivando o
consentimento e a influência nas opiniões.
Um outro exemplo dessa parcialidade de visão é o documentário Pentágono
à venda (DAVIS, 1971, apud NICHOLS, p.30, 2008),3 que defendeu a ideia de um
exército indispensável e de financiamento contínuo. Esse documentário utilizou
diferentes pontos de vista, tanto de indivíduos, grupos quanto de instituições para
convencer o público por meio das imagens e do áudio.

2.4.2. Ética dos documentários

Nos documentários, a ética busca a conduta dos grupos nos assuntos em
que regras inflexíveis ou leis não são suficientes, como em O triunfo da vontade
(RIEFENSTAHL, 1934, apud NICHOLS, p.35, 2008)4, quando Leni Riefenstahl
mostra um retrato sedutor do Partido Nacional Socialista em um discurso de Adolf
Hitler, realizado em Nuremberg.

2

FLAHERTY Robert. Nanook, o esquimó. 55 min. Canadá. Estados Unidos, 1922.
DAVIS Peter Frank. O Pentágono à venda. 52 min. Estados Unidos: CBS News, 1971
4
RIEFENSTAHL , Leni. O triunfo da vontade.107 min. Alemanha, 1934.
3
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Por serem imprevisíveis os efeitos que um documentário pode nos causar,
as considerações éticas figuram entre as pretensões do cineasta e as
consequências que o tema pode desencadear na vida dos que o assistem, ou
daqueles que fizeram parte do próprio filme.
Um dos princípios éticos é o do consentimento comum que é embasado na
antropologia, na sociologia, na experimentação médica e em outros campos,
diagnosticando o que deve ser relatado a todos nós e as possíveis consequências
de sua participação.
Neste sentido, há uma preocupação no que pode ser relatado, bem como,
as consequências que poderão surgir após o documentário ser apresentado e gerar
alguns questionamentos éticos tais como: do que pode ser revelado honestamente?
Quais são suas intenções ou previsões dos efeitos de um filme? O que é uma
prática enganosa? É aceitável falsear a proposição de filmar a prosperidade de uma
empresa quando, de fato se pretende filmar práticas perigosas de trabalho
praticadas pela empresa? Filmar gangues que saem para brigar ou roubar carros e
casas? Registrar pessoas cheirando crack ou fumando maconha? Enfim, é lícito
registrar atos ilícitos?
Nichols (2008) levanta um questionamento quanto às obrigações éticas dos
documentaristas: “Que obrigação tem os documentaristas com as pessoas que são
tema de seus filmes, no que diz respeito ao público e à própria concepção de
verdade?” (2008, p.37), e cita dois exemplos.
Um exemplo que envolveu o aspecto ético foi descrito por Nichols, no filme
Basquete Blues (STEVE, 1994, apud NICHOLS, p.38, 2008)5, produzido em 1994,
pois naquele documentário enquanto a câmera em primeiro plano captava Arthur,
um jovem com esperanças de chegar à liga principal de basquete americana, em
segundo plano, a câmera captou também o senhor Agee, pai de Artur, vendendo
drogas.
A família, inclusive o próprio senhor Agee foi alertada pela equipe, porém
optaram por manter a cena, e logo após o conhecimento público, o senhor Agee foi
preso. Posteriormente, ao ser solto, falou sobre o tom dramático provocado por essa
cena, e que tal fato o ajudara a melhorar sua postura como pai.

5

STEVE James, MARX Frederich e GILBERT Peter. Basquete Blues. 170 min. Estados Unidos:
Hoop Dreams, 1994.
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Outro exemplo do aspecto ético ocorreu durante a produção do
documentário de Mitchell Block, intitulado No lies (BLOCK, 1973, apud NICHOLS,
p.38, 2008)6, produzido em 1973, que se passou dentro do apartamento de uma
jovem. Em um determinado momento, a jovem confessa que fora estuprada.
O cineasta por sua vez, ao ouvir a confissão decidiu continuar filmando, e
elaborou cada vez mais perguntas que, ao final, pareciam duvidar que a jovem
tivesse sido efetivamente estuprada.
Nichols (2008) relata a imensa angustia que o fato gerou a moça e, na
continuidade das filmagem, Block se dá conta do que fez e decide parar o filme.
Com isso, os analistas de cinema consideraram que além das interferências
no documentário, Block acabou gerando outro tipo de violência, por meio de seu
interrogatório que foi chamado de “segundo estupro”, em função dos comentários do
cineasta e do sofrimento da vítima, registrado pela câmera.
Inúmeras questões éticas acompanham o processo de filmagem dos
documentários em relação às pessoas filmadas. Geralmente, cineastas e jornalistas
pertencem a instituições e organizações com seus próprios padrões e costumes, e
até mesmo aqueles que são independentes estão diante de um conflito inevitável, e,
por isso é fundamental desenvolver o respeito ético no exercício da profissão de
documentarista.
Os problemas apresentam-se de forma diferente para cada profissional,
porém no caso das questões éticas é, em grande parte comum a todos: “Cada
profissional molda ou transforma as tradições que herda, e faz isso dialogando com
aqueles que compartilham a consciência de sua missão. Esta definição do
documentário contribui para o seu contorno vago, mas distinguível”. (NICHOLS,
2008, p.53).

2.4.3. Influências e visões de mundo apresentadas nos documentários

6

BLOCK Mitchell. No lies. 25m. Estados Unidos: Direct Cinema Ltd, 1973.
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Segundo Nichols (2008) o documentário é capaz de mostrar uma ou mais
visões de mundo, sendo que com algumas já nos deparamos anteriormente; com
outras já tivemos familiaridade, mas não pensamos a respeito; ou simplesmente são
visões de mundo que desconhecemos.
É na proximidade e fidelidade com o que chamamos de mundo que
desenvolvemos a crença que os documentários têm caráter informativo e que os
conteúdos exibidos são considerados como provas autênticas.
Nichols (2008) elenca algumas distinções entre documentários, pois esse
gênero não possui um conjunto fixo de técnicas, nem se restringe a tratar de certo
tipo de questões; ou ainda não apresenta uma única forma ou estilo.
Os documentários espraiam-se entre composições cujas modificações
fizeram parte de seu percurso histórico, e casos exemplares testam e ampliam
quaisquer convenções ou limites.
O significado de documentário alterou-se ao longo do tempo e nenhum
conceito abarca todos os filmes. Assim, categorizações descrevem características e
qualidades sem exigir que um único documentário contenha todas elas. Um dos
exemplos clássicos é Nanook, o esquimó. (FLAHERTY, 1922, apud NICHOLS, p.30,
2008)7.
Ramos (2012) sugere que Nanook, o esquimó, (FLAHERTY, 1922) é um dos
primeiros filmes a fazer sucesso no cinema documentário e serviu como um modelo
a ser seguido pelos demais produtores de filmes desse gênero.
Os documentários já recebem esse rótulo na própria estrutura institucional,
porém, alguns casos tentam criar proximidade ao contexto histórico, como em A
bruxa de Blair (MYRICK, 1999, apud NICHOLS, p.50, 2008)8 ou This is a Spinal Tap
REINER,1984, apud NICHOLS, p.50, 2008)9, cujos protagonistas foram inventados
antes

da

produção

dos

filmes,

dessa

forma

foram

denominados

de

pseudodocumentários.
Segundo Nichols (2008), quatro aspectos identificam um documentário, a
saber: as instituições, os profissionais, o texto e o público. Vejamos cada um deles.

7

FLAHERTY Robert. Nanook, o esquimó. 55 min. Canadá. Estados Unidos, 1922.
MYRICK, Daniel . SÁNCHEZ, Eduardo. A Bruxa de Blair. 80 min. Estados Unidos: Haxan Films,
1999.
9
REINER Rob.This is a Spinal Tap. 82 min. Estados Unidos, 1984.
8

35

As instituições, ou melhor, as agências financiadoras. Os documentários,
possuem distribuidores e exibidores distintos, operando paralelamente às salas de
cinema dos filmes fictícios.
Às vezes a produção de documentários é realizada por uma organização,
como as redes de noticiais de televisão, que produzem, distribuem e exibem
documentários; outras vezes, os distribuidores são entidades diferentes, como por
exemplo do Discovery Channel. Também há casos de distribuidores de filmes
especializados que adquirirem documentários produzidos por outros, como é o caso
das agências Women Make Movies, New Days Films ou Third World Newreel.
Algumas organizações podem fornecer apoio financeiro, como é o caso da
Corporation for Public Broadcasting, o Britsh Film Institute. Outras fornecem apoio
profissional aos próprios documentaristas, como a Film Arts Foundation, A
Foundation for a Independent Film and Video, o European Documentary Film
Institute e a International Documentary Association.
Um contorno vago sobre o conceito de documentários provavelmente, está
ligado ao gênero desde os primeiros filmes produzidos pelos irmãos Lumière, por
volta de 1895, ou seja, desde a criação cinematográfica há modelos ou padrões de
criação que, com o passar do tempo, ganham novas adaptações.
Quanto

à

composição

do

texto,

os

documentários

apresentam

características comuns relativas a esse gênero, pois há algumas convenções que os
distinguem de outros tipos de filmes, como sua narrativa, as entrevistas, a gravação
de som direto, os cortes para possibilitar o uso de outras imagens que ilustrem ou
criem uma situação problema, uso dos atores sociais (pessoas em seus papéis
cotidianos) como personagens principais do filme.
Outra convenção encontrada nos documentários é a predominância de uma
lógica informativa, que tem por objetivo chegar o mais próximo possível da
autenticidade histórica de mundo. Esta lógica, responsável por organizar um
documentário, geralmente sustenta um argumento, uma afirmação ou uma alegação
sobre o mundo histórico.
Nos documentários, a palavra dita adquire relevância, pois o discurso é
capaz de criar realidade ao nosso sentimento de mundo. Assim, um acontecimento
que é recontado torna-se história resgatada, ou seja, a palavra dita, nos
documentários, é capaz de fazer da ficção algo que as pessoas possam dar
credibilidade.
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Nichols (2008) menciona que ao entrar em contato com sons e imagens,
principalmente com os recursos tecnológicos atuais, com grande fidelidade, que
pertencem ao mundo que compartilhamos, chegamos à conclusão que se trata de
um documentário.
A composição de um documentário como fonte de informações sociais já
está preestabelecida em nossas mentes, assim como, no contexto e na estrutura do
filme, no entanto, esta relação funciona também nos filmes de ficção.
A diferença entre os dois é que nos documentários permanecemos atentos à
crença da autenticidade do mundo histórico apresentado na tela, enquanto que nos
filmes de ficção os personagens são imaginários, pois afastamos temporariamente a
incredulidade em relação ao mundo fictício. Neste sentido, é como se um
documentário pudesse comprovar a autenticidade de uma prova.
Ainda seguindo a perspectiva de Nichols (2008), os documentários não
podem ser confundidos com as transcrições ou registros documentais como nos
vídeos de segurança, no lançamento de um foguete, o avanço da cura de uma
doença na medicina, entre outros.

2.4.4. As Vozes e as Maneiras de Expressão.

Nichols (2008) sugere que os documentários podem conter inúmeras
situações e poder dar voz a diferentes pontos de vista. A voz do documentário é
expressiva e pode adquirir sentido de várias vozes que, por sua vez, podem
apresentar argumentos, persuadir, convencer, atrair e mostrar diferentes visões de
mundo.
A voz contida nos documentários indica uma forma especial de expressar
um argumento ou uma perspectiva.
A voz que ressoa está ligada a uma lógica informativa, a qual orienta a
organização dos documentários e está relacionada ao estilo, que por sua vez deriva
da tentativa do diretor ou cineasta em traduzir seu ponto de vista sobre o mundo
histórico em termos visuais.
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A voz de um documentário não se restringe apenas a uma forma autoritária
de expressão do ponto de vista do cineasta, pois ela é capaz de falar por diversos
meios disponíveis durante a organização do filme, como em situações de cortes,
montagens, sobreposições, luz natural ou artificial, som direto, música, efeitos, vozover e cronologia, entre outros.
A voz da Oratória Um tipo de voz “divina” que narra ou descreve um
documentário e é utilizada estrategicamente com frequência.

Essa voz tende a

assumir uma posição quanto ao mundo histórico e tenta convencer-nos de sua
eloquência. Essa posição é referente aos aspectos inerentes ao mundo e passíveis
de discussão, que não se prestam à investigação científica.
Os aspectos integram questões de compreensão, interpretação, valor e
julgamento. A tradição retórica propicia uma base para as maneiras de expressão,
que, ao se transferirem para o documentário e, conforme Nichols (2008) podem ser
divididas em cinco partes, a saber: invenção, disposição, elocução, memória e
pronunciação.
A invenção necessita de indícios ou provas que sustentem os argumentos,
porém estas provas recorrem à retórica e são de dois tipos: a retórica ou inartística e
a artística ou artificial. A prova é a retórica ou inartística é comumente obtida por
testemunhas, documentos, confissões, ou por indícios concretos de amostras de
impressões digitais, cabelo, sangue, DNA. Esses indícios estão fora do alcance do
poder criador do cineasta ou do orador. A prova artística ou artificial é comumente
utilizada nas discussões e os documentários adquirem voz própria e resumem-se a
técnicas para gerar impressão de conclusão ou comprovação. São resultantes da
criatividade do cineasta e têm sua sustentação ética e emocional para nos
convencer quanto à validade de um argumento. Caso o raciocínio fosse evidente e
totalmente satisfatório a questão provavelmente seria científica e não retórica, como
o estabelecido nos documentários.
A segunda maneira de expressão listada por Nichols (2008) é a disposição.
Típica dos documentários geralmente segue alguns elementos como um início que
capte a atenção do público; um esclarecimento sobre o que se conhece do fato e do
que permanece conflitante; a apresentação de um determinado ponto de vista
específico e a possível refutação de objeções com argumentos contrários; a
reconstituição de todo o cenário predispondo para um determinado procedimento ou
uma determinada visão. A forma da condução deste determinado ponto de vista é

38

realizada pela eficácia de relacionar o argumento com o mundo histórico e com o
nosso próprio envolvimento de mundo.
A terceira maneira de expressão listada por Nichols (2008) é a elocução.
Essa se resume no envolvimento de todas as figuras de linguagem e códigos
gramaticais para chegar a um determinado objetivo.
A quarta maneira de expressão é a memória.

Nos documentários ela

adquire importância fundamental em ocasiões como um discurso mais complexo ou
fomentado por discussões calorosas.
O documentário em si, por ser um ato de retrospecção, relembra
acontecimentos anteriores e une-os aos do momento, a memória pode ser
fundamental para sua interpretação, principalmente quanto à construção de um
argumento coerente.

Assim, gradualmente é possível compreender os motivos

pelos quais um documentário inicia de uma determinada maneira. Entendemos o
detalhamento de uma cena e, à medida que os conteúdos vão sendo desvelados
adquirimos uma compreensão mais ampla do argumento principal.
A quinta e última maneira de expressão listada por Nichols (2008) é a
pronunciação. Considerada como índice da clareza de um argumento e da força de
um apelo emocional, bem como a eficácia de uma estratégia argumentativa, ou uma
voz, destinada a um determinado público ou cenário.
Na pronunciação o objetivo é utilizar qualquer forma de discurso, ou voz, na
busca de resultados em um determinado contexto.
Para finalizar, Nichols (2008) sugere que a voz do documentário atesta seu
engajamento em uma determinada ordem social, e é nesta orientação quanto ao
mundo histórico que o documentário adquire sua própria voz. Quanto mais
proximidade do contexto que vivenciamos com as estratégias utilizadas nas
articulações das orações em defesa de um determinado argumento, maior será a
proximidade da legitimidade.

2.4.5. Modos de Documentários
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Cada documentário apresenta uma voz específica, que funciona segundo
sua própria natureza e individualidade.
As vozes individuais funcionam como uma teoria do autor, ao passo que as
vozes compartilhadas prestam-se a uma teoria do gênero.
Ao estudar o gênero Documentário, Nichols (2008) sugere que é possível
identificar seis modos, que funcionam como subgêneros dos filmes Documentários.
São eles: poético, expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático.

Modo poético

Compartilha ideias com a vanguarda modernista, sacrifica as convenções de
montagens de forma cronológica, bem como no que se refere à localização
específica no tempo e no espaço.
Nichols (2008) enfatiza que nesse subgênero, há associações que envolvem
os ritmos temporais e a justaposição espacial.
Os participantes não assumem formas de personagens com complexidade
psicológica ou visão definida de mundo, e caracteristicamente as pessoas agem em
igualdade de condições com outros objetos.
Uma das características do modo poético é a transmissão direta de
informações, bem argumentar de um ponto de vista específico, ou apresentar
proposições a problemas que necessitam de solução. Sua ênfase está no estado de
ânimo, no tom e no afeto, ao invés do conhecimento ou ações persuasivas.
Os Documentários poéticos retiram sua matéria-prima do mundo histórico e
transformam-na. Assim, documentários poéticos ganham muitas facetas que são
orientadas pelo cineasta, dando aos fragmentos do mundo histórico uma integridade
formal e estética peculiares.
A impressão da realidade documental, -com personagens que possuem
desejos incontroláveis, com mudanças de tempo e espaço de formas abruptas,
comuns a documentários poéticos,- pode ser vista no filme Um cão andaluz
(BUÑUEL; DALI, 1929, apud NICHOLS, p.140, 2008)10, de Luis Buñuel e Salvador
Dali, produzido em 1929.

10

BUÑUEL,Luis e DALI Salvador. Um cão andaluz, 16 min. França,1929.

40

Um cão andaluz (BUÑUEL e DALI, 1929) fez parte da eclosão do movimento
surrealista, que tinha por finalidade abolir a lógica cartesiana de produção artística,
bem como, contestar os valores burgueses. Aparentemente o filme apresenta-se
sem lógica, como um sonho a ser fundido pela realidade.
Scorpio rising (KENNETH, 1963, apud NICHOLS, p.140, 2008)11, de
Kenneth Anger, relata sobre atos rituais de uma gangue de motociclistas é outro
exemplo de documentário poético.
Para atividades com os cursistas, utilizei um trecho do vídeo disponível no
youtube, chamado Koyaanisqatsi (REGGIO, 1983), de Godfrey Reggio com música
de Philip Glass e cinematografia de Ron Fricke, produzido em 1983, disponível no
link: https://www.youtube.com/watch?v=PirH8PADDgQ.
A explicação do filme, Koyaanisqatsi (REGGIO, 1983), está na origem da
palavra na língua hopi (nação indígena, do nordeste do Arizona), que significa uma
vida louca, apressada e fora dos parâmetros, um estágio de vida que pede por outra
forma de se viver.

Modo expositivo

Direciona-se diretamente ao espectador em uma estrutura retórica e
argumentativa, deixando de lado a estética e a poética.
Esses documentários geralmente adotam uma voz de autoridade, propõem
uma perspectiva, expõem um argumento ou recontam uma história.
O principal destaque é a lógica informativa transmitida verbalmente
acompanhada da imagem, que serve para ilustrar, evocar, esclarecer ou contrapor o
que é relatado. O modo expositivo enfatiza a impressão de objetividade e de
argumentos bem embasados.
Segundo Nichols (2008) os comentários são distintos do mundo histórico e
vindos de um local ignorado, voz-over, no entanto, são associados à objetividade ou
onisciência. Eles indicam a perspectiva e argumento do filme e as imagens servem
como justificativas destes argumentos.
O documentário expositivo pode ser considerado ideal para transmitir
informações ou mobilizar apoio dentro de uma estrutura. Sua base repousa na
11

KENNETH Anger, Scorpio rising, 30 min, Estados Unidos. 1963.
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retórica e no bom senso, pois retrata histórias verídicas e passa ao telespectador, os
ensinamentos (conforme a visão de mundo), e a crença de que o que está sendo
visto é autêntico e único. Possuem uma voz superior que geralmente, procura
comprovação pelo auxílio das imagens.
Um exemplo do modo expositivo é o Documentário intitulado Por que
lutamos (CAPRA; LITVAK, 1942, apud NICHOLS, p.142, 2008)12, produzido por
Frank Capra, cujos argumentos objetivavam motivar os jovens norte-americanos a
ingressar no exercito para combaterem na 2ª Guerra Mundial.
Para o trabalho com os cursistas utilizei o pseudodocumentário, Sereias
Novos

Indícios

(DISCOVERY

CHANNEL,

http://www.youtube.com/watch?v=_risXeiXZlU,

2013)
pois

disponível

apresenta

uma

no
voz

link:
de

autoridade que busca persuadir e levar a pensar sobre os fatos. Sua tentativa mais
próxima de comprovar a existência das sereias é utilizar o depoimento de Paul
Robertson, ex-biólogo da NOAA, (Administração Oceânica e Atmosférica dos
Estados Unidos) firmando-se na retórica.

Modo observativo

Propõe a ideia de que o que é visto não sofre interferências. Em respeito ao
espírito de observação, tanto na montagem pós-produção e durante a filmagem
resultaram em vários filmes sem comentários com a voz-over, sem legendas, sem
música, sem complementos de efeitos sonoros e sem explorar os aspectos
históricos.
A impressão que se tem é que o cineasta não impõe qualquer espécie de
comportamento, e é ignorado pelos participantes que interagem uns com ou outros.
Eles são mostrados em ocupações, crises pessoais, situações que exigem suas
atenções, afastando-se da presença do cineasta, como se a vida fosse observada
“pelo buraco da fechadura”.
A impressão de isolamento do cineasta pede ao espectador um papel ativo
sobre o que está sendo feito, dito e observado.

12

CAPRA Frank e LITVAK Anatole. Por que lutamos. Estados Unidos: War Dept, 1942.
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The Chair (SHUKER et al., 1962, apud NICHOLS, p.147, 2008)13, produzido
em 1962 por Gregory Shuker e Robert Drew, sobre os últimos dias de um homem
condenado a morte é um exemplo de documentário observativo.
No documentário de Leni Riefenstahl, produzido em 1935, O Triunfo da
Vontade (RIEFENSTAHL, 1934, apud NICHOLS, p.35, 2008)14, cuja filmagem ocorre
como se não houvesse cineasta, o caráter persuasivo é carregado ao mesmo tempo
do mistério da observação. Utilizei um trecho deste documentário, para trabalho com
os cursistas.
Esse filme resultou da manifestação artística de Riefenstahl, em exibir uma
produção do partido nazista capaz de gerar uma imagem positiva para mostrar o seu
poder.

Modo participativo

Assemelha-se a pesquisa participativa realizada pelas Ciências Sociais com
estudos de grupos sociais. Neste sentido, o trabalho de um antropólogo que imerge
em um povo por um período e posteriormente descreve o que aprendeu. Esse tipo
de pesquisa exige o compartilhamento com a vida de outras pessoas, hábitos e
costumes.
O fato de estar presente requer participação, bem como permite a
observação. O pesquisador não deseja tornar-se um nativo, mas permanecer a
certa distância que lhe permita a observar.

Os resultados são analisados

posteriormente pelos métodos sociológicos ou antropológicos.
Nos documentários participativos os documentaristas também vão a campo
e vivenciam essa experiência.

Este tipo de Documentário procura passar a

sensação de como é estar em uma determinada situação e como aquela
determinada situação se altera om a presença do documentarista.
Ao quase estar na mesma situação que os demais participantes (a câmera é
atribuí ao cineasta certo nível de poder e controle potencial sobre os
13

SHUKER, Gregory et al. The Chair. 60 min. 1962.
RIEFENSTAHL, Leni. O triunfo da vontade.107 min. Alemanha, 1934. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=vMBA4w942Zk Acesso em 25 de janeiro de 2014.
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acontecimentos), surgem possibilidades em que o cineasta pode intervir como
mentor, crítico, interrogador, colaborador ou provocador, assumindo importância
significativa que vai desde a filmagem de sua presença física até a interação com as
pessoas e o contexto.
O cineasta, em primeira pessoa, pode assumir várias posturas que podem
ser de investigação, da receptividade, da reflexão, até simplesmente deixar de
realizar experiências ativas e abertas e utilizar formas de perspectivas amplas como
é o caso da entrevista.
Esse contato direto com o mundo faz com que os cineastas mostrem
questões sociais abrangentes de diferentes perspectivas históricas.
Um exemplo do modo participativo é o Documentário Harlan County15,
produzido por Barbara Kopple (KOOPPLE, 1977, apud NICHOLS, p.160, 2008), que,
com um pano de fundo histórico, discorre sobre uma greve em uma mina de carvão
no Kentucky.
Utilizei trechos do Documentário, Nascidos em Bordéis: crianças da luz
vermelha de Caucutá16 (BRISKI e KAUFFMAN, 2004) de Zana Briski e Ross
Kauffman, produzido em 2004 para trabalho com os cursistas.
Neste, a documentarista vai a campo, vive entre as prostitutas, fala de sua
experiência como fotógrafa neste local ao mesmo tempo em que a vivencia. A
abordagem retórica predomina para persuadir o público e mostra Zana em viagem a
Bagdá para fazer inicialmente um documentário a respeito das mulheres do
prostíbulo, porém, ao encontrar várias crianças vivenciando o mesmo espaço, o
Documentário ganha outro enfoque.

Modo reflexivo

Não apenas procura retratar a autenticidade do mundo histórico, envolve
também problemas e questões que o mundo histórico apresenta.
Ao mesmo tempo em que em alguns casos, os documentários reflexivos
tentam mostrar o acesso realista ao mundo com indícios convincentes, bem como,
possibilidades de provas incontestáveis, há casos em que as imagens desejam
15

KOOPPLE, Barbara. Harlan County. 103 min. Estados Unidos, 1977.
BRISKI, Zana e KAUFFMAN, Ross. Nascidos em Bordéis: crianças da luz vermelha de
Caucutá. Disponível no link: http://www.youtube.com/watch?v=nxJ2G1SWWd0. Acesso em 28 de
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provocar duvidas no espectador levando-o a examinar a validade daquilo que esta
sendo mostrado, Nichols (2008) enfatiza que: “na melhor das hipóteses, o
documentário reflexivo estimula no espectador uma forma mais elevada de
consciência a respeito de sua relação com o documentário e aquilo que ele
representa”. (p.166).
Os documentários reflexivos provocam nossa consciência em algum
princípio ou estrutura social, para que, com um olhar mais atento, possamos
constatar como são as coisas.
Dziga Vertov, em O homem da câmera (VERTOV, 1929, apud NICHOLS,
p.165, 2008)17, é um exemplo de reflexão sobre a impressão de como a realidade é
construída por meio da montagem.
Aos cursistas propus uma reflexão sobre a vida dos habitantes de Hurdes,
Espanha, fronteira com Portugal, discutido no documentário de Luis Buñuel,
produzido em 1933, Terra sem pão (BUÑUEL Luis, 1932, apud NICHOLS, p.166,
2008)18 em que ele apresenta de maneira direta a vida miserável dos hurdanos.

Modo performático

Tende a mostrar a sociedade de forma mais generalista. A complexidade de
nosso conhecimento de mundo é usada para enfatizar suas dimensões subjetivas e
afetivas.
O Documentário performático mistura técnicas expressivas que dão textura e
densidade à ficção, porém sua autenticidade é relacionada ao mundo histórico. As
características subjetivas podem ser observadas em documentários como Línguas
desatadas (RIGGS, 1989, apud NICHOLS, p.170, 2008)19, produzido em 1989, por
Marlon Riggs.
O Documentário-experimental-ficcional é um exemplo de modo performático
com o qual trabalhei durante o curso. O material apresentado foi Nós que aqui
estamos por vós esperamos (MASAGÃO, 1983)20.

17

VERTOV, Dziga. O homem da câmera.103 min. União Soviética, 1929.
BUÑUEL Luis . Terra sem pão. 27 min. Espanha, 1932. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=gO46qeERpvU Acesso em 25 de janeiro de 2014.
19
RIGGS Marlon. Línguas desatadas, 45 min. Estados Unidos,1989.
20
MASAGÃO, 1983. Nós que aqui estamos por vós esperamos.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=-PXo5oGztiw. Acesso em 26 de janeiro de 2014.
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O documentário de Masagão mostra uma retrospectiva das principais
mudanças do século XX, envolvendo personagens históricos e homens comuns, arte
e guerra, sonho e realidade, vida e, principalmente, morte.
O modo performático trabalha itens característicos como a experiência,
memória, envolvimento emocional, questões de valor e crença, compromisso e
princípio. Estes pontos apontam para estruturas institucionais (governo, igrejas,
famílias), práticas sociais.
Este tipo de documentário é um convite para ver o mundo de uma outra
forma, e, repensar nossa relação com ele.
Com esses diferentes modos de documentários entendo que, desde sua
conceituação, ética, influências, visões de mundo, pontos de vista e modos eles são
um convite ao pensar, refletir e compreender o mundo por diferentes formas de
expressão. Por isso é que utilizando a tecnologia, propus um trabalho que une
teoria e prática educacional abordando criticamente a produção de documentários
para os cursistas (professores) em um processo de formação continuada.
Na próxima seção abordo a metodologia desta pesquisa.
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3. METODOLOGIA E CONSTITUIÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA

Dividi essa seção em cinco subitens para delimitar a abordagem metodológica
da pesquisa e do curso de extensão. No primeiro explorei o aporte metodológico; no
segundo discuto a opção pela pesquisa qualitativa; no terceiro a metodologia de
análise; no quarto subitem apresento o fundamento teórico conceitual do curso de
formação continuada em serviço; e, no quinto apresento as unidades que
compuseram o curso.

3.1. Aporte Metodológico: o Parangolé.

Para delinear o aporte metodológico da pesquisa, inicio por clarificar a
problemática desse estudo, avaliando sua viabilidade.
Chizzotti (2006) afirma a necessidade de se constatar o problema a ser
estudado: "Para quem inicia uma pesquisa, a questão se traduz na pergunta: 'Qual é
o problema a ser estudado?' Delimitar o problema pode ser o momento mais aflitivo
da pesquisa porque sua definição está conexa com a concepção que gera o
problema" (p.25).
No caso desta pesquisa, o problema é vinculado a constatações práticas,
oriundas de minha experiência docente e teóricas, a partir dos estudos realizados:
Quais as contribuições de uma proposta de trabalho e produção de documentários
com um redimensionamento pedagógico de autoria (Silva 2003), de forma reflexiva,
aos cursistas (professores) quanto ao uso dessa tecnologia?
Outros autores como Alarcão (2010) e Silva (2003) mencionam questões
similares. Alarcão (2010) discute um repensar das necessidades da educação nesta
nova era, quanto à formação holística e integrada das pessoas, que abrange fatores
como a informação, o pensar e compreender, e a sabedoria de saber usá-los. Silva
(2003) afirma que o educando não se restringe ao olhar, ouvir, copiar e prestar
contas. O educando pode criar, modificar, construir, aumentar, desta forma, ser um
coautor dentro do processo educacional.
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Silva (2003) sugere que a perspectiva de autoria e coautoria pedagógica,
preveja a atuação do professor como um mediador:
O professor disponibiliza um campo de possibilidades, de caminhos que se
abrem quando elementos são acionados pelos alunos. Ele garante a
possibilidade de significações livres e plurais e, sem perder de vista a
coerência com sua opção crítica embutida na proposição, coloca-se aberto
a ampliações, a modificações vindas da parte dos alunos. Uma pedagogia
baseada nessa disposição à coautoria, à interatividade, requer a morte do
professor narcisicamente investido do poder. Expor sua opção crítica à
intervenção, à modificação, requer humildade. Mas, diga-se humildade e
não fraqueza ou minimização da autoria, da vontade, da ousadia. Seja na
sala de aula equipada com computadores ligados à Internet, seja no site de
educação à distância, seja na sala de aula "infopobre", o professor percebe
que o conhecimento não está mais centrado na emissão, na transmissão
(SILVA, 2003, p.1).

Nesse sentido, Silva (2003) propõe que o trabalho pedagógico incorpore a
conceituação artística do Parangolé, desenvolvida por Oiticica, em 1964, pode ser
descrito como um transobjeto que rompe com qualquer tradição artística, o próprio
artista o descrevia como antiarte. Sua obra é efetivamente representada quando as
pessoas a vestem e, com os seus movimentos lhe dão vida, deste mesmo modo, o
trabalho pedagógico passa a existir quando os alunos, orientados pelos professores,
assumem o papel de autores em busca de conhecimento.
Mas, assim como nos parangolés de Oiticica, é necessário haver toda uma
preparação teórica dos professores para que, com suporte acadêmico o professor
possa dar vida ao trabalho pedagógico, propondo aos educandos a possibilidade de
trabalho de autoria ou coautoria.

3.2. Abordagem qualitativa

Para encontrar respostas ao problema estabelecido e aos objetivos traçados
busquei, na abordagem qualitativa, os instrumentos para a constituição dos dados
que orientaram a prática das ações de minha pesquisa, pois essa foi a que melhor
ofereceu subsídios para elaboração deste estudo.
Chizzotti (2006) sugere que a pesquisa de abordagem qualitativa é capaz de
constituir dados de forma inovadora. Quando há orientação ativa nas pesquisas, ela
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pode ser subdividida em dois modos distintos: a pesquisa ação e a pesquisa
intervenção ou pesquisa participativa, que, neste último caso, possui as seguintes
características:
- Crítica ao modelo convencional que privilegia meras descrições
explanativas, ainda que calcadas em sofisticados fundamentos descritivos,
mensurativos ou analíticos;
- objetivo comum expresso no interesse manifesto de aprofundar o
conhecimento compreensivo de um problema a fim de orientar a ação de
quem procura soluções para este problema;
- inclusão dos sujeitos pesquisados na recolha e análise de informações e
na proposição das ações saneadoras dos problemas estudados;
- uso de técnicas e recursos que favoreça o desenvolvimento consequente
da ação que objetiva superar o problema enfrentado. (p.77).

A pesquisa dissertativa que propus parece

contemplar as quatro

características delineadas por Chizzotti (2006) para uma pesquisa ativa, de modo
participativo.
O mesmo autor enfatiza que a pesquisa ocorre de modo participativo
democratiza a produção do conhecimento na sociedade e desenvolve a justiça
social, pois não se restringe a um mero conjunto de métodos, meios e técnicas, mas
tem como seu principal fundamento, a ética como uma alternativa de produção
popular do conhecimento, fornecendo subsídios para compreender e transformar a
realidade, o que justifica minha escolha.
Chizzotti (2006) afirma também que a pesquisa qualitativa de modo
participante requer o conhecimento dos envolvidos a respeito das problemáticas e
busca abarcar diferentes contribuições na singularidade de cada momento, em que
todos são coautores, coprodutores e copesquisadores.
A produção do conhecimento é o resultado de ações contributivas e
compartilhadas, não importando a formação individual, mas de todos os
colaboradores durante o processo de produção de conhecimento orientado pela
pesquisa:
A participação efetiva dos envolvidos na pesquisa não se limita à delegação
de tarefas parcelares de um mero conhecimento operante e instrumental,
dada por uma elite profissional, aos membros de uma população. Ainda que
tenham níveis de formação diferenciados, todos são detentores do
conhecimento produzidos e controladores do processo da pesquisa
(CHIZZOTTI, 2006, p.93).
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No que se refere ao papel de mediador e pesquisador, Chizzotti (2006)
destaca que há necessidade de garantir a comunicação entre todos os participantes,
deixando de lado conflitos de interesses ou manipulações de informações para
poder assegurar a formação durante o processo de ação, o que procurei manter
durante meu processo de pesquisa.
Esse autor ainda distingue dois tipos de práticas de pesquisa participante
que podem ser a pesquisa para ação e pesquisa pela ação, e são decorrentes dos
objetivos, possibilidades e meios.
Fundamentado em Chizzotti (2006), para essa pesquisa, minha opção foi
pelo modo qualitativo participativo, pela ação, pelo fato de utilizar estratégias de
conscientização e de mudança de uma situação pela formação em grupo, prevendo
reflexão, consciência e formação.
A pesquisa qualitativa participativa deixa espaço aos participantes para que
possam expor suas dúvidas, sugestões, erros e acertos, em um processo constante
de aprender, fazendo com que a informação veicule como parte da conscientização
coletiva, do engajamento do grupo, bem como, para que o enfrentamento ao
problema seja efetivo, assim: "A elevação do nível de informação é parte não
somente da conscientização coletiva e da intensidade do engajamento da
comunidade, mas integra o esforço de reunir as forças necessárias aos
enfrentamentos que a ação exigir”. (CHIZZOTI, 2006, p.96).
Para esse autor a pesquisa participativa, quando analisada de forma
adequada é capaz de possibilitar ações para mudar ou melhorar a vida das pessoas:
Na pesquisa participativa o conhecimento é gerado pelas pessoas da
comunidade ou da organização que coletam e analisam as informações,
utilizando métodos adequados a sua compreensão, visando promover
ações possíveis e factíveis que mudem ou melhorem suas vidas
(CHIZZOTTI, 2006, p.97).

Desta forma, minha pesquisa pode ser caracterizada como qualitativa de
modo participante de prática pela ação. Assim definida, apresenta-se como uma
oportunidade de compartilhar informações, conhecimentos e necessidades, que
pretendem auxiliar nas decisões e possibilitar integração entre ideologia e ética;
pensamento e a ação.
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3.3. Metodologia de Análise

Chizzotti (2006) elenca três modalidades de análises textuais para a
pesquisa qualitativa: análise do conteúdo, análise do discurso e análise de
narrativas.
Optei pela análise do discurso que, de acordo com Chizzotti (2006) é a
análise de ideias, uma forma de pensar ou conhecimentos expressos em atividades
comunicativas, textuais ou verbais, que o pesquisador pode constatar enquanto
analisa.
Assim, considerei relevante conceituar a análise deste trabalho segundo a
visão de Chizzotti (2006) e Demo (2009), para respaldar e fundamentar a pesquisa e
a análise dos dados constituídos.
Chizzotti (2006) afirma que a análise do discurso não pode ser reduzida a
mera expressão verbal do mundo, mas sim, o discurso é uma forma das pessoas
expressarem sua identidade pessoal e social, ação primordial pela qual se constitui
a realidade.
Para esse autor a análise do discurso investiga o uso da linguagem e a
produção de sentido durante as interações pessoais, e, uma de suas tendências,
pressupõe o discurso em um contexto histórico e social.
Nessa tendência, a compreensão está ligada diretamente aos processos
socioeconômico, político e cultural, resultantes do processo discursivo, que por sua
vez, é carregado de ideologia e de poder. Assim, o autor enfatiza o processo:
"Importa, nesse sentido, o processo, o ato da fala, o sentido elaborado no momento
da produção do discurso, com todas as injunções subjetivas - desejos, instintos determinações sociais - ideologias contradições e formas linguísticas - incoerências,
repetições, omissões." (CHIZZOTTI, 2006, p.121).
Portanto, a análise revê o percurso, o movimento, a prática da linguagem e
visa à compreensão dos sentidos dos objetos simbólicos interpretação como ato do
domínio simbólico e sua intervenção no sentido real. Porém, a análise do discurso
não se restringe a interpretação, seus limites e mecanismos são partes integrantes
de processos de significação.
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Demo (2009) afirma que na sociedade atual, nossa visão de realidade é
bastante afetada e, embora acreditemos na realidade assim como ela aparenta ser.
E o autor pontua cinco considerações que merecem destaque e que foram
sintetizadas a seguir:
Primeiro, aceitamos as aparências como regra, diferente das considerações
constatadas ao aprofundar mais o conhecimento sobre os fatos, possibilitando a
descoberta de outros fatos, a exemplo de uma aparente tranquilidade social que, ao
ser analisada detalhadamente, revela conflitos permanentes.
Nossas crenças nos fazem imaginar que estamos cientes de tudo o que nos
cerca, porém, estudos da psicologia apontam que a parte consciente de nossa
personalidade é possivelmente a menor parte. Este mesmo critério se encaixa na
realidade dita natural.
Segundo, mesmo que a realidade independa de nós, a forma como a vemos
é aquela que nós mesmos reconstruímos. O mundo que nos cerca, nada mais é do
que um processo de reconstrução ordenado pela individualidade de cada ser, deste
modo, vivemos em um mundo subjetivo, um mundo em que o real externo existe por
força de nossa mentalização. Desta forma, a biologia estabeleceu que o processo
de captação da realidade implica, necessariamente, nas características de quem as
percebe, embora alguns autores defendam a ideia que o externo possui uma dose
de influência nas características do observador.
Terceiro, é que, até mesmo os positivistas, reconhecem que a neutralidade é
uma forma de tomar posição. Não há como não tomar nenhum posicionamento, pois
não há nenhum ser humano que não esteja contextualizado no espaço e no tempo.
Assim, o compromisso com a neutralidade resume-se a tentativa de intervir o menos
possível em uma interferência inevitável.
Nem mesmo os instrumentos utilizados para constituir os dados deixam de
possuir compromissos teóricos implícitos, de forma que se impõe de maneira notória
ao objeto. Quase que de forma unânime, diante de um fenômeno complexo e de
mensuração difícil, opta-se pela escolha de um mais fácil em que a neutralidade é
algo inverídico.
Quarto, a palavra objetividade adquiriria mais sentido se fosse substituída
por objetivação, pois admitiria que a ciência não pode ser objetiva, desta forma,
seria reconhecida à tentativa de compreender os momentos vivenciados da melhor
maneira possível, mesmo sabendo que esse esforço nunca seria cumprido, pois, o
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processo de escrita e análise é um processo de reconstrução que é afetado pela
nossa própria história evolucionária e política. Assim, nunca analisamos os dados
constituídos com total isenção, pois, não podemos enxergar a situação vivenciada
de fora, uma vez que nesse tipo de pesquisa somos parte dela.
Quinto, devemos reconhecer as diferenças de costumes das Ciências ditas
Naturais e Humanas. As Ciências Naturais possuíam em suas bases os
procedimentos matemáticos de controle e de coleta de dados, enquanto que, nas
Ciências Humanas, tais procedimentos são utilizados com adaptações notórias, e
suas crenças revelam que a realidade é também uma construção, uma
interpretação, não linear e constituída por vários planos, em suma, não há uma
essência a ser buscada, uma verdade absoluta. Atualmente, é possível dizer que tal
compreensão se generalizou também nas Ciências Naturais, pois há um consenso
que os sistemas lógicos não são conclusivos em si mesmos, dessa forma, sem
argumentos implícitos, torna-se impossível a comunicação científica.
Assim, diferentes perspectivas devem ser consideradas, por exemplo, a da
medicina, do ambiente, da política, entre outras, devem ser vistas como
possibilidades de interpretação distintas. O fato é que quando envolvemos outros
seres humanos em nossas análises, também estamos nos analisando, mesmo
quando nos esforçamos para manter certo distanciamento, vislumbrando clarear e
dar visibilidade ao objeto, porém, como analistas somos parte da análise. Outros
fatores ideológicos podem estar presentes em ambas as partes, tanto no sujeito,
como o objeto (sujeito-objeto).
O raciocínio lógico é apenas uma parcela do que o ser humano valoriza, pois
a mente humana é sempre envolvida por fatores não lineares, dinamicidade,
emoções, complexidades e sempre composta de elementos contraditórios.
Levando em conta essas considerações, às informações qualitativas ficam
mais visíveis e quando é composta pelo sujeito-objeto, passa a ser vista pelo
aspecto humano, possibilitando assim a discussão e questionamento do processo
pelo sujeito, bem como, pelo sujeito-objeto.
As informações qualitativas não expressam significado de objetividade ou
neutralidade e permitem à argumentação consensual crítica, como se fosse uma
balança, apresentando de um lado o questionamento a tudo e, do outro, as crenças
sem dar créditos ao implícito e ao contraditório.
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Demo (2009) afirma que ao realizar uma análise qualitativa a pessoa deve
observar todas as situações, o dito e o não dito: “os gestos, o olhar, o balançar a
cabeça, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de quem fala ou quem deixa
de falar, porque tudo pode estar imbuído de sentido e expressar mais que a própria
fala” (p.34).
As afirmações destacadas por Demo (2009) são relevantes e também
mostram que tanto a produção quanto as transcrições das etapas do Documentário
não são neutras e permitem argumentações críticas.
As considerações de Chizzotti (2006) e de Demo (2009) fundamentaram a
metodologia de análise que, ao lado das conceituações de Nichols (2008), serviram
de parâmetro à seleção de conteúdos do curso para a produção dos Documentários,
e à análise dos Documentários produzidos pelos cursistas.
Não haveria como analisar sem observar os elementos principais que
compõem a produção dos Documentários, um deles é o trabalho pedagógico que
vem intrinsecamente atrelado ao uso de software de edição de vídeo, ou seja, o
documentário

adquiriu

priorização

devido

sua

abordagem

pedagógica,

e

consequentemente a sua integração ao uso educacional das tecnologias.
Desta forma, o objetivo desta pesquisa referente ao uso (ou não uso) das
ferramentas educacionais por parte dos cursistas (professores), somente poderia ser
respondido se levado em conta o processo pedagógico, conforme a proposta de
autoria, segundo Silva (2003), que envolveu a teoria e a prática educacional na
produção dos documentários.
A subordinação do uso das tecnologias aos Documentários é uma condição,
devido a priorização da práxis educacional do trabalho com esse tipo de gênero,
para que em conjunto fosse possível utilizar instrumentos tecnológicos com fins
educacionais, de acordo com o que foi proposto no curso, conforme veremos no
tópico a seguir.

3.4. Proposta do Curso

Para propor um curso interdisciplinar de Formação Profissional, em serviço,
aos professores do Ensino Básico (Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino
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Médio) sobre a produção de Documentários estabeleci uma parceria entre a
Universidade Federal do Paraná - UFPR (Departamento de Teoria e Prática de
Ensino) e o Núcleo Regional de Educação de Irati (NRE de Irati)
A divulgação e as inscrições ocorreram pelo responsável do NRE de Irati na
disciplina de Língua Portuguesa, porém, foi ofertado aos professores em caráter
interdisciplinar via e-mail às 52 escolas de sete diferentes municípios jurisdicionados
a este NRE.
Os critérios para a efetivação da participação dos inscritos foi estabelecido
por ordem de chegada das inscrições ao responsável do NRE.
Inicialmente havia dezoito inscritos, porém, no primeiro dia de curso apenas
nove se fizeram presentes, apesar de todos terem confirmado presença
anteriormente a esse primeiro dia. No segundo encontro, oito cursistas fizeram parte
do grupo e assim, permaneceram até o final do curso.
O curso foi denominado de “Práxis Educacional em Trabalho com
Documentários”, eu atuei como professor e as aulas ocorreram no laboratório de
informática do Colégio Antonio Xavier da Silveira, Irati / PR. A carga horária totalizou
32 horas, conforme o cronograma do curso no quadro 2.
QUADRO 2 – CRONOGRAMA DO CURSO
CRONOGRAMA DO CURSO
Data

Horário

Presencial

Extraclasse

15/05/2014

19h às 23h

4h

3h

22/05/2014

19h às 23h

4h

3h

29/05/2014

19h às 23

4h

3h

05/06/2014

19h às 23

4h

3h

03/07/2014

19h às 23

4h

----

Fonte: o autor (2014)

As atividades extraclasses consistiam em tarefas delineadas para a
captação de imagens e áudio para os Documentários, uma vez que essas não
poderiam ser realizadas em sala de aula. As atividades consistiram ainda da
elaboração escrita dos roteiros, pesquisas, estudos dos diferentes modos de
documentários, estudo de trechos de filmes e seleção de material.
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O laboratório de informática da escola onde ocorreu o curso dispunha de
dezesseis computadores adquiridos pelo Ministério da Educação, com sistema
operacional do Linux Educacional 4.0 (BRASIL, 2011) e feitos para que duas
pessoas os utilizassem ao mesmo tempo uma unidade central de processamento. O
fato de duas pessoas utilizarem apenas uma unidade central com apenas um
processador (Celerom de 2.20 GHz), limita seu desempenho, e o software gratuito
instalado para edição de vídeo (Openshot), por trabalhar com imagens,
consequentemente poderia ocasionar "travamentos", conforme testes realizados
anteriormente ao curso.
Vídeos com grande número de imagens e sons mostraram no teste serem
mais suscetíveis a problemas, assim, em consenso com os cursistas, ficou
estabelecido que as produções não fossem longas e ficassem entre três a dez
minutos.
O enfrentamento a este problema técnico foi um dos principais fatores na
produção dos Documentários, pois essa realidade corresponde grande maioria das
escolas públicas do Estado do Paraná, porém, o destaque a superação dessas
limitações é extremamente importante, pois, parece ser nas pequenas ações que
ocorre o estímulo e incentivo ao uso da tecnologia.
A ferramenta utilizada foi o software OpenShot (OPENSHOT, 2008), um
editor de vídeo gratuito, distribuído pela Openshot Studios LLC, de código aberto e
desenvolvido para o sistema operacional do Linux.
Diferente dos softwares pagos ou proprietários e com funções semelhantes
aos mesmos esse mostou-se viável ao uso educacional.
Assim como o Linux é um software livre, o OpenShot Video Editor
(OPENSHOT, 2008), em todas as versões possui as msmas condiçõs de
usabilidade, ou seja, as pessoas podem redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os
termos da GNU (General Public License) conforme publicada pela Free Software
Foundation.
O OpenShot (OPENSHOT, 2008) foi criado em agosto de 2008, pelo
desenvolvedor de softwares Jonathan Thomas, da cidade Arlington, Texas, Estados
Unidos. Em 2012 o software foi incorporado por Thomas a Openshot Studios LLC.
Atualmente, suporta apenas o sistema operacional Linux, porém os objetivos
finais são inclui-lo em outros sistemas operacionais, como o Windows e OS X, para
que vários usuários de sistemas diferentes possam utilizá-lo.
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O nome OpenShot (OPENSHOT, 2008) deriva inicialmente da ideia de
Software Aberto (Open) com o fato de que o seu criador perdeu a oportunidade de
converter em pontos um tiro livre (shot) enquanto jogava basquete em uma
modalidade diferente e, seus amigos começaram a rir. Assim, como a sua ideia era
dar um nome significativo surgiu o nome OpenShot.
Há várias formas de instalar o software gratuitamente, no caso do Linux
Educacional (BRASIL, 2011), para fazer o download basta possuir uma conexão
com a internet e como administrador do sistema (root) digitar o comando: apt-get
install openshot.
O Openshot (OPENSHOT, 2008) permite a inserção de arquivos de áudio e
vídeo de diferentes tecnologias, como camêra fotográfica, aparelho celular, mp3,
pendrives, filmadoras, computadores e possui algumas funcionalidades como: inserir
títulos curtos, salvar o vídeo, inserir imagem e arquivo de áudio, inserir legendas
longas, utilizar o arquivo de imagens vetoriais (Inkscape), configurar as legendas,
duplicar arquivos na linha do tempo, realizar cortes, remover arquivos, fazer
transições, aplicar efeitos como o de tratamento na imagem, e após a edição e
acabamento exportar o vídeo.
Além do software Openshot (OPENSHOT, 2008), foram utilizados outros três
softwares para computadores, o Inkskape (INKSCAPE, 2003) editor de imagens
vetoriais

para

configuração

das

legendas,

o

editor

de

áudio

Audacity

(AUDACITYTEAM, 2000) e o programa de pintura KolourPaint (KOLOURPAINT,
2004).

3.4.1. Práxis Educacional

Para elaborar o material pedagógico (Apêndice A) do curso inseri um
embasamento teórico, para que houvesse a proximidade desses conhecimentos
com as atividades pedagógicas propostas, entendendo que esse embasamento
subsidia a seleção e organização dos conteúdos trabalhados. Assim, apresento nos
subtópicos a seguir o aporte teórico que fundamentou o curso.
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3.4.1.1. Estudos bakhtinianos – Dialogia e Gêneros do Discurso

Minhas intenções foram as de estudar e refletir a respeito de algumas
concepções bakhtinianas sobre como a linguagem chega até nós e pensamos que
ela é um construto nosso. Nem percebemos que ela está além, ela faz parte e vive
no processo dialógico, fora de nós.
Bakhtin (2003) menciona o uso da língua, a formação dos enunciados e o
consequente processo dialógico, ocorre que, a grande maioria das pessoas,
raramente percebe que um diálogo, ou suas próprias convicções são construídas
pelo (para o) outro. Desta forma, os enunciados sustentam-se em um processo cuja
manifestação os faz viver.
Assim, os enunciados, durante o processo comunicativo chegam até nós, sã
ouvidos, e, muitas vezes, assimilados produzindo formas diferentes de pensar, mas
o interessante é que e cremos que eles são nossos pensamentos (convicções,
crenças), ou seja, as diferentes vozes sociais que “ecoam” em nossa cabeça, e da
qual tivemos alguma forma de contato, nos afetam em maior ou menor grau.
A complexidade do processo comunicativo e a importância da compreensão
a respeito do quanto as vozes sociais nos afetam são relevantes no ambiente
educacional, pois naturalmente, muitas vezes, os educadores e educandos possuem
a crença de que suas convicções, suas crenças e sua sabedoria são próprias, e que
não há interferência do meio nessas opiniões e ações, crendo que suas formas de
pensar e agir são independentes do processo que os cercam.
A compreensão e aceitação são resultantes de um processo gradativo, de
formação, e comprovadamente podem ser confirmadas se analisarmos nossas
próprias vivências ou pesquisarmos alguns de nossos jovens estudantes.
Segundo Bakhtin (2003) toda a influência, negativa ou positiva, do meio,
marca o processo de nossa própria caracterização.
A língua, conforme Bakhtin (2003) manifesta todos os objetivos e
manifestações humanas, sendo uma condição indispensável do pensamento
humano.
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A comunicação discursiva ocupa um espaço complexo e altamente ativo,
pois, não se restringe apenas ao momento em que o falante exerce a ação de falar
em um processo ativo, enquanto que o ouvinte ocupa o processo passivo. Esse
estágio entre o falante e o ouvinte pode ser transitório/temporário.
Esse processo de aparente passividade do ouvinte pode ocorrer apenas em
determinados momentos, porém, o ouvinte, ao ouvir e compreender o significado do
discurso relatado a ele ocupa imediatamente uma posição ativa e responsiva, pois
pode concordar, discordar, completar, aplicar, ou ter a intenção de usá-lo.
Assim, toda a compreensão adquirida pelo ouvinte com o uso da fala, não se
resume a um processo passivo, mas sim ligado ao fato de que toda compreensão
passa do significado ouvido do discurso a uma potencial resposta. Logicamente,
respeitando o cenário e o momento que o processo ocorre. A exemplo a resposta de
um aluno a um questionamento do professor pode ocorrer imediatamente, de forma
silenciosa ou com efeito posterior.
No que se refere ao processo de compreensão, quanto maior o nível de
complexidade na comunicação cultural, maior a tendência da compreensão
responsiva posterior.
Desta forma, o processo de compreensão pleno e real é ativamente
responsivo, em que o próprio falante também é um respondente em menor ou maior
grau, pois o discurso emitido que estava em sua mente é o resultado de muitos
outros discursos antecedentes e, indubitavelmente não foi ele o primeiro a romper
com o silêncio universal.
Para Bakhtin (2003) cada enunciado é um elo na corrente complexamente
organizada de outros enunciados, em que, neste processo dialógico a capacidade
de compreensão deve ser resultante simplesmente de uma abstração.
Bakhtin (2003) afirma que os enunciados são resultantes de determinados
momentos sociais e históricos, circundados pelos milhares de processos dialógicos
existentes, lapidados ideologicamente em torno de um objeto de enunciação e
participante ativo do diálogo social.
Para o autor, a orientação dialógica é um fenômeno resultante do próprio
discurso e, em todos os caminhos, os discursos são orientados por discursos de
outros. Por outro lado, uma orientação do discurso ligada somente ao objeto só seria
possível a um Adão mítico, que chegou ao mundo virgem e silencioso.
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Desta forma, para Bakhtin (2003) os enunciados, que orientam o processo
dialógico, ultrapassam conceitos no que se refere a língua, pois exigem uma atitude
responsiva, ou compreensão responsiva e é determinada por três elementos ligados
ao seu todo que são: exauribilidade do objeto e do sentido; projeto do discurso ou
vontade do falante e formas típicas composicionais de gênero e de acabamento.
No primeiro caso, a exauribilidade semântica do objeto pode apresentar-se
de forma variável nos diferentes campos da comunicacação discursiva.
A exauribilidade pode ser plena e facilmente desencadeada em processos
padronizados de uso da língua, pois a compreensão do ouvinte em sua capacidade
responsiva a respeito do objeto não dá margem ao carater interpretativo, a
subjetividade ou a interpretações vagas, o entendimento ocorre de forma direta e
geralmente faz parte de um fato, de um pedido, ou de uma ordem, a exemplo das
ordens militares ou o pedido de fechar a porta.
Neste mesmo sentido, nos campos em que o processo de criação, como nos
estudos científicos, a compreensão do objeto é inexaurivel, ou melhor, seu conceito
de significado ou de semântica irá apenas ganhar uma relativa conclusibilidade. A
exemplo do trabalho científico, quando o objeto se torna tema do enunciado, ele
ganha uma relativa conclusibilidade, dependendo da situação-problema, na sua
materialidade ou objetivos colocados pelo autor.
Os elementos da exauribilidade ou inexauribilidade semântica estão ligados
intrinsecamente ao segundo caso, o projeto do discurso ou vontade do falante.
No projeto do discurso ou vontade do falante ocorre que, em cada
enunciado, simples ou complexo, procuramos abranger, interpretar, sentir a intenção
discursiva do falante, que por sua vez é o responsável pela determinação das
fronteiras de seu discurso.
Nesse caso, a ideia do falante é concretizada com a verbalização (uso dos
enunciados no processo dialógico) e resulta (em nós) um processo de
conclusibilidade, uma ideia por nós formulada a respeito do enunciado emitido.
Esse estágio situacional do discurso transmite a escolha da forma
verbalizada do falar em relação ao objeto, bem como seus limites de exauribilidade
semântica.
O momento subjetivo do enunciado é intrínseco ao aspecto semânticoobjetivo. Neste sentido, o entendimento da comunicação discursiva deve levar em
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conta

as

circunstâncias

individuais

de

seus participantes pessoais,

suas

intervenções e, principalmente os enunciados antecedentes.
O resultado deste processo é que os participantes imediatos dessa
intermediação comunicativa, por suas orientações nos enunciados antecedentes,
compreendem a intenção discursiva de forma rápida, torna-se possível o
entendimento como um todo dos vários enunciados.
As formas típicas composicionais e de gênero do acabamento se configuram
como o terceiro e um dos principais elementos da atividade discursiva.
Neste caso, o falante irá escolher um determinado gênero. O que irá
determinar a escolha do gênero pelo falante depende de sua situação concreta de
comunicação, pela composição de seus participantes, o local de sua interlocução,
etc.
A intenção discursiva do falante, com toda sua individualidade e
subjetividade, é resultante de um processo de adaptação ao gênero escolhido e
desenvolve-se seguindo os critérios de aplicabilidade do gênero.
Os gêneros do discurso são formas relativamente estáveis, orais ou escritas,
que abrangem todos os espaços comunicativos, desde a intimidade de uma pessoa,
as formas cotidianas de comunicação, até as mais complexas definições científicas.
A assimilação dos gêneros do discurso ocorre semelhantemente ao
processo de conhecimento da língua materna, não de uma forma de conhecimento
gramatical ou com o uso de dicionários, mas sim com os processos de enunciações
concretas que ouvimos e reproduzimos.
Dessa forma, ao aprender a falar, aprendemos a construir enunciados, isto
é, colocar em prática a diversidade e riqueza dos gêneros do discurso, e,
naturalmente construímos ideia de sua utilização nos diferentes campos das
atividades humanas:
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso,
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica
um determinado campo (BAKHTIN, 2003, p 262).

Ou seja, a diversidade dos gêneros é determinada pela situação, posição
social e relações pessoais de reciprocidade que integram os enunciados
comunicativos.

61

Devido à heterogeneidade de gêneros existentes, a tarefa de descobrir a
natureza geral do enunciado é complexa.
Outro fator é a divisão dos gêneros textuais em primários e secundários. Os
primários são os mais simples, como uma propaganda, uma carta ou uma notícia de
jornal, os secundários abrangem a complexidade dos artigos científicos, romances
ou dramas, chamando atenção para o aspecto ideológico.
Os gêneros dicursivos acompanham as modificações sociais, assim como as
reestruturações do uso da língua: “Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros
discursivos são correias de transmisão entre a história da sociedade e a história da
linguagem.(BAKHTIN, 2003, p 268).
Devido aos gêneros procurarem sua estabilização na base comunicativa
social, Marcuschi (2008) faz relação dessa necessidade entre os gêneros do
discurso com a realidade social e seu vínculo às atividades humanas: "Não se pode
tratar o gênero de discurso independentemente de sua realidade social e de sua
relação com as atividades humanas”. (MARCUSCHI, 2008, p.155).
Marcuschi (2008) afirma que a estabilização dos gêneros repercute não só
no processo de compreensão, mas no próprio contexto social de interação e
raciocínio, e, assim como esse contexto, os gêneros são dinâmicos: "... não
concebamos os gêneros como modelos estanques, nem como estruturas rígidas,
mas como formas culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo
particular na linguagem, temos de ver os gêneros como entidades dinâmicas”.
(MARCUSCHI, 2008, 156).
Segundo o autor, as designações de gêneros não são uma invenção
pessoal, mas sim, resultantes de uma denominação histórica e social, e à medida
que a sociedade evolui, novas formas ou suportes são utilizados como meios de
comunicação.
Marcuschi (2008) afirma que o suporte pode configurar a distinção do
gênero, como a exemplo desta mensagem: Leve a câmera para filmar.
Se a mensagem for escrita e deixada em um papel sobre a mesa, ela será
um bilhete, se for enviada por computador, será configurada como um e-mail, caso
seja enviada pela forma escrita do celular, será uma mensagem de texto e se for
remetida via correio, será uma carta.
Para esse autor os suportes do gênero são os locais específicos onde os
gêneros podem figurar ou estabelecerem-se e, com o surgimento da era tecnológica,
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ampliaram-se gradualmente e podem ser divididos em três tipos de suportes:
convencionais, incidentais e de serviço.
Os suportes convencionais - são as maneiras comuns e habituais dos
gêneros, como por exemplo: livros, jornais, revistas, rádio, televisão, telefone,
quadro de avisos, outdoor, encartes, folder, luminosos, faixas e computadores.
Os suportes incidentais - são os locais que inicialmente não possuem a
intencionalidade de transmissão discursiva, entretanto podem servir para esta
finalidade, por exemplo: embalagem, para-choques, para-lamas, roupas, corpo
humano, paredes, muros, paradas de ônibus, estações de metrô, calçadas,
fachadas, janelas de ônibus (ou automóveis em geral).
Quanto ao serviço - correspondem aos mecanismos necessários ao
transporte ou mecanismos utilizados como uma forma de prestação de serviços, em
função da atividade comunicativa, entre eles: os correios, programas de e-mail, mala
direta, internet, home page, sítios eletrônicos, ou páginas de redes sociais.
Com isso, Marcuschi (2008) relaciona o momento atual com as novas
percepções, as práticas sociais e o uso das tecnologias.
O argumento principal desse tópico é a reflexão a respeito de onde
adquirimos e articulamos nossa linguagem diante das novas práticas sociais. Em
suma, utilizamos e somos repetidores dialogicamente de todo um arcabouço de
palavras já existentes, apenas utilizamos essas palavras que, muitas vezes,
pensamos serem próprias nossas, porém, é possível afirmar que o processo
dialógico vai além de nós, é um construto organizado e utilizado conforme a
evolução social.

3.4.1.2. Relações humanas e ideologia cotidiana segundo Bakhtin

Bakhtin (2006) sugere que todas as atividades humanas ocorrem com a
presença de palavras, que por sua vez carregam consigo parcelas ideológicas
resultantes dessas relações que vão desde as mais simples até as mais complexas,
afetando-nos e colocando-nos em uma posição ativa ou passiva diante das formas
ideológicas, conforme nossas percepções de mundo.
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Tanto é verdade que a palavra penetra literalmente em todas as relações
entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos
encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc.
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios.
(BAKHTIN, 2006, p.40).

Bakhtin chama atenção à esfera da comunicação da vida cotidiana, sendo
esse um espaço abrangente e de proliferação das diversas manifestações
ideológicas.
A simplicidade aparente da ideologia cotidiana respalda e dá subsídios aos
sistemas ideológicos, como o moral social, a ciência, a arte e a religião.
A ideologia do cotidiano é marcada pela atividade mental, que constitui o
nível inferior, com frequentes usos e modificações, que surgem e desaparecem em
nossos pensamentos. Os níveis superiores estabelecem contato direto com os
sistemas ideológicos e possuem um caráter de responsabilidade e de criatividade.
Este sistema superior é móvel e sensível em relação às ideologias
constituídas, que podem ser manifestadas de forma oficial, pela imprensa, literatura
e ciência. Assim, os níveis que marcam a ideologia do cotidiano, por mais
revolucionários que sejam, submetem-se a influência dos sistemas ideológicos já
estabelecidos.
Bakhtin (2006) destaca que os níveis inferiores da ideologia do cotidiano,
possuem papéis importantes e incluem fatores biográficos e biológicos, porém são
secundários à medida que a enunciação integra-se ao sistema ideológico, pois, a
base enunciativa é externa e está situada no meio social que envolve o indivíduo.
Essa filosofia da linguagem é marcada pela enunciação como realidade da
linguagem, que por sua vez, concretiza-se nas diferentes interações dialógicas.
As conclusões de Bakhtin mostram que os processos dialógicos possuem na
base diferentes enunciados que são determinados não apenas pelas formas
linguísticas como as palavras, formas morfológicas, sintáticas, sons ou entoações,
mas também, por elementos não verbais, porém, sem nunca perder o contexto da
situação.
O tema de uma enunciação deve ser considerado por sua amplitude
concreta como um fenômeno histórico, e o seu interior é dotado de significação, e
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por isso a necessidade de seu vínculo ao momento passado, caso contrário,
perderia o sentido.
Bakhtin (2006) aponta para a evolução e trajetória linguística em seu
percurso histórico social e a necessidade da compreensão, por todos os que utilizam
as formas de linguagem em suas interações sociais:
O resultado é uma luta incessante dos acentos em cada área semântica da
existência. Não há nada na composição do sentido que possa colocar-se
acima da evolução, que seja independente do alargamento dialético do
horizonte social. A sociedade em transformação alarga-se para integrar o
ser em transformação (p.139).

É no entendimento do sentido, em sua compreensão, que Bakhtin chama
atenção à constituição ideológica.
Em suma, assim como adquirimos a linguagem, formamos nossos
pensamentos e o ser em transformação, sugerido por Bakhtin (2006), contido em
uma sociedade em transformação é o mesmo que faz parte do contexto escolar,
seja como educando, educador ou cidadãos. Nesse contexto, somos envolvidos e
nos fazemos envolver nesse horizonte social.
Com base nessa perspectiva de relações humanas e ideologia cotidiana que
propus atividades de leitura, conceituações e reflexões para o curso.

3.5. Apresentação da Prática Educativa

Neste tópico mostro a elaboração e as unidades do curso de extensão
proposto como parte da metodologia e constituição dos dados da pesquisa.
Os conteúdos e atividades foram subdivididos em cinco unidades que
seguiram uma sequência gradativa com a intenção de dar sentido aos conteúdos e
atividades, bem como, procurei englobar diferentes níveis de entendimento e
complexidade (o material instrucional do curso encontra-se no Apêndice A).
Estabeleci uma sequência pedagógica, em ações que envolvem as pessoas
em suas interações pessoais, como por exemplo, para trabalhar a ideia do
documentário como forma de persuasão a uma determinada visão de mundo, propus
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uma reflexão anterior de como somos influenciados por nosso meio e de como
nossa visão de mundo é construída.
De forma geral as unidades foram divididas em três momentos a saber: 1)
Leitura e Discussão - no qual nos subsidiamos de autores que discutem aspectos a
serem abordados; 2) Laboratório de Informática – no qual abordamos aspectos dos
softwares que instrumentalizam a produção dos documentários; 3) Atividade
extraclasse – na qual os cursistas fazem leituras adicionais ou captam imagens e
sons para que a produção do documentário seja efetivada.
Nas atividades de Leitura e Discussão, ou durante as atividades de utilização
de softwares no Laboratório de informática, houve vários os momentos de reflexão e
debates, que ocorreram com base em pressupostos conforme Alarcão (2010): “A
noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não mero
reprodutor de ideias práticas que lhe são exteriores” (p.44).
Nesse aspecto, os cursistas e um experenciamos processo gradual de
abordagem dos conhecimentos a partir da noção de redimensionamento de autoria
conforme Silva (2003).
Conforme definida por Bakhtin (2003) a noção de intencionalidade e de
como somos afetados, esteve presente e, segundo Nichols (2008) é desvelada na
filmografia que se vale do gênero Documentário.
Por fim, trabalhamos durante o curso outro pressuposto importante e
fundamental, trabalhado durante o curso, esteve contido nos conceitos freireanos:
Ensinar, aprender e pesquisar lidam com (...) dois momentos do ciclo
gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente
e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A
“do-discência” – docência-discência – e a pesquisa, indicotomizáveis, são
assim práticas requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico
(FREIRE, 2002, p. 14).

A afirmação ressalta o vínculo da prática docente a importância da pesquisa
que resultam do processo de pensar e o fazer na educação.
Os itens 3.5.1 a 3.5.5 a seguir apresentam o detalhamento das unidades do
curso.

66

3.5.1. Unidade 1 – A constituição do Eu

Na primeira unidade fiz uma breve apresentação da proposta do curso
enfatizando a produção de um vídeo documentário como o produto do curso.
1)

Para o momento de “Leitura e Discussão” desenvolvemos

duas atividades. Na primeira atividade apresentei um excerto do livro
Estética da criação verbal, de Bakhtin (2003). O objetivo era aprofundar
compreensões de Bakthin sobre as constituições dos enunciados e
também de como pensamos ou construímos nossa visão de mundo. Este
excerto foi denominado de “A imagem externa”, de Bakhtin, e trabalha
sobre nossa própria constituição segundo o “outro”.
Após a leitura e reflexão esse excerto do texto de Bakhtin, fizemos
uma segunda “Leitura e Discussão”, com o texto “O Espelho”, de
Machado de Assis (1994), que apesar de longo tem uma construção
textual que desperta a atenção do leitor, fazendo com que cada trecho
lido, trouxesse a vontade de continuar a leitura para desvendar os
acontecimentos, justamente pela beleza da escolha de palavras e pela
forma de escrever de Machado.
As discussões relacionaram os dois textos por intermédio dos
vínculos dos indivíduos com a sociedade, enfatizando a ideia de
constituição do eu. Desta forma, o texto literário de Machado de Assis
(1994) ganhou aporte teórico com o texto de Bakhtin (2003). Lembrando
que o primeiro momento foi executado a partir da ideia de trabalho
reflexivo de Alarcão (2010), conforme o pressuposto.
2)

No segundo momento

“Laboratório de Informática”

apresentei o software de edição de vídeo, OpenShot (2008) e, nas
exemplificações procurei evidenciar o trabalho com a intencionalidade
(visões de mundo) como grande maioria dos documentários possui.
Duas

intencionalidades

pedagógicas

de

propostas

de

documentários foram por mim sugeridas em diferentes visões de mundo:
a primeira, sobre o transporte escolar, e a segunda a respeito do aspecto
religioso existente na cidade de Irati.
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A primeira intencionalidade pedagógica proposta enfatizou a ideia
de um processo gradual e serviu também para explorar ferramentas do
software OpenShot (2008), ao mesmo tempo em que forneceu subsídios
para que os diferentes pontos de vista aflorassem.
As discussões levantaram questionamentos tais como: Como
estavam às condições dos ônibus escolares? O barro que aparece nas
imagens sugere que o ônibus rodou por lugares perigosos? Havia cintos
de segurança? A estrada íngreme e estreita da montanha oferece
segurança? O que pensaríamos se nossos filhos utilizassem o transporte
naquelas circunstâncias? Se, ao invés dos ônibus que apareceram, eles
visualizassem um ônibus novinho doado pelo governo, o que pensariam
sobre a segurança?
A segunda intencionalidade pedagógica foi sobre a religiosidade.
O trabalho de edição do documentário foi a efetivação do processo de
autoria e coautoria, conforme Silva (2003).
Desta forma, à medida que distintas visões de mundo presentes
em cada documentário eram apresentadas, os cursistas poderiam utilizar
as ferramentas tecnológicas instrumentalmente para inserir títulos curtos,
salvar o vídeo, inserir imagem e arquivo de áudio.
Isso permitiu emergir a noção de pretensões do editor para os
Documentários. Cada cursista buscava desvelar a visão de mundo que o
editor (documentarista) pretendeu mostrar em seu filme.
3) A Atividade Extraclasse foi elaborada para que os cursistas tivessem
contato com o gênero roteiro e, conhecendo sua estrutura elaborassem
suas próprias roteirizações. Assim, sugeri à leitura de um roteiro no qual
foram destacados os elementos essenciais desse gênero.

3.5.2. Unidade 2: O Discurso e suas Intencionalidades.
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Para o momento de “Leitura e Discussão” fizemos a

1)

leitura de um excerto do livro Estética da Criação Verbal, de Bakhtin
(2003) intitulado O problema e sua definição.
Esse texto aborda especialmente a composição dos gêneros na
esfera social, bem como as estruturas linguísticas contidas nos
enunciados.
Na discussão da leitura evidenciamos a formulação e utilização
dos discursos nas diversas atividades humanas conforme enunciados por
Bakhtin (2003).
Para complementar as afirmações bakhtinianas, utilizei Marcuschi
(2008), nas questões que se referem aos suportes de gêneros para
fundamentação e contextualização de novos gêneros emergentes da
sociedade.
Em seguida apresentei um texto síntese das ideias de Bill Nichols
(2008), para aprofundar conhecimentos sobre documentários.
Nessa síntese resumi características descritas por esse autor
sobre

Documentários

como

gênero

cinematográfico,

com

exemplificações de suas intencionalidades ou determinadas visões de
mundo. Na discussão dessa síntese abordei dois conceitos freireanos: o
da importância da pesquisa e o que discute as reflexões (pensar sobre o
fazer).
2) No momento, do “Laboratório de Informática” propus o uso do editor de
vídeo para inserir legendas longas e, com isso refletir sobre a ideia
central dos textos. Além disso, utilizei o programa de imagens vetoriais
Inkscape

(INKSCAPE,

2003).

Neste

sentido,

as

ferramentas

tecnológicas deram suporte às temáticas trabalhadas.
3) Na “Atividade Extraclasse” os cursistas leram as caracterizações dos
subgêneros de documentários, que seriam retomados no início da
unidade três.

69

3.5.3. Unidade 3: Os subgêneros de Documentários

1) No momento “Leitura e Discussão” intercalei a apresentação de trechos
dos documentários com a discussão dos gêneros.
apresentei

parte

dos

documentários

Sereias

Nessa atividade
-

novos

indícios

(DISCOVERY CHANEL, 2013), Nascidos em Bordéis (BRISKI e
KAUFFMAN, 2004). e Terra sem Pão (BUÑUEL, 1932), além de outros
três documentários: O triunfo da vontade (RIEFENSTAHL, 1934),
Koyaanisqatsi (REGGIO, 1983) e Nós que aqui estamos por vós
esperamos (MASAGÃO, 1983).
Para as discussões pausei em determinadas cenas, para permitir
um debate crítico emergindo diferenças no olhar diferenciado de como os
filmes sugeridos são vistos.
Em cada um discutimos aspectos tais como: os subgêneros;
intencionalidades; visões de mundo; projeções; indicações; manipulação
de imagens; a quem servem; o caráter persuasivo e como esses
documentários nos afetam.
2) No momento “Laboratório de Informática” retomamos a utilização do
editor de vídeos OpenShot (OPENSHOT, 2008) para experienciar alguns
recursos tais como: duplicar um arquivo na linha do tempo, realizar cortes
em arquivos, remover arquivos da linha do tempo, reconhecer efeitos,
configurar o tempo, fazer transições, analisar os efeitos de tratamento na
imagem e exportar vídeo.
3) No momento “Atividade Extraclasse” propus a realização de uma
pesquisa temática com registro de áudio e vídeo para facilitar a produção
do documentário na unidade quatro.

3.5.4. Unidade 4: A Tecnologia de Produção de Documentários para a Sala de Aula.
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1) No momento “Leitura e Discussão” propus a leitura de dois textos para
estudo, reflexão e debate.
O primeiro de Costa (2012) sobre o uso da tecnologia. O segundo,
um trecho de Henry Giroux (1997), que aborda a temática reflexiva em
perspectiva similar a de Freire (2002). As discussões abordaram o uso
educacional da Tecnologia.
2) No momento “Laboratório de Informática” realizamos a editoração do
documentário. Os cursistas também refletiram sobre questões específicas
de seus documentários.
3) No momento

“Atividades Extraclasse” os cursistas planejaram e

produziram materiais necessários à finalização e a apresentação do
documentário se daria no próximo encontro.

3.5.5. Unidade 5 - Finalização do Curso

Nesse encontro o trabalho ocorreu em uma dinâmica diferente, pois os
cursistas tiveram tempo para finalizar seus documentários. Em seguida fizemos uma
plenária na qual cada grupo apresentou, aos demais, seu documentário e relatou os
problemas que ocorreram durante a produção, falaram sobre a escolha do tema (se
houve mudanças e, nesse caso, qual o motivo); relataram os objetivos. Além dos
relatos orais entregaram as anotações (apêndices b ao e), das produções aqui
descritas.
Em cada unidade desse curso refletimos sobre nossas crenças, na recriação
de nosso dia a dia, pensamos em nosso trabalho como formadores de opiniões, e,
desvelamos as influências que sofremos analisando por quem somos influenciados.
Todas as unidades continham aspectos de fundamentação teórica, de ênfase nas
relações com a prática pedagógica e de experienciações com a tecnologia.
O delineamento dessa abordagem foi pensado para que o curso criasse
elementos que nos permitissem responder a pergunta norteadora e atingir os
objetivos propostos nesta pesquisa.
Na próxima seção analiso os dados constituídos ao longo do curso.
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4. ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção são apresentados e analisados quatro conjuntos de dados
constituídos por diferentes instrumentos:

Questionário inicial (apêndice b),

Questionário final (apêndice c); descrição do processo de criação dos documentários
(apêndice d), e produções finais. A análise será feita de duas formas: a partir da
compilação dos materiais coletados dos cursistas e, em seguida, pela análise do
pesquisador, em cada etapa distinta.
Os cursistas não foram identificados por seus nomes, nem pseudônimos,
mas por números, no entanto, identifico as disciplinas que eles/ elas ministram.
Lembro que nas Ciências Humanas perguntas e respostas não se propõem
a exatidão, e nem mesmo a precisão, nem tão pouco se idealiza a proposta de
atingir a neutralidade acadêmica.

Assim, a análise pretendida se dá em outra

esfera, na esfera dos conceitos e nos meandros teóricos de suas tessituras,
conforme nos orienta Orlandi (2005):
Cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão
que formula, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face a
suas (outras) questões. Uma análise não é igual à outra porque mobiliza
conceitos diferentes e isso tem resultados cruciais na descrição dos
materiais. Um mesmo analista, aliás, formulando uma questão diferente,
também poderia mobilizar conceitos diversos, fazendo distintos recortes
conceituais. (p.27).

Outro aspecto, mencionado por Orlandi (2005), refere-se a uma espécie de
condicionamento das respostas a pesquisa naquele determinado momento e
posição que o participante ocupa, nesse sentido "(...) temos a chamada relação de
forças. Segundo essa noção, podemos dizer que o lugar a partir da qual fala o
sujeito é constitutivo do que ele diz. Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de
professor, suas palavras significam de modo diferente do que se falasse do lugar do
aluno". (p.39).
Esse condicionamento na formulação de respostas “pré-elaboradas” dos
cursistas que destaco como “condicionadas” é semelhante ao gênero “escola”, pois
o aluno, na grande maioria das vezes, responde aos questionamentos dos docentes
conforme estes desejam (exemplo das provas escritas, questionamentos em sala) e
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reforçado por Orlandi (2005): "A formação discursiva se define como aquilo que em
uma formação ideológica dada- ou seja, a partir de uma posição dada em uma
conjuntura sócio-histórico dada - determina o que pode e deve ser dito".(p.43).
Sendo assim, como chegar a respostas próximas dos questionamentos e
objetivos traçados para esta pesquisa? Será utópico o trabalho com os professores
porque eles forneceram-me respostas condicionadas? O condicionamento das
respostas também está vinculado à persuasão das perguntas?
Justamente pelas dificuldades de conseguir uma neutralidade idealizada
pela pesquisa das Ciências Exatas é que destaco as ponderações da análise do
discurso em Orlandi (2005) e recorro a Demo (2009) que sugere que a neutralidade
é um ato inverídico por quem diz ser neutro, e ingênuo, por quem se diz acreditar.
Demo (2009) afirma que as características humanas de comunicação estão
carregadas de intencionalidades e revela a ingenuidade de quem pensa que o ser
humano fala simplesmente para se comunicar, bem como, afirma que o ímpeto da
fala é influir.
Demo (2009) afirma que em pesquisa, o fato de envolvermos outras
pessoas, mesmo fazendo o máximo possível quanto ao distanciamento do processo,
como analistas fazemos parte da análise e, tanto nas pessoas quanto em nós, pode
existir a presença ideológica.
Com base nas ponderações de

Orlandi (2005) e Demo (2009),

especificamente sobre condicionamento e neutralidade e, para minimizá-las propus
quatro instrumentos de constituição de dados aplicados em três momentos distintos
que são: o antes, o durante e o depois do curso e compreenderam etapas desta
pesquisa.

A seguir apresento as análises dos questionários iniciais e finais, a

descrição elaborada durante a trajetória do curso e, por fim a produção dos
cursistas.
O item a seguir apresenta os questionários iniciais e finais em conjunto, para
que possam ser analisados de maneira comparada.

4.1. Apresentação e análise dos dados referente aos questionários iniciais e finais

73

As questões formuladas no questionário inicial objetivavam reconhecer
conhecimentos dos cursistas sobre o tema no início do curso.
Para realizar a análise criei um quadro com três diferentes temáticas
abordadas no questionário inicial: uso das novas tecnologias no contexto
educacional, documentários (visões de mundo sobre a temática) e quanto à
pedagogia reflexiva (crítica).
Ao final do curso apliquei novamente o questionário alterando a posição das
questões e adicionando uma questão referente à reflexão pedagógica, assim o
questionário inicial possuía 10 questões e o final 11. O quadro 3 resume as
temáticas abordadas, os registros realizados pelos cursistas e as ponderações
realizadas nesses dois momentos distintos.
O quadro foi separado por temáticas para facilitar as conclusões dos pontos
distintos (nas análises do pesquisador) encontrados após a apresentação dos
questionários iniciais e finais de cada cursista.
QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS QUESTÕES ENTRE AS TEMÁTICAS ABORDADAS
NOS QUESTIONÁRIOS INICIAIS E FINAIS
QUESTÕES INICIAIS E FINAIS
Questionário

Número da questão

Temática

Inicial

Final

Novas Tecnologias – Uso Educacional

3,4,5

4,5,12

Documentários: composição e visões de mundo

6,7,8

6,7,8,9

1,2,3,10

1,2,3,9,10,11

Pedagogia reflexiva (crítica)
FONTE: o autor (2015)

Nos tópicos seguintes pontuo as principais informações constituídas a partir
dos dois questionários para cada cursista descrevendo a respectiva área de atuação
e finalizo com as considerações sobre os dois questionários.

4.1.1. Cursista 1 - Professor de Arte
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Alguns dados dos questionários do cursista, professor de Arte, foram
resumidos no quadro 4, e discorro sobre os demais dados a seguir:
QUADRO 4 – RESUMO – PROFESSOR DE ARTE
RESUMO – PROFESSOR DE ARTE
Questionário inicial

Item
Autodeterminação de nível
de autonomia
Conhecimento e uso das
TIC
Como
documentários

conceitua

Documentário é gênero do
discurso?
O
documentário
e
aproximação ao real
Comentários
FONTE: o autor (2015)

Questionário final

60%

20%

60%
São fatos e acontecimentos
reproduzidos pelos meios
de
comunicação
ou
multimídias

o cursista afirmou que não pensa da
mesma maneira, pois, mudou a sua
percepção sobre a influência que um
documentário pode exercer em uma
pessoa.

sim, pois, permite maior
entendimento
e
conhecimento dos fatos.

a

50%

40%

Sem registro

Questionário inicial

Para preparar conteúdos para a prática pedagógica o cursista utiliza internet,
livros particulares e as Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE).
Para a docência, utiliza o computador com programas e textos anteriormente
instalados ou salvos no computador, pois argumentou que a internet da escola onde
trabalha possui problemas.
Quanto a aproximação das TICs e sua utilização educacional, o mencionou
a praticidade e o acesso fácil à informação e o que as distanciam é a falta de
instrução de alunos e de professores.
O motivo declarado para assistir aos documentários foi a busca pelo
conhecimento e a utilização em sala de aula.
O cursista descreveu ser inevitável não receber influência do próprio
sistema, pois, a ideologia imposta no ambiente escolar condiciona suas ações.

Cursista 1: professor de Arte – questionário final
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Quanto à percepção individual sobre a autonomia, o cursista afirmou que o
curso influenciou a respeito de sua percepção de quanto ele é afetado pelo sistema.
O cursista discorreu que modificou sua maneira de pensar a respeito das
DCE e do PPP, devido à abordagem sobre a ideologia trabalhada a partir dos os
documentários.
Houve a percepção que durante o curso foi trabalhado com a tecnologia
para atingir propósitos metodológicos. O curso contribuiu sobre a forma de pensar a
respeito da tecnologia educacional, pois, o bom uso da tecnologia pode colaborar, e
muito, na educação, porém, se mal utilizado, pode ser perigoso.
O cursista respondeu que houve a fundamentação teórica e científica
durante o trabalho pedagógico com os documentários e a tecnologia. A explicação
do cursista foi que é importante ter cautela. A visão crítica trabalhada durante o
curso contribuiu para reflexão pessoal e a percepção das influências das diferentes
mídias existentes, além dos documentários.
Ao ser interrogado se no seu trabalho havia influência ideológica ou ele
trabalhava conforme suas próprias convicções, o cursista respondeu que as suas
ideologias o orientavam, porém, só pode fazer o que o sistema permite.
Quanto à percepção do eu perante o outro, conforme Bakhtin (2003), em
relação a sua própria linguagem e influências do meio, o cursista descreveu que é
construído pelo meio em que está inserido e pelo seu interesse no meio.
Quanto a minha atuação como professor do curso no que se refere aos
domínios de conteúdo, o trabalho com a tecnologia e a fundamentação teórica, o
cursista descreveu que eu possuía domínio dos conteúdos e do uso da tecnologia,
sanando todas as dúvidas.

Análise do pesquisador sobre os questionários aplicados ao cursista 1, professor de
Artes

O cursista registrou, em seu questionário inicial, problemas de infraestrutura
no laboratório de informática das escolas onde trabalha.
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Ao final do curso, o cursista percebe que a tecnologia pode ajudar a atingir
propósitos metodológicos e isso pode contribuir com a educação. Com diferentes
afirmações nos momentos iniciais e finais é possível afirmar, que o cursista
reconhece a relevância do uso pedagógico das tecnologias.
No questionário inicial os documentários foram descritos como um relato de
fatos. Lembrando que a palavra realidade teve a pretensão de substituir um fato
concreto ou acontecimento do mundo, deixando de lado suas diferentes visões de
mundo ou manifestações ideológicas. No final indicou que é preciso ter cautela com
as influências que podem estar contidas nos documentários.

Assim, é possível

afirmar que o cursista modificou sua forma de percepção a respeito dos
documentários entre o período inicial e final do curso.
Nesta temática, para melhor esclarecimento quanto à palavra “autonomia”
aplicada nos questionários aos cursistas, é importante esclarecer que durante o
curso refletimos e debatemos não apenas as atividades pedagógicas e da relação
entre educador e educando, mas sim no sentido dos condicionamentos impostos
pelo sistema como o preenchimento do livro de chamadas, com o registro do
trabalho naquela determina aula, sobre o Plano de Trabalho Docente que deve estar
em consonância com o Projeto Político Pedagógico da Escola e este, depende de
aprovação e de critérios criados pelo próprio sistema, quantidade de aulas em sala
de aula sem o tempo para pesquisa. Desta forma, a relatividade da palavra
autonomia foi utilizada e explicada aos cursistas no sentido ao condicionamento que
o sistema impõe, muitas vezes imperceptível aos professores.
Quanto à reflexão crítica sobre o ambiente educacional onde trabalha,
inicialmente, o cursista indicou a porcentagem de 50%, em sua atuação em sala de
aula com os alunos. Ao final registrou apenas 20% a respeito de sua vivência sobre
a reflexão de seu espaço como professor e a descrição de quanto é influenciado
pelo sistema.
Assim, foi possível constatar que o cursista desenvolveu suas percepções
em relação ao sistema e o quanto somos afetados por diversos fatores.

4.1.2. Cursista 2 - Professor de História e Sociologia
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Alguns dados dos questionários do cursista, professor de História e
Sociologia, foram resumidos no quadro 5, e discorro sobre os demais dados a
seguir:
QUADRO 5 – RESUMO – PROFESSOR DE HISTÓRIA E SOCIOLOGIA
RESUMO – PROFESSOR DE HISTÓRIA E SOCIOLOGIA
Item
Questionário inicial
Questionário final
Autodeterminação
de
90%
60%
nível de autonomia
Conhecimento e uso das
60%
TIC
é semelhante a uma reportagem
o cursista descreveu que
com
entrevistas
e
utiliza ampliou sua percepção e aprendeu
Como
conceitua
documentos orais e escritos sobre a diversidade existente e a
documentários
para comprovarem a sua classificação deste tipo de gênero.
veracidade.
Sim, por ser produzido por
afinidade e aproximação ao
Documentário é gênero
tema produzido.
do discurso?
É algo bem orientado, caso
contrário, seria pura opinião.
O documentário e a
50%
50%
aproximação ao real
destacou que a ferramenta de edição de vídeo é uma excelente forma
de trabalhar com os alunos e mídias relacionadas aos saberes das mais
Comentários
variadas disciplinas, fugindo do tradicional e despertando o interesse do
estudante em se tornar cada vez mais protagonista de sua formação
FONTE: o autor (2015)

Questionário inicial

Para preparar os conteúdos para sua docência o cursista se baseia nas
DCE, livros didáticos, jornais, revistas, artigos científicos, portais educacionais e a
internet.
O cursista descreveu que utiliza os computadores da escola de forma
esporádica, devido a problemas tais como: poucos computadores disponíveis e
internet de baixa velocidade.
Quanto à proximidade das TIC e sua utilização educacional, o cursista
mencionou que o interesse dos estudantes é colocado como uma maneira de
diminuir distâncias e, a falta de formação pessoal e dos estudantes foi citada como
uma limitação.
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O motivo declarado pelo cursista para assistir aos documentários foi a
relação com contextos e eventos que o cercam. Também, descreveu que os
documentários possibilitam ilustrar o assunto a ser trabalhado.
O cursista descreveu que tanto a ideologia ou atitudes seguindo suas
próprias convicções fazem parte de seu cotidiano, e que, há algumas orientações
impositivas dos quais tem que seguir, mas, em suas práticas educacionais procura
aproximar a realidade dos estudantes com o meio do qual fazem parte.

Cursista 2: professor de História e Sociologia – questionário final

Quanto à percepção individual sobre a autonomia, o cursista afirmou que o
curso colaborou no sentido de tornar-se independente na preparação de aulas mais
atrativas aos estudantes e a utilização de recursos disponíveis.
No que se refere à percepção no início e no final do curso, a respeito das
Diretrizes Curriculares Estaduais e o Projeto Político Pedagógico, o cursista
discorreu que modificou sua forma de pensar, pois houve a percepção de
oportunidades maiores de aplicabilidade partindo do contexto do educando e do
contexto da comunidade escolar.
Houve a percepção que, durante o curso, foi trabalhado com a tecnologia
para atingir propósitos metodológicos. O curso contribuiu sobre a forma de pensar a
respeito da tecnologia educacional, pois, vivemos cercados de tecnologias e
devemos direcioná-la em favor da educação.
O cursista respondeu que houve a fundamentação teórica e científica
durante o trabalho pedagógico com os documentários e a tecnologia. A explicação
foi que os documentários podem ter vários objetivos e recursos de como transmitir a
ideologia da qual desejou quem o produziu. A visão crítica trabalhada durante o
curso contribuiu para reflexão pessoal, pois, estamos cercados de acontecimentos e
nosso dia a dia se compõe de um grande universo de realidades que podem ser
transmitidas aos outros de acordo com nossas percepções.
Ao ser interrogado se no seu trabalho havia influência ideológica ou ele
trabalhava conforme suas próprias convicções, o cursista respondeu que ambas as
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formas estão presentes em seu cotidiano, pois, sofremos influências externas que,
por vezes, abalam nossas crenças e modificam nossos valores.
Quanto à percepção do eu perante o outro, conforme Bakhtin (2003), em
relação a sua própria linguagem e influências do meio, o cursista descreveu que o
seu ponto de vista é carregado do eu que foi moldado pelo processo histórico de
existência e, às vezes, se sobrepõe sobre a forma de pensar e agir das demais
pessoas.
No que se refere à atuação docente quanto aos domínios de conteúdo, o
trabalho com a tecnologia e a fundamentação teórica, o cursista descreveu que a
minha atuação como professor do curso foi excelente, pois apresentei os conteúdos
com isonomia e estímulo ao raciocínio em práticas mais rotineiras.
.

Análise do pesquisador sobre os questionários aplicados ao cursista 2, professor de
História e Sociologia

O cursista discorreu no questionário inicial que utilizava para pesquisa e
leitura com os alunos, apontou também para a falta de infraestrutura da escola para
uso das tecnologias, mas constatou, através do percurso do curso, que há
necessidade da superação do ensino tradicional e destacou a maneira do trabalho
envolvendo tecnologia para trabalho com os discentes.
No questionário inicial, o documentário foi descrito como semelhante a uma
reportagem, com entrevistas e que, para sua realização, era necessário estabelecer
critérios e orientações para diferenciar-se de puras opiniões.
O índice porcentual deste gênero, em relação à palavra realidade, foi
apontado como 50% e, com o curso, apesar do índice permanecer o mesmo, o
cursista não mais manteve a ideia comparativa dos documentários com uma
reportagem e, em suas descrições finais afirmou que este tipo de gênero pode
possuir vários objetivos, de acordo com quem os produz, percebendo a
intencionalidade neles contidas.
No que se refere à reflexão sobre o processo educacional, 90% foi o índice
inicial que o cursista indicava possuir de autonomia e vinculava apenas ao seu agir
com os alunos em sala de aula, porém, na etapa final do curso, sua indicação caiu
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para 60%, e, suas descrições apontaram modificações em sua percepção quanto às
influências externas, impostas pelo sistema, destacando que as mesmas o afetam,
abalam suas crenças e modificam os valores.

4.1.3. Cursista 3 - Professor de Língua Portuguesa

Alguns dados dos questionários do cursista, professor de Língua
portuguesa, foram resumidos no quadro 6, e discorro sobre os demais dados a
seguir:
QUADRO 6 – RESUMO – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
RESUMO – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Item
Questionário inicial
Questionário final
Autodeterminação de nível
90%
80%
de autonomia
Conhecimento e uso das
80%
TIC
o cursista descreveu que sua
são
vídeos
com forma de pensar modificou-se, pois, minha
Como
conceitua informações
sobre atuação como professor do curso
documentário
determinados
assuntos esclareceu as diversas classificações e as
específicos.
intenções que este tipo de gênero deseja
transmitir.
Sim, devido à utilização
Documentário é gênero do
da linguagem verbal e
discurso?
visual.
O documentário e a
80%
40%
aproximação ao real
Comentários
o curso foi muito válido, pois, pode compartilhar e absorver
conhecimentos sobre o assunto.
FONTE: o autor (2015)

Questionário inicial

Para preparar os conteúdos para a prática pedagógica, o cursista utiliza as
DCE, livros didáticos e paradidáticos, jornais entre outras mídias.
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O cursista relatou que o uso das TIC indispensável em atividades de
pesquisa escolar, jogos como atividade lúdica, e nos diferentes gêneros do discurso
veiculados pelas leituras de e-books.
O cursista descreveu que as TIC contribuem com o processo educativo,
pois, acompanham a evolução e aproximam da realidade que os jovens vivenciam.
O cursista afirmou que é inevitável não ser afetado ideologicamente, pois,
não há neutralidade nos discursos.

Cursista 3: professor de Língua Portuguesa – questionário final

Quanto à percepção individual sobre a autonomia, o cursista afirmou que o
curso colaborou, pois, temos a falsa sensação de autonomia, mas estamos sempre
sendo velados por grupos dominantes. É necessário ter consciência de quem somos
para se romper paradigmas e reagir ativamente aos discursos sociais.
No que se refere à percepção no início e no final do curso a respeito das
Diretrizes Curriculares Estaduais e o Projeto Político Pedagógico, o cursista afirmou
que os referidos documentos são norteadores da ação pedagógica e como tais,
trazem arraigadas as ideologias.
Houve a percepção que durante o curso foi trabalhado com a tecnologia
para atingir propósitos metodológicos.
O curso contribuiu sobre a forma de pensar a respeito da tecnologia
educacional, bem como, os assuntos debatidos durante o curso, foram capazes de
mostrar novos conhecimentos sobre a educação.
O cursista descreveu que o seu olhar sobre os documentários talvez fosse
ingênuo. Sua presença no curso permitiu entender o percurso do gênero discursivo
documentário, das possibilidades de leituras a serem desenvolvidas desvelando os
diferentes olhares. A forma crítica trabalhada durante o curso contribuiu de fato para
reflexão pessoal, pois, expressamos nossas ações frente à vida profissional e
pessoal, nas quais sofremos influências externas e internas de diferentes grupos
sociais.
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O cursista afirmou que somos influenciados ideologicamente pelos grupos
sociais a que pertencemos. Algumas vezes, aceitamos certas ideias, outras,
prevalece o que acreditamos.
Quanto à percepção do eu perante o outro, conforme Bakhtin (2003), em
relação a sua própria linguagem e influências do meio, o cursista descreveu que
somos seres sociais e, portanto, constituímo-nos e por meio das relações, da
interação, considerando o contexto em que os sujeitos se inserem. E são nas, e
pelas relações dialógicas, que as ideologias se manifestam, sempre mediadas pelas
diferentes formas de linguagem.
Sobre os domínios de conteúdo, o trabalho com a tecnologia e a
fundamentação teórica, o cursista descreveu que minha atuação como professor foi
excelente e demonstrei domínio teórico-prático a partir da proposta apresentada.
Acrescentou que desenvolvi um trabalho pedagógico atrelado ao domínio
tecnológico e conceitual. Assim, aos cursistas foi possível realizar discussões,
explorar temáticas e refletir, ou seja, foi possibilitado ampliar a visão de mundo por
meio da tecnologia.

Análise do pesquisador sobre os questionários aplicados ao cursista 3, professor de
Língua Portuguesa

Nas informações iniciais, o cursista descreveu que concentrava o uso
tecnológico com seus alunos na pesquisa escolar, leitura e jogos lúdicos, mencionou
também, sobre a importância do uso destas novas tecnologias. Em suas
conceituações finais, o cursista acrescentou a ideia de conexão instrínseca entre
uso tecnológico pedagógico, indicando alteração na forma de pensar diferente da
inicial
O ponto de vista inicial do cursista sobre os documentários indicava que a
aproximação com a realidade era de 80%, e descrevia-o como um documento que
sintetiza uma pesquisa. Ao final do curso, o índice de associação do gênero a
realidade caiu para 40% e foi possível a constatação do cursista a respeito das
intencionalidades que possuem os documentários.
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O índice inicial de 80% que o cursista considerava possuir sobre seu
trabalho educacional na escola, aliado a visão ingênua por ele descrita, ao final do
curso, foi substituído pela redução da porcentagem para 40% do que acreditava
possuir em termos de condicionamento do sistema, possibilitando constatar que
seus conceitos modificaram-se a partir das reflexões realizadas.

4.1.4. Cursista 4 - Professor de Arte

Alguns dados dos questionários do cursista, professor de Arte, foram
resumidos no quadro 7, e discorro sobre os demais dados a seguir:
QUADRO 7 – RESUMO – PROFESSOR DE ARTE
Item
Autodeterminação de nível
de autonomia
Conhecimento e uso das
TIC
Como
documentário

conceitua

Documentário é gênero do
discurso?

O documentário e
aproximação ao real
Comentários
FONTE: o autor (2015)

Questionário inicial

a

RESUMO – PROFESSOR DE ARTE
Questionário inicial
Questionário final
80%

40%

60%
sintetiza uma pesquisa
acerca
de
um
determinado assunto de
interesse ou de relevância
do grupo
sim,
um
processo
interativo entre quem
produz e quem aprecia,
por meio da materialidade
linguística
e
instrumentalizado pelas
TIC.
80%

o cursista afirmou que sua forma de
pensar modificou-se, pois, o curso
possibilitou mais compreensão de sua real
intenção, de sua edição, enfim, de sua
essência

40%

são ricos os momentos como os ocorridos no curso, que são capazes
de suscitar discussões teórico-práticas e aproximam a educação
básica do ensino superior.
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Para preparar os conteúdos que trabalha em sala de aula o cursista utiliza
as DCE, seleção de livros didáticos, pesquisas da internet e uso de catálogos de
museus.
Quanto aos computadores, o cursista descreveu que faz uso educacional
para realizar pesquisas.
O

cursista

sugere

que

as

tecnologias

atuais,

quando

utilizadas

pedagogicamente, refletem um ambiente educacional desejável, entretanto, a falta
de acesso aos laboratórios de informática distância o desejável do que ocorre
efetivamente.
Os motivos que levam o cursista a assistir um documentário foram a busca
pelo conhecimento. O cursista percebe que os documentários são capazes de
esclarecer de uma forma mais adequada os conteúdos trabalhados em sala de aula.
O cursista descreveu que trabalha segundo suas próprias convicções, em
grande parte das escolas e busca formas adequadas para “passar o conhecimento
aos seus alunos”.

Cursista 4: professor de Arte – questionário final

O cursista considerou-se esclarecido no que tange a autonomia e isso
ocorreu devido ao meu auxílio como professor do curso, também, facilitei a
elaboração e produção de vídeos documentários.
No que se refere às Diretrizes Curriculares Estaduais e o Projeto Político
Pedagógico, o cursista percebeu distinções em seu pensamento “em partes”, e
explicou que as DCE e o PPP nos limitam a segui-las como “normas e regras tirando
a liberdade de atuação em sala de aula”.
O cursista percebeu que o curso utilizou-se da a tecnologia para atingir
propósitos metodológicos, com isso entendeu que o curso contribuiu para repensar a
tecnologia educacional, ainda que o cursista afirmou que já utiliza recursos de
tecnologia oferecidos pelas escolas, mas o curso promoveu aperfeiçoamento e
aquisição de novos conhecimentos tecnológicos.
O cursista descreveu que seu olhar sobre o documentário mudou, devido
minhas explicações, como professor do curso e, para ele ficou claro a abordagem
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proposta.

A visão crítica discutida ao longo do curso contribuiu para reflexão

pessoal, pois, estimulou ainda mais o criticidade do cursista.
Ao ser interrogado se no seu trabalho havia influência ideológica o cursista
respondeu que na medida do possível procurava trabalhar com suas próprias
convicções, porém, as “regras ideológicas do meio são muitas e, na grande maioria
do tempo, nos bloqueiam”.
Quanto à percepção do eu perante o outro, conforme Bakhtin (2003), em
relação a sua própria linguagem e influências do meio, o cursista descreveu que “o
eu precisa do outro para superar a solidão”.
Sobre a atuação docente quanto aos domínios de conteúdo, o trabalho com
a tecnologia e a fundamentação teórica, o cursista avaliou que, como professor do
curso, tive ótimo domínio do conteúdo abordado.

Análise do pesquisador sobre os questionários aplicados ao cursista 4, professor de
Arte

No inicio do curso o cursista limitava o uso da tecnologia para pesquisas
escolares na internet. Com o curso pode perceber que o uso vai além da técnica,
mostrando que, apesar de já fazer uso das novas tecnologias, suas percepções
quanto ao uso no contexto educacional evoluíram e ele passou a tecer vínculos com
aspectos metodológicos.
O cursista indicou que trabalhava 90% segundo suas convicções,
observadas somente na sua atuação com os alunos no início do curso e, ao final,
este índice reduziu para 80%. A limitação diante do sistema e a percepção de
imposições ideológicas que o limitam em seu ambiente de trabalho indicam as
modificações da forma de pensar do cursista.

4.1.5. Cursista 5 - Professor Pedagogo
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Alguns dados dos questionários do cursista, professor Pedagogo, foram
resumidos no quadro 8, e discorro sobre os demais dados a seguir:
QUADRO 8 – RESUMO – PROFESSOR PEDAGOGO
Item
Autodeterminação de nível
de autonomia
Conhecimento e uso das
TIC
Como
documentário

conceitua

Documentário é gênero do
discurso?

O
documentário
aproximação ao real

e

Comentários

a

RESUMO – PROFESSOR PEDAGOGO
Questionário inicial
Questionário final
80%

80%

50%
é semelhante a um filme,
montado com o propósito
de informar, de garantir o
acesso e de registrar
algo.

sim, pode ser um gênero
de discurso, pois é
informativo.

90%

o cursista afirmou que o curso
colaborou, pois, quando se aprende
mais, modificamos o que levamos
conosco
e
consequentemente
ampliamos nossa autonomia.
a forma de pensar a respeito dos
documentários
modificou-se
no
transcorrer do curso, pois, inicialmente
acreditava que este tipo de gênero não
tinha finalidade específica, além da
informação, porém, ao final do curso, o
cursista percebeu que é preciso analisar
as formas ideológicas presentes neste
tipo de filme. O cursista acrescentou a
isto o fato de que foram apresentados
vários subgêneros de um documentário,
por exemplo, o poético, expositivo,
participativo, entre outros.
50%

destacou que deveria haver uma carga horária presencial maior,
desta forma seria possível mais testes e produções.

FONTE: o autor (2015)

Questionário inicial

Por exercer atividades de pedagogo o cursista indicou que não trabalha em
sala de aula, apenas, quando falta algum professor ele é incumbido de repassar
atividades aos alunos.
Como não trabalha em sala de aula o cursista descreveu que sempre auxilia
os alunos e professores em pesquisas e inscrições, como por exemplo o vestibular e
o ENEM.
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O cursista usa o computador para elaborar documentos, apresentações e
com as câmeras digitais. Também, comentou que a educação distancia-se das TICs
devido à falta de tempo e de aprofundar conhecimentos de uso.
Os motivos que levaram o cursista a assistir documentários são o de
conhecer conteúdos, locais e pessoas envolvidas. Quanto ao uso do documentário
na escola, o cursista descreveu que se o conteúdo do documentário tiver relação ou
sentido com a temática que o professor está trabalhando ou com o contexto dos
alunos ele pode ser usado.
O cursista descreveu que sempre procurou agir conforme suas próprias
convicções, mas nem sempre é possível, pois recebe influências, sem mesmo que
as perceba.

Cursista 5: professor Pedagogo – questionário final

No que se refere à percepção a respeito das Diretrizes Curriculares
Estaduais e o Projeto Político Pedagógico, o cursista notou que sua forma de pensar
modificou-se e acrescentou que não podemos aceitar tudo pronto. Podemos e
devemos intervir e modificar.
Houve a percepção que o curso envolveu a tecnologia para atingir
propósitos metodológicos.
O cursista reiterou que o curso contribuiu para aprimorar conceituações
sobre a educação, e sobre o uso dos recursos tecnológicos disponíveis.
A visão crítica trabalhada durante o curso possibilitou refletir sobre o agir e
pensar a respeito de como nos constituímos a partir do outro.
Sobre a influência ideológica no trabalho o cursista respondeu que, como
educadores ainda agimos muito ideologicamente na escola. Há algumas ações, das
quais mesmo não concordando, precisamos cumprir enquanto professores.
Quanto à forma do eu perante o outro, conforme Bakhtin (2003), em relação
a sua própria linguagem e influências do meio, o cursista descreveu que todos
somos influenciados pelo outro, a todo o momento. Não somos um eu isolado. Não
somos neutros. A partir do momento que não somos sós neste mundo, somos um eu
social e não individual, por exemplo, eu educador, etc.
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Para minha atuação pedagógica como professor quanto aos domínios de
conteúdo, o trabalho com a tecnologia e a fundamentação teórica o cursista
descreveu que expus adequadamente os conteúdos, associei o uso tecnológico ao
pedagógico, de maneira simples e acessível.

Análise do pesquisador sobre os questionários aplicados ao cursista 5, professor
Pedagogo

O cursista constatou que as possibilidades de trabalho educacional com as
tecnologias não se limitam ao manuseio da ferramenta, mas abrangem ainda
vínculos à abordagem pedagógica, revelando desvendando uma reflexão sobre seu
entendimento a respeito do uso educacional das tecnologias.
A crença descrita de que um documentário era de cunho informativo e o
índice de 90% ao associar o gênero com a realidade, foram indicações iniciais,
porém, ao fim do curso, o índice de comparação com a realidade foi reduzido a 50%,
bem como, a definição de que um documentário foi resignificada, pois ele entendeu
que o documentário possui intenções ideológicas que necessitam de análise.
O cursista indicou 80%de autossuficiência no trabalho e descreveu que agia
de acordo com suas próprias convicções no ambiente de trabalho, que por sua vez,
afetava-o com pequenas influências, muitas vezes, imperceptíveis.
Ao final do curso apesar de manter o índice de 80%, o cursista descreveu
sobre a percepção de quanto somos afetados pelas influências do meio
mencionando: “como educadores, ainda agimos muito influenciados ideologicamente
na escola, mesmo que não concordemos com estas ideias”.

4.1.6. Cursista 6 – Professor de Língua Portuguesa

Alguns dados dos questionários do cursista, professor de Língua Portuguesa
estão resumidos no quadro 9, e discorro sobre os demais a seguir:

89

QUADRO 9 – RESUMO – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
RESUMO – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Item
Questionário inicial
Questionário final
Autodeterminação de nível
90%
80%
de autonomia
Conhecimento e uso das
60%
TIC
como
vídeos
que o cursista afirmou que sua maneira de
apresentam
pensar foi modificada, pois, minha atuação
Conceito de documentário
informações
sobre como professor do curso, com explicações
determinados assuntos e exemplificações, esclareceu o propósito
específicos.
dos documentários.
a forma de pensar a respeito dos
documentários modificou-se no transcorrer
do curso, pois, inicialmente acreditava que
este tipo de gênero não tinha finalidade
sim,
porque
há específica, além da informação, porém, ao
Documentário é gênero do presença da linguagem final do curso, o cursista percebeu que é
discurso?
verbal e visual, referente preciso analisar as formas ideológicas
ao tema abordado.
presentes neste tipo de filme. O cursista
acrescentou a isto o fato de que foram
apresentados vários subgêneros de um
documentário, por exemplo, o poético,
expositivo, participativo, entre outros.
O documentário e a
80%
40%
aproximação ao real
Comentários
destacou que o curso foi de grande valia, pois, ampliou seus
conhecimentos sobre o assunto.
FONTE: o autor (2015)

Questionário inicial

O cursista informou que os conteúdos do trabalho em sala de aula são
provenientes de seleções de livros didáticos, DCE e pesquisas na internet.
Afirmou que utiliza o computador esporadicamente com os alunos para
realizar pesquisa de conteúdo ou leituras afins.
Descreveu também que a proximidade das TICs com a educação resulta na
ampliação do conhecimento e o que distancia o uso tecnológico da educação é a
falta de informação e dificuldade de acesso.
Os motivos que levaram o cursista a assistir os documentários foram às
informações sobre os acontecimentos que ocorrem na atualidade.
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Quanto ao trabalho em sala de aula com documentários, o cursista destacou
que o faz para manter os alunos atualizados com os fatos que estão acontecendo
socialmente.
Quanto às influências no ambiente de trabalho, relatou que as atividades são
desenvolvidas de acordo com as necessidades que vão surgindo no decorrer das
aulas e a realidade dos alunos.

Cursista 6: professor de Língua Portuguesa – questionário final

Quanto à percepção individual sobre a autonomia, o cursista afirmou que,
minha atuação como professor, no transcorrer do curso, foi suficiente para
esclarecer suas dúvidas sobre o assunto, bem como, no que se refere às
orientações sobre a execução dos vídeos.
No que se refere à percepção no início e no final do curso, a respeito das
Diretrizes Curriculares Estaduais e o Projeto Político Pedagógico, o cursista relatou
que sua forma de pensar modificou “em partes, pois há algumas normas e devem
ser seguidas”.
Percebeu que o curso usou a tecnologia para atingir propósitos metodológicos
e, nesse sentido propiciou reflexões sobre a forma de pensar a respeito da
tecnologia educacional, apesar do cursista ter conhecimentos anteriores a respeito
do uso da tecnologia.
Descreveu que seu olhar sobre os documentários modificou-se no transcorrer
do curso, e, a abordagem metodológica a respeito do tema documentário, ocorreu
de maneira fundamentada.
Relatou que a perspectiva crítica que fundamentou o curso contribuiu para
reflexão pessoal, pois, com as muitas explicações e abordagens evidenciadas por
minha atuação como professor foi possível formular ideias reflexivas da nossa
realidade.
Ao ser interrogado se no seu trabalho havia influência ideológica, o cursista
respondeu que procura, na medida do possível, trabalhar conforme suas próprias
convicções, porém “a norma ideológica do trabalho, muitas vezes, me impede de
agir”.
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Quanto à percepção do eu perante o outro, conforme Bakhtin (2003), em
relação a sua própria linguagem e influências do meio, o cursista descreveu que o
eu não consegue superar a solidão, ele precisa de outro para que esta solidão seja
superada.
Quanto minha atuação como professor no que se referente ao conteúdo, o
trabalho com a tecnologia e a fundamentação teórica, o cursista descreveu que tive
ótimo domínio dos conteúdos abordados.

Análise do pesquisador sobre os questionários aplicados ao cursista 6, professor de
Língua Portuguesa

O cursista afirmou que utiliza o computador com os alunos esporadicamente,
limitando-se a pesquisa de conteúdos e,no transcorrer do curso, ele indicou que as
novas tecnologias não são fundamentais no uso educacional, mas sim, a maneira
como elas são utilizadas e seu vínculo aos conteúdos pedagógicos.
Os documentários transmitem informações e o índice de associação deste
gênero a realidade de foi inicialmente de 80%, ao final do curso o índice foi reduzido
a 40%, tendo indicado que suas percepções e compreensões dos propósitos que os
documentários possuem.
A reflexão sobre o papel que ocupava, como professor nos relatos iniciais, o
cursista mencionou sua atuação com os alunos autoindicando um índice de 90% em
relação a influências externas do sistema. Ao final do curso, ele indicou 80% sobre
do grau de autonomia em seu trabalho, bem como, constatou que as normas
ideológicas, inerentes a sua atividade profissional, muitas vezes, não permitem
modificações.

4.1.7. Cursista 7 - Professor de Matemática
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Alguns dados dos questionários do cursista, professor de Matemática, estão
resumidos no quadro 10, e discorro sobre os demais a seguir:
QUADRO 10 – RESUMO – PROFESSOR DE MATEMÁTICA
RESUMO – PROFESSOR DE MATEMÁTICA
Item
Questionário inicial
Questionário final
Autodeterminação de nível
60%
50%
de autonomia
Conhecimento e uso das
70%
TIC
o cursista afirmou que não pensa da
documentário é similar a
mesma maneira, e, ao final do curso,
um artigo, que trata de
consegue compreender os diversos
um determinado assunto,
Conceito de documentários
tipos de documentários, o que o cursista
porém, permite melhor
desejou mostrar, pois, muitas vezes,
compreensão por possuir
este tipo de gênero deve ser analisado
imagens.
de forma crítica.
sim, pois, expressa a
opinião do autor referente
a
um
determinado
A visão de forma crítica trabalhada
assunto, tendo como
durante o curso contribuiu para reflexão
base
informações
pessoal, pois, muitas vezes, o autor
Documentário é gênero do anteriormente estudadas,
(cineasta) mostra a sua concepção
discurso?
levando o espectador
própria e, criticamente, podemos tirar
enxergar o que o autor
conclusões pessoais de determinado
propõe e, de certa forma,
assunto.
pode esconder o que o
seu produtor não desejou
mostrar.
O
documentário
e
a
60%
50%
aproximação ao real
Comentários
destacou que faltou tempo para adquirir o domínio total do software
OpenShot, porém, o tempo foi necessário para desenvolver ótimos
documentários, contextualizados e fundamentados nos trabalhos
pedagógicos.
FONTE: o autor (2015)

Questionário inicial

O cursista indicou que os conteúdos trabalhados em suas aulas são
selecionados a partir de livros didáticos e das diretrizes curriculares.
Destacou que raramente usa o laboratório de informática na escola pelo fato
de não haver computadores suficientes.
Ponderou que o uso das TICs aproxima-se das atividades pedagógicas
quando busca a informação de novos e diversificados métodos de ensino e,
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distanciam-se quando há falta de conhecimento de informática para pesquisa,
conversões de vídeo, entre outros.
Relatou que assiste a um documentário para adquirir conhecimento, por
interesse próprio, que chama a atenção ou por gostar. Utiliza este tipo de filme com
os alunos para despertar o interesse e para que eles consigam assimilar os
conteúdos.
A relação entre a definição de real dada pelo dicionário e sua associação
aos documentários teve um índice de aproximação de 60%.
Quanto às influências ideológicas, descreveu que é difícil manter uma
ideologia de ensino própria devido a fatores como a falta de: disciplina, interesse e
conhecimento.

Cursista 7: professor de Matemática – questionário final

Quanto à percepção individual sobre a autonomia, o cursista relatou que não
modificou seu pensamento, pois, apesar de analisar com um senso crítico entende
que estamos presos a um sistema que devemos seguir. Porém, apesar de afirmar
que não modificou a sua percepção sobre autonomia, a principio, o cursista
assinalou que possuía 60% de autonomia como professor em sala de aula, e, ao
final, seu posicionamento quanto à autonomia baixou para 50%.
No que se refere à percepção, no início e no final do curso a respeito das
Diretrizes Curriculares Estaduais e o Projeto Político Pedagógico, o cursista
ponderou que houve modificações, pois o professor e a equipe pedagógica deveriam
possuir mais autonomia para poderem trabalhar “a realidade de cada escola,
levando em consideração o meio social em que o aluno vive”.
Percebeu que a tecnologia foi usada ao longo do curso para atingir
propósitos metodológicos, por isso o curso contribuiu sobre a forma de pensar a
respeito da tecnologia educacional.
Ao ser interrogado se no seu trabalho havia influência ideológica, o cursista
respondeu que sim e, geralmente, “devemos seguir a ideologia imposta pelo sistema
de educação, com a adaptação e normas de cada colégio”.
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Quanto à percepção do eu perante o outro, conforme Bakhtin (2003), em
relação a sua própria linguagem e influências do meio, o cursista descreveu que,
muitas vezes, vestimos um personagem ao exercermos as atividades profissionais
perante a sociedade.
Para minha atuação pedagógica como professor, quanto ao conteúdo, o
trabalho com a tecnologia e a fundamentação teórica, o cursista avaliou que tive
total domínio de conteúdo e ótima contextualização entre o trabalho tecnológico e
pedagógico.

Análise do pesquisador sobre os questionários aplicados ao cursista 7, professor de
Matemática

As considerações iniciais do cursista indicaram a falta de infraestrutura da
escola, limitações do uso das tecnologias a um uso técnico, porém, no transcorrer do
curso, modificou sua maneira de pensar sobre as novas tecnologias e o seu uso no
contexto educacional.
A associação da realidade ao documentário foi inicialmente indicada com
60% de aproximação, pois para o cursista, este gênero era similar a um artigo. Ao
término do curso, a comparação foi indicada com 50% de aproximação. Relatou que
a intenção do cineasta pode ser percebida através do (seu) olhar crítico que
desenvolveu durante o curso.
O cursista inicialmente relatou o campo restrito de trabalho que exerce em
suas atividades e, ao final, afirmou que sua percepção continuou a mesma. No
entanto inicialmente indicou 60% em relação ao condicionamento do sistema, e, ao
final do curso reduziu esse índice para 50%, explicando que “apesar de poder
analisar com senso crítico, estamos presos a certas ideologias”.
Ponderou a respeito do papel social que cada pessoa possui no exercício de
suas funções, citando seu próprio caso, indicando que as ideologias sociais
afetavam e condicionavam-lhe quanto ao desempenho de seu trabalho.
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4.1.8. Cursista 8 - Professor de Matemática e Ciências

Alguns dados dos questionários do cursista, professor de Matemática e
Ciências, estão resumidos no quadro 11, e discorro sobre os demais a seguir:
QUADRO 11 – RESUMO – PROFESSOR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
RESUMO – PROFESSOR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
Item
Questionário inicial
Questionário final
Autodeterminação de nível
90%
50%
de autonomia
Conhecimento e uso das
80%
TIC
o cursista descreveu que não pensa
uma
produção
com
mais como anteriormente, porque antes
Conceito de documentários
embasamento
teórico
não percebia e nem sabia sobre os
aliado ao conhecimento.
subgêneros dos documentários.
O cursista descreveu que a
Sim, pois, é visão de forma crítica trabalhada durante
Documentário é gênero do destinado a alguém e foi o curso contribuiu para reflexão pessoal,
discurso?
produzido com o objetivo porque pode analisar e refletir sobre os
de informar.
documentários de uma forma mais
reflexiva.
O
documentário
e
a
90%
90%
aproximação ao real
destacou que em sua avaliação, o curso foi ótimo, bem como, a
Comentários
conciliação com a teoria e a tecnologia foi excelente. Sua sugestão
foi de que o curso deveria ter maior carga horária.
FONTE: o autor (2015)

Questionário inicial

Descreveu que a seleção de conteúdos se dá pelos livros didáticos, as DCE,
por materiais disponíveis no portal educacional do professor (PARANÁ, 2014), bem
como, páginas disponíveis organizadas por/para professores na internet.
Descreveu que utiliza os computadores, dependendo do interesse da turma,
do estado dos computadores e da velocidade da internet, pois “levar alunos em um
laboratório em que as máquinas travam e a internet não funciona, não traz
resultados efetivos à aprendizagem”.
Ponderou que as atividades pedagógicas aproximam-se das TICs, pelo
conteúdo e pela facilidade no entendimento do aluno e, distanciam-se quando há
falta de conhecimento específico ou habilidade para a utilização da ferramenta.
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Justificou que assiste documentários por seu conteúdo.

E utiliza os

documentários com seus alunos como uma forma de aliar o conhecimento a
aprendizagem.
Sobre receber influências ou agir por suas próprias convicções no local de
trabalho, relatou que depende da situação, pois, em algumas circunstâncias afirma
ter suas próprias convicções, mas, dependendo dos conteúdos, não haveria
influência nos alunos, apenas ouvem sobre o que se trata.

Cursista 7: professor de Matemática e Ciências – questionário final

Quanto à percepção individual sobre a autonomia, o cursista afirmou que
modificou sua forma de pensar, porque, anteriormente ao curso, acreditava apenas
em autonomia em sala de aula, na forma e escolha em trabalhar determinado
assunto, como professor. No entanto, as reflexões propostas permitiram perceber
que apenas fazemos parte do sistema.
No que se refere à percepção no início e no final do curso a respeito das
Diretrizes Curriculares Estaduais e o Projeto Político Pedagógico, respondeu que foi
capaz de constatar algumas intencionalidades contidas e discorreu que as diretrizes
apresentam uma ideologia em seu texto que, muitas vezes, nem é percebida por
falta de ler com reflexão.
Percebeu que durante o curso a tecnologia foi usada para atingir propósitos
metodológicos. O curso contribuiu sobre a forma de pensar a respeito da tecnologia
educacional, pois, “chama atenção que precisamos trabalhar pedagogicamente com
a tecnologia, visto que, ela não é apenas um recurso, mas algo que faz parte do
nosso cotidiano escolar”.
Ponderou que houve a fundamentação teórica e científica durante a ação
pedagógica com os documentários e a tecnologia. Isso ocorreu devido a minha
atuação como professor, no trabalho com textos e nas análises desenvolvidas dos
documentários durante o curso.
Ao ser interrogado se no seu trabalho havia influência ideológica ou ele
trabalhava conforme suas próprias convicções, o cursista respondeu que na maioria
das vezes era influenciado, pois, seguia as ideologias da SEED.
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Quanto à percepção do eu perante o outro, conforme Bakhtin (2003), em
relação a sua própria linguagem e influências do meio, descreveu que “sendo da
área das Ciências Exatas foi difícil compreender bem visão de Bakhtin, mas foi
possível entender a influência da linguagem em nossas ações”.
Sobre a atuação docente quanto ao trabalho com a tecnologia e a
fundamentação teórica, o cursista descreveu que tive uma ótima atuação como
professor, principalmente, porque durante o curso possibilitei fazer uma leitura do eu
como pessoa e profissional, visto que, em muitas situações ele apresentava uma
visão ingênua e, desta forma, após o curso, foi possível ao cursista reconhecer essa
nova visão nos documentários.

Análise do pesquisador sobre os questionários aplicados ao cursista 7, professor de
Matemática e Ciências

O cursista relatou ter problemas com a falta de estrutura tecnológica nas
escolas onde trabalha.
Inicialmente descreveu que nas atividades pedagógicas, deve haver uma
aproximação da ferramenta tecnológica com a forma de utilização nos conteúdos. Ao
final do curso acrescentou que as tecnologias não são apenas um recurso técnico,
mas é necessário que essas ferramentas estejam vinculadas a abordagem
pedagógica, pois, nesta última, é que o cotidiano escolar é constituído.
Inicialmente informou um índice de 90% de aproximação da “realidade” com
os documentários. Ao final, apontou o mesmo índice, apesar de indicar que possuía
condições de analisar e refletir de forma crítica a respeito dos documentários.
Inicialmente indicou um nível de 90% de autossuficiência sobre o seu
trabalho que, ao final do curso foi reduzido para 50%.

Inicialmente considerou

possuir de autonomia no trabalho com os alunos, entretanto, ao final, afirmou que
muitas situações em seu contexto eram vistas ingenuamente por ele, e que após o
curso foi possível reconhecer rever seu contexto profissional, bem como, os
documentários.
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Comentários sobre a primeira etapa da pesquisa

Em termos gerais, o estudo dos questionários iniciais e finais contribuíram
para algumas constatações quanto aos objetivos da pesquisa:


Em relação ao uso de tecnológico de forma pedagógica os cursistas

inicialmente apresentaram apenas três formas de abordagem educacional:
1º - Uso da internet para pesquisa;
2º - Uso para atividades de leitura;
3º - Jogos.
A constatação inicial corrobora os achados de Costa (2012) a respeito do
pouco uso, bem como, ao uso restrito á técnica por grande parte dos docentes. No
entanto, ao chegarem à etapa final, destacaram perceber a importância da pesquisa
e a indissociabilidade da tecnologia ao aspecto pedagógico.


No que se refere ao trabalho com documentários relacionado a

questões que envolvem a manipulação do real e diferentes visões de mundo os
cursistas inicialmente:
1º - aproximaram-se do perfil descrito por Nichols (2008) por acreditarem
que o documentário é testemunho de como o mundo é, como por exemplo uma
reportagem,

semelhantes

a

artigos,

informações

da

atualidade,

registros,

conhecimentos, esclarecimentos, pesquisas e possuem embasamento teórico, entre
outras deduções.
2º - não realizam reflexões conforme proposto por Giroux (1997) sobre seu
status profissional de técnicos especializados dentro da burocracia escolar
Ao final do curso os cursistas apontaram que muitas situações em seu
contexto de professores eram vistas fragmentadas e, após o curso, foi possível
reconhecer esta nova forma de observar seu contexto profissional, bem como, os
documentários.

4.2. Apresentação e análise dos dados referente à descrição durante a trajetória do
curso e a produção dos cursistas.
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Propus aos cursistas que fizessem uma espécie de diário de bordo ao longo
do curso e durante a produção do documentário. Essa produção escrita objetivou
registrar o processo de produção do documentário, bem como, explicitar algumas
particularidades sobre o desenvolvimento do grupo que estava produzindo e
editando os vídeos.
Para possibilitar a constituição dos dados, elaborei algumas questões
orientadoras entregues aos cursistas no primeiro dia do curso. Expliquei a proposta
do diário de bordo solicitando que os registros fossem realizados para historiar as
produções dos grupos. O material produzido nesses diários foi devolvido por eles no
último dia do curso, após a apresentação dos documentários.
Minha análise foi fundamentada em Nichols (2008) no que se refere aos
documentários.
Para Nichols (2008) há elementos importantes que identificam um
documentário e que foram utilizados como critério de análise das produções. Para
facilitar a análise desses diários listei os sete elementos dos documentários
identificados por palavras-chave (nos parênteses). Os elementos são:
1)

A

proximidade

e

autenticidade

ao

contexto

histórico

(Proximidade

e

Autenticidade);
2) O discurso de sobriedade, ou seja, as diferenças entre transcrições ou registros
documentais e uma forma de manifestação própria dos documentários (Estruturas e
o poder instrumental).
3) O ponto de vista histórico (do cineasta) em termos visuais (Ponto de Vista);
4) A técnica utilizada para comprovar os fatos (Técnica de comprovação):
a) A inclusão de testemunhas, confissões, indícios concretos e de análise científica.
b)- A sustentação do ponto de vista, o apelo emocional e demonstração para
convencer.
5) Os Modos predominantes de subgêneros: poético, expositivo, participativo,
observativo, reflexivo e performático (Subgêneros);
6) Compromisso ético, no sentido do respeito humano, privacidade, uso de imagens
indevidas, plágio (Ética);
7) Intencionalidade e capacidade de influência (Intencionalidade).
Neste subitem analiso os dados por documentário produzido, da seguinte
forma: primeiro faço descrição do diário de bordo, em seguida faço uma sinopse
mais detalhada do documentário, depois discuto a produção a partir dos sete
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elementos identificados por Nichols (2008).
considerações.

Finalizo cada análise com algumas

Concluo este subitem com algumas ponderações que considero

relevantes para esta pesquisa.

4.2.1. Documentário: Opala -

Descrição do Diário de Bordo: Cursistas 1 e 8 - Professores de Arte e Matemática –

A ideia inicial sobre a produção do documentário era enfocar os pontos
turísticos na cidade de Prudentópolis e a falta de estrutura para o ecoturismo. Com
a intenção de mostrar que a atual administração do município não incentiva o
turismo, apesar de a cidade apresentar pontos turísticos naturais.
Os cursistas coletaram imagens e armazenaram em um dos computadores
do laboratório de informática da escola, mas esse equipamento apresentou
problemas e foi formatado (sem o conhecimento – do grupo e meu) e todos os
arquivos foram perdidos, o que inviabilizou o projeto.
Alternativamente, os cursistas apresentaram um projeto baseado no apreço
por um carro, o Opala da Chevrolet. A dupla optou pela produção de um vídeo
mostrando esse tipo de veículo e a justificativa foi que possuem experiência em
trabalhar com o comércio de automóveis.
Os cursistas identificaram seu documentário como poético, do qual a “voz
off” foi manifestada de forma escrita e a tentativa para convencimento foi o aspecto
emocional, mostrado de forma simples, carros que chamam a atenção de algumas
pessoas além de suas próprias atenções.
O grupo não fez relatos sobre imagens e ideias do projeto inicial que foram
omitidas durante a edição do vídeo.
Na proposta de autoavaliação o grupo aferiu 70% a intencionalidade 70% e
60% ao convencimento, em uma escala de 0 a 100%.
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Sinopse do documentário -Opala - Tempo de duração: 03min13s

O vídeo começa com a apresentação das legendas referente ao título:
“Opala, a saga da Chevrolet”.
A música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds (BEATLES, 1967), é
utilizada para enfatizar as imagens.
O documentário inicialmente mostra vários modelos de opala (tradicional,
esportivo SS, comodoro, conversível) e cores (vermelho, cinza, prata, amarelo,
preto, roxo) simultaneamente com as legendas: “Opala, para muitos mais um carro,
para outros, uma forma diferente em ver a vida. Não apenas reflete o bom gosto de
uma geração, ele próprio representa uma geração toda”.
Aos 1min04s o vídeo mostra um bolo de casamento com enfeites em
miniaturas de um noivo, um opala e uma noiva. Após, aparecem detalhes de
imagens internas de um opala, como a alavanca do câmbio de marchas,
velocímetro, conta giros, motor, direção e painel.
Aos 02m07, ao mesmo tempo em que a música inicial é interrompida,
aparecem cenas de um dos cursistas dirigindo um opala com as legendas: “Opala é
muito mais que uma simples relação é amor para vida toda”.
Aos 2m52s a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds
(BEATLES, 1967) é retomada, bem como a imagem do bolo de casamento com os
enfeites em miniatura do noivo mostrando afeto ao opala diante da noiva, com as
legendas: “Opala: amor a três”. Em seguida as legendas indicarem o final do vídeo
com o nome dos cursistas aos 3min13s.

Discussão sobre os sete elementos dos documentários segundo Nichols (2008).

1) Proximidade e autenticidade: no vídeo Opala há cenas mostrando a
autenticidade

em

um

ambiente

cotidiano,

comuns aos documentários.

A

intencionalidade e o caráter persuasivo concentraram-se, principalmente, na forma
de como seus produtores editaram essas imagens.
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O grau de subjetividade, especificamente na cena dos enfeites em miniatura
do bolo de casamento, com as legendas: “Opala: amor a três”, devido ao seu sentido
cômico, faz com que o caráter persuasivo do filme enfraqueça, pois, conforme
Nichols (2008) comumente um documentário possui a intencionalidade de mostrar
uma determinada visão de mundo próxima a autenticidade com base de
comprovação exigindo um determinado nível de seriedade.
2) Estruturas e o poder instrumental: o documentário adquiriu uma forma de
apresentação subjetiva, não usual aos documentários (por utilizar o cômico), da qual
os produtores tentaram defender o seu ponto de vista com a apresentação de
imagens.
3) Ponto de Vista: As legendas descritas dão indicações de um estilo
diferenciado de pessoas, de gerações, de uma época e de um carro estilizado,
utilizando as imagens para reforçar o ponto de vista e que pode ser confirmado com
a observação da dupla: “porque trabalhamos com carros e gostamos do opala”.
Entretanto, o conteúdo apresentado nas legendas busca na retórica um argumento
de que o carro representava uma geração toda, porém essa afirmação pode não
pactuar com o pensamento de muitas pessoas pertencentes à geração citada.
4) Técnica de comprovação: os cursistas não apresentam entrevistados,
confissões, indícios concretos ou análises acadêmicas, portanto exploraram de
forma subjetiva o aspecto emocional na tentativa de gerar expressões de
conclusibilidade e sustentar seus argumentos. Nesse sentido os argumentos não
apresentaram sustentação e são baseados apenas nos aspectos emocionais.
5) Subgêneros: o subgênero poético caracterizado pelo apelo subjetivo e
emotivo predominou na estrutura da produção, que teve um sentido cômico. A falta
de argumentos de sustentação e conclusibilidade enfraquecem o vídeo como
exemplo de filme documentário.
6) Ética: os cursistas em seu documentário respeitaram o aspecto ético em
respeito de algumas consequências que o filme poderia ocasionar nas pessoas em
suas participações.
7) Intencionalidade: os cursistas autoavaliaram-se em 70% quanto à
intencionalidade e 60% quanto a capacidade de influência (convencimento) em seu
documentário. Por ter como argumento a exploração do emocional, no caso o Opala
especificamente, o documentário não possui grande poder de persuasão, por outro
lado mostra a visão de mundo de pessoas que valorizam e gostam deste tipo de
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carro. A intencionalidade e a capacidade de influência indicadas pelos cursistas é
representada por imagens que procuram aproximação com o real, entretanto, os
argumentos apresentados nas legendas, e o sentido poético (brincadeira do enfeite
de bolo) faz com que esta realidade seja questionável.

Considerações sobre a produção

A produção mostra escassez de cenas, ao lado da falta de argumentos e,
compromete o resultado do que seria um exemplo de documentário ao dar sentido
cômico em sua produção.
Os cursistas, autores do documentário Opala, tiveram problemas com a
formatação do computador da escola e, suas ideias iniciais, que eram de explorar os
pontos turísticos da cidade de Prudentópolis, com a perda dos dados, foram
deixadas de lado. Outro fator que os motivou a abandonar a ideia inicial foi a
dificuldade de acesso aos pontos turísticos e a opção dos cursistas não foi a que se
esperava quanto ao objetivo do uso tecnológico de forma reflexiva (objetivo do
curso).
Desta forma, o planejamento dos produtores do novo documentário não foi
de explorar pontos de vista que poderiam ser trabalhados em sala de aula ou
discutidos pelos/com alunos. Suas opções foram de utilizar o que já possuíam, ou
seja, utilizaram fotos antigas e vídeos antigos (como a data que aparece em uma
delas 07/05/2011) pela comodidade de possuir o material em mãos.
Conforme Nichols (2008) entendo que o ponto que sustenta a visão de
mundo dos cursistas, na defesa do gosto pelo Opala, é questionável, diante da
constituição do argumento sobre os documentários: “Precisamos avaliar suas
reivindicações e afirmações, seus pontos de vista e argumentos relativos ao mundo
como o conhecemos, e decidir se merecem que acreditemos neles” (NICHOLS,
2008, p.27).
Enfim os cursistas optaram por meios mais fáceis e viáveis de preparação
de seu documentário, porém, essa opção afeta suas posições profissionais
enquanto formadores de opiniões, bem como não são condizentes aos objetivos
desta pesquisa por não utilizar a tecnologia de forma pedagógica e reflexiva.
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4.2.2. Documentário: APP Núcleo Sindical Irati 11 anos.

Descrição do Diário de Bordo: Cursista 2 – Professor de História e Sociologia –
Registro Escrito

A ideia inicial era mostrar o espaço escolar como um local de intervenção
dos alunos e da comunidade, objetivando ver a escola sob a óptica dos estudantes.
No entanto o projeto inicial foi abandonado, pois o cursista usou arquivos a
partir de uma mídia removível direto no software do Openshot, o que fez com que
alguns arquivos fossem perdidos. Isso comprometeu a produção do vídeo e, por
opção dele, foi iniciado um novo projeto cujo enfoque foi dado aos 11 anos do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Irati (APP Sindicato).
As imagens e entrevistas do segundo projeto resgataram os registros das
mobilizações da categoria de professores no Núcleo Sindical da APP de Irati, em
seu 11º ano, procurando mostrar historicamente essas conquistas.
A contextualização e o resgate histórico referiram-se as pessoas que fizeram
parte da construção do sindicato em Irati.
O ponto de vista que o cursista queria mostrar estava relacionado
principalmente à força de atuação que o sindicato possui. O cursista descreveu que
não desejaria mostrar em seu documentário o sentimento de inferioridade que
acompanha a categoria. Assim decidiu por omitir esse aspecto.
O subgênero reflexivo foi indicado pelo cursista como predominante em seu
documentário.
Na autoavaliação o documentarista, em uma escala de 0 a 100%, indicou
80% quanto a sua intencionalidade e de 80% quanto a sua capacidade de
convencimento.
Registros históricos de Imagens e entrevistas realizadas em 2013 foram
reaproveitadas e intercaladas a imagens que enfatizaram as necessidades e
importância da luta por parte dos integrantes sindicalizados.
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Sinopse do Documentário: APP – Núcleo Sindical de Irati - Tempo de duração:
10min35s

O vídeo abre com o título, “APP – Núcleo Sindical Irati” e o subtítulo “uma
história de lutas e conquistas”.
A

música

de

Oswaldo

Montenegro,

Metade

(Montenegro,

1977),

acompanhou uma sequência de imagens que mostraram integrantes do sindicato
em mobilizações em defesa de revindicações da categoria dos trabalhadores na
Educação do Estado do Paraná.
Aos 30s aparece a legenda: “implantação”, seguida pela narrativa do
professor aposentado Adevino Leite sobre o Núcleo Sindical de Irati em seu
processo de formação inicial.
Aos 01m27s segue uma sequência de imagens de integrantes reunidos em
assembleias, mobilizações, visitas às escolas, acampamento do movimento de
trabalhadores sem terra (Romaria da Terra), acompanhadas pela música de Ademar
Bogo, Terra sertaneja (BOGO, 1998).
Aos 02m29s o vídeo mostrou o relato do professor Gilberto Soares sobre as
dificuldades encontradas pelo sindicato durante o governo de Jaime Lerner
(1995/2003), revertidas pelas conquistas possibilitadas pelo governo Requião
(2003/2010). Soares discorre sobre a gestão do professor Lemos na presidência da
APP no ano de 2002 e sua contribuição para a implantação da sede do sindicato em
Irati elencando os problemas iniciais de implantação do sindicato, como funcionários,
número de sindicalizados e novamente enfatizou as conquistas realizadas nos oito
anos que antecederam as dificuldades do governo Beto Richa (2011/atual governo2015).
Soares destacou a importância do trabalho das mobilizações de professores
e funcionários em nível de estado, para continuar o embate com o governo Beto
Richa (2011/atual governo - 2015), e assim manter e aumentar as conquistas do
magistério paranaense.
Aos 04m42s inicia-se uma sequência de imagens que abre a entrevista do
professor e membro da APP, José Airton Fogaça.
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Fogaça destacou a aprovação do plano de carreira dos funcionários das
escolas e novamente o vídeo mostrou uma sequência de imagens.
Aos 05min28s José Agnaldo Rodrigues, diretor do Colégio Estadual Antônio
Xavier da Silveira (em 2013) narrou pontos positivos e negativos do Sindicato da
APP e também da necessidade das mobilizações para as conquistas da categoria.
Aos 06min53s, a canção de Zé Geraldo, Como Diria Dylan (JUSTE, 2006),
acompanha mais uma sequência de imagens até nova narrativa do professor
Fogaça, sobre a importância da APP Sindicato.
Na sequência entra o relato do professor Vilson Padilha sobre o processo de
mobilização que almeja o aumento do índice de professores sindicalizados nestas
mobilizações para lutar por melhorias na qualidade na educação
Aos 09min20s o vídeo, mostra a sequência final de mobilizações e as
mobilizações lutas de pessoas que fazem parte das manifestações do sindicado. O
áudio toca a música de Beth Carvalho , Ordem e Progresso (CARVALHO, 1998).
As legendas finais aparecem com a data das entrevistas (outubro 2013), o
nome do cursista e o vídeo se encerra aos 10min35s.

Discussão sobre os sete elementos dos documentários segundo Nichols (2008).

1) Proximidade e Autenticidade: no documentário 11 anos da APP sindicato
de Irati, as interlocuções procuraram apresentar depoimentos dos integrantes do
núcleo sindical da APP da cidade de Irati, reforçadas por registros fotográficos,
destacando aspectos históricos que enfatizam a proximidade e autenticidade social
do gênero documentário.
2) Estruturas e o poder instrumental: O documentário aproveitou registros
históricos que o cursista explorou em seu ponto de vista. Devido ao fato do cursista
ser um participante ativo do sindicato da APP é possível constatar influências das
estruturas de poder de bases políticas que o Sindicato defende e são apresentadas
no vídeo, por exemplo: os registros das manifestações em que membros do
sindicato estão participando ou as letras das músicas selecionadas para o vídeo.
3) Ponto de Vista: do aspecto histórico o cursista mostrou memórias de
como se formaram as primeiras estruturas de lutas enfatizando acontecimentos que
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justificam a existência social do sindicato e, de forma, argumentativa, ele buscou
construir subsídios em defesa de sua visão de mundo.
4) Técnica de comprovação: a comprovação dos fatos foi baseada no
resgate histórico, que utilizou imagens dos movimentos, intercalados com relatos
(entrevistas) de pessoas que fizeram parte deste percurso. O direcionamento do
documentário sobre o aspecto histórico incluiu divagações de âmbito geral (nas falas
dos entrevistados), como os relatos sobre as importantes conquistas para o
magistério paranaense (sem explicar ou exemplificar quais) ou a necessidade de
haver perdas para poder avançar, pois não deixou claro o argumento de “retroceder
para avançar”. Com isso houve perda de clareza e objetividade.
5) Subgêneros: o subgênero indicado pelo cursista foi o reflexivo e o
documentário tem um caráter predominantemente expositivo, isso reforçado pela
história de vida do próprio cursista, que é muito ativo em suas ações como
sindicalista.

Em minha compreensão, o documentário em si não apresentou

questões reflexivas e sim expôs um determinado ponto de vista.
6) Ética: o cursista gravou depoimentos e imagens de integrantes da
associação, que o fizeram de livre consentimento e aprovaram o uso de suas
imagens, bem como, seus vínculos de ligação à associação.
7) Intencionalidade: O cursista explora e resgata a memória em defesa da
apresentação do processo de constituição e da identificação dos interesses da APP
sindicato de Irati.
Quanto à intencionalidade e poder de convencimento, o cursista marcou
80%, que no alcance da defesa de seu ponto de vista registrado no documentário.
Nesse sentido, a imagem do sindicato, construída pelo cursista que produziu e
editou o documentário, era o que ele desejaria alcançar. No entanto, os interesses e
ideias políticas que o sindicato defende são, muitas vezes, divergentes dos
pensamentos das pessoas em geral. Em síntese, o cursista em seu documentário é
influenciado pelo meio (os pares e a história do sindicato), conforme concepção
bakhtiniana (2003) sobre as vozes das quais tivemos alguma forma de contato social
e nos afetam com maior ou menor intensidade.

Considerações sobre a produção
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O cursista, autor do documentário APP Sindicato, modificou seu projeto
inicial que era de mostrar o espaço escolar sob a óptica dos estudantes.

A

justificativa da mudança foi devido a um problema que ocorreu com os arquivos do
cursista, pois, o programa Openshot, durante a inserção de fotos, vídeos,
documentos ou áudio, requer que estes arquivos sejam salvos no computador, pois
a inserção direta de materiais de mídias removíveis (pendrive, celular, câmera
fotográfica, filmadora) gera um grave problema de erro (arquivo inválido) de sua
base, ou seja, o programa busca em sua base os arquivos que foram salvos, como
eles não estão lá, (em momento posterior da remoção da mídia) o programa dá a
mensagem de arquivo inválido.
O esquecimento do cursista de que era para salvar os arquivos em uma
pasta no computador ocasionou a consequente perda dos dados e, com a falta de
arquivos ele decidiu por utilizar fotos e vídeos que possuía anteriormente sobre a
APP sindicato de Irati. O indicador de que os registros eram do ano anterior é dado
pelo próprio cursista ao inserir as legendas descrevendo que as entrevistas foram
realizadas nos meses de setembro e outubro de 2013.
A produção é destacada pela proximidade e autenticidade social, o que
garante as características de um documentário, porém é perceptível a visão de
defesa de um determinado ponto de vista político apresentado pelo sindicato, o que
fez com que o cursista achasse ser um documentário reflexivo e não simplesmente a
exposição de uma determinada visão de mundo (visto de um modo geral),
condizente com a afirmação: “Os documentários também significam ou representam
os interesses de outros” (NICHOLS, 2008, p.28)
Desta forma, é possível constatar que a retórica explorada nas fotos, vídeos
e entrevistas, ao mesmo tempo em que tentou persuadir com seu ponto de vista,
mostra as influências das estruturas de poder que o cursista possui.
O discurso referente às memórias dos entrevistados, de como se formaram
as primeiras estruturas, das lutas, enfatizando os acontecimentos que justificam a
existência social do sindicato e, de forma argumentativa, tentam construir subsídios
em defesa desse ponto de vista, porém, em uma observação mais atenta é possível
afirmar que, muitas vezes, ideias vagas fazem parte dos argumentos, como por
exemplo: “para que as coisas continuem acontecendo”, “vai ser de muita importância
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este período em que estamos vivendo”, “acho que não devemos arredar o pé” e “se
cada um pensar em seu umbigo não iremos avançar”.
O documentário produzido expõe as ideias dos seus atores sociais
(entrevistados) com relatos e pensamentos pertencentes a uma determinada opção
sindicalista.
Em síntese a produção final apontou a preferência do cursista por focar-se
no aprendizado dos aspectos técnicos, suprimindo os aspectos pedagógicos para
uso na sala de aula, que era a proposta inicial do curso, indicando que ao perder seu
material de produção, o cursista optou por meios mais fáceis e cômodos (por já
possuir gravações feitas)- que podem contribuir para historiar as lutas sindicais e
sua importância, mas pode ser questionado para a abordagem didática escolar e
consequentemente ao uso da pesquisa e da tecnologia na escola, para tanto, esses
conhecimentos precisam ser reaproveitados na produção de outros documentários.

4.2.3. Documentário: Novos Tempos.

Descrição do Diário de Bordo: Cursistas 3, 5 e 8 – Professores de Língua
Portuguesa, Pedagoga e Matemática/Ciências

No projeto inicial os cursistas desejaram mostrar a importância da hora do
recreio para os estudantes.

A intencionalidade era mostrar a escola como um

espaço social, composto por momentos de lazer e descontração. A socialização
desse momento também serviria de enfoque. No entanto, ao captar as imagens no
interior da escola os cursistas fizeram uma observação mais atenta e crítica e
perceberam o descaso com as questões sociais que integram o cotidiano escolar,
principalmente quanto à gestão da escola, isso fez com que o enfoque do
documentário mudasse de trajetória.
Os cursistas indicaram os subgêneros observativo e reflexivo, argumentando
que fizeram tomadas comparativas para mostrar mudanças recentes na escola
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associadas a mudanças na gestão e consequente mudanças na ação da
comunidade escolar.
Os cursistas afirmaram ter respeitado o compromisso ético no que se refere
à autoria das imagens, bem como quanto à consequências que o vídeo poderia
ocasionar na vida das pessoas filmadas (atores sociais). O grau de intencionalidade
indicado pelos cursistas foi de 80% e a capacidade de influência foi de 60% em uma
escala de 0 a 100%.

Sinopse do Documentário: Novos Tempos - Tempo de duração: 12min34s

O documentário “Novos tempos” diferente dos demais, iniciou não com seu
título, mas com perguntas realizadas por um “narrador off”: “O que será, o que é? O
que foi?”, acompanhadas por suas locuções. Conforme Nichols (2008) a “voz off” é
proveniente de um narrador não apresentado ao espectador e objetiva, nos
documentários, ser uma voz suprema (que tudo sabe e conhece).
Os questionamentos apareceram em legendas e foram complementados por
uma “voz off” que dizia: “Como educadores temos percebido que a escola vem
mudando ao longo dos anos”.
Aos 18s do vídeo foram mostradas imagens do Colégio Estadual em
questão com a equipe de funcionários e professores, narrando como a escola era
em anos anteriores (algumas fotos inseridas na edição do vídeo possuem data).
Essas Imagens incluem eventos, projetos, produções teatrais, manifestações contra
as drogas, o horário de intervalo entre as aulas (recreio), de modo geral, são
imagens de atividades que abrangiam o contexto educacional enfatizando o aspecto
positivo daqueles momentos.
Aos 01min24s, ainda nessa apresentação das imagens o “narrador off” diz:
“Algumas atividades, ações, atitudes cotidianas nos levam a reflexão”, e em áudio
entra a música Moonlight Shadow (OLDFIELD, 1983), de Mike Oldfield, esta
proporcionou maior sensação de movimento ressaltando o aspecto positivo das
ações educacionais.
As imagens destacaram principalmente os momentos da alimentação, e
transmitiam harmonia, união e conservação do ambiente escolar.
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Aos 4min53s o áudio passa por um breve silêncio seguido por uma música
instrumental que não foi identificada pelos cursistas e que tem um caráter mais
lúgubre. Houve também uma “quebra” na sequência de imagens, mostrando alunos
correndo, isolamento, sujeira, comida jogada, degradação, restos de cigarros,
ambientes educacionais vazios com cadeiras amontoadas.
Aos 10min37s, inicia novas imagens que indicavam aspectos positivos
dentro do ambiente educacional, como as confraternizações entre estudantes,
trabalhos em grupos, apresentações, atividades esportivas e alunos alimentando-se
no período de intervalo.
Aos 11min36s iniciou a canção, Oceano (VIANA, 1989), de Djavan, com a
intervenção da “voz off” que questionava: “De que sociedade e de que educação
precisamos?”, que acompanharam as imagens da escola até a imagem final do exdiretor da escola, Isaias Maneira, cortando grama.
As legendas mostraram um famoso pensamento de Paulo Freire: “Se a
educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a
sociedade muda”, retirada do livro Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e
outros escritos (FREIRE, 2000). O vídeo é finalizado, aos 12min34s, indicando os
créditos dos cursistas.

Discussão sobre os sete elementos dos Documentários segundo Nichols (2008):
“Novos Tempos”

1) Proximidade e Autenticidade: o documentário enfocou o aspecto histórico
do ambiente escolar em duas etapas distintas. Na primeira, os cursistas recorreram
ao acervo fotográfico da escola e, na segunda, registraram os acontecimentos que
ocorreram na época do curso (maio a julho de 2014). A produção deu ao
documentário uma proximidade e autenticidade da “realidade” sobre o ambiente
escolar.
2) Estruturas e o poder instrumental: o registro do contexto histórico
realizado sobre a escola é colocado como antítese a situação de 2014. A estrutura
de poder imanada da escola, no momento atual (2014), foi registrada de forma
negativa. A editoração do filme procurou retratar a crítica dos cursistas ao modelo de
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gestão de 2014 em relação à gestão anterior. O ponto de vista dos cursistas, ao
mesmo tempo em que tenta persuadir, é afetado, devido ao fato de fazerem parte do
processo.
3) Ponto de Vista: o apelo à memória das passagens de atividades
educacionais sustentam o argumento do antes e do depois, em que, o antes
histórico explorou fatos de como a educação era estabelecida de forma colaborativa,
contava com o envolvimento de alunos e de professores e os acontecimentos
posteriores, apontando críticas ao modelo de gestão. A construção do ponto de vista
que o grupo desejava transmitir ocorreu pelo processo de comparação (do antes e o
de 2014). A clareza foi dada pelos detalhes composto por inúmeras fotos ao invés
de explicações e relatos.
4) Técnica de comprovação: baseou-se no apelo emocional comparativo,
expondo dois diferentes momentos que a escola vivenciou.

Pode-se fazer um

comparativo do “antes” e do “depois’ (utilizando em propagandas comerciais), no
sentido inverso, tentando fazer o espectador visualizar a imagem e levar consigo a
crença de que o que é visto é a única forma de “verdade” sobre a escola.
5)

Subgênero:

o

expositivo

foi

predominante

no

documentário,

principalmente por julgar uma ação no mundo histórico. Apesar de não haver voz
superior com explicação de algumas cenas, houve uma voz recorrente afirmando as
pretensões dos produtores. Portanto pode-se acrescentar ainda o subgênero
reflexivo, pois alguns questionamentos são feitos ao espectador sobre as mudanças
educacionais no interior das escolas.
O subgênero observativo, indicado pelos cursistas no diário de bordo, não
parece ter sido confirmado, pois, ao interrogar o espectador ou reforçar os fatos com
a música, há interferência direta de seus produtores, descaracterizando esta
observação.
6) Ética: no caso da produção deste documentário a ética pode ser
questionada pelas pessoas que fazem parte do ambiente escolar, pelo gestor atual
ou até mesmo pelo Conselho Escolar do Colégio.
7)

Intencionalidade:

o

grupo

registrou

ter

atingido

80%

de

sua

intencionalidade, considerando sua influência de convencimento em 60 %. Para
aqueles que não fazem parte do contexto específico certamente o índice seria ainda
maior, porém, seria interessante para a comunidade escolar, do ponto de vista da
gestão compartilhada, refletir sobre os fatos apresentados.
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Considerações sobre a produção.

O grupo realizou pesquisa de imagens no acervo de fotos da escola e
selecionou fatos específicos do atual momento escolar, mostrando um comparativo
tanto no sentido de relações humanas (união do grupo de professores) e
pedagógicas (gincanas e atividades extraclasse) quanto na materialidade dos
acontecimentos (lixo / banheiros).
As antíteses dos diferentes cenários (momentos) registrados no vídeo são
capazes de dar credibilidade e autenticidade do real, refletindo o contexto a que
estamos habituados a vivenciar, identificando a produção como um documentário.
Essa proximidade ao contexto real, conforme relato dos cursistas é originado por
uma experiência incômoda da qual fazem parte atualmente, o que os faz atores
sociais do espaço retratado como exemplo: “os documentários podem representar o
mundo da mesma forma que um advogado representa os interesses de um cliente:
colocam diante de nós a defesa de um determinado ponto de vista ou uma
determinada interpretação das provas”. (NICHOLS, 2008, p.30).
A produção do documentário Novos Tempos, possibilita uma discussão e
reflexão sobre o ambiente escolar, abrindo espaço aos alunos (principalmente da
escola retratada) para novas criações, adaptações e questionamentos, mostrando
que a preocupação do grupo não foi simplesmente produzir um documentário
porque era uma exigência para conclusão do curso, mas sim, ao pensar em qual
seria a visão de mundo que passariam aos espectadores. Nesse sentido, os
cursistas (devido ao fato de serem afetados pelo sistema) não esqueceram nem
secundarizaram seus compromissos profissionais.
Em termos gerais, percebi que em algumas cenas faltaram detalhes que
poderiam exemplificar os motivos pelos quais eram exibidas, como por exemplo a
cena em que foi mostrado o laboratório de ciências, não ficou claro qual era o
objetivo ali. Em outra cena aparecia uma pessoa segurando o carrinho de cortar
grama, sem identificá-la, ou ainda alunos utilizando o celular e o que faziam os
discentes em determinadas situações.
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Desta forma os cursistas desejaram enfatizar algo que lhes afeta e que está
afetando toda comunidade escolar, porém, a gestão da escola no atual momento,
certamente questionaria o compromisso ético de determinadas cenas e talvez
apresentasse outra visão da escola.
Em síntese, em seu conteúdo, o documentário Novos Tempos, foi capaz de
mostrar o ponto de vista dos cursistas, bem como a preocupação quanto ao espaço
escolar enquanto atividade profissional em exercício deles.
A intencionalidade, embora não voltada diretamente a aplicabilidade
pedagógica, mostrou a preocupação que, como professores, os cursistas ocupam na
escola.

4.2.4.Documentário: Parque Aquático de Irati

Descrição do Diário de Bordo: Cursistas 4 e 6 – Professores de Arte e Língua
Portuguesa

No planejamento inicial do documentário os cursistas tinham a intenção de
mostrar a situação precária de várias ruas de Irati, porém o grupo modificou seus
pensamentos e optou por mostrar o antes e o depois de uma área pública de Irati, o
Parque Aquático. No entanto, não há registros nem nos relatos escritos nem nos
orais sobre os motivos pelos quais os cursistas modificaram a ideia inicial do seu
documentário.
O ponto de vista enfocou as modificações da área de uma antiga Olaria para
o que é hoje o Parque Aquático de Irati. As imagens procuraram explorar as
transformações no ambiente, com o auxílio de legendas, relatando o percurso
histórico até 2014.
O subgênero indicado foi o expositivo, sem uma voz, que foi substituída por
legendas acrescidas de um fundo musical.
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Os cursistas afirmaram ter respeitado o compromisso ético no registro,
indicando atingiram 100% da intencionalidade com sua produção, e que ao ter
contato com o vídeo, o espectador terá 80% de probabilidade de ser influenciado.

Sinopse do Documentário: Parque Aquático de Irati - Tempo de duração: 04min24s

As legendas iniciais apresentam o título do documentário, Parque Aquático
de Irati / PR: o antes e o atual.
O áudio de um violão da música Mozão (OLIVEIRA, 2014), de letra original
de Lucas Lucco serviu de acompanhamento para o vídeo.
As primeiras imagens registraram a vista aérea de uma antiga Olaria no
município de Irati, com as legendas: “A área que compreende hoje o Parque
Aquático de Irati, pertencia antes de 1987 a Olaria Santa Therezinha. A lei nº 834 de
12/12/1988 nomeou o local como Parque Aquático de Irati e de Exposições Santa
Terezinha”.
O vídeo inclui imagens do parque aquático como o pavilhão de exposições,
suas águas, alguns brinquedos infantis, árvores, pontes em madeira. Aos 57s do
vídeo, acompanhando as imagens seguiram as legendas: “Grandes eventos e festas
populares se valem da estrutura do local, que permite a concentração de elevado
público”. O vídeo seguiu mostrando o cenário tranquilizador e belo do parque. Aos
02min13s uma das cursistas aparece nas imagens, registrando sua presença no
local em um entardecer frio do inverno.
Aos 02min32s as cenas incluem o entorno do parque como por exemplo
imagens da danceteria do Park Dance.
Aos 03min39s foram acrescentadas as imagens os dizeres: “O Parque
Aquático é um recanto que atrai turistas e famílias nos finais de semana”.
Aos 04min15s o vídeo registrou os créditos das autoras, com a informação
sobre o áudio da música: Mozão (OLIVEIRA, 2014), apenas com acompanhamento
de violão e foi finalizando aos 04min24 com a indicação do local que serviu de
referência para a pesquisa para a seleção de imagens e elaboração do
planejamento.
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Discussão sobre os sete elementos dos Documentários segundo Nichols (2008):
Parque Aquático de Irati

1) Proximidade e Autenticidade: no vídeo, Parque Aquático de Irati: o antes e
o atual, o enfoque foi dado superficialmente ao aspecto histórico da origem do local
citado no título, anteriormente uma antiga olaria, que atualmente é considerado uma
referência da cidade, dando a produção características de um documentário.
2) Estruturas e o poder instrumental: o documentário utilizou registros
históricos da antiga Olaria Santa Therezinha, suas transformações, até o local de
visitação pública, denominado Parque Aquático e de Exposições Santa Terezinha,
ou simplesmente Parque Aquático, como é conhecido por grande parte das pessoas
que residem em Irati / PR. Entretanto, os registros históricos e pesquisa sobre o
processo de transformação do local necessitariam mais informações, detalhamento
e aprofundamento, bem como a própria história do local mereceria maiores registros.
3) Ponto de Vista: O argumento retórico utilizado com as imagens é de um
ambiente aparentemente “vazio” inicialmente, que dá espaço a um local de “beleza e
tranquilidade”. A sequência de imagens utilizadas serviu para ilustrar e sustentar a
visão que os cursistas desejaram construir e a perspectiva histórica inicialmente
pretendida fica claramente em segundo plano.
4) Técnica de comprovação: O apelo musical e as imagens foram utilizadas
como técnicas para forjar impressões de beleza, calma e tranquilidade aos
espectadores. O vídeo não utiliza testemunhas, entrevistas ou documentos
históricos e, as legendas servem apenas para ilustrar uma pequena parte da história,
dando uma ideia de superficialidade ao documentário.
5) Subgênero: é predominantemente expositivo, comprovado pelo fato de
mostrar a beleza urbana e a tranquilidade, aparentes do local.
6) Ética: o documentário apresentou imagens próprias dos cursistas, e
algumas imagens históricas foram retiradas do site de turismo da Prefeitura
Municipal, que foram devidamente identificadas e referenciadas.
7) Intencionalidade: a indicação dos cursistas quanto à intencionalidade de
seu documentário foi de 80% e de 100% quanto a sua capacidade de
convencimento. O vídeo mostrou um local de visitação pública da cidade de Irati,
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com argumentos criados a partir da transformação desse local, bem como a beleza e
importância que possui para cidade. Entretanto a produção é basicamente a
exposição de locais diversos do Parque Aquático e faltam subsídios quanto ao seu
convencimento, visão de mundo e do aspecto histórico.

Considerações sobre a produção

O documentário Parque Aquático de Irati desejou, pelas suas imagens e
sons, transmitir a história e a beleza de um local que representa um ponto
importante da cidade de Irati, conforme o processo de produção e sua ligação ao
gênero documentário: “O vínculo entre o documentário e o mundo histórico é forte e
profundo. O documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e a
história social”. (NICHOLS, 2008, p. 27).
O relato sobre os possíveis pontos de vista defendidos no documentário dos
cursistas foi o argumento de que a ideia era de transmitir a veracidade dos fatos
quanto à história do Parque Aquático em momentos distintos.
Esta afirmação é baseada na constatação de que menos de 10% do
documentário trata do aspecto histórico, comprometendo a intencionalidade das
pretensões dos cursistas.
Em relação ao contexto dos cursistas, como professores, a abordagem
pedagógica ficou comprometida, distante de uma preparação que serviria de
referência aos alunos, bem como do trabalho do contexto escolar foi deixado de
lado, apenas ilustrando com várias imagens do local que se configura o parque
Aquático. Um resgate histórico, com informações e pesquisas poderia contribuir
consideravelmente para o conhecimento dos alunos na compreensão de um espaço
que faz parte de seus contextos.
Também foi possível notar a evidente à falta de pesquisa, pois no site
pesquisado foi possível constatar algumas fotos e trechos escritos idênticos aos do
site da Prefeitura Municipal.
Assim, em termos gerais, a produção resumiu-se a algumas poucas
informações (de apenas um site), a falta de pesquisa (principalmente no que se
refere ao aspecto histórico), resumindo a apresentação em várias fotos que mostram
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a beleza do local, que também poderia ser questionado, pois um olhar mais atento
as imagens produzidas mostra o mato alto nascendo nas margens e até mesmo
dentro do lago, em um local de visitação pública.

4.3 Considerações sobre as diversas produções

Tendo em vista a questão de investigação desta pesquisa e seus objetivos,
os temas trabalhados nos documentários e as modificações em seus planejamentos,
enquanto práticas pedagógicas, é possível apontar para o desenvolvimento técnico
dos cursistas, porém os avanços quanto a práxis educacional foram bem mais
restritos. Essa afirmativa é possibilitada pelo fato de que, nós como educadores,
desempenhamos um papel importante na formação de nossos educandos.
A partir da intencionalidade do curso de explicitamente vincular as
produções ao trabalho em sala de aula e das oportunidades de produção que os
cursistas tiveram, esperava-se que como professores produzissem documentários
que pudessem ser abordados diretamente com seus alunos. No entanto, observei
que os projetos iniciais tinham uma intenção claramente pedagógica, que ficou
perdida ao perceberem seus erros ao lidar com a tecnologia.

A preocupação

pedagógica e de pesquisa foi secundarizada por uma preocupação em cumprir a
tarefa de produção de um documentário para finalizar o curso. Isso é um indicador
que certamente pode afetar o uso da tecnologia, pois os cursistas não prepararam
os conteúdos nem planejaram suas produções baseados nos fundamentos teóricos,
e nem mesmo na proposta do curso, preferindo utilizar meios mais fáceis ou viáveis
para viabilizar a tarefa, deixando de lado, assim, a reflexão crítica e a
intencionalidade pedagógica da produção em detrimento de uma postura tarefeira e
acrítica, mesmo que os documentários tenham se proposto a criticar e questionar o
modelo social, a escola, e a postura dos cursistas, a reflexão mais didática e
metodológica que era a intenção dessa pesquisa ficou secundarizada.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os resultados e análises apresentados na seção anterior,
referentes aos quatro momentos distintos que serviram para a constituição dos
dados de pesquisa - questionário inicial e final, Diário de Bordo do curso e a
produção final (analisada a partir da discussão sobre os sete elementos dos
documentários segundo Nichols (2008), passo agora a tecer algumas considerações
resultantes desta análise. Essas considerações levaram em conta a tentativa de
responder a questão de investigação desta dissertação: quais as contribuições de
uma

proposta

de

trabalho

e

produção

de

documentários

com

um

redimensionamento pedagógico de autoria (Silva 2003), de forma reflexiva, aos
cursistas (professores) quanto ao uso dessa tecnologia?, bem como, quanto aos
seus objetivos, novamente elencados a seguir:
Objetivo Geral
 Organizar, conduzir e avaliar um curso para produzir e editar vídeos
Documentários utilizando tecnologias disponíveis nas escolas;.
Objetivos específicos:
 Investigar se os cursistas, que atuam como professores são renitentes
quanto ao uso das tecnologias no Ensino Básico.
 Promover

abordagens

crítico-reflexivas

sobre

os

modos

de

manipulação do real em Documentários cinematográficos.
 Analisar se as produções de Documentários cinematográficos incluem
aspectos crítico-reflexivos sobre os modos de manipulação do real.
 Avaliar o redimensionamento pedagógico de autoria em documentários
cinematográficos produzidos pelos cursistas.

Para responder a questão de investigação e verificar o alcance dos objetivos
propostos dividi essas considerações em dois blocos distintos:
1) Dificuldades iniciais e operacionais: Nesta discuto as dificuldades quanto
ao software, as limitações dos laboratórios de informática das escolas e ao
conhecimento dos cursistas em relação a essas ferramentas tecnológicas.
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2) Abordagens pedagógicas: refere-se ao uso do software e as propostas
iniciais e depois os ajustes realizados a partir dos problemas que surgiram ao longo
do curso.
A seguir apresento cada bloco separadamente.

1) Dificuldades iniciais e operacionais:

No início do curso, perguntei aos cursistas se conheciam a ferramenta,
Openshot. Suas respostas revelaram o total desconhecimento desse software, bem
como, não conheciam a possibilidade de produzir e editar vídeos em computadores
com o sistema operacional do Linux (BRASIL, 2011) Educacional, restringindo seus
conhecimentos sobre a existência de (não ao uso) softwares proprietários (Windows
/ Movie maker).
É importante notar que nenhuma das 54 escolas estaduais atendidas pelo
Núcleo Regional de Educação de Irati tem computadores com o sistema operacional
Windows para uso com os alunos, assim, os cursistas não teriam condições de
oferecer um trabalho a partir dos conhecimentos que já possuíam com softwares
proprietários (Windows / Movie maker) nos laboratórios de informática de suas
escolas e precisavam aprender a utilizar a ferramenta Openshot (OPENSHOT, 2008)
e o Sistema Operacional do Linux Educacional (BRASIL, 2011).
Além disso, é válido registrar também as limitações que os computadores
possuem (conforme constatações anteriores ao curso e já registradas em seção
anterior nesta pesquisa), principalmente por possuir um processador Intel Celerom
de 2.20 GHz, divididos por dois usuários (multiterminal com duas cabeças) e,
quando utilizado muita capacidade de processamento em fotos ou vídeos, é passível
de “travamentos”, por isso, desde o inicio do curso enfatizei a importância de salvar
o arquivo sucessivas vezes, à medida que o trabalho fosse desenvolvido. Esses
detalhes são imprescindíveis tanto para entender as mudanças que ocorreram no
planejamento dos cursistas, quanto necessários para que, caso tentem usar o
software com seus alunos (neste tipo específico de computador), saberem que há
limitações que exigem cautela, atenção, paciência e perseverança.
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Ainda no que se refere ao software, o processo não consiste simplesmente
na inserção dos arquivos de imagens e sons e, à medida que há a intenção do uso
de legendas ou efeitos o processo vai tornando-se mais complexo.
Os cursistas, com as explicações iniciais familiarizaram-se facilmente com a
interface do software (respeitando a afinidade e o conhecimento de cada um), por
ele aparentar simplicidade em suas opções e funcionalidades. Recursos que exigem
um grau de complexidade maior foram trabalhados gradativamente, para que os
cursistas conseguissem dominar o seu uso.
Desta forma, a respeito do uso educacional das tecnologias, foi possível
constatar a realidade das escolas que, em sua maioria, não oferecem subsídios aos
professores quanto ao uso tecnológico. Porém, quando ocorre de uma escola
possuir uma infraestrutura adequada, o uso metodológico é limitado a leitura de
textos, pesquisas escolares na internet, jogos ou simplesmente como formalidade
para conclusão de curso, que comentarei no bloco 2.
O saber técnico sobre a ferramenta que os cursistas desejam utilizar em
suas práticas é um importante estágio do processo, pois, sem esse conhecimento
não haveria possibilidade de, como a exemplo desta proposta, produzir e editar um
documentário.
O salto do saber técnico da ferramenta para seu uso pedagógico (e crítico)
que concentra a ação conflitiva dos cursistas, pois, ao perceber dificuldades e
imprevistos em seus planejamentos retrocedem a uma ação meramente tarefeira ou
concentram se em questões exclusivamente técnicas.
Superar o desafio da aprendizagem técnica é o primeiro passo, porém, ainda
mais importante, a segunda etapa está no vínculo do uso técnico com a experiência
docente sobre o agir pedagógico.

2) Abordagens pedagógicas

A abordagem pedagógica gradativa realizada em conjunto com os cursistas
facilitou o uso da tecnologia e, que por fim as evoluções dos cursistas podem ser
constatadas em algumas citações como: “[...] eu já utilizava alguns recursos de
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tecnologias [...] é bom poder aperfeiçoar mais e adquirir novos conhecimentos
tecnológicos.” (Professor de Arte).
O fato de abordar pedagogicamente os documentários no momento da
apresentação das funções do Openshot (OPENSHOT, 2008), os cursistas utilizarem
o software, facilitou o processo de compreensão técnica, bem com sua associação a
prática

pedagógica,

conforme

afirmação:

“[...]

desenvolvendo

um

trabalho

pedagógico atrelado ao domínio tecnológico e conceitual, possibilitou discussões,
explorou temáticas, instigou a reflexão, ou seja, possibilitou ampliar a visão de
mundo por meio da tecnologia.” (Professor de Língua Portuguesa). .
Apesar dos estudos reflexivos e planejados pedagogicamente realizados
durante o curso que abordaram o gênero documentário (poder institucional, visões
de mundo, persuasão, ética, subgêneros, produção, a quem servem, suas vozes e
manipulação do real), a abordagem pedagógica reflexiva e seu vínculo ao uso
tecnológico é possível afirmar que o desafio ao uso técnico não foi superado quanto
ao uso pedagógico de autoria e coautoria (SILVA,2003) de forma reflexiva.
A explicação dessa afirmação torna-se possível com a análise que parte de
minha própria reflexão como professor do curso e, acima disso, a necessidade de
analisar a situação como pesquisador (um dos objetivos do curso), conforme as
dificuldades afirmadas por Demo (2009) sobre como nossa visão de realidade é
bastante afetada, bem como, quanto ao envolvimento com outras pessoas em
nossas análises, mesmo que nos esforçando para manter certo distanciamento, e
analisar nossos objetivos de maneira clara e precisa, entretanto, como analistas
somos parte da análise.
Como resposta inicial é possível constatar que a estratégia do uso dos
documentários permitiu aos cursistas compreenderem (por estarem inseridos) o
processo de autoria (e coautoria) e a necessidade do vínculo tecnológico ao uso
pedagógico, porém, essa percepção resumiu-se ao que Orlandi (2005) descreveu
sobre o condicionamento ocasionado pelo curso sobre a posição que os cursistas
poderiam ou não ter dito em uma determinada conjuntura sócio-histórica.
Ou seja, conforme Orlandi (2005) as respostas dos cursitas foram “préelaboradas”, semelhante ao gênero “escola” (semelhante às respostas dos alunos
às provas escritas).
O posicionamento (e discurso) durante o período de curso aponta que não
houve rejeição dos cursistas ao uso tecnológico, pelo contrário, eles aderiam
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facilmente à ideia de utilizar essas ferramentas, mostrando que é possível produzir e
editar vídeos documentários utilizando tecnologias disponíveis nas escolas, porém,
essa conclusão pode ser vista apenas pelo ponto de vista técnico, pois, a projeção
dos objetivos dessa pesquisa apontavam para a superação do vínculo técnico com a
experiência de docente sobre o agir pedagógico de forma reflexiva.
Assim, por não expressarem um só pensamento, cada material (produção)
confeccionado exigiu um olhar diferenciado em seus conteúdos, reforçando algumas
afirmações e acrescentando outras, além do que já foi exposto nas análises,
principalmente pela perspectiva dos cursistas serem professores em exercício.
Das quatro produções dos cursistas, o documentário, Novos tempos, é o
único que procurou explorar o ambiente escolar em defesa de suas ideias,
mostrando preocupações com seu posicionamento profissional, embora o problema
específico seja da gestão administrativa e não de cunho pedagógico.
O cursista do documentário 11 anos da APP Sindicato de Irati, em seus
planejamentos iniciais destacou a abordagem pedagógica do cotidiano escolar sob a
perspectiva dos alunos, com o título: O espaço escolar revitalizado, porém, na
primeira dificuldade apresentada optou por utilizar arquivos de imagens que já
possuía.
Nesse mesmo sentido, seguiram outras duas produções, Parque Aquático
de Irati e Opala, em que os cursistas optando pela facilidade de possuir materiais já
confeccionados e não precisarem sair em busca de novas imagens, decidiram seguir
por caminhos mais fáceis e possíveis enquanto exigência para finalização do curso
sugerido dessa pesquisa.
As produções mostram que os cursistas não utilizaram planejamento e
pesquisa, apresentando em sua essência ideias simples e sem reflexão, que
basicamente indicam o gosto de um determinado tipo de veículo, a apresentação de
cenas em antítese da gestão escolar, uma convicção sindicalista ou simplesmente
na apresentação de um local de destaque na cidade.
É possível afirmar que os cursistas optaram por temas que não faziam parte
de suas disciplinas e de uma forma ou de outra decidiram para o trabalho com
materiais já elaborados que possuíam em mãos ou que conseguiriam com
facilidade.
Conforme a metodologia da análise que serviu para orientação dessa
pesquisa, seguindo as considerações de Chizzotti (2006) e de Demo (2009), os
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elementos principais que compõem os documentários e o trabalho pedagógico que
vem intrinsecamente atrelado a produção dos cursistas deveriam ser priorizados
enquanto abordagem pedagógica e consequentemente a sua integração ao uso
educacional das tecnologias.
Nesse sentido, a pesquisa necessária, a reflexão sobre o processo
pedagógico, o planejamento do uso tecnológico para a sugestão de trabalho de
autoria e coautoria (SILVA, 2003) que faziam parte do principal objetivo de minha
pesquisa, foram elementos escassos e não apareceram nas produções dos
cursistas.
Esse resultado também serve de reflexão para mim, como professor e
pesquisador do curso, do qual devo destacar a necessidade de dar maior
importância, ao acompanhamento e planejamento do projeto dos cursistas na
confecção de seus vídeos, do início ao final, pois, a forma condicionada em resposta
ao que vinha sendo desenvolvido durante o curso, pode nos fazer pensar e iludir-nos
(como professores) quanto ao otimismo da experiência vivenciada durante o curso.
Em suma, as análises dessa pesquisa, principalmente quanto às produções
de documentários cinematográficos dos cursistas no aspecto crítico-reflexivo,
mostram a aceitação do grupo ao uso tecnológico, porém, há um condicionamento
quanto às abordagens crítico-reflexivas sobre os modos de manipulação do real em
vídeos documentários, bem como, a respeito da própria abordagem pedagógica (os
cursistas como professores).
Esse condicionamento implicou que, apesar dos cursistas estudarem teorias
sobre aspectos reflexivos dos documentários, bem como, quanto a sua prática
pedagógica (principalmente utilizando tecnologia) não foi o que aplicaram em suas
práticas durante a produção de seus vídeos documentários.
Pela análise, é perceptível constatar que a opção dos cursistas foi a de fazer
uso de meios mais fáceis de pesquisa utilizando apenas o software como uma
ferramenta, não chegando a um importante posicionamento à superação da
curiosidade ingênua que combatia Freire (2002), bem como, a abordagem
pedagógica de autoria ou coautoria, conforme Silva (2005), quanto à construção do
conhecimento.
Encerro minha pesquisa da qual sinto que precisaria de maiores estudos e
de aprimoramento, bem como, deixo algumas lacunas apontando para necessidade
de uma pesquisa-ação, que aprofunde e de continuidade ao trabalho investigativo
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em questões principalmente quanto aos resultados de formação profissional
(formação contínua), seu acompanhamento com os alunos e até quanto seus
resultados são eficazes (ou ineficazes).
.
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Identificação
Título: Práxis Educacional em Trabalhos com Documentários
Carga horária Total: 32 horas
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Resumo

Este curso objetiva realizar estudos e pesquisas científicas nas relações que
envolvem a produção de um documentário, através do enfoque da pedagogia crítica
e a utilização da tecnologia digital e sua integração à práxis educacional. Sua
duração é de 32 horas com atividades presenciais e extraclasses subdivididas em
cinco unidades.
As atividades extraclasses consistem em tarefas quase que exclusivas aos
os grupos elaborarem suas produções de materiais para seus documentários e que
grande parte não poderiam ser realizadas em sala de aula, como a exemplo as
fotografias, filmagens e registros de áudio. As atividades consistiram desde a
elaboração escrita dos roteiros, pesquisas, coletas de materiais visuais e de áudio,
estudos dos diferentes modos que os documentários apresentam-se, estudo de
trechos de filmes e seleção de material. A atividade final consistirá na produção de
um vídeo com este tipo específico de gênero. Desta forma, o intuito é trabalhar "com
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a" tecnologia de forma fundamentada teoricamente, abordando conteúdos como a
constituição do sujeito, o trabalho com gêneros segundo Bakhtin, o aspecto reflexivo
e a pedagogia crítica de Freire (2002) e, por fim, a conceituação sobre
documentários de Bill Nichols. Os trabalhos e esclarecimentos aos aspectos que
envolvem a produção final e edição serão concomitantes às atividades de pesquisa,
roteirização e produção de vídeos. O uso tecnológico, além dos computadores com
o sistema operacional do Linux, dispostos no laboratório da escola, com o software
de edição de vídeo, OpenShot (OPENSHOT, 2008), será de escolha dos cursistas,
podendo utilizar máquinas fotográficas, celulares, filmadoras, entre outros. O tempo
final do vídeo deve ser entre 4 a 6 minutos. A produção é um desafio aos cursistas
em questões de autonomia, reflexão e criticidade, que se espera conseguir na
gradativa superação contida nos conteúdos desta proposta.

Programação:

- Trabalho com concepções Bakhtinianas (2003) de constituição de sujeito e
de gênero;
- Abordagem e análise de gêneros pós-contemporâneos de Luiz Antônio
Marcuschi (2008);
- As diferentes realidades e definições apresentadas nos documentários,
segundo Bill Nichols (2008);
- Utilização de tecnologias que permitam os registros de áudio, vídeo e
imagens para elaboração de documentários e sua edição em softwares existentes
nos computadores.

Objetivo geral:

Realizar estudos e pesquisas científicas nas relações que envolvem a
produção de um documentário, através do enfoque da pedagogia crítica e a
utilização da tecnologia digital e sua integração à práxis educacional.
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Objetivos específicos:

Observar e analisar concepções ideológicas e diferentes visões de mundo
nas constituições do sujeito;
Observar e analisar as concepções, ideologias e pontos de vista contidos
nos documentários (manipulação do real);
Elaborar e editar, através de um processo de construção crítica,
documentários utilizando a intrínseca ligação entre a Teoria e a Prática Educacional
(Práxis).
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UNIDADE 1
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Unidade 1

A primeira unidade do curso contém atividades presenciais (4 horas) e
extraclasses (3 horas) e está subdividida da seguinte forma:
- Considerações iniciais sobre documentários;
- Texto: A imagem externa – Bakhtin (2003);
- Texto: O espelho – Machado de Assis (1994);
- Atividade: Associação dos textos;
- Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot (2008): como
inserir títulos curtos, salvar o vídeo, inserir imagem e arquivo de áudio;
- Atividade extraclasse: como fazer um roteiro e início da produção escrita

Associação dos textos: A imagem externa e o espelho

A proposta inicial possui a intencionalidade de mostrar que o texto
(científico) de Bakhtin (2003) fundamenta o que Machado de Assis (1994) narrou em
seu texto literário) com a utilização de seus personagens, a respeito da constituição
humana.
É possível verificar que somente pela formulação de nossos pensamentos a
respeito sobre nós mesmos a indicação de sermos incompletos e necessitarmos do
“outro”, para que ocorra a tentativa da objetivação ética e estética de nós mesmos.
(completude inconclusa).
O meio em que convivemos, embora ocorra à busca de uma forma holística,
é fator fundamental às nossas formas de pensar, utilizar as palavras, refletir e
compreender o mundo.
Esta ideia está tão próxima a nós e nossa ligação é tão forte a isso que,
muitas vezes, não fazemos uma reflexão de quem somos, a quem servimos, quais
os interesses que estão ao nosso redor, se agimos como sujeitos ou somos apenas
instrumentos, ou, até mesmo, somos assujeitados a certas ideologias que não
podemos mudar. Porém a percepção quanto a isso exige reflexão crítica tanto no
sentido pessoal quanto profissional.
Justamente no sentido crítico que os trabalhos com documentários são
propostos.
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Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot:

A ferramenta para utilização pedagógica é o software OpensShot (2008), um
editor de vídeo gratuito, de código aberto e desenvolvido para o sistema operacional
do Linux e inicialmente será proposto o trabalho com as seguintes ferramentas:
inserir títulos curtos, salvar o vídeo, inserir imagem e arquivo de áudio
Assim como o Linux é um software livre, o OpenShot Video Editor (2008),
em todas as versões possui estes mesmos conceitos, ou seja, as pessoas podem
redistribuí-lo e / ou modificá-lo sob os termos da GNU (General Public License)
conforme publicada pela Free Software Foundation.
O nome OpenShot (2008) é proveniente inicialmente do Software Aberto
(Open) com o fato de que o seu criador perdeu a oportunidade de converter em
pontos um tiro livre (shot) enquanto jogava basquete em uma modalidade diferente
e, seus amigos começaram a rir. Assim, como a sua ideia era dar um nome
significativo surgiu o nome OpenShot. (2008).
Há várias formas de instalar o software gratuitamente, no caso do Linux
Educacional 4.0 (BRASIL, 2011), para fazer o download bastou possuir uma
conexão com a internet e como administrador do sistema (root) digitar o seguinte
comando: apt-get install OpenShot.
O OpenShot (2008) permite a inserção de arquivos de áudio e vídeo de
diferentes tecnologias, como camêra fotográfica, aparelho celular, mp3, pendrives,
filmadoras, computadores e possui algumas funcionalidades como: inserir títulos
curtos, salvar o vídeo, inserir imagem e arquivo de áudio, inserir legendas longas,
utilizar o arquivo de imagens vetoriais (Inkscape), configurar as legendas, duplicar
arquivos na linha do tempo, realizar cortes, remover arquivos, fazer transições,
aplicar efeitos como o de tratamento na imagem, e após a edição e acabamento
exportar o vídeo.
Além do software OpenShot, outros três softwares para computadores são
sugeridos: o Inskskape (INKSCAPE, 2003) (editor de imagens vetoriais para
configuração das legendas), o editor de áudio Audacity (AUDACITYTEAM, 2000) e o
programa de pintura KolourPaint (KOLOURPAINT, 2004), também com a mesma
filosofia de softwares gratuitos.

145

Inicialmente será proposto o trabalho de algumas ferramentas do OpenShot
(2008) com a apresentação do editor de vídeo.
Quanto a abordagem pedagógica com o editor de vídeo, OpenShot (2008),
até mesmo nas exemplificações há evidencias de intencionalidade (visões de
mundo), como os documentários possuem.
Duas perspectivas iniciais ou intencionalidades são sugeridas em diferentes
visões de mundo: a primeira, sobre o transporte escolar, e a segunda a respeito do
aspecto religioso existente na cidade de Irati.
A intenção pedagógica proposta neste sentido é de que o processo seja
gradual, seguindo uma sequência didática.
A primeira sugestão quanto ao tema é o transporte escolar, cuja
intencionalidade é utilizar as ferramentas do software OpenShot (2008), ao mesmo
tempo explorar diferentes possibilidades de quais pontos de vista o tema pode ser
trabalhado.
Na segunda, quanto à religiosidade, o trabalho de edição do documentário é
deixado ao cursista, efetivando o processo de autoria e coautoria, conforme Silva
(2003).
O objetivo é desenvolver a visão de mundo distinta, pretensões e
intencionalidade de cada documentário e utilizar instrumentalmente as ferramentas
tecnológicas para inserir títulos curtos, salvar o vídeo, inserir imagem e arquivo de
áudio.

Atividade extraclasse: como fazer um roteiro e início da produção escrita

Para a primeira atividade extraclasse foi sugerido à leitura de um roteiro (que
poderia ser um documentário) retratando o cotidiano escolar. Neste texto são
destacados elementos essenciais quanto ao gênero específico (roteiro).
O contato com o gênero roteiro e sua composição objetiva auxiliar os
cursistas a realizarem um planejamento de como será desenvolvido seus próprios
documentários.
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Apresentação

O objetivo geral deste curso é de realizar estudos e pesquisas científicas nas
relações que envolvem a produção de um documentário, através do enfoque da
pedagogia crítica e a utilização da tecnologia digital e sua integração à práxis
educacional.
A atividade final consistirá na produção de um vídeo de aproximadamente
cinco minutos, com este tipo específico de gênero.
Desta forma, o intuito é trabalhar "com a" tecnologia de forma fundamentada
teoricamente, abordando conteúdos como a constituição do sujeito, o trabalho com
gêneros segundo Bakhtin (2003), o aspecto reflexivo e a pedagogia crítica de Freire
(2002) e, por fim, a conceituação sobre documentários de Bill Nichols (2008).
Os trabalhos e esclarecimentos aos aspectos que envolvem a produção final
e edição serão concomitantes às atividades de pesquisa, roteirização e produção de
vídeos.
O uso tecnológico para edição de imagens e sons, além dos computadores
com o sistema operacional do Linux, dispostos no laboratório da escola, com o
software de edição de vídeo, OpenShot (2008), será de escolha dos cursistas,
podendo utilizar máquinas fotográficas, celulares, filmadoras, entre outros.
Para a produção e edição do vídeo será proposto um trabalho em dupla,
para facilitar as filmagens, o trabalho de roteirização, as discussões, bem como o
uso do software.
A temática a ser trabalhada ficará a critério da dupla de cursistas e deverá
seguir predominantemente um dos tipos de vídeo, segundo Nichols (2008).
A produção, além da tecnologia aliada ao aspecto educacional, é um desafio
aos cursistas em questões de autonomia, reflexão e criticidade, que se espera
conseguir na gradativa superação contida nos conteúdos desta proposta.
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Leia atentamente o texto de Bakhtin (2003), formule sinteticamente seu pensamento
a respeito e discuta com seu colega. Após realize a leitura do texto de Machado de
Assis.

Bakhtin – A imagem externa
A objetivação ética e estética necessita de um poderoso ponto de apoio,
situado fora de si mesmo, de alguma força efetivamente real, de cujo interior
eu poderia ver-me como outro.
De fato, quando contemplo minha imagem externa – como viva e
incorporada ao conjunto externo vivo – pelo prisma da alma avaliadora do
outro possível, essa alma do outro, desprovida de autonomia [...].
Contemplar a mim mesmo no espelho é um caso inteiramente específico de
visão da minha imagem externa. Tudo indica que neste caso vemos a nós
mesmos de forma imediata. Mas não é assim; permanecemos dentro de
nós mesmos e vemos apenas o nosso reflexo, que não pode tornar-se
elemento imediato de nossa visão e vivenciamento do mundo: vemos o
reflexo da nossa imagem externa mas não a nós mesmos em nossa
imagem externa; a imagem externa não nos envolve ao todo, estamos
diante e não dentro do espelho; o espelho só pode fornecer o material para
a auto-objetivação, e ademais um material não genuíno. De fato, nossa
situação diante do espelho sempre é meio falsa: como não dispomos de um
enfoque de nós mesmos de fora, também neste caso nos compenetramos
de outro possível e indefinido, com cuja ajuda tentamos vivificar e informar a
nós mesmos a partir de outro... (BAKHTIN, 2003 p.29, 30)

O espelho (ASSIS, 1994)

Esboço de uma nova teoria da alma humana
Quatro ou cinco cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta
transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor
alteração aos espíritos. A casa ficava no morro de Santa Teresa, a sala era
pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar
que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o
céu, em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e
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sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas
metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do
universo.
Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro os que falavam; mas,
além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando,
cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo
de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre
quarenta e cinquenta anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem
instrução, e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca; e
defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a
forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem, como uma herança
bestial; e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam
nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta
mesma resposta naquela noite, contestou-lha um dos presentes, e desafiouo a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina (assim se chamava ele)
refletiu um instante, e respondeu:
- Pensando bem, talvez o senhor tenha razão.
Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da
palavra, e não dois ou três minutos, mas trinta ou quarenta. A conversa, em
seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu
radicalmente os quatro amigos. Cada cabeça, cada sentença; não só o
acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível, pela
multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um
pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores
pediu ao Jacobina alguma opinião, - uma conjetura, ao menos.
- Nem conjetura, nem opinião, redarguiu ele; uma ou outra pode dar lugar a
dissentimento, e, como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me
calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais
clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar,
não há uma só alma, há duas...
- Duas?
- Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas
consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para
dentro... Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de
ombros, tudo; não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou
dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos
homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um
simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa; - e assim
também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma
cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é
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transmitir a vida, como a primeira; as duas completam o homem, que é,
metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades,
perde naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a
perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo.
A alma exterior aquele judeu eram os seus ducados; perdê-los equivalia a
morrer. "Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal; é um punhal que me
enterras no coração." Vejam bem esta frase; a perda dos ducados, alma
exterior, era a morte para ele. Agora, é preciso saber que a alma exterior
não é sempre a mesma...
- Não?
- Não, senhor; muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas
absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o
poder, que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas
e exclusivas; mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há
cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um
chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de
irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, - na
verdade, gentilíssima, - que muda de alma exterior cinco, seis vezes por
ano. Durante a estação lírica é a ópera; cessando a estação, a alma exterior
substitui-se por outra: um concerto, um baile do Cassino, a rua do Ouvidor,
Petrópolis...
- Perdão; essa senhora quem é?
- Essa senhora é parenta do diabo, e tem o mesmo nome; chama-se
Legião... E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado
dessas trocas. Não as relato, porque iria longe; restrinjo-me ao episódio de
que lhes falei. Um episódio dos meus vinte e cinco anos...
Os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram
a controvérsia. Santa curiosidade! tu não és só a alma da civilização, és
também o pomo da concórdia,fruta divina, de outro sabor que não aquele
pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é
agora um mar morto; todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a
ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a
narração:
- Tinha vinte e cinco anos, era pobre, e acabava de ser nomeado alferes da
Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa
casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa! tão contente! Chamava-me o seu
alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se
bem, houve alguns despeitados; choro e ranger de dentes, como na
Escritura; e o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos
candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do
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desgosto foi inteiramente gratuita: nasceu da simples distinção. Lembra-me
de alguns rapazes, que se davam comigo, e passaram a olhar-me de revés,
durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram
satisfeitas com a nomeação; e a prova é que todo o fardamento me foi dado
por amigos... Vai então uma das minhas tias, D. Marcolina, viúva do Capitão
Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário,
desejou ver-me, e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui,
acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila, porque a tia
Marcolina, apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha mãe dizendo que
não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me! Chamavame também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um
tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse
de ser minha mulher. Jurava que em toda a província
não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes; era alferes
para cá, alferes para lá, alferes a toda a hora. Eu pedia-lhe que me
chamasse Joãozinho, como dantes; e ela abanava a cabeça, bradando que
não, que era o "senhor alferes". Um cunhado dela, irmão do finado
Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o "senhor
alferes", não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que
naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar,
e era o primeiro servido. Não imaginam. Se lhes disser que o entusiasmo da
tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande
espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília
era modesta e simples... Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que
esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808
com a corte de D. João VI. Não sei o que havia nisso de verdade; era a
tradição. O espelho estava naturalmente muito velho; mas via-se-lhe ainda
o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos
superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do
artista. Tudo velho, mas bom...
- Espelho grande?
- Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na
sala; era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem
do propósito; respondia que não fazia falta, que era só por algumas
semanas, e finalmente que o "senhor alferes" merecia muito mais. O certo é
que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim
uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e
completou. Imaginam, creio eu?
- Não.
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- O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas
equilibraram-se; mas não tardou que a primitiva cedesse à outra; ficou-me
uma parte mínima de humanidade.
Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo,
os olhos das moças, mudou de natureza, e passou a ser a cortesia e os
rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do
homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia
com o exercício da patente; a outra dispersou-se no ar e no passado.
Custa-lhes acreditar, não?
- Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes.
- Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos: os fatos são
tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada; e,
se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando.
Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do
homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores
humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma
compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de três semanas, era
outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a
tia Marcolina uma notícia grave; uma de suas filhas, casada com um
lavrador residente dali a cinco léguas, estava mal e à morte.
Adeus, sobrinho! adeus, alferes! Era mãe extremosa, armou logo uma
viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela, e a mim que tomasse conta
do sítio. Creio que, se não fosse a aflição, disporia o contrário; deixaria o
cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos
da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma
coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere, subitamente
levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia; estava
agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em
mim, embora a vida fosse menos intensa, e a consciência mais débil. Os
escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa
maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica
interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobravam de
respeito, de alegria, de protestos. Nhô alferes, de minuto a minuto; nhô
alferes é muito bonito; nhô alferes há de ser coronel; nhô alferes há de
casar com moça bonita, filha de general; um concerto de louvores e
profecias, que me deixou extático. Ah! pérfidos! mal podia eu suspeitar a
intenção secreta dos malvados.
- Matá-lo?
- Antes assim fosse.
- Coisa pior?
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- Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos, seduzidos por
outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite; e
assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes,
diante do terreiro deserto e da roça abandonada.
Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo; ninguém, um
molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente, um par de mulas, que
filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e três bois. Os mesmos cães
foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto
era melhor do que ter morrido? era pior. Não por medo; juro-lhes que não
tinha medo; era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada, durante as
primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina;
fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela,
para lhe dar a triste notícia, ou ficar tomando conta da casa. Adotei o
segundo alvitre, para não desamparar a casa, e porque, se a minha prima
enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio
nenhum; finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele
dia ou no outro, visto que tinha saído havia já trinta e seis horas. Mas a
manhã passou sem vestígio dele; à tarde comecei a sentir a sensação como
de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa, e não tivesse
consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse
dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou
proporções enormes.
Nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma
obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho
relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior, como
um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma
poesia americana, creio que de Longfellow, e topei este famoso estribilho:
Never, for ever! - For ever, never! confesso-lhes que tive um calafrio:
recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o
relógio da tia Marcolina: - Never, for ever!- For ever, never! Não eram golpes
de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de
noite! Não que a noite fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo que de
dia. Mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita, ou mais
larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém, nas salas, na varanda, nos corredores, no
terreiro, ninguém em parte nenhuma... Riem-se?
- Sim, parece que tinha um pouco de medo.
- Oh! fora bom se eu pudesse ter medo! Viveria. Mas o característico
daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o medo
vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um
defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo, era
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outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da
morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno: - o
sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma
interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos
amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes; vinha um
amigo de nossa casa, e prometia-me o posto de tenente, outro o de capitão
ou major; e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro,
esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único -porque a
alma interior perdia a ação exclusiva, e ficava dependente da outra, que
teimava em não tornar... Não tornava. Eu saía fora, a um lado e outro, a ver
se descobria algum sinal de regresso. Soeur Anne, soeur Anne, ne vois-tu
rien venir? Nada, coisa nenhuma; tal qual como na lenda francesa. Nada
mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para
casa, nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac.
Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava.
Em certa ocasião lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político,
um romance, uma ode; não escolhi nada definitivamente; sentei-me e tracei
no papel algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o
estilo, como tia Marcolina, deixava-se estar. Soeur Anne, soeur Anne...
Coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel.
- Mas não comia?
- Comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo,
mas suportaria tudo alegremente, se não fora a terrível situação moral em
que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de
Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em trinta volumes.
As vezes fazia ginástica; outra dava beliscões nas pernas; mas o efeito era
só uma sensação física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio,
um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da
pêndula. Tic-tac, tic-tac...
- Na verdade, era de enlouquecer.
- Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não
olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha
motivo; era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao
mesmo tempo, naquela casa solitária; e se tal explicação é verdadeira, nada
prova melhor a contradição humana, porque no fim de oito dias deu-me na
veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois.
Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo;
não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa,
sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o
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espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições;
assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação.
Então tive medo; atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava;
receei ficar mais tempo, e enlouquecer. - Vou-me embora, disse comigo. E
levantei o braço com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão,
olhando para o vidro; o gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado...
Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a
roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma
coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho; a
imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de
contornos... Continuei a vestir-me.
Subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo,
lembrou-me...
Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia...
- Diga.
- Estava a olhar para o vidro, com uma persistência de desesperado,
contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de
linhas soltas, informes, quando tive o pensamento... Não, não são capazes
de adivinhar.
- Mas, diga, diga.
- Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo; e,
como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e... não lhes digo nada;
o vidro reproduziu então a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum
contorno diverso; era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma
exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os
escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a
pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver,
distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns
nem outros; enfim, sabe que este é Fulano, aquele é Sicrano; aqui está uma
cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo.
Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava,
sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente
animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de
alferes, e sentava-me diante do espelho, lendo olhando, meditando; no fim
de duas, três horas,

despia-me outra vez. Com este regime pude

atravessar mais seis dias de solidão sem os sentir...
Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas.

ASSIS, Machado de. Obra Completa. VII Edição. Rio de Janeiro : Nova Aguilar,
1994.
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Com base nos textos responda a seguinte questão:

Há alguma ligação entre o texto Machado de Assis(1994) e de Bakhtin (2003)?
Explique:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot (2008)

As atividades sugeridas serão instruídas e acompanhadas (passo a passo). O
uso do editor de vídeo servirá como uma ferramenta de trabalho para as pretensões
pedagógicas. Na sequência, a sugestão de atividade é de inserir títulos curtos e
salvar o vídeo. Para isso, será necessário seguir a sequência:

Inserir título (curto) e salvar vídeo
1) A edição de um vídeo é um processo fácil, porém trabalhoso. O primeiro cuidado
é criar uma pasta específica com seu nome para facilitar o acesso posterior e
organizado aos arquivos de seu interesse;
2) Abrir o programa OpenShot que está no menu extra;
3) Clicar no menu título;
4) Clicar em novo título;
5) Escolher a forma de apresentação de seu interesse;
6 ) Clicar em criar novo;
7) Nomear o seu arquivo como título 1 (este conteúdo não irá aparecer no vídeo);
8) Clicar em ok;
9) Colocar o nome da apresentação de seu vídeo, por exemplo: Transporte Escolar
(o conteúdo aqui digitado é o que aparecerá em seu vídeo);
10) Quando tudo estiver correto clicar em aplicar;
11) O título (legenda) estará a disposição em arquivos do projeto no OpenShot;
12) Clicar sobre o título (a imagem - título 1) com o botão normal (esquerdo) do
mouse, manter clicado, e deixá-lo na faixa 1 (linha do tempo 1) do OpenShot;
13) Com o cursor da faixa (linha do tempo) é possível visualizar como o título ficará
no vídeo);
14) Para finalizar, clicar na aba arquivo, ir até a opção salvar projeto como, onde
está escrito projeto padrão, digitar Transporte Escolar 1. Na aba abaixo achar a
pasta criada com seu nome, manter os demais itens e clicar no botão salvar projeto
(esta ação permite que o arquivo seja aberto e modificado posteriormente). Fechar o
arquivo.
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Siga o mesmo percurso, conforme as indicações do quadro:

Inserir título (curto) e salvar vídeo
1) Abrir o programa OpenShot que está no menu extra;
2) Clicar no menu título;
3) Clicar em novo título;
4) Escolher a forma de apresentação de seu interesse;
5 ) Clicar em criar novo;
6) Nomear o seu arquivo como título 1 (este conteúdo não irá aparecer no vídeo);
7) Clicar em ok;
8) Coloque o nome da apresentação de seu vídeo, por exemplo: Religiosidade (o
conteúdo aqui digitado é o que aparecerá em seu vídeo);
9) Quando tudo estiver correto clicar em aplicar;
10) O título (legenda) estará a disposição em arquivos do projeto no OpenShot;
11) Clicar sobre o título (a imagem - título 1) com o botão normal (esquerdo) do
mouse, manter clicado, e deixá-lo na faixa 1 (linha do tempo 1) do OpenShot;
12) Com o cursor da faixa (linha do tempo) é possível visualizar de como o título
ficará no vídeo);
13) Para finalizar, clicar na aba arquivo, ir até a opção salvar projeto como, no lugar
de Projeto Padrão, digitar Religiosidade 1. Na aba abaixo achar a pasta criada com
seu nome, manter os demais itens e clicar no botão salvar projeto (esta ação permite
que o arquivo seja aberto e modificado posteriormente). Fechar o arquivo.
*Realizar backup de arquivos em mídias de armazenamento é uma forma de
prevenir para não ocorrer perda de dados.
* Para trabalhar no OpenShot (2008) salve todos os seus arquivos em uma pasta
organizada no computador. Não utilize o software com mídias removíveis como
celulares, pendrives e câmeras fotográficas
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Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot (2008)

As atividades sugeridas serão instruídas e acompanhadas (passo a passo).
Na sequência, após a exemplificação das fotos, a sugestão de atividade é de como
inserir imagem e arquivo de áudio.

Foto Transporte Escolar 1: José Augusto Schubalski

Foto Transporte Escolar 2: José Augusto Schubalski
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Foto Transporte Escolar 3: José Augusto Schubalski

Foto Transporte Escolar 4: José Augusto Schubalski

Foto Transporte Escolar 5: José Augusto Schubalski
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Foto Transporte Escolar 6: José Augusto Schubalski

Foto Transporte Escolar 7: José Augusto Schubalski

Foto Transporte Escolar 8: José Augusto Schubalski
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Foto Transporte Escolar 9: José Augusto Schubalski

Foto Transporte Escolar 10: José Augusto Schubalski

Foto Transporte Escolar 11: José Augusto Schubalski
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Como inserir uma imagem e arquivo de áudio:

Abrir o arquivo Transporte Escolar 1 .
1) Clicar no sinal de adição (importar imagens);
2) Clicar sobre a imagem, áudio ou vídeo selecionado: Transporte Escolar 1;
3) Clicar no botão adicionar;
4) Sua imagem estará disponível em arquivos do projeto;
5) Clicar com o botão normal (esquerdo) do mouse sobre o arquivo desejado,
manter clicado e deixá-lo na faixa um (linha do tempo). O arquivo já estará na
sequência de seu vídeo;
6) Repetir a ação das imagens do Transporte Escolar 2, Transporte Escolar 3,
Transporte Escolar 4, Transporte Escolar 5, Transporte Escolar 6 e Transporte
Escolar 7; Transporte Escolar

8; Transporte Escolar

9; Transporte Escolar 10;

Transporte Escolar 11;
7) Clicar com o botão normal (esquerdo) do mouse sobre o arquivo desejado,
manter clicado e deixá-lo na faixa um (linha do tempo). O arquivo já estará na
sequência de seu vídeo;
8) Para inserir o arquivo de áudio basta realizar o mesmo procedimento e inserir o
áudio transporte escolar (sugestão – trecho da música Major Tom – Peter Schilling);
9) Arrastar o áudio transporte escolar até a linha do tempo abaixo às imagens.
Visualizar como ficou o vídeo;
10) Salvar e fechar o arquivo.

*realizar backup de arquivos em mídias de armazenamento é uma forma de prevenir
para não ocorrer perda de dados.
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Sugestões de fotos para trabalho com a temática religiosidade

Foto Religiosidade1: José Augusto Schubalski

Foto Religiosidade 2: José Augusto Schubalski

Foto Religiosidade 3: José Augusto Schubalski
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Foto Religiosidade 4: José Augusto Schubalski

Foto Religiosidade 5: José Augusto Schubalski

Foto Religiosidade 6: José Augusto Schubalski

165

Foto Religiosidade 7: José Augusto Schubalski

Realize as mesmas ações anteriores, seguindo as indicações do quadro:

1) Clicar no sinal de adição (importar imagens);
2) Clicar sobre a imagem, áudio ou vídeo selecionado: Religiosidade 1;
3) Clicar no botão adicionar;
4) Sua imagem estará disponível em arquivos do projeto;
5) Clicar com o botão normal (esquerdo) do mouse sobre o arquivo desejado,
manter clicado e deixá-lo na faixa um (linha do tempo). O arquivo já está na
sequência de seu vídeo;
6) Repetir a ação das imagens: Religiosidade 2, Religiosidade 3, Religiosidade 4,
Religiosidade 5, Religiosidade 6 e Religiosidade 7;
7) Clicar com o botão normal (esquerdo) do mouse sobre o arquivo desejado,
manter clicado e deixá-lo na faixa 1 (linha do tempo). O arquivo já estará na
sequência de seu vídeo;
8) Para inserir o arquivo de áudio basta realizar o mesmo procedimento e inserir o
áudio religiosidade;
9) Arrastar o áudio religiosidade até a linha do tempo abaixo das imagens. Visualizar
como ficou o vídeo.
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Atividade Extraclasse: (tempo para atividade 3 horas)

Escolha um colega de curso para realizarem essa tarefa juntos (a sugestão é
formar uma dupla)

Há duas atividades a serem executadas.

A primeira é compreender como certas regras na composição do processo de
escrita de um roteiro devem ser ordenadas. Syd Field (2001) descreve alguns
elementos básicos da composição de um roteiro, bem como, as referidas
exemplificações.
Para facilitar o entendimento dessa forma de escrita, foram destacados
numericamente, em um trecho de roteiro, elementos que padronizam e compõem a
forma de escrever deste gênero (isso irá ajudá-los na elaboração de seus roteiros).
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Exemplo de roteiro:
Composição do roteiro

INT. SALA DE AULA - DIA

Entra na sala do 9º ano, olha os alunos,
respira profundamente. Começa a
caminhar em direção até a sua mesa que
fica em sua frente.

PONTO DE VISTA DE ANA MARIA
Olha os alunos que aos poucos vão se
acomodando, alguns se sentam, porém
logo um aluno reclama que outro está
atirando papel (Sebastião – observado no
canto do ângulo), duas meninas vão até
o seu encontro, levantam as mãos com
seus cadernos na altura visível aos olhos
da professora para que ela possa ver a
atividade que tinha deixado como tarefa
de casa.

INSERT CADERNO DA ALUNA
Ana somente vê somente que as
questões foram respondidas, o
BARULHO, além de não cessar
AUMENTA .

Explicação do processo
Cabeçalho
A primeira representação, em letras maiúsculas, chamase Cabeçalho, é o local geral ou específico. EXT.
representa o ambiente externo e INT. representa que a
cena ocorre no interior de um ambiente. O local
específico ou geral também é apresentado, juntamente
com a indicação temporal de DIA ou NOITE. Ocorre em
espaço duplo alinhado a direita.
Descrição de pessoas e ambientes
Em espaço simples, serão descritas as ações, pessoas
ou lugares. O conteúdo escrito ocupa toda margem,
correspondendo a um espaço maior que o diálogo entre
os personagens. Lembrar que descrição de
personagens e lugares não deve ultrapassar algumas
poucas linhas.
Ponto de vista das Câmeras
O ponto de vista representa o foco ou plano das
câmeras que eles poderão significar. É a maneira
indicada pelo roteirista de qual ponto seja enfocado pela
câmera aquela determinada cena. O roteirista não é
responsável por escrever as posições da câmera, bem
como detalhes da filmagem, assim não é uma instrução
para a câmera e sim uma sugestão de planos. No
exemplo, INSERT, significa um plano próximo ao objeto,
e, plano sobre o ombro, assemelha-se a visão de um
ponto de vista, (geralmente pela parte de trás da
cabeça) e coloca o personagem na cena. As indicações
sobre alguns planos serão descritas após a ilustração
das formas que compõem o roteiro, que está sendo
escrita.
Efeitos Sonoros
Efeitos sonoros e de música são gravados em letras
maiúsculas. Geralmente as músicas e efeitos são
colocados quando o quadro das imagens está
concluído, assim, a indicação quanto aos sons pode
auxiliar na editoração.

PLANO SOBRE O OMBRO
ANA MARIA

Nome dos personagens
O personagem que fala sempre vem em letras
maiúsculas em um bloco centralizado na página.

ANA MARIA
(falando baixinho) .

Indicação comportamental
As indicações de direção para o ator ou atores são
descritas entre parênteses embaixo do personagem que
fala em espaço simples, itálico, centralizado e entre
parênteses. Geralmente estas indicações servem para
evidenciar um comportamento como gritar, fazer gestos
de dor, alegria, desânimo, deboche, etc.
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Só um pouquinho
queridas, já vejo,
sentem, deixem-me
acomodar a turma que
vou olhar suas tarefas.
As meninas seguem em direção às suas
carteiras.
ANA MARIA
(ainda em voz alta)
Vocês estão com a professora
em sala. Onde está o respeito?
SEBASTIÃO, venha juntar esta
bola de papel)

ANA MARIA
Fecha os olhos por alguns segundos a
mais que o normal, meio atordoada, sem
muito refletir, faz um sinal de negação de
forma quase que imperceptível.

INT. SALA DE AULA DIA
ANA MARIA
(respira fundo)
Consegue chegar até a sua mesa, olha
para Felipe.
Felipe sente-se, desta vez não
vou chamar a direção.
EXT. CORREDOR – DIA
FELIPE
Tá loco professora! Não vai
fazer nada!

CORTA PARA:

Diálogo dos personagens
Os diálogos dos personagens ocorrem em formato de
um bloco centralizado, em espaçamento simples,
geralmente abaixo da indicação de seu nome.

Novos personagens
Quando ocorre a apresentação de novos personagens,
assim, pela primeira vez que surge um nome em cena,
há uma indicação utilizando as letras em maiúscula.

(9) Indicação de direção seguido de ação
Indicações de direção podem incluir, além do que
foi destacado no item seis, ações dos personagens
durante a cena. Sua representação ocorre conforme a
descrição de pessoas, lugares ou ação.

(10) Mudança do local da câmera
Quando ocorre uma mudança de um local da câmera,
como no exemplo, o plano estava dentro da sala, e
depois, enfocando o menino Felipe no corredor, o plano
está no lado de fora da sala, ou seja, o interior da sala
de aula é visto na perspectiva do que o personagem
Felipe poderia ver.

Indicar o fim de uma cena
As indicações do fim de uma cena são
representadas com o CORTA PARA. Esta ação pode
representar apenas uma pausa, a indicação de um novo
cenário, uma representação de uma nova ideia, um
contexto diferente de personagens. Também o FADE
OUT, desaparecer e aparecer gradualmente, serve para
alguns propósitos semelhantes, geralmente modificando
o ângulo de como uma cena é filmada.

Utilização da estética de escrita dos roteiros: FONTE: Syd Field (2001) –
Adaptação: José Augusto Schubalski
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Pontos de visão e enfoque dos planos das câmeras

Como a indicação do terceiro quadro a respeito do ponto de vista das
câmeras, segue algumas exemplificações, segundo Syd Field (2001) de como um
roteirista dá a sugestão dos planos a serem filmados. As letras indicadoras estão
em caixa alta devido a ser esta forma de apresentação em um roteiro:
- ENQUADRAMENTO (do assunto do plano): que abrange uma pessoa,
pessoas, lugar ou objeto.
- OUTRO ÂNGULO: Uma variação do PLANO. Uma mesma cena, porém de
outro ponto de visão da lente. A exemplo, a imagem mostrava do interior da casa
alguém que estava saindo, e com o OUTRO ÂNGULO, agora externo, a pessoa
aparece fechando a porta e andando na rua.
- PLANO MAIS ABERTO: é o enfoque abrangente do meio circundante do
personagem, objeto ou cenário.
- NOVO ÂNGULO: outra variação do plano. A exemplo, a imagem de uma
sala de aula captada na sua parte da frente, próxima ao quadro de giz, o NOVO
ÂNGULO mostra a captação da imagem do fundo da sala em uma outra perspectiva
de visão.
- PONTO DE VISTA: como é a perspectiva de visão segundo aquela
personagem.
- ÂNGULO INVERTIDO: indica a mudança do plano, geralmente oposta ao
PONTO DE VISTA.
- PLANO SOBRE O OMBRO: é frequentemente usado em planos de
PONTO DE VISTA e ÂNGULO INVERTIDO, ou seja, o plano enfoca a parte de trás
da cabeça do personagem, colocando-o em cena. É semelhante à visão do PONTO
DE VISTA, porém, coloca o personagem na cena.
- PLANO EM MOVIMENTO: é a indicação de qualquer movimento em um
cenário, objeto ou de personagem.
- PLANO PRÓXIMO: é o equivalente a um close de uma pessoa.
- INSERT: é um PLANO PRÓXIMO de algum objeto, capaz de mostrar o que
está escrito em uma carta, uma mensagem, um detalhe, enfim enfocar as minúcias
pretendidas para a visualização do expectador.
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O plano indicado pelo roteirista é uma sugestão ao diretor e aos editores do
filme. Geralmente, as indicações, focalizam um local, objeto, diálogo, pessoa,
acontecimento, entre outros.

Início da elaboração de roteiro

A segunda atividade, com base nas orientações de como é elaborado o roteiro,
segundo Syd Field, faça um rascunho inicial sobre as pretensões de abordagem do
documentário da dupla.
Este momento de planejamento é importante para vocês decidirem qual é a
temática que possuem a intenção em trabalhar.
Pensem nas várias visões de mundo que essa temática possui e qual é o ponto
de vista que vocês irão enfocar. Não esqueçam o grande poder de convencimento
que os documentários possuem.
Como sugestão, assistam a um trecho do filme Nanook, o esquimó
(FLAHERTY, 1922) e procurem responder com poucas palavras qual é a intenção
do documentarista? (Link: https://www.youtube.com/watch?v=v-dQbuW4kY4)

Encerramento da primeira unidade

O pensar e refletir em ações que envolvem a socialização humana, segundo
Bakhtin e Machado de Assis, carrega em sua essência visões e pontos de vista
distintos, materiais das quais, também são compostos os documentários.
Os textos nos dão a oportunidade de refletir sobre o “eu” em nosso
relacionamento social, como utilizamos a linguagem, nossas crenças, visões de
mundo e, principalmente, o trabalho docente.
Nesse sentido, a proposição da produção de um documentário leva consigo
uma ideia a princípio técnica, de uma forma prática e usual em atividades não
educacionais (interessantes a crianças, jovens e adultos), porém, a intencionalidade
foi de trabalhar com o documentário utilizando a teoria e prática educacional de
forma reflexiva.
A intencionalidade nessa primeira unidade do curso foi de oferecer subsídios
para o uso pedagógico (de forma reflexiva) aos cursistas.
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UNIDADE 2
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Unidade 2
A segunda unidade do curso contém atividades presenciais (4 horas) e
extraclasses (3 horas) e está subdividida da seguinte forma:
- Gêneros do discurso – Bakhtin;
- Documentários segundo estudos de Bill Nichols;
- Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot: inserir
legendas longas, utilizar o arquivo de imagens vetoriais (Inkscape) e
configurar as legendas de forma uniforme e padrão. Associação dos textos;
- Atividade extraclasse: divisão dos subgêneros dos documentários conforme
Bill Nichols (2008);
- Exercícios;
- Inicio dos registros de pesquisas, imagens e áudio das pretensões da
realização do documentário.

- Gêneros do discurso

Na segunda unidade é apresentado um excerto do livro Estética da Criação
Verbal, de Bakhtin (2003) intitulado O problema e sua definição.
O referido tópico procura abordar especialmente a composição dos gêneros
na esfera social, bem como suas estruturas linguísticas contidas nos enunciados.
Em acréscimo, Marcuschi (2008) complementa como fundamentação para
contextualização de novos gêneros emergentes da sociedade nas questões que se
referem aos suportes de gêneros,.
A intenção é aprofundar os estudos realizados na primeira unidade a
respeito do “eu” diante das visões de mundo e quanto a manipulação do real,
aprofundando os estudos a respeito dos documentários.

- Documentários segundo estudos de Bill Nichols;

Nesse tópico será proposto estudos e debates sobre Documentários,
segundo Bill Nichols (2008) -

(texto síntese), que aborda conhecimentos e
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definições sobre documentários, principalmente quanto suas intencionalidade e
manipulação do real (semelhante aos estudos propostos nos excerto de texto sobre
Bakhtin (2003), bem como a importância da fundamentação teórica dentro do
processo educacional.

-Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot:

Nessa unidade a intenção é utilizar o OpenShot (2008) para inserir legendas
longas, utilizar o arquivo de imagens vetoriais (Inkscape - 2003) e configurar as
legendas de forma uniforme e padrão. sequência ao uso do editor OpenShot (2008)
e outros softwares que junto a outros softwares como o kolourpaint (2004) e o
audacity (2000).
Importante não esquecer quanto ao processo pedagógico de autoria e
coautoria, bem como o trabalho com os documentários em suas definições e sobre a
presença de determinada visão de mundo.
Assim, durante a exemplificação algumas perguntas seguem como sugestão
para instigar a construção de pontos de vista distintos: Como estavam às condições
dos ônibus escolares? O barro que aparece sugere que rodou por lugares
perigosos? Havia cintos de segurança? A estrada íngreme e estreita da montanha
oferece segurança? O que pensaríamos se nossos filhos utilizassem o transporte
naquelas circunstâncias? Se, ao invés dos ônibus que apareceram, eles
visualizassem um ônibus novo doado pelo governo, o que pensariam sobre a
segurança?

- Atividade extraclasse: divisão dos subgêneros dos documentários conforme
Bill Nichols (2008);

As atividades extraclasses consistem na leitura dos subgêneros do
documentário e, ao assistir os vídeos propostos, conceituar quais subgêneros
definem o vídeo.
As atividades possuem a finalidade de levar aos cursistas o conhecimento
prévio sobre os subgêneros e os vídeos, propostos na próxima unidade.
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Os gêneros do discurso

O problema e sua definição:

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que é
claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos,
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana.
Estes enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de
cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos
gramaticais

da língua mas, acima de tudo,

por

e

sua construção

composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo,
a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do
enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um
determinado campo da comunicação. Evidentemente cada enunciado
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros
do discurso (BAKHTIN, 2003, p.261, 262).
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Documentários segundo estudos de Bill Nichols (2008):

Algumas considerações devem ser levadas em conta na distinção de filmes de
ficção e de representações sociais, do qual Bill Nichols (2008) afirma que os dois
são documentários, porém um é formado através de nossos desejos, sonhos,
pesadelos e terrores e pode ser chamado de documentário de satisfação de
desejos, e o outro, uma forma sensível do mundo que compartilhamos e ocupamos,
denominados de documentários de representação social. Ambos, desejam e
transmitem verdades, se assim quisermos e aceitarmos, conforme o acordo
pretendido pelo cineasta e nossa aceitação, ou rejeição, à proposta a nós
apresentada.
Segundo Nichols (2008) a tradição dos documentários é engajada ao mundo
de formas distintas de representações e podem ser demonstradas de três modos
diferenciais:
A princípio, os documentários mostram uma representação reconhecível do
mundo, e, através de sua capacidade de registro de situações e fatos com
fidelidade, assim como o que vemos em nosso cotidiano, fornecem uma crença de o
que estava diante das lentes da câmera, deve ser verdade.
A capacidade das imagens, auxiliadas por cada vez mais recursos tecnológicos
em reproduzir imagens captadas, acompanhadas por histórias, argumentos,
evocações e descrições nos faz acreditar que aquele enfoque seja a própria
realidade.
O poder da imagem não deve ser subestimado, porém, convém lembrar que
uma imagem não consegue relatar sobre sua amplitude de acontecimento e
significação, bem como, pode ser alterada após os fatos, seja por meio convencional
ou digital.
Em segundo lugar, os documentários, representam e significam os desejos dos
outros.
Assim, como na democracia participativa, muitas vezes, os documentaristas
assumem o papel de representantes do povo. Desta forma, eles falam em favor de
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interesses de outros, seja da temática retratada em seus filmes, quanto na agência
ou instituição que está patrocinando.
Por último, o documentário pode representar apenas um determinado ponto de
vista, intervindo ativamente sobre a natureza de um assunto, objetivando o
consentimento e a influencia nas opiniões.
Conforme Nichols (2008), a ética existe para regular a conduta dos grupos nos
assuntos em que regras inflexíveis ou leis não são suficientes, como em, O triunfo
da vontade (1934), quando Leni Riefenstahl consegue demonstrar um sedutor
retrado do Partido Nacional Socialista em um discurso do líder Adolf Hitler, realizado
em Nuremberg.
Por serem imprevisíveis, os efeitos que um documentário pode causar, as
considerações éticas tornam-se uma medida entre as pretensões do cineasta e as
consequências que o seu tema pode possuir, na vida dos telespectadores, ou para
aqueles representados no próprio filme.
Uma forma comum quanto às questões éticas é o princípio do consentimento
comum. Este princípio é fortemente embasado na antropologia, na sociologia, na
experimentação médica e em outros campos capazes de diagnosticar o que deve
ser relatado às pessoas e as possíveis consequências de sua participação.
Porém, qual o limite que os cineastas poderão revelar honestamente? Quais
são suas intenções ou previsões dos efeitos reais de um filme? O que é uma prática
enganosa? É aceitável fingir que irá mostrar a austeridade de uma empresa quanto
na verdade pretende-se filmar as suas práticas perigosas de trabalho? Filmar
gangues que saem prontas para brigar, roubos de carros e casas, pessoas
consumindo crack ou fumando maconha, é lícito registrar atos ilícitos como estes?
Neste sentido, uma séria questão a ser analisada: “Que obrigação têm os
documentaristas com as pessoas que são tema de seus filmes, no que diz respeito
ao público e à própria concepção de verdade?” (NICHOLS, 2008, p.37).

(Texto: José Augusto Schubalski)
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Retire do texto 5 tópicos que você considera importante nos documentários:

1)................................................................................................................................

2) ...............................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................
5) ...............................................................................................................................

Questões para debate:

181

182

183

184

185

186

Atividade no software OpenShot (2008)
A atividade é de inserir legendas longas, utilizar o arquivo de imagens
vetoriais (Inkscape) e configurar as legendas de forma uniforme e padrão.
Abrir o arquivo Transporte Escolar 1

Inserir legendas Longas

1) Clicar no menu título;
2) Clicar em novo título;
3) Escolha o local onde geralmente as legendas fiquem visíveis e na parte inferior
centralizada (footer 2);
4) Clicar em novo título;
5) Nomeie o seu arquivo: (Transporte Escolar );
6) Clicar em ok para confirmar;
7) O texto que você digitar aparecerá abaixo de sua imagem ou vídeo, desta forma
digite: O transporte escolar é (aqui não há espaço para legendas longas ou
configurações - será dado continuidade em outro software - inkscape );
8) Clicar no botão aplicar;
9) Ao invés de clicar no botão aplicar abaixo, clicar em usar o editor avançado (editor
do inkscape), um editor avançado de imagens vetoriais - aguardar alguns instantes;
10) Após abrir um novo software (inkscape), com a oração que você digitou
anteriormente, sobre a área escrita, você deve clicar duas vezes (botão esquerdo do
mouse) até o cursor ficar no formato de uma barra ( I ) pulsante. Ir até o final da
frase e continuar a digitar:
A oração que você deverá digitar é: Alunos que residem a uma distância igual ou
superior a 2.000 m (02 quilômetros), conforme a instrução normativa, 12/2012,
SEED/SUDE/DILOG, têm direito ao transporte. Porém, a situação dos alunos são
mostradas em alguns detalhes que podem ser observados pelas marcas deixadas
no pneu do ônibus. Trechos de estradas que apresentam perigo iminente fazem
parte do cotidiano de alguns alunos. Alguns alunos estão sofrendo com este
problema e relataram que no mês anterior o ônibus teve que ser rebocado por um
trator;
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11) Digitar o conteúdo da legenda, não ultrapassar os parâmetros do quadro, caso
isto aconteça não aparecerá o conteúdo excedente às margens (sugestão de utilizar
apenas uma linha);
12) Clicar na última (ou primeira) letra, marcar ir até o menu configurar fonte, mudar
a fonte para arial (garante melhor legibilidade) ou outra de sua escolha;
13) Mudar o tamanho da fonte (formato visível durante o vídeo – sugestão tamanho
70) Clicar novamente onde se deseja inserir mais legenda;
14) Clicar no menu objeto ir até preenchimento e contorno;
15) Uma nova janela será aberta do lado direito – Na aba preenchimento ajustar os
indicadores até encontrar uma cor visível (sugestão amarelo);
17) Na aba ao lado, contorno, ajustar os indicadores até encontrar a cor do contorno
adequada (sugestão amarelo);
18) Verifique se as legendas estão da cor desejada e dentro do quadro (lembrando
novamente, caso as legendas excederem as bordas, não aparecerão no vídeo);
19) Clicar para fechar a janela (das cores e preenchimento);
20) Clicar em menu arquivo, opção salvar como;
23) Nomear o arquivo: legenda transporte escolar 1 (sempre em apenas uma pasta);
24 ) Manter o formato do inkskape (terminação svg);
25) Salvar;
26) Após salvar suas legendas clicar no menu arquivo na opção sair – o inkscape
será fechado e você retornará ao OpenShot que possui as janelas para inserir
legenda abertas (fechar a janela de opção de inserir legenda sem salvar, pois o
conteúdo já está salvo);
27) No OpenShot, ir até importar arquivos;
28) Ir até o arquivo de legenda já salvo;
29) Clicar em adicionar;
30) Com o primeiro exemplo de configurações é possível abrir o arquivo do inkscape
novamente, clicar duas vezes sobre a escrita até o cursor ficar em forma de barra
pulsante, apagar e digitar a continuidade da oração dentro dos parâmetros do
quadro, quantas vezes forem necessárias, mas lembrar que a cada frase digitada, o
arquivo deverá ser salvo com o outro nome, por exemplo, legenda transporte escolar
2, legenda Transporte Escolar 3, legenda Transporte Escolar 4...;
31) Para inserir os arquivos no OpenShot, ir até importar arquivos, localizar (marcar)
o arquivo de legenda, clicar em adicionar ;
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32) Importante, as legendas devem estar acima dos demais arquivos, assim é
conveniente ir até a linha do tempo, no ícone + (adicionar faixa), irá surgir a faixa 3;
33) Utilizar o processo de clicar com o botão normal (esquerdo) do mouse, sobre a
imagem (legenda), manter clicado e deixar na faixa da linha do tempo 3);
34) Visualizar como aparecerá a imagem com legenda no vídeo.
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Abra o arquivo do OpenShot (2008) gravado anteriormente, religiosidade 1, siga o
mesmo percurso, conforme as indicações de inserir legendas longas:
Abrir o arquivo Religiosidade 1
1) Clicar no menu título;
2) Clicar em Novo Título;
3) Escolha o local onde geralmente as legendas fiquem visíveis e na parte inferior
centralizada (footer 2);
4) Clicar em Novo Título;
5) Nomeie o seu arquivo: (religiosidade);
6) Clicar em ok para confirmar;
7) O texto que você digitar aparecerá abaixo de sua imagem ou vídeo, desta forma
digite: A religiosidade em Irati (aqui não há espaço para legendas longas ou
configurações - será dado continuidade em outro software - inkscape );
8) Clicar no botão aplicar;
9) Ao invés de clicar no botão aplicar abaixo, clicar em usar o editor avançado (editor
do inkscape),abrirá um editor avançado de imagens vetoriais - aguardar alguns
instantes;
10) Após abrir um novo software (inkscape), com a oração que você iniciou
anteriormente. Sobre a área escrita você deve clicar duas vezes (botão esquerdo do
mouse) até o cursor ficar no formato de uma barra- ( I ). Ir até o final da frase e
continuar a digitar:
A oração que você deverá digitar é: A religiosidade em Irati é marcada em diferentes
locais, seja no meio urbano ou rural, em igrejas belíssimas ou imagens capazes de
demonstrar a fé deste povo, como é o exemplo da imagem de Nossa Senhora das
Graças.
11) Digitar o conteúdo da legenda, não ultrapassar os parâmetros do quadro, caso
isto aconteça não aparecerá a oração inteira (sugestão de utilizar apenas uma
linha);
12) Clicar na última (ou primeira) letra, marcar ir até o menu configurar fonte, mudar
a fonte para arial ou outra de sua escolha;
13) Mudar o tamanho da fonte (formato visível durante o vídeo – sugestão, tamanho
70), clicar novamente onde se deseja inserir mais legendas;
14) Clicar no menu objeto ir até preenchimento e contorno;
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15) Uma nova janela será aberta do lado direito – Em preenchimento ajustar até
encontrar uma cor visível (sugestão amarelo);
17) Na aba ao lado, ajustar até encontrar a cor do contorno adequada (sugestão
amarelo);
18) Verifique se as legendas estão da cor desejada e dentro do quadro (caso as
legendas excederem as bordas não aparecerão no vídeo);
19) Clicar para fechar a janela (das cores e preenchimento);
20) Clicar em menu arquivo, opção salvar como;
23) Nomear o arquivo: legenda transporte escolar 1 (sempre em apenas uma pasta);
24 ) Manter o formato do inkskape (terminação svg);
25) Salvar;
26) Após salvar suas legendas clicar no menu arquivo na opção sair – o inkscape
será fechado e você retornará ao OpenShot que possui as janelas para inserir
legenda abertas (fechar as janela de opção de inserir legenda sem salvar, pois o
conteúdo já está salvo);
27) No OpenShot, ir até importar arquivos;
28) Ir até o arquivo de legenda já salvo,
29) Clicar em adicionar.
30) Com o primeiro exemplo de configurações é possível abrir o arquivo do inkscape
novamente, clicar duas vezes sobre a escrita até o cursor ficar em forma de barra
pulsante, apagar e digitar a continuidade da oração dentro dos parâmetros do
quadro, quantas vezes forem necessárias, mas lembrar que a cada frase digitada, o
arquivo deverá ser salvo com o outro nome, por exemplo, legenda transporte escolar
2, legenda transporte escolar 3, legenda transporte escolar 4... Nesse caso seria
legenda religiosidade 1, legenda religiosidade 2...
31) Para inserir os arquivos no OpenShot, ir até importar arquivos, localizar (marcar)
o arquivo de legenda, clicar em adicionar .
32) Importante: as legendas devem estar acima dos demais arquivos, assim é
conveniente ir até a linha do tempo, no ícone + (adicionar faixa), irá surgir a faixa 3;
32) Utilizar o processo de clicar com o botão normal (esquerdo) do mouse, sobre a
imagem (legenda), manter clicado e deixar na faixa da linha do tempo 3);
33) Visualizar como aparecerá a imagem com legenda no vídeo.
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Atividade Extraclasse (tempo para atividade 3 horas):

Duas atividades importantes e essenciais para o curso deverão ser
realizadas entre o intervalo do curso.

Classificação dos subgêneros e atividades

1) Divisão dos subgêneros dos documentários conforme Bill Nichols (2008).
Leiam com atenção, após assistam as indicações dos vídeos nos links classificandoas:
2) Em duplas comecem a realizar os registros de pesquisas, imagens e
áudio das pretensões da realização do documentário.
Uma indicação para facilitar quanto às extensões dos arquivos é de que o
áudio deve possuir a terminação wav ou mp3 e a imagem jpg, jpeg ou avi.
* Não esqueçam, mais importante que a captação das imagens e sons,
vocês devem possuir uma visão clara do ponto de vista que desejam enfocar
(manipular) no documentário.
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Classificação dos subgêneros
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Conforme classificação de Nichols (2008) assistam as indicações de
documentários nos vídeos e definam um subgênero que seja representativo do filme,
exemplificando com alguma característica.
Pensem qual será o subgênero de suas produções e também, assim como nos
filmes que vocês assistiram, qual é o poder de convencimento de seus
documentários.

1)

Vídeo: Sereias Novos Indícios – dublado (DISCOVERY CHANEL, 2013).

Link: http://www.youtube.com/watch?v=_risXeiXZlU
Classificação:...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2) Vídeo: Nascidos em Bordéis: crianças da luz vermelha de Caucutá (BRISKI e
KAUFFMAN, 2004)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=nxJ2G1SWWd0
Classificação:.................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3) Vídeo: Terra sem pão (BUÑUEL, 1932)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=gO46qeERpvU
Classificação:.................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Encerramento da segunda unidade

A segunda unidade procurou explorar temáticas reflexivas de ações
cotidianas, sobre os documentários (manipulação do real) e principalmente ao saber
pedagógico entre o fazer e o pensar sobre o fazer, conforme Freire (2002).
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UNIDADE 3
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Unidade 3

A terceira unidade do curso contém atividades presenciais (4 horas) e
extraclasses (3 horas) e está subdividida da seguinte forma:
- Classificação e comentários dos subgêneros dos filmes segundo Nichols
(2008);
- Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot (2008)
- Atividade extraclasse: pesquisar e registrar áudio e vídeo sobre a produção
do documentário.

- Classificação e comentários dos subgêneros dos filmes segundo Nichols
(2008);

Na unidade três a proposta é de realizar uma atividade prática de análise
dos documentários: Sereias - novos indícios (Discovery, 2004), Nascidos em Bordéis
(BRISKI e KAUFFMAN, 2013), Terra sem Pão (BUÑUEL, 1932), O triunfo da
vontade (RIEFENSTAHL, 1934), Koyaanisqatsi (REGGIO, 1983) e Nós que aqui
estamos por vós esperamos (MASAGÃO, 1983).
Em cada um deles foram observados aspectos como seus subgêneros,
intencionalidades, visões de mundo, projeções, indicações, manipulação de
imagens, a quem servem, seu caráter persuasivo, como nos afetam.
Pausas para discussão em determinadas cenas, à medida do transcorrer de
cada vídeo são importantes ao debate crítico propiciado pelo olhar diferenciado de
como os filmes sugeridos são vistos.

Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot:

No sofware OpenShot (2008) foram trabalhados alguns recurso como:
duplicar um arquivo na linha do tempo, realizar cortes em arquivos, remover arquivos
da linha do tempo, realizar efeitos, configuração de tempo, transições, efeitos de
tratamento na imagem e exportar vídeo.
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Importante destacar que à medida que as ferramentas são utilizadas podem
enfatizar e ilustrar pontos específicos de visões de mundo, omitir o que se deseja,
enfim, saber que nesse processo de autoria, a pessoa possui condições de
manipular situações para mostrar o que se deseja.

Atividade extraclasse.

As atividades extraclasses foram destinadas a pesquisa, captação de áudio
e vídeo, preparação de todos os materiais necessários para a produção do
documentário na unidade quatro.
Façam uma autoanálise de sua produção. Reflitam sobre todo o processo. É
Importante não esquecer qual o poder de convencimento e de manipulação que
vocês irão exercer como produtores e editores de filmes documentários.

Comentários e questões sobre os filmes:
1) Vídeo: Sereias Novos Indícios – dublado (DISCOVERY CHANEL, 2013).
Link: http://www.youtube.com/watch?v=_risXeiXZlU
Classificação:.................................................................................................................
........................................................................................................................................

2) Vídeo: Nascidos em Bordéis: crianças da luz vermelha de Caucutá (BRISKI e
KAUFFMAN, 2004)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=nxJ2G1SWWd0
Classificação:.................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3) Vídeo: Terra sem pão (BUÑUEL, 1932)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=gO46qeERpvU
Classificação:.................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Assista alguns trechos dos filmes, entre cinco a dez minutos e classifique-os,
conforme Bill Nichols, também destacando alguns elementos principais:

1)

Vídeo: O Triunfo da Vontade (RIEFENSTAHL, 1934)

Link: http://www.youtube.com/watch?v=vMBA4w942Zk
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

2)

Vídeo: Koyaanisqatsi – trecho (REGGIO, 1983)

Link: http://www.youtube.com/watch?v=PirH8PADDgQ
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

3)

Vídeo: Nós que aqui estamos por vós esperamos (MASAGÃO, 1983)

Link: : https://www.youtube.com/watch?v=-PXo5oGztiw
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Práticas de produção de vídeo no editor de vídeo do OpenShot (2008)

Pequenos detalhes e ajustes são necessários na edição de um vídeo,
principalmente entre o corte de uma cena e outra, um fundo musical, uma imagem
que fique mais tempo para observação. Segue algumas formas de trabalhar os
detalhes e ajustes.

Abrir o arquivo Transporte Escolar.

Como duplicar um arquivo na faixa (na linha do tempo)
1) Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo: Transporte Escolar 8;
2) Na opção do menu clicar na opção duplicar;
3) Ajuste a imagem adequadamente na linha do tempo.

Como realizar cortes em arquivos (mesmo procedimento para áudio, imagem e
vídeo)
1) Clicar sobre a ferramenta estilete (corte – logo acima da linha do tempo) –
aparecerá, como cursor, uma linha pontilhada, ir até onde desejar realizar o corte.
2 Clicar no meio do arquivo que você duplicou anteriormente (Transporte Escolar 8).
3) Este procedimento criará um corte no arquivo que pode ser separado, removido
ou alocado em outro local;
4) Cuidar, pois a ferramenta estilete fica ativa, para desativá-la, clicar novamente na
ferramenta selecionar, caso contrário você fará mais cortes que não são
necessários.

Como remover arquivos da linha do tempo (imagem, áudio e vídeo)
1) Clicar com o botão do lado direto do mouse sobre a metade do arquivo cortado
(Transporte escolar 8).
2) Na opção do menu, clicar em remover clipe.
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Efeitos

1) Clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem (Transporte Escolar 8);
2) Na opção ir até desvanecimento;
3) Entre as várias opções, uma opção usualmente empregada é aparecer e
desaparecer gradualmente, escolher esta opção e clicar sobre ela.

Configuração do tempo (ajuste de quanto tempo você deseja que a imagem
fique disponível no vídeo)

1) Clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem (Transporte Escolar 8;
2) Clicar em propriedades,
3) Clicar na aba comprimento
4) Na opção fora,

o tempo padrão de uma imagem já vem configurado com 7

segundos, basta clicar sobre o numero, deletá-lo e inserir o tempo que você deseja
que o arquivo apareça no vídeo, neste caso 15 segundos;
5) Clicar no botão aplicar.

Transições

1) Os efeitos de transição não se aplicam na faixa 1 (linha do tempo 1), então a
solução é mudar a imagem para faixa 2 (linha do tempo 2) , caso a imagem já
estiver na faixa 2, não precisa executar este procedimento. Lembrar que se houver
legendas, deixar as legendas na faixa superior, caso contrário elas não aparecem;
2) Clicar na aba transições (ao lado da aba de arquivos do projeto);
3) Escolher a transição, Relógio no sentido horário, clicar sobre a transição com o
botão normal do mouse (esquerdo, manter clicado e deixe-a na faixa (linha de
tempo) pretendida, entre a imagem transporte 1 e transporte 2. Esta transição
conforme o efeito escolhido modificará a imagem (é aconselhável ver o tempo que
se deseja aplicar estes tipos de efeitos nos vídeos.
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4) Visualizar o vídeo as aplicações. Caso desejar retirar a transição, basta clicar
com o botão direito do mouse na seta que indica transição e no menu clicar em
remover.

Efeitos de tratamento na imagem

1) Clicar na aba efeitos (próximo a arquivos do projeto);
2) Escolher o efeito sépia;
3) Clicar com o botão normal do mouse (direito) e a imagem ônibus 3 (linha de
tempo) que quer produzir o efeito. Observação: Os efeitos não ficam visíveis na faixa
(linha do tempo) sendo um processo mais trabalhoso se desejar retirá-los, portanto,
aplique os efeitos se tiver certeza;
4) Visualize a aplicação do efeito.

Exportar vídeo

Este procedimento é aconselhável após o término absoluto de sua edição de vídeo.
O arquivo no OpenShot que possui a terminação .osp deve ser salvo, pois
futuramente poderá ser aberto e alterado no programa.
A terminação osp, do OpenShot não possibilita a visualização em computadores
com o sistema Windows, e para salvar o arquivo para visualizar em outros sistemas,
inclusive TV Multimídia seguir a instrução para exportar vídeo:
1) Clicar na aba arquivo;
2) Clicar na opção exportar vídeo;
3) Em uma nova janela nomear o arquivo;
4) Escolher a pasta (o local) onde será exportado o vídeo;
5) Em perfil escolher todos os formatos (para maior compatibilidade com outros
editores e reprodutores de vídeo);
6) Em destino escolher MPEG (mpeg 2)
editores e reprodutores de vídeo);

para maior compatibilidade com outro
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7) Em perfil do vídeo escolher a opção DV NTSC ( que é o sistema analógico que
corresponde ao uso em nosso país, América do Sul e EstadosUnidos) ;
8) Em qualidade a opção é por um vídeo melhor – Alta;
9) Clicar em exportar vídeo;
10) Aguardar a barra de tempo completar até abrir uma nova janela (devido ao alto
processamento e memória não é aconselhável ficar trabalhando em outros
softwares);
11) Confirmar em ok (o vídeo já estará editado e disponível no local sugerido).
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Abra o arquivo do OpenShot (2008) gravado anteriormente, Religiosidade 1, siga o
mesmo percurso, conforme cada indicação:

Como duplicar um arquivo na faixa (na linha do tempo)

1) Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo: Religiosidade 7;
2) Na opção do menu clicar na opção duplicar;
3) Ajuste a imagem adequadamente na linha do tempo.

Como realizar cortes em arquivos (mesmo procedimento para áudio, imagem e
vídeo)

1)

Clicar sobre a ferramenta estilete (corte – logo acima da linha do tempo) –

aparecerá, como cursor, uma linha pontilhada, ir até onde desejar realizar o corte.
2 Clicar no meio do arquivo que você duplicou anteriormente (Religiosidade 7).
3) Este procedimento criará um corte no arquivo que pode ser separado, removido
ou alocado em outro local;
4) Cuidar, pois a ferramenta estilete fica ativa, para desativá-la, clicar novamente na
ferramenta selecionar, caso contrário você fará mais cortes que não são
necessários.

Como remover arquivos da linha do tempo (imagem, áudio e vídeo)

1) Clicar com o botão do lado direto do mouse sobre a metade do arquivo cortado
(Religiosidade 7);
2) Na opção do menu, clicar em remover clipe.

Efeitos

1) Clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem (ônibus 7) ;
2) Na opção ir até desvanecimento;
3) Entre as várias opções, uma opção usualmente empregada é aparecer e
desaparecer gradualmente, escolher esta opção e clicar sobre ela.
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Tempo (configuração de quanto tempo você deseja que a imagem apareça no
vídeo)

1) Clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem (ônibus 7);
2) Clicar em propriedades,
3) Clicar na aba comprimento
4) Na opção fora,

o tempo padrão de uma imagem já vem configurado com 7

segundos, basta clicar sobre o numero, deletá-lo e inserir o tempo que você deseja
que o arquivo apareça no vídeo, neste caso 15 segundos;
5) Clicar no botão aplicar.

Transições

1) Os efeitos de transição não se aplicam na faixa 1 (linha do tempo 1), então a
solução é mudar a imagem para faixa 2 (linha do tempo 2) , caso a imagem já
estiver na faixa 2, não precisa executar este procedimento. Lembrar que se houver
legendas, deixar as legendas na faixa superior, caso contrário elas não aparecem;
2) Clicar na aba transições (ao lado da aba de arquivos do projeto);
3) Escolher a transição, Relógio no sentido horário, clicar sobre a transição com o
botão normal do mouse (esquerdo, manter clicado e deixe-a na faixa (linha de
tempo) pretendida, entre a imagem transporte 1 e transporte 2. Esta transição
conforme o efeito escolhido modificará a imagem (é aconselhável ver o tempo que
se deseja aplicar estes tipos de efeitos nos vídeos.
4) Visualizar o vídeo as aplicações. Caso desejar retirar a transição, basta clicar
com o botão direito do mouse na seta que indica transição e no menu clicar em
remover.

Efeitos de tratamento na imagem

1) Clicar na aba efeitos (próximo a arquivos do projeto);
2) Escolher o efeito sépia;
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3) Clicar com o botão normal do mouse (direito) e a imagem ônibus 3 (linha de
tempo) que quer produzir o efeito. Observação: Os efeitos não ficam visíveis na faixa
(linha do tempo) sendo um processo mais trabalhoso se desejar retirá-los, portanto,
aplique os efeitos se tiver certeza;
4) Visualize a aplicação do efeito.

Exportar vídeo

Este procedimento é aconselhável após o término absoluto de sua edição de vídeo.
O arquivo no OpenShot que possui a terminação .osp deve ser salvo, pois
futuramente poderá ser aberto e alterado no programa.
A terminação osp, do OpenShot não possibilita a visualização em computadores
com o sistema Windows, e para salvar o arquivo para visualizar em outros sistemas,
inclusive TV Multimídia seguir a instrução para exportar vídeo:
1) Clicar na aba arquivo;
2) Clicar na opção exportar vídeo;
3) Em uma nova janela nomear o arquivo;
4) Escolher a pasta (o local) onde será exportado o vídeo;
5) Em perfil escolher todos os formatos (para maior compatibilidade com outros
editores e reprodutores de vídeo);
6) Em destino escolher MPEG (mpeg 2)

para maior compatibilidade com outro

editores e reprodutores de vídeo);
7) Em perfil do vídeo escolher a opção DV NTSC ( que é o sistema analógico que
corresponde ao uso em nosso país, América do Sul e EstadosUnidos) ;
8) Em qualidade a opção é por um vídeo melhor – Alta;
9) Clicar em exportar vídeo;
10) Aguardar a barra de tempo completar até abrir uma nova janela (devido ao alto
processamento e memória não é aconselhável ficar trabalhando em outros
softwares);
11) Confirmar em ok (o vídeo já estará editado e disponível no local sugerido).
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Atividade Extraclasse (tempo para atividade: 3 horas):

Preparação final dos materiais

As equipes deverão realizar trabalhos de pesquisa e captação de áudio e
vídeo para editoração no OpenShot (2008), pois resta apenas mais um encontro
antes das finalizações e apresentações dos documentários. Assim, é importante
possuir todo o material em mãos com as informações, imagens e áudios,
preferencialmente armazenados em pendrive (seguindo as recomendações das
terminações dos arquivos), para não ocorrer que haja falha de comunicação com o
computador, como é o caso dos celulares.
Este momento exige reflexão, pois conforme estudos de Nichols (2008), há
diferentes subgêneros dos documentários, bem como, a intencionalidade, persuasão
e diferente visão de mundo. Agora que vocês possuem o domínio destes conceitos
sabem que existe uma grande diferença do simples filmar que geralmente as
pessoas fazem uso.

Encerramento da terceira unidade

A intenção foi de aprofundar estudos sobre os documentários. O transcorrer
de cada vídeo foi importante ao debate crítico propiciado pelo olhar diferenciado de
como seus subgêneros, intencionalidades, visões de mundo, projeções, indicações,
manipulação de imagens, a quem servem, o caráter persuasivo e, finalmente como
esses documentários nos afetam.
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UNIDADE 4
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Unidade 4

A quarta unidade do curso contém atividades presenciais (4 horas) e
extraclasses (3 horas) e está subdividida da seguinte forma

- Aspectos tecnológicos segundo Costa (2012);
- Pedagogia Crítica de Giroux (1997);
- Coleta de informações;
- Editoração das produções dos documentários;

Aspectos tecnológicos segundo Costa (2012) e Pedagogia Crítica de Giroux
(1997);

A quarta unidade aborda duas importantes temáticas educacionais
envolvendo o uso tecnológico.
A primeira Costa (2012) sobre o uso da tecnologia, e a segunda, um trecho
de Henry Giroux (1997), que também aborda a temática reflexiva mencionada por
Freire (2002).

- Coleta de informações e editoração das produções dos documentários;

Consiste na própria produção do documentário, os cursistas deverão realizar
os ajustes necessários em seus documentários (verificar se há falta de materiais,
gravar áudio, escolher quais arquivos trabalhar, planejar...).
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Prática Educacional

Costa (2012) destaca que não são apenas questões técnicas na preparação
dos professores para o uso das tecnologias, mas sim, sua incorporação ao processo
metodológico que sustenta a perspectiva do ensinar e aprender, conforme
afirmação:
Para além do fato de a preparação dos professores para fazerem uso das
tecnologias digitais nas suas práticas educativas quotidianas não ser
apenas uma questão técnica, de maior ou menor domínio das tecnologias,
como acaba por ser predominantemente encarada na formação
convencional, são fortes as evidências de que as estratégias para o
desenvolvimento profissional que aí têm vindo a ser seguidas carecem de
eficácia do ponto de vista metodológico (COSTA, 2012, p.1).

Segundo Giroux (1997), os professores devem possuir uma base teórica
(reflexiva e crítica), diferentemente de rótulos lhes foram atribuídos em tempos
anteriores, como donos do conhecimento, mas sim, como intelectuais críticos, para
que desta forma, na sua atuação, consiga mediar conteúdos que exijam autonomia e
reflexão aos seus educandos, conforme afirmação:
... existe uma necessidade de defender as escolas como instituições
essenciais para a manutenção e desenvolvimento de um democracia crítica,
e também para defesas dos professores como intelectuais transformadores
que combinam a reflexão e prática acadêmica a serviço da educação dos
estudantes para que sejam cidadãos reflexivos e ativos” (Giroux, 1997,
p.158).

Resumidamente, a citação de Costa (2012) define o uso da tecnologia como
uma ferramenta associada a prática pedagógica, e a citação de Giroux (1997)
aponta para o trabalho unindo teoria e prática na formação reflexiva e crítica dos
professores.
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Edição do documentário

O tempo destinado é para editoração do documentário. Reflitam qual o
subgênero de seus documentários, suas pretensões quanto ao ponto de vista ou ao
caráter persuasivo que pretendem mostrar.
Será que a produção de seu grupo é convincente ao ponto de não
transparecer ou omitir outras realidades sobre o mesmo ponto de vista?
Lembrem que no próximo encontro de curso ocorrerão as apresentações.
Em uma pasta (no próprio computador) arquive todo o material coletado (realizar
backup de arquivos em mídias de armazenamento é uma forma de prevenir para
não ocorrer perda de dados).
Verifiquem se o conteúdo é suficiente para sustentar seus argumentos (qual
visão de mundo vocês irão defender), façam anotações, planejem o que é
necessário para concluir de forma convincente seus documentários.

Atividade extraclasse.

As três últimas horas de atividades extraclasses serão exclusivas para
pesquisa, planejamento e captação de arquivos de áudio e vídeo para conclusão de
seu documentário.
Não esqueçam de comentar em sua apresentação da próxima aula sobre
qual voz foi explorada, sobre a ética, a forma de manipular a realidade, a visão de
mundo, subgênero, bem como fazer comentários gerais sobre o curso como quais
foram as dificuldades encontradas, qual sua avaliação para o curso, entre outros.

Encerramento da quarta unidade

Os estudos realizados nesta unidade, além do processo de autoria,
destacado por Silva, com a produção dos documentários, tem o intuito de refletir
sobre a pesquisa, a prática pedagógica e o espaço do qual o professor ocupa.
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UNIDADE 5
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Unidade 5

Edição do documentário

A quinta unidade do curso contém atividades presenciais (4 horas) e está
subdividida da seguinte forma

- Editoração e acabamento das produções dos documentários;
- Apresentações das produções aos demais grupos.

Editoração e acabamento das produções dos documentários;

Finalização do processo de autoria nos documentários e a preparação para
apresentação

- Apresentações das produções aos demais grupos.

Destacar na apresentação qual voz foi explorada, sobre a ética, a forma de
manipular a realidade, a(s) visão(ões) de mundo e o subgênero.
Realizar comentários gerais sobre o curso, quais foram as dificuldades
encontradas, considerações e avaliação ao curso.
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Edição e apresentação dos documentários

O tempo destinado será agora para a finalização do documentário. Não
esqueçam de exportar o seu documentário em alguns formatos como avi, mpeg ou
mpeg2, só assim será possível a visualização em outros computadores.
Preparem suas apresentações e não esqueçam de destacar pontos como
qual voz predominou, a ética, a visão de mundo, subgênero.
Também é importante mencionar sobre quais foram suas considerações a
respeito do curso, quais foram as dificuldades encontradas e como avaliaria o curso.

Encerramento da quinta unidade

As pretensões da última unidade do curso é refletir sobre o processo de
forma generalizada, destacando a importância que esta pesquisa pode contribuir
quanto:
Aproximação dos cursistas ao uso pedagógico das tecnologias de forma
reflexiva;
Reflexão sobre o processo educacional na perspectiva crítica de Freire
(2002);
Meios de manipulação do real em documentários e a perspectiva (que nos
afeta e afetamos) em meio ao social.
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