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RESUMO 
 

 

O cinema transfigura o mundo dos sujeitos por meio da educação fenomenológica. Essa tese 

se confirma a partir da criação do Projeto Cineduc: Corpo, Fenomenologia e Educação, que 

diferencia a percepção de jovens adolescentes do ensino médio, apresentando filmes sobre 

a cultura jovem. A pesquisa visa compreender o cinema como um fenômeno capaz de ampliar 

os horizontes da compreensão educacional, por meio de uma educação fenomenológica, a 

partir dos olhares dos jovens Protagonistas do CINEDUC; além disso,  objetivamos também 

investigar como a experiência empática desses sujeitos na experiência do cinema pode 

contribuir para a compreensão estética de sua experiência vivida, identificando os elementos 

relacionados à intencionalidade do corpo.  A atitude fenomenológica do filósofo Merleau-Ponty 

surge como aporte metodológico desse estudo, tendo a variação imaginativa como estratégia 

da redução fenomenológica. A análise dos dados foi feita por meio de um roteiro de pesquisa 

previamente elaborado. Nele, os estudantes foram perguntados sobre como as sensações 

suscitadas no filme os tocou, além de como as imagens, as cenas e as percepções advindas 

da experiência do cinema se relaciona com o seu contexto vivido. As noções temáticas da 

pesquisa foram: A experiência vivida, a Intencionalidade da consciência e a Educação 

Fenomenológica. A educação fenomenológica proposta pelo olhar dos Protagonistas do 

CINEDUC corresponde a uma comunhão de corpos, sensações, afetos, de modo que a tese 

de que o cinema transfigura o mundo dos sujeitos por meio da educação fenomenológica 

perpassa, sobremaneira, pela compreensão de ser-no-mundo, do corpo como um 

protagonista que se tensiona em direção ao mundo e aos outros para se construir, recriar-se. 

Por fim, uma educação fenomenológica é também uma educação intercorpórea; uma 

educação intencional, pois os filmes exigem que o espectador elabore o sentido, que abra o 

espaço para a sua própria transformação e de sua relação com o mundo.  

Palavras-chave: Corpo, Fenomenologia, Educação Fenomenológica, Cinema, Merleau-

Ponty. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Cinema transfigures the world of subjects through phenomenological education.. This thesis 

is confirmed by the creation of the Cineduc Project: Body, Phenomenology and Education, 

which differentiates the perception of young high school teenagers, presenting films about 

youth culture. The research aims to understand cinema as a phenomenon capable of 

broadening the horizons of educational understanding, through phenomenological education, 

from the eyes of young Protagonists of CINEDUC; in addition, we also aim to investigate how 

the empathic experience of these subjects in the cinematic experience can contribute to the 

aesthetic and sensitive understanding of looking and seeing, , identifying the elements related 

to the body's intentionality. The phenomenological attitude of the philosopher Merleau-Ponty 

appears as a methodological contribution of this study, with imaginative variation as a strategy 

of phenomenological reduction. Data analysis was performed using a previously prepared 

research script. In it, students were asked about how the sensations raised in the film touched 

them, as well as how the images, scenes and perceptions arising from the experience of 

cinema relate to their daily lives. The thematic notions of the research were: Lived experience, 

Intentionality of conscience and The phenomenological education. The phenomenological 

education proposed by the look of the Protagonists of CINEDUC corresponds to a communion 

of bodies, sensations, affections. The thesis that cinema transfigures the world of subjects 

through phenomenological education runs, above all, through the understanding of being-in-

the-world, of the body as a protagonist who tensions towards the world and others to build, 

recreate themselves if. Finally, a phenomenological education is also an intercorporeal 

education; an intentional education, since films demand that the viewer elaborate the meaning, 

that it opens the space for his own transformation and his relationship with the world. 

Keywords: Body, Phenomenology, Phenomenological Education, Cinema, Merleau-Ponty. 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

 

Le cinéma transfigure le monde des sujets à travers une éducation phénoménologique. Cette 

thèse est confirmée par la création du Projet Cineduc: Corps, Phénoménologie et Education, 

qui différencie la perception des jeunes lycéens, en présentant des films sur la culture des 

jeunes. La recherche vise à comprendre le cinéma comme un phénomène capable d'élargir 

les horizons de la compréhension éducative, à travers l'éducation phénoménologique, aux 

yeux des jeunes protagonistes de CINEDUC; en outre, nous visons également à étudier 

comment l'expérience empathique de ces sujets dans l'expérience cinématographique peut 

contribuer à la compréhension esthétique et sensible du regard et de la vue, , identifiant les 

éléments liés à l'intentionnalité du corps. L'attitude phénoménologique du philosophe Merleau-

Ponty apparaît comme un apport méthodologique de cette étude, avec la variation imaginative 

comme stratégie de réduction phénoménologique. L'analyse des données a été effectuée à 

l'aide d'un script de recherche préalablement préparé. Dans ce document, les étudiants ont 

été interrogés sur la façon dont les sensations suscitées dans le film les touchaient, ainsi que 

sur la façon dont les images, les scènes et les perceptions découlant de l'expérience du 

cinéma se rapportaient à leur vie quotidienne. Les notions thématiques de la recherche étaient 

les suivantes: L’expérience vécue, L’intentionnalité de la conscience et L’education 

phénoménologique. L'éducation phénoménologique proposée par le regard des Protagonistes 

de CINEDUC correspond à une communion de corps, sensations, affections. La thèse selon 

laquelle le cinéma transfigure le monde des sujets par l'éducation phénoménologique passe 

avant tout par la compréhension de l'être-dans-le-monde, du corps en tant que protagoniste 

qui tend vers le monde et les autres pour se construire, se recréer si. Enfin, une éducation 

phénoménologique est aussi une éducation intercorporelle; une éducation intentionnelle 

puisque les films exigent que le spectateur élabore le sens, qu'il ouvre l'espace pour sa propre 

transformation et sa relation au monde. 

Mots-clés: Corps, Phénoménologie, Enseignement Phénoménologique, Cinéma, Merleau-

Ponty. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cinema transfigura o mundo dos sujeitos por meio da educação 

fenomenológica. Essa tese se confirma a partir da criação do Projeto Cineduc: Corpo, 

Fenomenologia e Educação, que diferencia a percepção de jovens adolescentes do 

ensino médio, apresentando filmes sobre a cultura jovem. Um projeto que nos 

oportunizou ver a existência de uma educação dos sentidos imersa no espaço entre 

o olhar e ver as imagens do cinema, a partir do prisma desses jovens que aqui 

chamamos de Protagonistas1.  

O projeto CINEDUC se configura como um desdobramento do projeto 

CINESTESIA, um projeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Estesia: corpo, 

fenomenologia e movimento, no Laboratório VER (Visibilidades do Corpo e da Cultura 

de Movimento), no Departamento de Educação Física da UFRN, sob a coordenação 

da professora Terezinha Petrucia da Nóbrega. Trata-se de um projeto que tem como 

foco a compreensão do corpo e da cultura de movimento a partir da experiência do 

cinema. O CINEDUC propõe a realização de encontros entre jovens escolares do 

ensino médio para a apreciação estética de filmes, com o ensejo de fomentar e discutir 

sobre diversos temas presentes no universo juvenil.  

Embora o CINEDUC tenha como Protagonistas jovens adolescentes, o projeto 

não apresenta em seu escopo uma dimensão educativa vivenciada no interior da 

escola. Realizado no Laboratório VER - Visibilidades do Corpo e da Cultura de 

Movimento, no Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio 

 
1 No texto, nossos jovens adolescentes serão também chamados de Protagonistas, sempre o a 
inicial maiúscula, para que não ocorrar com os personagens existentes nos filmes. 
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Grande do Norte, as raízes de uma educação fenomenológica aqui proposta não se 

resume a temas ou conteúdos exclusivamente escolares, de nenhum currículo 

previamente estabelecido, mas sim do roteiro existencial compartilhado por cada 

Protagonista.  

A partir dos olhares dos jovens Protagonistas, as cenas que se seguem atentam 

para uma abertura sobre o campo da experiência fenomenológica do corpo na 

experiência do cinema. Experiências que se coadunam nos depoimentos desses 

adolescentes encontrando elementos significativos que corroboram para 

compreendermos que reaprender a ver o mundo é, ao mesmo tempo, recriar o ser-

no-mundo.  

Merleau-Ponty (2011), ao afirmar que reaprender a ver o mundo significa 

retornar ao mundo de nossa percepção, ao mundo sensível, do qual o intelectualismo 

e o empirismo durante muito tempo nos fizeram desaprender a ver. Segundo o autor, 

é necessário subverter os representacionismos propostos por essas correntes para 

que possamos encontrar o mundo que verdadeiramente habitamos, do qual as nossas 

sensações nos oportunizam a conhecer. É por esse prisma que se  guia esse estudo, 

ao passo que busca instituir relações relações fenomenoçógicas entre corpo, cinema 

e educação, partindo das sensações dos sujeitos suscitadas na experiência fílmica 

como norte de investigação. 

Maturana e Varela (2010), ao discordarem da visão representacionista do 

mundo, afirmam que somos constantemente motivados e modificados por aquilo que 

olhamos, vemos e sentimos, numa organização circular entre o ser e o meio, a ação 

e a experiência, da qual eles chamaram de autopoietica. A autopoiesis compreende 

uma relação entre o fazer e o conhecer, de modo que o conhecimento daquilo que 

vemos transforma o mundo em nosso entorno, do mesmo modo que por ele também 
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somos construídos (MATURANA e VARELA, 2010).  

 Para Merleau-Ponty (2004), o olhar e o ver o mundo são processos diferentes 

que fazem parte do mesmo sistema fenomenal na aquisição simbólica dos fenômenos 

do mundo. O olho que olha visa mais do que os processos naturais do corpo, mas 

integra já na sua ação os dados sensíveis daquilo que é olhado; do mesmo modo, a 

visão que temos das coisas, em comunhão com os movimentos dos nossos olhos, 

não se cumpre no interior de uma consciência destacada do mundo, mas se cumpre 

nas coisas mesmas, e o vidente se aproxima do mundo e faz este se abrir para si por 

intermédio de seu olhar, de modo que “a visão so se aprende no exercício de ver 

(MERLEAU-PONTY, 2004b, 16). Olhar e ver para além de puro determinismos, 

portanto, compreendem um ato educativo. 

Para Freire (2015), a educação não deve ser considerada um fenômeno 

unilateral de transferência de conhecimentos, mas que expressa um processo de 

intercomunicação dialógica entre os sujeitos. A ação dialógica deve tomar o espaço 

de uma educação tecnicista, esta pautada numa dimensão mecânica do processo 

educativo. Ela parte do pressuposto de que é possível transformar o ser e a sua 

realidade por meio da práxis2 que os envolvem, uma ação que se desmembra em uma 

reflexão ampliada sobre o mundo e sobre os próprios sujeitos nela envolvidos. Tal 

praxis é a fonte de conhecimento para a criação do próprio ser, pelo amor, pela 

solidariedade, enfim, pela dimensão afetiva que propõe o contato direto com os outros 

sujeitos, com a história, com a cultura.  

Embora não tenha escrito diretamente sobre a temática da educação, Merleau-

Ponty (2006) nos oportuniza compreender a noção da fenomenologia como 

 
2A noção de práxis proposta pelo autor se refere a ação que se desmembra em reflexão, numa 
verdadeira transformação da realidade do mundo e do próprio homem; fonte de conhecimento 
para a criação do próprio ser. 
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protagonista de uma educação sensível, ao passo que afirma que ela propõe uma 

transfiguração do ser por meio de um Logos Estético. Com esta noção, o filósofo abre 

um novo percurso sobre o conhecimento do corpo, que se expressa no mundo por um 

ato relacional, que envolve o sujeito, o outrem e o mundo.  

Para Merleau-Ponty (2011), o corpo não deve ser comparado a um objeto físico, 

mas sim a uma obra de arte. Assim como um quadro, um poema, ele vai além de 

meros fenômenos de significações simples, unilaterais, expressando-se para além do 

próprio poder de significar. Unindo o ato expressivo e a sua expressão, o corpo tem 

uma maneira muito particular de habitar o mundo. Ele não se resume a uma matéria 

que por ele corre o pensamento, como pretendeu a ciência clássica, mas por sua 

potencialidade criativa. É nesse quesito que o corpo se encontra reportado no campo 

do “eu posso”, não do “eu penso”. “É nesse sentido que nosso corpo é comparável a 

uma obra de arte. Ele é um nó e significações vivas e não a lei de um certo número 

de co-variantes” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 210).   

Merleau-Ponty (1983), em sua reflexão sobre o cinema, afirma que o filme é um 

objeto percebível que distende a percepção que temos do comportamento do outrem 

por meio do ritmo cinematográfico. Assim, o entrecho cinematográfico nos oportuniza 

a compreensão do cinema como um fenômeno que figura no mundo como uma 

matéria que potencializa novos modos de perceber a realidade, alargando nossa 

reflexão sobre o mundo. Ele nos dá a conduta, a fisionomia viva dos gestos, a 

vertigem, as emoções de um personagem, desorganizando a nossa imaginação para 

fazermos emergir uma visão original de nossa própria imagem, do outrem e das coisas 

do mundo. É com base nesse pensamento que as noções de imagem corporal, 

fisionomia, somadas a de esquema corporal surgem como fenômenos de suma 

importância para a compreensão dessse estudo, pois a paritr delas desbravamos a 
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compreender também como o cinema se configura como uma educação 

fenomenológica.  

Para Merleau-Ponty (2006), as noções de imagem do corpo, fisionomia e 

esquema corporal possuem algo de comum acordo: a relação com o outrem. Essas 

noções não se reduzem a atitudes advindas das profundezas de nosso espírito, mas 

de um processo que engloba a nossa percepção sobre um fundo da percepção de 

outrem, envolvendo a dimensão simbólica, motriz e afetiva de um ser selvagem, de 

um ser de criação. No desenvolvimento desse trabalho, tais noções se consolidam de 

uma maneira significativa para a compreensão de como o cinema possibilita outros 

percursos existenciais. 

Encontramos em Morin (1997) outro ponto significativo sobre a relação que o 

homem estabelece com as imagens móveis do cinema, a partir da compreensão de 

uma participação afetiva. Projetamos o nosso próprio ser individual nas imagens, num 

processo que une magia3 e subjetividade na origem  do movimento cinematográfico. 

A partir disso, compreendemos como no cinema corpo e imagem são correlatos de 

um processo que visa o alargamento da imagem do nosso próprio eu, do outrem e do 

mundo. No cinema, o sonho se desliga de nossa interioridade para se fazer corpo com 

o mundo, de modo que essa identificação com a imagem móvel “convida a uma 

identificação do outro comigo: esse outro tornou-se assimilável” (MORIN, 1997, p. 

146).  

Em nossa busca sobre os estudos que envolvem a temática dessa pesquisa, 

procuramos na literatura sobre referências que apresentam relação entre o corpo, a 

fenomenologia e o cinema, como também outros que incluam projetos de cinema com 

 
3 Para o autor, a noção de magia  corresponde à visão subjetiva que se vê real e objetiva. 



17 

 

um intento educativo. Nossa investigação se restringiu aos trabalhos realizados na 

última década, escolhendo periódicos que apresentam um número significativo de 

estudos sobre nossa temática,  

A cinematografia surge também fortemente relacionada ao campo da 

educação, a partir da realização de projetos, principalmente no espaço escolar. Esses 

trabalhos reforçam a ideia da importância do uso da cinematografia como uma 

ferramenta importante para a prática pedagógica que oportuniza melhorar e a relação 

de ensino-aprendizagem, envolvendo professores e alunos no processo de aprender 

os conteúdos escolares (ALMEIDA, 2011; BRUZZO, 2018; CANTO, 2016; LINO, 2012; 

CHRISTOFOLETTI, 2009; VICENTIN, 2013). Muitos desses trabalhos partem de 

questionamentos de como o cinema se configura de fato como um instrumento 

didático para a criação de novas propostas pedagógicas na escola e mesmo no ensino 

superior.  

Outros estudos partem do projeto como um meio de aprendizagem do próprio 

cinema, e como isso produz uma educação para a vida, produzindo novas formas de 

pensar e agir (FERRARI, 2015; MACHADO, 2016; ALBUQUERQUE, 2012; 

GONÇALVES, 2013). Mesmo que esses projetos tenham uma proposta que não 

esteja diretamente relacionado com os conteúdos do ambiente escolar, eles são 

realizados seguindo a lógica do tempo e de outras normas impostas pelo caráter 

imposto pela educação escolar.  

Além desses projetos anteriormente citados, outros compreendem um caráter 

educativo envolvendo a representatividade da juventude na contemporaneidade. 

Alguns desses trabalhos apresentam, por exemplo, a maneira como os jovens 

apresentam um modo de interação com o corpo tecnográfico do cinema (FERREIRA, 

2015), como compreendem as representações de homossexualidadE, de gênero e de 
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sexualidade (REZENDE, 2018), ou de como a representação da juventude no cinema 

está intimamente interligada com o aumento de consumo  de produtos da industria 

cultural (LIMA, 2018).  

Outros estudos mantêm uma proximidade maior com o nosso, abarcando a 

relação do corpo, educação e cinema por um viés mais filosófico, não se reduzindo ao 

caráter escolar propriamente dito. Nesse encontro, destacamos o trabalho de Siqueira 

(2015), que visa investigar como os espectadores percebem e compreendem a nova 

forma de linguagem do cinema digital, o de  Hilgert (2014),  que envolve a questão da 

alteridade na relação entre o olhar, o outro e o cinema, o de Fonseca, ao questionar 

ainda no seu título sobre o que pode o cinema, compreendendo o caráter inventivo do 

si e do outro por meio  das imagens do cinema, e Medeiros (2015), que propõe a 

perspectiva da experiência do cinema como possibilidade de uma educação da 

sensibilidade, reconhecendo os efeitos que a cinematografia produz no sentir, pensar 

e agir humano. 

Além desses estudos, destacamos ainda o trabalho de Durte (2002), com seu 

livro intitulado Cinema e Educação, que figura em vários desses trabalhos – incluindo 

o nosso –, com o propósito político, cultural e educativo para oferecer uma proposta 

do uso no cinema no âmbito educativo para além de um mero ilustrador de conteúdos. 

É partindo disso que a autora evidencia a força do cinema como um meio de expandir 

os horizontes educativos, não se configurando como um mero instrumento 

pedagógico a serviço da escola, mas aquilo que propõe um outro olhar sobre a cultura, 

sobre a vida. 

A partir das aproximações e das dissonâncias encontradas entre esses 

trabalhos com o nosso estudo, acreditamos que este pode abrir outros rumos para o 

campo da educação, partindo do solo da fenomenologia como campo significativo 
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para se pensar numa educação pautada na experiência vivida. Nessa sentido, o 

presente estudo vem a somar com os trabalhos já desenvolvidos sobre a relação entre 

a área da educação e da cinematografia, ampliando a compreensão deste último como 

uma ferramenta de transformação, criação do ser por meio das sensações suscitadas 

na experiência do olhar e ver suas imagens. 

Segundo Moura e Zucchetti (2019), a dimensão educativa dos projetos não-

escolares visam a quebra de certas barreiras impostas pela educação escolar, 

principalmente quando esta impõe um pedagogismo utilitário, centrada em uma 

progressão ávida de funcionalidade comum a todos os educandos. Contrariamente, 

os autores propõe que a dimensão educativa não-escolar é experiência que instaura 

mundos, imersa num tempo infinitesimal, cuja natureza é a própria desnaturalização 

do já instituído, construído pelas relações sensíveis entre os sujeitos. Com base nisso, 

compreendemos o CINEDUC como um espaço de fluidez, que propõe uma educação 

fenomenológica a partir da comunicabilidade dos sentidos expressos na dimensão 

dialógica que surge nas falas dos protagonistas desse processo. 

 Nossa intenção ainda aqui é dar continuidade aos trabalhos que já vem sendo 

desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Estesia – Corpo, fenomenologia e Movimento. 

Dentre eles, destacamos os de, Lima Neto (2015), Silva (2018), Chaves (2016; 2019) 

Sebastião (2016), além das produções de Nóbrega (2016; 2018; 2018b), pois abriram 

espaços de discussões sobre os tema da corporeidade, da motricidade do olhar, da 

expressividade no cinema, contribuindo para alargar a compreensão de corpo, 

percepção, do esquema corporal, da sensibilidade para as áreas da Educação Física, 

da Educação e da Filosofia.  

A elaboração da tese aqui defendida, bem como a criação do CINEDUC, 

confunde-se em certo ponto com a trajetória de minha vida acadêmica e profissional. 
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Os estudos envolvendo cinema e as reflexões sobre o corpo surgiram ainda quando  

estudante de Educação Física da UFRN, membro da iniciação científica dos 

Grupos de Pesquisas Corpo e Cultura de Movimento – GEPEC. Posteriormente, já no 

mestrado e membro do Grupo de Pesquisa Estesia – Corpo, fenomenologia e 

Movimento, aprofundei ainda mais minhas inquietações sobre essa temática para o 

campo da Educação Física, com um estudo sobre o corpo, a percepção e a cultura de 

movimento no cinema, no Programa de Pós-Graduação em Educação Física - UFRN. 

Em seguida, já como professor do ensino público,  pude expor o meu estudo sobre a 

o corpo e o cinema por uma outra perspectiva, o que foi determinante para prosseguir 

nessa jornada existencial e acadêmica, agora com o ensejo de endossar o universo 

da área da educação. 

 A criação do projeto CINEDUC não se deu distanciada do que ocorre no 

universo complexo que envolve a vida dos jovens. Dentre os mais variados temas 

expressos nos filmes exibidos, estão os mais diversos, tais como gravidez na 

adolescência, vida sexual ativa, abuso do álcool, tabagismo e outros tipos de drogas, 

problemas com a imagem corporal, com a família e com a escola, além de outros que 

estão fortemente presentes na vida desses sujeitos.  

Segundo os resultados da pesquisa ERICA (2016), nas últimas duas décadas 

os padrões de adoecimento de adolescentes e jovens vem se agravando 

consideravelmente. Tal pesquisa buscou avaliar importantes aspectos da vida do 

adolescente brasileiro de escolas públicas e privadas, incluíndo a saúde mental e 

comportamentos geralmente iniciados nessa fase. Esse estudo evidenciou que muitos 

transtornos mentais comuns (TMC), tais depressão, ansiedade e outras doenças 

psicosomáticas, além de outros problemas de condutas, apresentaram um 

crescimento significativo na vida dos adolescentes. Esses problemas são os maiores 
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responsáveis para que boa parcela dos jovens venham a ter prejuízos na vida escolar, 

nas relações familiares e sociais, sendo muitas vezes também amplificados por essas 

instituições, o que pode se estender, inclusive, para a vida adulta desses sujeitos.  

Tendo em vista o drama existencial que muitos de nossos jovens enfrentam em 

sua vida, em seu cotidiano, um projeto como o CINEDUC oportuniza a ampliar os 

horizontes de significações sobre o campo da educação, fazendo emergir um reduto 

para que muitos estudantes possam amplificar a voz de suas experiências vividas e, 

ao mesmo tempo, comunicá-las a tantas outras. Se tantos jovens hoje sofrem pela 

impossibilidade de enxergar um sentido para o seu próprio viver por uma espécie de 

“anestesia sensível”, um distanciamento do mundo de nossas sensações, pensar 

numa educação que se ancora na sensibilidade como um meio primordial de 

reaprender a ver o mundo em sua infinitude parece-nos um percurso muito importante 

a seguir.  

Isso compreendido, apontamos agora os questionamentos que nos provocaram 

a abertura de caminhos para compreender o cinema como possibilidade para uma 

educação fenomenológica: a percepção dos estudantes confirma a proposição de que 

há uma educação fenomenológica no cinema? O que a apreciação dos alunos sobre 

os filmes exibidos no Cineduc aponta como horizontes de sentido para a 

educação?  Como esses olhares podem fornecer as ferramentas para uma reflexão 

sobre a vivência intercorpórea e empática na educação dos sujeitos?  

A pesquisa visa compreender o cinema como um fenômeno que possibilita 

capaz de ampliar os horizontes da compreensão educacional, por meio de uma 

educação fenomenológica, a partir dos olhares dos jovens Protagonistas do 

CINEDUC; além disso,  objetivamos também investigar como a experiência empática 

desses sujeitos na experiência cinematográfica pode contribuir para a compreensão 
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estética e sensível do olhar e do ver, identificando os elementos relacionados à 

intercorporeidade, imagem corporal e o esquema corporal para a expressão do corpo.  

Merleau-Ponty (2004), partindo do universo pictural da arte moderna,  institui 

um novo pensamento filosófico, ao afirmar que a experiência que temos diante de uma 

obra de arte é subsidiada por um conhecimento sensível, por um Logos estético. Esse 

conhecimento oportuniza uma experiência estética, uma nova maneira de interpretar 

o mundo, a realidade, comunicando o sujeito ao outrem e ao mundo por uma 

racionalidade ampliada, sensível. O filósofo ratifica a necessidade do retorno às coisas 

mesmas, de olhar e ver a realidade com as lentes de nossa sensorialidade para 

termos acesso ao mundo verdadeiro, ao mundo de nossa percepção.  Na arte, vemos 

do mundo mais do que os olhos pragmáticos do senso comum pode nos fazer 

conhecer. 

Loreto e Silva (1995), de uma maneira análoga, apresenta o conceito de 

experiência estética para além da experiência pura do belo, mas da integração do 

sujeito e do objeto por intermédio de uma linguagem expressiva. Ancoradas no 

pensamento filosófico de Merleau-Ponty,  corroboram com a compreensão de estética 

como potencialidade do corpo em ter acesso ao conhecimento por meio dos sentidos, 

das sensações. 

É no jogo sensível que envolve o corpo, a fenomenologia e a educação e 

devemos caminhar para a compreensão do cinema como um fenômeno que institui 

uma dimensão educativa. Ao alçar a ponte para um mundo de cores, de sons, de 

ritmos propostos pelas imagens em movimento da cinematografia, encontramos um 

solo fértil de sonhos, desejos, de sensibilidades.  

 É partindo do intuito de ampliar os debates nos campos da educação que 

traremos os dados obtidos na experiência perceptiva desses estudantes como base 
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crucial para a compreensão do cinema como uma educação fenomenológica, que 

nasce por meio dos seus olhares.  

 O cinema educa (LIMA NETO; NÓBREGA, 2014; 2018). Educa o olhar, o sentir, 

o corpo. Ele nos ensina pela linguagem criadora de suas imagens simbólicas, 

estesiológicas, novas maneiras de ver o mundo, de criar novos regimes de visibilidade 

e de expressão para o corpo.  

 Nesse contexto do cinema como um fenômeno educativo para a transfiguração 

de mundo dos sujeitos, trazemos a atitude fenomenológica do filósofo francês 

Merleau-Ponty como aporte metodológico para se pensar nessa educação. Nessa 

oportunidade, fizemos usos das seguintes obras: “Fenomenologia da Percepção” 

(1999), “Conversas” (2004a), “O Olho e o Espírito” (2004b), “Ensaio sobre o cinema e 

a nova psicologia” (1983) e “O visível e o Invisível” (2012).  

  É necessário reconhecer, aqui, que antes de ser um método filosófico, a 

fenomenologia existe como um movimento, uma atitude perante o mundo (MERLEAU-

PONTY, 1999). Essa atitude tem como intenção repor a essência na existência, de 

forma que se encontram incrustadas uma na outra. Nisso, a investigação 

fenomenológica não busca encontrar um sentido puro das coisas, mas sim interrogar 

nossa experiência. Assim, o referido método tem como intuito descrever os fenômenos 

tais como eles se manifestam ao nosso olhar.  

  A fenomenologia é também um método indireto, busca atingir o sentido das 

coisas por meio de uma linguagem viva. Para Merleau-Ponty (2004), a linguagem 

indireta é uma modalidade corpórea que não busca um pensamento para expressar 

algo, mas encontra no silêncio o modo ativo de sua expressão para um sentido sempre 

nascente. Então, partimos do cinema como uma linguagem indireta, que por meio de 

suas imagens móveis nos abre um campo sensível para a reflexão sobre o corpo, 
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pelas significações que despertam no encontro com o nosso olhar. 

  Os personagens fílmicos e as relações que eles constroem com sua história, 

os espaços vividos e sua cultura permitem-nos compreender o quão eles parecem ser 

tão íntimos a nós, o que faz com que possamos sentir, chorar, sorrir e solidarizarmo-

nos uns com os outros, pela carne do visível que eles despertam. Desse modo, eles 

despertam em nós um sentimento de co-pertença, permitindo que misturemos a nossa 

existência e o nosso vivido aos mistérios produzidos pelas imagens cinematográficas.  

 No desenvolvimento da pesquisa fenomenológica, a experiência vivida é uma 

noção fundamental para a compreensão do fenômeno estudado (MERLEAU-PONTY, 

2011). Essa atitude  é necessária, porém é importante compreender que não se trata 

puramente das experiências conscientes, mas de que também há um fundo imemorial 

de nossa existência que marca o nosso mundo-vida. No ato de olhar, toda a 

historicidade do nosso corpo  emerge para que possamos comunicar os significados 

de nossa experiência com os significados visíveis nas imagens, compreendendo o 

sensível como um meio importante para desvelar o conhecimento e a realidade. 

Assim, compreender o que nossos jovens protagonistas tem a dizer sobre as imagens 

é necessário compreender que suas percepções trazem em sua expressão o rastro 

sensível de toda sua vida.   

Os filmes escolhidos para o projeto trazem à tona os mais variados temas que 

envolvem o universo da cultura jovem em nossa contemporaneidade, partindo 

prioritariamente da intencionalidade dos protagonistas. Merleau-Ponty (2011) afirma 

que, além de uma intecionalidade de juízo, de nossas vontades, expressa no campo 

consciente, há ainda uma intencionalidade operante que encontra nas suas raízes 

sensíveis um poder para além da pura vontade de um intelectualismo puro sobre o 

mundo, e aquém de uma intenção total que se apropria dos nossos desejos, afetos, 



25 

 

numa circularidade imanente com o mundo, e que nos guia enquanto seres no mundo. 

Nesse sentido, a escolha dos filmes se deu a partir de reuniões preliminares na escola 

estadual Régulo Tinôco, em que os adolescentes debateram sobre diferentes temas 

sobre a juventude e sobre os filmes que abarcam esses temas. Em conjunto, os jovens 

elencaram vários filmes sobre a adolescência, até chegar num consenso sobre quais 

seriam os mais relevantes para a discussão futura. 

Além disso, foi levado em consideração a faixa etária dos jovens protagonistas, 

com idade mínina de 14 anos. Com essa classsificação indicativa contemplamos uma 

maior parcela de jovens do ensino médio que teriam a possibilidade de participar do 

projeto. Dentre esses temas estão a gravidez na adolescência, uso de drogas, 

violência, sexualidade, estética, ética, dentre outros que estão expresso nas 

instituições familiar, escolar, esportivas, e as demais que permeiam o universo juvenil.  

Os filmes escolhidos pelos jovens foram: Juno (2008), Preciosa (2010), Diário 

de Um Adolescente (1995), Her (2014), As vantagens de Ser Invisível (2012) e Minding 

The Gap (2018). Os filmes apresentam, de um modo em geral, aspectos que envolvem 

a resiliência de jovens imersos em vários dramas que, não obstante, permeiam 

também o mundo vivido dos nossos jovens protagonistas, dando-nos substancialidade 

para a abertura dos diálogos com esses sujeitos.  A compreender o cinema como uma 

matéria sensível para o nosso ensejo, é necessário que lancemos às suas imagens 

um olhar de estranheza, que realizemos uma redução fenomenológica.  

  A noção de redução vai além da ideia de análise simples e restrita do 

fenômeno; antes, o reduz para poder abrir novas possibilidades de significações 

acerca do fenômeno que se olha, numa atitude de admiração com o mundo, tirando 

dele toda a nossa familiaridade (MERLEAU-PONTY, 1999). É no recuar, no 

distanciamento que temos do fenômeno investigado que podemos melhor 
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compreendê-lo, muito embora nunca se trata de uma posse completa.  Ao suspender 

nossas crenças àquilo que estamos a ver (epoché), devemos descrever o fenômeno 

sem as amarras de teorias, hipóteses, pressupostos previamente já suscitados, e 

descrevê-lo da maneira mais liberta que ele possa aparecer ao nosso olhar.  

  Ainda sobre a redução fenomenológica, não se trata então de um pensamento 

de sobrevoo sobre as coisas, mas de um ato que “distende os fios intencionais que 

nos ligam ao mundo para fazê-los aparecer, ela só é consciência do mundo porque o 

revela como estranho e paradoxal” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 10). Assim sendo, 

na análise dos filmes devemos, pois, lançar um olhar que antes é interrogação, do que 

crer já ter desvelado seus mistérios.  

Nessa trajetória de pesquisa fenomenológica, a variação imaginativa 

apresenta-se como uma estratégia que compõe a redução fenomenológica. A 

imaginação não pode ser tratada como um simples ato mental; deve ser relacionada 

à experiência vivida, em que os processos mentais estão integrados indivisamente 

aos corporais, favorecendo a percepção de novos horizontes de significação para o 

conhecimento do fenômeno (MARTINS, 2003, p. 79). Sobre essa fase da pesquisa, 

ela “consiste em refletir sobre as partes da experiência que nos parecem possuir 

significados cognitivos, afetivos e conativos e, sistematicamente, imaginar cada parte 

como estando presente ou ausente na experiência” (IDEM, 1992, p. 60). 

  Por meio da variação imaginativa, compreendendo o ato imaginativo como a 

expressão do ser-no-mundo, a experiência do cinema se configura como um caminho 

significativo para compreender o mundo vida dos nossos protagonistas.  

A análise dos dados foi feita por meio de um roteiro de pesquisa previamente 

elaborado. Nele, os estudantes são perguntados sobre como as sensações suscitadas 

no filme os tocou, além de como as imagens, as cenas e as percepções advindas da 
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experiência do cinema se relaciona com o seu cotidiano, com o seu contexto vivido; 

outro detalhe importante é que em meio ao diálogo novas questões podem ir sendo 

introduzidas, com o intuito de instigar mais ainda as discussões sobre as emoções, os 

seus sentimentos que surgem no encontro da imagens móveis do cinema com os 

olhares a elas lançados.  

Os diálogos dos jovens protagonistas foram feitos após cada sessão, sendo 

todos esses momentos gravados por uma câmera. Além disso,  eles foram orientados 

a criar seus depoimentos pela escrita, nos quais contam como a experiência do 

Cineduc deu à refletir sobre o seu contexto vivido. 

Junto aos testemunhos dos jovens sobre o CINEDUC, realizamos também a 

análise dos filmes  apresentados no projeto, como um meio de criar um material 

norteador para os momentos de diálogos. Isso se deu partir da configuração de uma 

Ficha de Análise (NÓBREGA, 2011), em que conta com a composição, num primeiro 

momento, dos elementos técnicos da cinematografia, e, num segundo momento, dos 

elementos concernentes aos temas da pesquisa.  

  Na primeira parte, destacamos alguns elementos da técnica cinematográfica 

proposto por Aumont (2007) e Martin (2007). Segundo os autores, os elementos 

técnicos como o argumento, foco narrativo, o figurino, cenário, a sonorização, 

iluminação, câmara e fotografia se configuram como substratos de significação nos 

filmes.  Os seguintes elementos imagéticos são meios fundamentais para a dimensão 

semântica de um filme.   

O argumento refere-se ao sumário da história, motivação dos personagens, 

enredo. O foco narrativo envolve a perspectiva na qual a história é contada (subjetiva 

– visão personagem; objetiva). A trilha sonora e a sonorização dizem respeito à parte 

musical, efeitos sonoros, ruídos, diálogos ou falas, silêncios, som em off ou real. A 
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fotografia engloba as cores, os tons predominantes, o contraste (luz e sombra) e 

efeitos de iluminação (foco, penumbra, etc). Os efeitos da câmera, por fim, 

correspondem desde a animação até efeitos gráficos, trucagem, fusão e movimentos 

que trazem o enquadramento, planos – Plano Geral; Plano Médio (pessoas, objetos); 

Primeiro Plano (Rosto); americano (do rosto até a cintura), plongée (visão de cima), 

contra-plongée (a objetiva apresenta uma visão de baixo para cima), travelings 

(movimentos laterais, para frente e para trás, panorâmica) (AUMONT, 2007; MARTIN, 

2007). 

  No segundo momento da ficha, mais diretamente ligado a compreensão de 

educação fenomenológica no cinema, tomaremos como norte a descrição e análise 

de cenas emblemáticas, considerando os aspectos relativos as noções tratadas nesse 

estudo: a experiência vivida, a intencionalidade da consciência e a educação 

fenomenológica. a  Essas noções temáticas do nosso estudo serviram tanto para 

nortear a Ficha de Anáise dos filmes, como também os depoimentos obtidos na 

experiência fílmica dos adolescentes. 

Na temática da experiência vivida, descrevemos as aproximações e 

dissonâncias desse tema, relacionando a percepção dos Protagonistas com a análise 

fenomenológica, principalmente sobre aquilo que o filósofo destaca sobre a 

simbologia do olhar. Merleau-Ponty (2004b) afima que a dimensão simbólica do olhar 

corresponde a  um ato de criação de sentidos, que surge da íntima ligação entre o 

corpo que percebe e se movimenta junto aos outros e às coisas do mundo. Nesse 

sentido, tomaremos como indicativos corporais as dimensões simbólicas do olhar dos 

jovens expresso nas imagens, ou seja, as perspectivas criadas referentes às 

expressões fisionômicas que elaboram em contato com as imagens fílmicas e das 

relações que estabelecem com o seu contexto vivido, suas percepções sobre o 
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fenômeno olhado e sua significação, ou seja, seus olhares que são lançados aos 

objetos, aos personagens, a percepção que tem sobre o conjunto das imagens móveis 

que olham, e de como isso ganhou corpo em seu contexto vivido, em suas 

experiências precedentes. 

Na temática do Intencionalidade da consciência serão descritos  os aspectos 

sensoriais, questões referentes a afetividade e a criação de novos sentidos por meio 

da experiência visível dos Protagonistas na apreciação estética dos filmes. Partindo 

da comprensão da intencionalidade proposto por Merleau-Ponty (1999) no seu sentido 

operante, antipredicativo, buscamos nesse ponto a intenção total dos jovens 

adolescentes, a estrutura dos sentidos que surgem na experiência do cinema em que 

eles encontrem, nestas, a própria estrutura de seu ser, que aqui partiu desde a escolha 

dos filmes, até as elaborações perceptivas a cerca do fenômeno fílmico. Nesse 

sentido, considerando o fenômeno visto um fato que expressa sua coesão no corpo e 

no mundo,  levaremos em consideração aquilo que os sujeitos manifestaram por meio 

dos afetos expressos no conjunto da imagem, como a música, as vivências empáticas, 

as percepções referentes à intercorporeidade, a partir dos sentidos que expressam 

significados concernentes a uma experiência de um corpo que sente, se move, que 

reaprende a ver o mundo que o cerca. 

Todos os passos do Projeto CINEDUC passou pela avaliação de um comitê de 

ética (CAAE: 10936919.8.0000.5292), tendo obtido o êxito para a sua realização. 

Nesse processo, reconhecemos como um fator preponderante para a execução do 

projeto a presença de um psicólogo, que orientou os jovens Protagonistas em diversos 

momentos do projeto. 

   Diante do que até agora foi dito, optamos por organizar nossa tese em três 

capítulos, dos quais intitulamos de Cenas. Apresentando conexões significativas entre 
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si e o outrem, além das cenas evidenciam a íntima relação entre  corpo,  

fenomenologia e educação se configura como temáticas significativas para a 

elaboração de nossa tese. 

Na Cena I abordamos as dimensões do olhar e do ver, partilhando reflexões 

sobre diferentes concepções acerca desses temas. Nesse espaço, veremos como 

ambos se configuram fenômenos importantes para a compreensão de uma educação 

fenomenológica no cinema.  

Nessa cena, em particular, faremos uso de um filme que traz questões técnicas 

e estéticas importantes sobre o olhar e o ver, como um contributo para ampliar a nossa 

proposição de tese. O filme é Janela da Alma (2001) dos cineastas João Jardim e 

Walter Carvalho, que apresenta tanto os diferentes comentários sobre a experiência 

do olhar e do ver, como também as próprias cenas se configuram como um material 

significativo para a compreensão de uma educação fenomenológica no cinema.  

  Na Cena II, o CINEDUC assume o seu protagonismo para visualizar a relação 

carnal entre o olhar dos estudantes e as imagens cinematográficas, identificando nos 

depoimentos dos estudantes os fios intencionais que permitem dialogar com a 

dimensão educativa na experiência do cinema. A partir desses dados, partimos em 

busca de encontrar zonas de significações acerca dos fenômenos que nos propõem 

pensar sobre elementos significativos que nos permitem compreender o cinema como 

uma educação fenomenológica. 

No capítulo III, avançamos na proposição de que há uma educação 

fenomenológica no cinema, dando ênfase a noção da educação como um fenômeno 

significativo para a transformação do ser. Para esse capítulo, partimos dos 

depoimentos dos estudantes suscitados no Festival CINEDUC, e dos seus 

comentários acerca de suas percepções sobre a sua própria participação ao longo do 
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projeto. 

O Festival CINEDUC foi realizado em 2019, no período de uma semana. O 

festival contou com três sessões de filmes: Meu nome é Ray (2015), Ferrugem (2018) 

e O mínimo para viver. A realização do festival serviu para ampliar os dados para o 

nosso intento, como também se configurou como um momento para que eles 

pudessem falar mais abertamente sobre suas percepções sobre a sua própria 

participação no projeto, e se ele pôde contribuir, de fato, para que esses jovens 

pudessem reaprender a ver o mundo a partir da experiência de partipar do projeto, e 

como isso se configura como uma educação fenomenológica.  

Os temas do corpo, da fenomenologia e da educação surgem nesse estudo 

como pontos nodais, que se comunicam e se configuram como protagonistas para 

apontarmos os horizontes de significações para uma educação fenomenológica no 

cinema. Eles oportunizam, a partir do CINEDUC, além da criação de uma teoria 

educativa, uma atitude. 

Nos anexos desse trabalho se encontram os instrumentos metodológicos da 

pesquisa, tais como o roteiro, as fichas de análise dos filmes e as transcrições e 

comentários dos jovens Protagonistas do CINEDUC, bem como os seus comentários 

sobre o projeto. No apêndice se encontram uma breve análise dos filmes que foram 

trabalhados no projeto, bem como o cartaz do Festival CINEDUC.  

 Articular o cinema com a compreensão de corpo, fenomenologia e educação, 

trata-se aqui de compreender  o cinema para além de uma simples concepção de um 

meio reflexivo sobre outros fenômenos da vida. Ele é o próprio agente transformador 

que nos educa por aquilo que o movimento de suas imagens encarna ao nosso olhar, 

e é sobre isso que aqui apresentamos, uma educação fenomenológica, que o olhar  e 

o ver se dispõem a fazer nascer.  
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 Na abertura de um diálogo sobre a tese do cinema como O cinema transfigura 

o mundo dos sujeitos por meio da educação fenomenológica, apresentamos nesse 

capítulo  como a trama do olhar e do ver junto à experiência fenomenológica do corpo 

no cinema surge como fundamento dessa educação. Ao abrir outras perspectivas 

sobre essas noções, abrimos também outros horizontes de significações referentes 

aos campos da corporeidade, da experiência estética e da expressividade humana, 

num diálogo que permeia diferentes visões sobre o corpo, o movimento e o próprio 

cinema. Para embasar as discussões aqui suscitadas sobre as temáticas de nossa 

primeira cena, traremos  o filme Janela da alma (2001), dos cineastas João Jardim e 

Walter Carvalho, em que os temas do ver e do olhar surgem por diferentes 

perspectivas, por difetentes discursos.  

Embarquemos então nessas imagens que evidenciam a cena do olhar e do ver 

como protagonistas de uma educação que compreende o corpo como uma obra de 

arte. 

O protagonismo do Olhar e do Ver na experiência do cinema 

O nascimento do cinema já suscitou de imediato  a necessidade de uma nova 

educação. “A chegada de um trem na estação”, dos irmãos Lumière, não marcou a 

história da humanidade apenas por ser o primeiro filme exibido publicamente no 

mundo, mas pela impressão de realidade nova que se abrira, da própria vida que 

parecia surgir na tela com toda a força e que implicara em novas questões ao olhar. 

Foi sobre esse fundo de impôr novas tessituras ao real que surgiu o cinema.  

Mesmo hoje, com o surgimento de novas tecnologias unidos com os processos 
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criativos de grandes artistas, o cinema implica novas maneiras de olhar, de ver, de nos 

relacionarmos com o mundo e o que compreendemos ser a realidade.  

Segundo Bernardet (2012), o desejo presente na cinestesia das imagens, 

mesmo antes do cinema, surge com o propósito de desvendar os mistérios do olhar 

pelos olhos da ciência.  Desde os aparelhos óticos criados por Muybridge, Marey e 

Demeny, até chegar o cinema dos irmãos Lumière, as imagens móveis deveriam 

evidenciar aquilo que não podíamos ver a olho nu. Decompôr o movimento, analisar 

o comportamento do corpo ou das coisas era algumas das proposições dessas 

experiências, de modo que a experiência direta do olhar não possibilitaria o acesso a 

verdadeira visão. Olhar e ver, nesse caso, eram vistos como processos discordantes. 

Só a minuscia de equipamentos sofisticados seriam capazes de encontrar, captar o 

mundo verdadeiro,  o mundo das essências.  

Segundo o pensamento clássico da visão, para obtermos o conhecimento do 

verdadeiro mundo devemos nos distanciar do mundo da percepção, das sensações 

de ver (MERLEAU-PONTY, 2004a). Não sentimos o que vemos. A intepretação do 

visto nos é dado por meio do olhar racional, extritamente interior. Os conceitos, as 

ideias que elaboramos sobre o outrem advém de um ato de “limpeza”, de retirar a 

impressão ilusória da realidade da frente do olho espiritual para que este possa 

capturar os dados de uma realidade que o nosso olho corporal impedia de ver.  

Em o Olho e o Espírito, o filósofo Merleau-Ponty (2004b) faz uma crítica severa 

às concepções que relegam as sensações do corpo frente a um juízo infalível, detentor 

exclusivo do saber  do mundo, tal como a dióptrica de Descartes. Baseada nos 

princípios da nova mecânica, tal pensamento compreendia que a experiência do ver 

só é possível pelo crivo do espírito, possibilitada por instrumentos ópticos capazes de 

desnudar os erros propostos pelos dados perceptivos. Nesse sentido, a visão 
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verdadeira é engendrada por um pensamento de ver, descontextualizado da dimensão 

sensível do corpo. 

Segundo Merleau-Ponty (2004b) a dimensão simbólica do olhar não se define 

por uma pura representação do fenômeno visto, como um pensamento de sobrevôo, 

mas antes pelo entrelaçamento motriz e perceptivo entre o sujeito que olha e a coisa 

percebida, do qual depende a visão. O filósofo afirma que os sentidos surgem da 

tensão que envolve o nosso corpo e a coisa como seres situados no mundo, de modo 

que os nossos olhos ao se moverem elaboram uma visibilidade secreta, despertando 

em cada olhar novas significações existenciais, novas modos de ver o mundo.  

O olhar e o ver são  processos ativos que evidenciam a força expressiva do 

corpo (MERLEAU-PONTY, 2004b). Nossos olhos não se configuram por simples  

receptores químicos e fisiológicos para a entrada da luz; antes, são os dispositivos 

que faz suscitar as relações constitutivas das coisas, despertando em cada ato, 

perspectivas, elaboração de sentidos nascentes sobre o que se olha, ao passo que 

por eles também é transformado, por uma lógica ampliada, pela metafísica da carne.  

A noção de Carne proposta pelo filósofo Merleau-Ponty (2007) surge como um 

campo ontológico em que a compreensão do ser precede a cisão entre subjetividade 

e objetividade. Tal noção possibilita uma análise ampliada da reflexão e da 

subjetividade, que nos permite pensar o corpo como veículo do ser no mundo; permite, 

ainda, que compreendamos, de um modo geral, um “eu” engajado que encontra na 

carne do mundo, da qual também faz parte, sua intenção total como um corpo vivo e 

atual, que integra à sua existência pessoal a de todas as coisas existentes, assim 

como as relações estabelecidas com os outros, com a cultura, história. 
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O que chamamos carne, essa massa interiormente trabalhada, não 

tem, portanto, nome em filosofia alguma. Meio fornecedor do objeto e 

do sujeito, não é o átomo do ser, o em si duro que reside num lugar e 

num momento únicos: pode-se perfeitamente dizer do meu corpo que 

ele não está alhures, mas não dizer que ele esteja aqui e agora, no 

sentido dos objetos; no entanto, minha visão não os sobrevoa, ela não 

é o ser que é todo saber, pois tem sua inércia e seus vínculos, dela. É 

preciso pensar a carne, não a partir das substâncias, corpo e espírito, 

pois seria então a união dos contraditórios, mas, dizíamos, como 

elemento, emblema concreto de uma maneira geral. Para começar, 

falamos sumariamente de uma reversibilidade do vidente no visível, 

do tacto e do tangível, É tempo de sublinhar que se trata de uma 

reversibilidade sempre imanente e nunca realizada de fato. Minha mão 

esquerda está sempre em vias de tocar a direita no ato de tocar as 

coisas, mas nunca chego a coincidência (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 

143). 

É a reversibilidade de nossos sentidos que nos põe presente nessa 

comunidade originária que agrega o corpo ao mundo.  É esse sentido da carne que 

faz despertar o nosso parentesco, nossa identidade com o mundo, e o que vemos só 

se faz possível pelo despertar motriz e simbólico do corpo, quando passo de tocado a 

tocante, daquele que é vidente para aquilo que é visto. Sobre isso, temos que: 

O corpo móvel conta com o mundo visível, faz parte dele, e por isso 

posso dirigí-lo no visível. [...] A visão depende do movimento. Só se vê 

o que se olha. [...] Meus deslocamentos por princípio figuram num 

canto de minha paisagem, estão reportados no mapa do visível. [...] 

Tudo o que vejo por princípio, está ao alcance do meu olhar, 

assinalado no mapa do ‘eu posso’ (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 15-

16) 
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 Visível e móvel, o nosso corpo figura entre as coisas,  anexa-se a elas, são 

partes de um mesmo ser carnal. O corpo não é um autômato, e o seu movimentar-se 

não é uma pura decisão de um espírito absoluto. Traçado de visão e movimento, o 

corpo está aí quando sua força motriz põe em dinamicidade os significados de nossa 

existência. Somos feitos do mesmo tecido carnal, e, nesse imbricamento,  temos 

acesso às coisas, podemos conhecê-la por uma sensibilidade ampliada, e não por 

meio de uma consciência destituída de um corpo. 

Em Merleau-Ponty (1983), a partir de sua reflexão sobre o cinema, afirma que 

a inteligência é que “trabalha” para a percepção. Segundo o filósofo, ancorado ainda 

na proposição de uma nova psicologia, não mais é o pensamento que constrói o 

mundo, mas a ele nos encontramos lançado pela tessitura sensível, e o cinema 

potencializa essa compreensão. Ainda segundo o filósofo, a cinematografia nos 

ensina de novo a observar o mundo, reconvocando toda a superfície de nosso ser; 

traz-nos de volta ao mundo percebido. Um filme não é, inicialmente, pensado, é 

percebido:  

Eis porque a expressão humana pode ser tão arrebatadora no cinema: 

este não nos proporciona os pensamentos do homem, como o fez o 

romance durante muito tempo; dá-nos a sua conduta ou o seu 

comportamento, e nos oferece diretamente esse modo peculiar de 

estar no mundo, de lidar com as coisas e com os seus semelhantes, 

que permanece, para nós, visível nos gestos, no olhar, na mímica, 

definindo com clareza cada pessoa que conhecemos (MERLEAU-

PONTY, 1983, p. 115-116) 

O exercício do nosso olhar no cinema surge como uma possibilidade de 

movimento para nós mesmos, por aquilo que o silêncio das imagens móveis faz 
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despertar: uma linguagem indireta (MERLEAU-PONTY, 1983). A linguagem do cinema 

é uma linguagem criativa, que ganha uma conformidade nova no conjunto global 

imposta pelas sucessões das imagens. Tal linguagem inaugura uma ontologia por 

meio da percepção cinestésica que nos dá a conduta, o comportamento humano, sua 

fisionomia. no encontro do movimento do olhar com o das imagens. 

A compreensão do cinema como uma linguagem indireta, viva, oferece-nos 

uma pista, um caminho para compreendermos que há uma educação no cinema, por 

meio da percepção cinestésica que compreende o encontro do olhar com o movimento 

das imagens. A cinematografia abre um campo de possibilidades de compreensão do 

humano, do mundo. Não são simples narrativas que vemos na tela, mas percepções 

nascentes que encarna  em nossos olhos a experiência de outrem, e por ela temos a 

consciência ampliada de nós mesmos. É próprio do olhar e do ver a compreensão de 

que o eu e o outrem existem em simultaneidade.  

Os corpos  imagéticos retratados no cinema não possuem carne, visceras, 

materialidade orgânica. Entretanto,  possuem uma outra materialidade, uma realidade 

que embora não coincida com a anatômica e fisiológica do corpo vivo, faz emergir 

novos percursos perceptivos e cinestésicos, transfigura o nosso o nosso esquema 

corporal, ao passo em que o nosso olhar converge para ver as imagens em movimento 

(LOPES, 2015). O cinema nos permite comprender que a nossa existência perpassa 

pela existência do outro, ele amplifica o nosso esquema corporal. 

Em Merleau-Ponty (1999),  o conceito de esquema corporal  nos faz penetrar 

na esfera da conjunção do eu e do mundo por uma espacialidade e temporalidade de 

situação. Retomados em sua significação pela cinestesia do meu corpo, pela sua 

motricidade, o corpo fenomenal age pelas forças integrativas entre percepção e 

movimento, formando um só sistema em contato direto com o outro e com o mundo. 
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A noção de esquema corporal nos dá base para a compreensão da dimensão poética 

do corpo, a partir do entrelaçamento do meu corpo e o do outro por uma espacialidade 

e temporalidade vivida. 

O esquema corporal “é uma maneira de exprimir que meu corpo está no mundo” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 147). Há uma intersensorialidade, ou melhor, uma 

intercorporeidade proposta pela unidade sensorimotora que institui sempre 

significações inéditas ao passo em que nos movimentamos e experienciamos o 

mundo circundante. É no entrelaçamento entre sensação e movimento  que surge a 

intencionaliadde do  corpo em querer se expressar, comunicar os sentidos de nossa 

experiência. O movimento do corpo tem uma lógica sensível, e é o sentido cinestésico 

que liga todos os outros de nossa existência a caminho do ato expressivo. 

A noção de corpo-próprio nos faz penetrar na esfera da conjunção do eu e do 

mundo por uma espacialidade e temporalidade de situação, retomados em sua 

significação pela cinestesia do meu corpo, pela sua motricidade (MERLEAU-PONTY, 

1999). Ele é a tradução de um corpo fenomenal, pelas forças integrativas entre 

percepção e movimento, que formam um só sistema em contato direto com o mundo 

circundante. Meu corpo não é uma soma de suas partes, nem é somente uma matéria 

disposta no espaço, mas é por ele, como um sujeito exemplar, que sente e é sentido, 

sujeito e objeto da existência, que nos fazemos meio de comunicação com o mundo. 

Lopes (2015), partindo do pensamento do filósofo Merleau-Ponty, evidencia 

que no cinema o nosso corpo-próprio e o esquema corporal se transfigura, ao passo 

em que o nosso olhar se conecta com as imagens móveis da cinematografia. Esse 

encontro motriz possibilita outros percursos perceptivos e cinestésicos ao espectador 

pela afetividade, fisionomias, técnicas de corpo. Quando sorrimos, choramos, nos 

assustamos e solidarizamos com aqueles personagens a desenhar suas ações no 
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conjunto imagético expresso na tela, estamos, ao mesmo tempo, criando novas 

configurações de ser e de nos movermos no tempo e no espaço. 

 Pensar nas noções de esquema corporal, corpo-próprio e fisionomia, 

relacionando-os com a experiência do cinema nos permite vislumbrar os caminhos de 

uma educação fenomenológica, obriga-nos a fugir do contexto da construção do 

conhececimento do mundo por uma razão pura. A cinematografia nos ensina que não 

há uma consciência descontextualizada da vida de toda gente, e é no corpo presente 

e atual que encontramos a abertura do mundo verdadeiro.  

Em Deleuze (1990), o cinema se relaciona intimamente com a experiência 

corpórea pelos “gestus” que as imagens fílmicas fazem emergir na experiência fílmica. 

Tal gestus se configura como o encadeamento das atitudes corporais que vão, no 

suceder das imagens, substituindo a pura associação delas. Nisso, as posturas, os 

desequilíbrios do corpo, as fisionomias, vão surgindo em coincidência com o próprio 

desenvolvimento das imagens, fazendo suscitar em nós, na leitura que fazemos de 

um personagem, do seu comportamento e de todos os elementos da imagem fílmica 

que se integram em nosso campo visual, ao nosso olhar, as relações que passamos 

a ter com uma temporalidade própria. Sobre tal noção, temos: 

O que chamamos de gestus em geral é o vínculo ou o enlace das 

atitudes entre si, a coordenação de umas com as outras. [...] Não é 

real nem imaginário, cotidiano nem cerimonial, mas situa-se na 

fronteira dos dois, e, por sua vez, remeterá ao exercício de um sentido 

verdadeiramente visionário. [...] A atitude do corpo é como uma 

imagem-tempo, que introduz o antes e o depois, no corpo, série do 

tempo; o gestus, porém, é outra imagem-tempo, simultaneidade de 

suas pontas, coexistência dos seus lençóis (DELEUZE, 1990, p. 231-

233) 
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 O gestus da cinematografia como uma imagem-tempo entrelaça todos os 

elementos presentes na imagem e mostra que eles partilham de um mesmo labor. Foi 

por esse pensar que o autor supracitado apontou, por exemplo, os sons, as luzes em 

Godard, ou o tempo e o espaço em Cassavetes, como atitudes do corpo que 

oportunizam uma nova forma de perceber e se relacionar com as coisas do mundo, 

introduzindo o próprio pensar nas imagens. Nessa perspectiva, o cinema nos permite, 

por meio dos gestus que nascem das imagens, instituir novos pensamentos 

enraizados entre o olhar inaugural e as lacunas vivas entre uma imagem e outra. Com 

outras palavras, em resumo, no cinema, o pensamento  compreende uma modalidade 

viva que nos faz ampliar também o sentido da vida. 

 Em pensamento análogo, para além de uma consciência pura, e refletindo 

sobre a importância da tessitura sensível na constituição do ato consciente, Damásio 

destaca a seguinte hipótese: “um século de cinema terá, certamente, tido um grande 

impacto no ser humano” (Damásio, 2012, p. 30). Da mesma maneira, nesse caso, 

fincando a certeza em suas palavras, Merleau-Ponty afirma que: 

Quando nossa experiência do cinema for maior, poderemos elaborar 

uma espécie de lógica do cinema, ou então uma gramática ou 

estilística do cinema que nos indicarão, a partir de nossa experiência 

das obras, o valor a se atribuir a cada elemento numa estrutura de 

conjunto típica, para que cada um deles possa aí se inserir sem 

problema. Pórem, como todas as regras em máteria de arte, estas só 

servirão para explicitar as relações já existentes nas obras bem-

sucedidas e para inspirar outras obras honestas. Então, como agora, 

os criadores sempre terão de encontrar novos conjuntos sem 

orientação. Então, como agora, o espectador, sem formar uma ideia 

clara, experimentará a unidade e a necessidade do desenvolvimento 

temporal em uma bela obra. Então, como agora, a obra deixará em 

seu espírito, não uma soma de receitas, mas uma imagem radiante, 
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um ritmo. Então, como agora, a experiência cinematográfica será 

percepção (MERLEAU-PONTY, 2004a, p. 61-62)  

Ainda sobre o trecho acima, é interessante compreender que era ao cinema de 

vanguarda que o filósofo se reportava, que trazia em sua expressão os preceitos de 

uma arte moderna. “Então, como agora...” era a referência aos artistas daquela época 

que já não buscavam elaborar uma cópia fiel do mundo, como o cinema de outrora, 

mas que partiam da intenção de oferecer subsídios para que os olhos uma vez 

acostumados com formas simplistas pudessem se libertar dos cânones passados, em 

busca de uma compreensão original da realidade, ou melhor, em busca de instituir 

novos sentidos a um mundo inacabado. Ao impor questões nascentes ao campo do 

olhar, da visibilidade, o cinema moderno nos ajudou a reaprender a ver um mundo 

antes esquecido, o mundo de nossas sensações.  

Segundo Bernardet (2012), as mutações estéticas ocorridas desde a gênese 

do cinema possibilitaram a abertura de uma educação. O cinema é uma arte 

relativamente nova, porém de constantes transformações técnicas e estéticas que 

proporcionaram constantes transformações ao olhar de seus espectadores. A nova 

possibilidade de olhar e se relacionar com o que surgia nas telas do cinema suscitou 

uma nova forma de ver e emergir no campo social, estético. A partir de novas formas 

de capturas de imagens, de ângulos, planos e enquadramentos, enfim, após o 

desenvolvimento de novas técnicas, fizeram surgir novas imagens  aos nossos olhos. 

Na passagem do enquadramento fixo do cinema antigo, até a mobilidade e as 

reviravoltas das câmeras, por exemplo, as pessoas tiveram que passar a reaprender 

a ver as imagens, pois  “a medida que essas formas vinham se constituindo, as 

pessoas vinham se educando” (BERNARDET, 2012, p. 40). 
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Em Merleau-Ponty (1983) já podemos ver mais claramente os delineamentos, 

os caminhos expressivos  de uma educação sensível possibilitada pelo cinema, a 

partir do desenvolvimento temporal imposto pelo ritmo cinematográfico. É pelo 

conjunto dos elementos imposto pelo ritmo das imagens que surge a gênese de um 

sentido inaugural, uma linguagem indireta. Tal linguagem permite a criação de modos 

de sentir, pensar, de ver, enfim, novas maneiras de ser-no-mundo.   

Em acordo com esse pensamento, Bernardert (2012),  afirma que a magia do 

cinema nasce no encontro motriz da fisiologia dos olhos com a mobilidade imagética 

criada pelos aparatos técnicos do cinema. A imagem do cinema tal como a vemos, na 

verdade, é a junção de 24 fotogramas que nos é dada a cada segundo, enquanto a 

nossa retina guarda a imagem por um segundo.  No desenvolvimento das imagens, o 

passado, presente e futuro se metamorfoseiam para fazer emergir uma síntese de 

nossa experiência, de modo que um fotograma que já passou diante dos meus olhos 

se relaciona como um ser brincante com os aparelhos de nossa percepção. Aqui, não 

nos referimos ao tempo e espaço que segrega as fotogramas de seu conjunto, nem 

do tempo de uma vida ordinária, mas de um tempo e espaço vivido, de nossa 

existência, para fazer alargar a nossa percepção sobre a realidade do mundo.  

De acordo com Martin (2007), a técnica de cinema, por meio das diferentes 

perspectivas que a câmera cinematográfica assume, possibilita uma participação 

sensível do espectador, quando este olha as imagens fílmicas. A câmera pode assumir 

o olhar de um objeto, do próprio personagem; pode nos tornar num sujeito onipresente 

em toda a trama, e, ainda, fazer com que nos sintamos vistos, ao passo em que um 

personagem passa a nos encarar com o seu olhar. No cinema somos videntes e 

visíveis, olhamos e somos olhados, fazemos partes daquelas imagens e elas de nós.  

Merleau-Ponty (2004b), no ensaio O olho e o espírito, apresenta esse 



44 

 

fenômeno em que podemos dizer que olhamos e somos olhados, por meio da noção 

de reversibilidade. É na reversibilidade dos nossos sentidos que encontramos no 

outrem, ou seja, na cultura, natureza e mesmo no sujeito, as dimensões constitutivas 

do nosso próprio ser, uma transubstancialição do nosso corpo no corpo do mundo.  É 

quando o filósofo cita a experiência do pintor André Marchand, ao repetir diversas 

vezes ter sentido, no interior de uma floresta “que não era eu quem a olhava, senti, 

certos dias, que eram as árvores que me olhavam, que me falavam” (MERLEAU-

PONTY, 2004b, p. 22).  Por essa perspectiva, portanto, o filósofo amplia a noção do 

sentir, de modo que podemos nos ver por dentro e por fora, neste último caso imerso 

no processo de ubiquidade que engloba a nossa corpo à carne do mundo. 

É nesse sentido que Merleau-Ponty (2011b) afirma que existe, no cinema, uma 

ubiquidade espacial que envolve o gesto e o tempo. Nesse processo, o  espectador 

participa ativamente do processo de criação de sentidos, mas não por uma construção 

estritamente individual, mas também pela participação do desenvolvimento motriz das 

próprias imagens. Ou seja, no cinema os papéis se invertem, e aquilo que emana das 

imagens parece derivar de nossas vidas mesmos, oportunizando uma nova 

inteligibilidade sobre o que vemos, uma nova forma de se relacionar com a realidade. 

imagens para nos mostrar que não construímos o mundo por um ato estritamente 

isolado, por uma elaboração mental “nos dá essa transformação do movimento e não 

sua representação, fazendo existir a expressão por meio da interação de perspectivas” 

(NÓBREGA, 2015, p. 78).  

Partindo do pensamento de Merleau-Ponty, Lima Neto e Nóbrega (2018) 

afirmam que o cinema nos dá  o sentido de ubiquidade do espaço e do tempo, ao 

passo que as imagens tranfiguram o nosso esquema corporal. Essa ubiquidade 

possibilita uma nova inteligibilidade do real, de modo que o esquema corporal 
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relaciona o corpo e a sua expressividade com um meio de agenciamento para a 

abertura existencial do ser, na criação de sentidos como uma paisagem, a partir do 

olhar às imagens. Assim, é por meio do olhar que no cinema se abre um campo 

fecundo para a expressividade do corpo.  

 

Segundo Xavier (1997), é  pelo ritmo cinematográfico proposto pela montagem 

que compreendemos que as imagens fílmicas e os sujeitos que as assistem 

compartilham de uma mesma sintáxe. Esse fenômeno permite com que possamos 

expressar novos meios de elaboração de sentidos que são instituídos de forma 

inaugural no mundo, como que por um acordo entre o olhar do corpo e o olhar do 

filme. Sobre isso, temos que: 

As relações entre o visível e o invisível, a interação entre o dado 

imediato e sua significação torna-se mais intricadas. A sucessão de 

imagens criada pela montagem produz relações novas a todo instante 

e somos sempre levados a estabelecer ligações propriamente não 

existentes na tela. A montagem sugere, nós deduzimos. As 

significações se engendram menos por força de isolamento, mais por 

força de contextualizações para as quais o cinema possui uma 

liberdade invejável (XAVIER, 1997, p. 367), 

  O trecho acima nos propõe a existência de uma ontologia no cinema expressa 

na montagem fílmica. Esta implica na instituição, inscrição de novos sentidos sempre 

inaugurais por parte de quem as olha. A montagem implica na abertura de um campo 

semântico, ao passo que propõe uma liberdade infinita de significações.  

A manipulação da montagem feita pelo artista confere um olhar inaugural sobre 
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o mundo. No descartar de planos, organização de imagens, de como os personagens 

e as coisas vão permear a cena com os seus movimentos ou gestos, o cineasta 

possibilita a abertura ao nosso olhar novos poderes de decifração da realidade que 

partilha. Do mesmo modo, o olhar e a imagem são fenômenos constitutivos do mesmo 

estofo, do mesmo mundo, e o sentido expresso nesse encontro vem de sua 

motricidade.  

No que se refere ao cinema, além deste ser um instrumento que registra um 

momento da existência, o seu movimento imagético passa também a restituir a 

corporeidade das coisas do mundo. Ele dá relevo às atitudes, às posturas corporais 

dos personagens de uma maneira muito íntima, possibilitando-nos também o 

movimento da vida concreta. O “imaginário estético é o reino das necessidades e 

aspirações do homem, encarnadas e situadas estas no quadro da ficção (MORIN, 

1997, p. 157).  

Somos levados a nos emocionar ao assistir a um filme pelo fato de sermos 

constantemente tentados a transpor para a tela a nossa dimensão subjetiva, o nosso 

mundo vivido; fazemos despertar percepções que se relacionam com o nosso 

universo onírico, o nosso imaginário, de tal modo que passamos também a participar 

de maneira sensível do filme. Essa participação mágica, pré-reflexiva, no cinema, 

oportuniza um sistema de transferências de significados de nossa experiência vivida, 

dos nossos desejos, nossos afetos para as imagens, de modo que, ao mesmo tempo, 

pomos também os significados de nossa vida concreta em movimento. Sobre esse 

pensar, Metz (1972, p. 21) afirma que a experiência do movimento proposto pelas 

imagens fílmicas 

Desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo perceptivo 
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e afetivo de participação. [...] Os objetos e os personagens que o filme 

apresenta aparecem somente como efígie, mas o movimento que os 

anima não é uma efígie de movimento, ele aparece realmente. 

  É por meio do movimento imagético do cinema que podemos nos identificar 

com os personagens, estabelecer a todo instante relações entre a vida comum e a 

vida criada pela arte cinematográfica. O cinema nos possibilita uma empatia, em que 

sonho e realidade se apresentam em meio a uma complementaridade sensível, 

afetiva. Temos, então, uma nova forma de perceber os fatos do cotidiano, mas também 

de ver e perceber o corpo, os movimentos dos personagens cinematográficos para 

além de um “ser de luz”, de espectros ilusórios capazes de reportar movimentos 

semelhantes aos da vida comum, trazendo já na cinestesia de suas imagens outros 

modos de se pensar sobre nós mesmos e a vida. 

 

Janela da alma ou Janela Fenomenológica? 

Diversas foram as teorias criadas ao longo da história da humanidade sobre a 

temática do olhar e do ver. Da antiguidade clássica e sua filosofia, aos estudos atuais 

da neurociência (CHAUÍ, 1988), encontramos um terreno de construções e 

desconstruções acerca dessas proposições, que influenciam ou influenciaram direta 

e indiretamente a vida das pessoas, e o cinema teve um papel fundamental nisso. 

Segundo Chauí (1988), durante muito tempo as teorias sobre o olhar e o ver 

marcaram a cisão entre o corpo e o espírito, sensação e razão. O olho do corpo 

engana o olho do intelecto, e a verdadeira visão - a do mundo das ideias, dos 

conceitos, das formas do real - é invisível para o corpo. O olho do espírito esposa as 
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coisas e delas obtem conhecimento, na medida em que se distancia das ilusões 

prenunciadas por intermédio das sensações. Nesse sentido, a experiência de olhar e 

ver são substituídas pelo pensamento que temos do olhar e do ver.  

No exemplo que a autora supracitada traz sobre o telescópio, isso fica ainda 

mais evidente:  

Os olhos estorvam a visão. Iludem-nos, mentem-nos e, graças a 

geometria que preside o telescópio, onde a experiência é guiada pela 

razão [...]. O telescópio, objeto tecnológico (mais do que simplesmente 

técnico), é a razão corrigindo o olhar, ensinando-o  a ver, liberando-o 

de si mesmo ao mostrar-lhe que a umidade dos olhos, refletindo e 

refratando a luz, modifica os raios luminosos, deforma os objetos, e 

incapacita o olho para a boa visão. Assim, a imagem visual será 

objetivamente verdadeira quando e somente quando o telescópio 

corrigir a imagem subjetiva ilusória, isto é, aquilo que nossos olhos 

equipados vêem. O essencial no telescópio não é que aproxime ou 

aumente os objetos, mas que transforme o próprio ato de ver, fazendo-

o resultar do ato de conhecer, depositado no instrumento.  (CHAUÍ, 

1988, p. 55). 

O intelecto corrige a desordem do conhecimento pela visão pura da ciência e 

pelos aparelhos tecnológicos dos quais ela vale. Os olhos inadequados do corpo nada 

veem, além de espectros e formas nebulosas dos quais não podem atribuir sentido, 

uma vez que são meros aparelhos físico-químicos nada oferecem além de 

perspectivas errantes. A visão do espírito oferece a essência dos objetos do mundo 

ao romper com a visão ingênua que se origina do olhar. 

Chauí (1988), fazendo referência a Merleau-Ponty, afirma que o filósofo 

possibilitou uma nova compreensão do ser e do mundo a partir de sua reflexão sobre 
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o olhar. Em seu pensamento, os nossos olhos vão além de puros materiais óticos que 

dão acesso ao nosso interior, para aqueles que estão no exterior; não são uma janela 

da alma. As imagens que temos do mundo são pregnantes de afetividade, imagens 

carnais que unem interioridade e exterioridade, sujeito e objeto, e as raízes da 

imaginação encontram no corpo o seu fundamento.  Como o próprio filósofo aponta, 

“espirito do mundo somos nós, a partir do momento em que sabemos mover-nos, a 

partir do momento em que sabemos olhar” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 98). 

A compreensão da imagem como um fenômeno que não se resume a um puro 

substrato mental  vem ganhando notoriedade mesmo na ciência, a partir de estudos 

mais atuais da área da neurociência.  

Em Damásio (2010), a consciência não se resume a imagens mentais, mas que 

há ainda imagens sensoriais no processo consciente da visualidade de uma imagem.  

Não existe somente imagens visíveis para uma mente dominante, mas imagens 

suscitadas por sentimentos primordiais, aquilo que o autor chama de proto-eu. São as 

imagens de uma afetividade bruta compartilhadas na interação indivisa entre os 

nossos sentidos e a mente que faz nascer de maneira pujante uma consciência que 

tem também suas razões já em nossos olhos, no corpo mesmo.  

Segundo Didi-Huberman (2013), há uma inexatidão do olhar que atinge o que 

há de visível na imagem para dela retirar do seu fundo novas potêncialidades de 

interrogar o fenômeno visto. Não compreendamos essa inexatidão, esse não-saber, 

como um erro de nossos olhos diante do fenômeno visto. Ela comprende justamente 

uma abertura a um regime de visibilidade que vai além dos aspectos que o olho está 

acostumado a capturar, além do que se sabe ver ou nomear; há um verdadeiro 

desdobramento do mistério daquilo que se pretende visível, uma transfiguração do “já 

visto” a caminho do  não visto.  
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A noção do visual enquanto elemento que não se encontra na dimensão visível 

ou invisível do fenômeno visto, abre-nos um campo de compreensão  da potência da 

imagem artística imposta por um não-saber (DIDI-HUBERMAN, 2013). Na experiência 

de uma obra de arte, é justamente o não-saber visual, uma negatividade que não 

sucumbe a tirania do visível, que surge a potência do ver, indo além dos conceitos, 

das certezas que julgamos ver, para fazer emergir um novo sentido, uma imagem 

encarnada em nossa experiência.  

Em Merleau-Ponty (2006), a estesiologia se configura como uma ciência que 

corresponde a dimensão poética do corpo, a partir de um logos estético. Ela amplia a 

dimensão empática de um corpo que encontra o fundamento de sua ação nos outros 

corpos, expresso pela linguagem viva dos gestos. É pela existência de um logos 

estético, sensorial, que a arte, embebida nessa linguagem indireta,   não se configura  

que a verdade do mundo compreende a experiência perceptiva como um fenômeno 

sempre originário, mas possibilita a criação de novas trilhas de significações, para 

além do que já é dado e existente.  

  Nóbrega (2015) destaca que a noção de esquema corporal nos oportuniza uma 

compreensão do corpo à .noção da carne como organização sensorial de nossa vida. 

Nisso, o esquema corporal assinala o sentido nascente de nossas sensações pela 

expressividade do corpo em movimento, como um sensível exemplar que se remete 

à profundidade da carne, uma intercorporeidade que reverte a carne do corpo à carne 

do mundo. Sobre esse pensamento, a autora:  

O esquema corporal está diretamente relacionado à noção de 

intercorporeidade, às relações corpo e mundo. [...] Nesse sentido, a 

carne é o ser de promiscuidade, profundidade e ligação com os outros, 

estando fortemente articulada com a noção de intercorporeidade e de 
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sua relação com a psicanálise. [...] O esquema corporal relaciona-se 

com o corpo e sua expressividade no espaço, sendo ao mesmo tempo 

um agenciamento interno e uma abertura existencial (NÓBREGA, 

2015, p. 74-75). 

 É pela estesia do corpo que podemos ver o imbricamento entre corpo, arte e 

mundo. Um espetáculo de dança, teatro ou música, ou mesmo uma obra fílmica, não 

são fenômenos puros e exclusivos ao exame de uma consciência dominadora, mas 

que abrem um campo de comunicação com os nossos sentidos e neles podemos nos 

compreender como espírito do mundo. Destarte, as imagens que surgem em nosso 

campo visual são imagens carnais, elaboradas por um logos estético que carrega 

consigo os  dados de minha existência como um ser intercorpóreo. Há uma relação 

dialógica entre as imagens móveis do cinema e o olhar, que a linguagem indireta faz 

variar. 

O Logos Estético faz suscitar imagens que nascem das profundezas de nossa 

corporeidade. Se na experiência estética encontramos a gênese para um 

conhecimento sempre inaugural, a experiência do olhar é o gesto criador de imagens 

que brotam do nosso sentir.  

Segundo Loreto e Silva (1995), a noção de estética vai além daquilo que é 

agradável a percepção, do belo. Para o autor, a estética se refere  a um saber 

sensível que se apresenta na vida do sujeito pelo seu contexto vivido, sendo o belo 

mais do que mera harmonização de um bom gosto, mas que emerge das relações 

advindas das experiências sensiveis dos sujeitos.   

Porpino (2001) também evidencia um conceito de estética ampliado, para além 

da arte e do belo como modelo ou pura ideia, e a experiência estética surge na 
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potência do corpo em recriar novos modos de se relacionar com a realidade, com seu 

contexto vivido.  Indo na via contrária do belo como um modelo pragmático a ser 

exaltado, a autora propõe que o sentido da experiência estética se confunde com a 

vivência sensível do sujeito, de modo que tal experiência agrega novos meios de 

desvelamento da existência, capaz de levar o ser humano a outros territórios ainda 

não percorridos por uma “contaminação afetiva”, que transfigura o ser e sua maneira 

de estar no mundo.  

Assim, podemos refletir que toda experiência sensível é uma 

experiência estética e vice-versa, porém, o sentido é imanente ao 

sensível, o que difere, por exemplo, um ato utilitário de fazer um chá 

para tomar a noite diante da vontade de ir dormir e uma cerimônia do 

chá na arte zen. [...] A  experiência do sensível, ou estética, pode estar 

nesse envolvimento e nesta impossibilidade de separação entre o 

apreciador e o apreciado. [...] Assim, a experiência estética é 

eminentemente corporal, manifesta-se e toma sentido no corpo, na 

identificação recíproca com os objetos, com os outros seres humanos 

e com a natureza da qual o próprio homem é constituído e constituinte 

(PORPINO, 2001, p. 102). 

 Mesmo a experiência estética não se reduzindo apenas ao universo artístico,  

 existindo ainda em outras manifestações da vida, Porpino (2001) aponta que a arte é 

um espaço privilegiado para a potencialidade estética como um meio de criação de 

novos modos de compreensão do ser e do mundo. A arte amplifica a sensibilidade 

estética, e, portanto, faz o nosso corpo vibrar em direção ao objeto estético, criando 

novos horizontes de sentido que une o corpo ao mundo com grande intensidade. Em 

outras palavras, “participar da criação de um objeto estético é também criar a si 

mesmo, é poder retornar sempre a um começo repleto de horizontes ilimitados e poder 
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apreender a simbiose entre vários fenômenos da existência” (PORPINO, 2001, p 105). 

 A compreensão de experiência estética como um meio de elaboração do ser e 

do mundo também é partilhada por Merleau-Ponty (2004b), sobre o que se refere a 

noção de expressividade proposta pelo autor. Tal noção compreende que o ato 

expresivo não se encontra distanciado do ato expresso, sendo ambos constituintes do 

msmo fenômeno. O ato de olhar um filme, por exemplo, constitui junto as imagens 

assistidas um campo expressivo que não reside exclusivamente na consciência pura 

do sujeito, nem tampouco nas próprias imagens, mas no espaço entre, num lugar 

potencial para a gênese do sentido. O filósofo francês encontrou em Cézanne o motivo 

da afirmação da expressividade enquanto um acontecimento prodigioso que une o 

corpo ao mundo, pois “ele não quer separar as coisas fixas que aparecem ao nosso 

olhar e sua maneira fugaz de aparecer, quer pintar a matéria em via de se formar, a 

ordem nascendo por uma organização espontânea” (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 

128). 

 Em O olho e o espírito, Merleau-Ponty (2004b) nos apresenta como a pintura 

de Cézanne evidencia uma força do intersensorial do corpo como meio elaborativo de 

um ser de criação. Ele se entregava ao caos do seu próprio sentir, uma percepção 

primordial que correesponde ao conjunto de suas sensações, sem opor o sentir ao 

pensar para pintar o que estava a nascer a sua frente. Com seu traçado e cores  que 

muitas vezes não ofereciam familiaridade com o mundo ordinário, sua expressividade 

ganhava uma forma instintiva por meio de seus movimentos espontâneos, indo além 

da pura imitação do que vê, para fazer nascer um mundo novo que se confunde com 

sua própria operação expressiva.  

A vida não explica a obra, mas elas se comunicam. A verdade é que 
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essa obra por fazer exigia essa vida. A vida de Cézann era a própria 

pintura e nela ele encontrava seu equilíbrio. [...] A liberdade criadora 

não poderia, portanto, ser separada dos comportamentos menos 

deliberados que já se indicavam nos primeiros gestos do menino 

Cézanne e na maneira pela qual as coisas o tocavam MERLEAU-

PONTY, 2004b, p. 136-137)  

O âmbito da expressão encontra no próprio corpo o seu motivo para encontrar 

os meios de elaboração  de um novo sentido sobre o mundo e nós mesmos. O meio 

que Cézanne encontrou para dar sentido a sua própria existência foi pintando. Por 

meio do nosso movimento  atribuímos novos significados a nossa existência, mesmo 

que muitas vezes não tenhamos consciência disso.  

 No ensaio O cinema e a nova psicologia, Merleau-Ponty (1983) apresenta uma 

análise sobre a expressividade do corpo, ao passo que estabelece uma íntima relação 

entre o cinema e a nova psicologia. Para o autor, ambos tiveram um importante papel 

no tocante a uma nova compreensão da percepção, ao passo em que criaram uma 

nova concepção do outrem. Agora, não mais o homem constrói o mundo pela sua 

inteligência, pelo campo estrito da idealidade, mas por uma consciência lançada ao 

mundo, agregando também as outras consciências pelas condutas, os 

compotamentos. Nesse sentido, diferentemente do que acreditava a psicologia 

clássica, as emoções, os sentimentos do outrem é compreendido pelas relações 

criamoss com ele, e não por uma tentativa de análise de sua consciência como um 

fenômeno distanciado do mundo.  

De um modo geral, a nova psicologia nos faz ver, no homem, não mais 

uma inteligênci que constrói o mundo, mas um ser que, nele, está 

lançado a ele, também ligado por um elo natural. Em decorrência, ela 



55 

 

nos ensina de novo a observar este mundo, com o qual estamos em 

contato, através de toda a superfície de nosso ser, enquanto a 

psicologia clássica renunciava ao mundo vivido, em favor daquele que 

a inteligência conseguia construir (MERLEAU-PONTY, 1983, p. 110). 

Se, agora, examimamos o filme como um objeto a se perceber, 

podemos aplicar, em relação a isso, tudo o que acaba de ser dito sobre 

a percepção em geral. E comprovar-se-á que, a partir desse ponto de 

vista, a natureza e a significação do filme tornam-se claras e que a 

nova psicologia nos conduz precisamente às reflexões dos melhores 

estetas do cinema (MERLEAU-PONTY, 1983, p. 110) 

 Dentre os vários exemplos existentes no texto do filósofo francês sobre o 

cinema e a nova psicologia,  a respeito da compreensão de outrem e sua interferência 

direta na expressividade corporal, destacamos alguns exemplos, dentre vários 

expresso no texto: a percepção de um trem que se movimenta, e o ritmo 

cinematográfico. A percepção do movimento de um trem do qual um sujeito se 

encontra situado não depende da de sua consciência interior; não é o seu pensamento 

que aponta para si se é o seu trem ou o trem que está ao meu lado a se mover, mas 

um sistema de referência baseado nos dados do seu corpo, dos outros corpos 

circundantes e das prórias coisas, participantes ativos do mesmo acontecimento. 

Sobre isso, temos: 

Se estou jogando cartas em minha cabina, é o trem ao lado que 

começa a se movimentar. Se, ao contrário, procuro alguém xom os 

olhos dentro do trem ao lado, é então o meu que começa a andar. Em 

cada ocasião, parece-nos imóvel aquele no qual fizemos domicílio da 

visão e que é a nossa ambiência do momento. O movimento e a inércia 

distribuem-se para nós, de acordo com o nosso meio, e nunca 
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segundo as hipóteses que, à nossa inteligência, é agradável construir, 

porém consoante o modo que nos fixamos no mundo e a situação 

adotada dentro dele por nosso corpo (MERLEAU-PONTY, 1983, p. 

108).   

Em outro exemplo sobre a nova psicologia, ao falar que podemos compreender 

as emoções do outrem para além do seu interior, o filósofo francês aponta como tal 

fato permitiu a compreensão ampliada do ser para além de um puro psiquismo. A 

experiência do outrem, suas emoções, não são me dadas pelo recôndito que só ele 

tem acesso, mas nesse espaço que juntos compartilhamos por meio de nossas 

condutas, nosso comportamento, e a partir disso aprendemos em comunhão que no 

outro não reside apenas as respostas para compreendê-lo, mas ainda para 

compreendermos a nós mesmos.  

De modo análogo ao que foi dito sobre a percepção cinestésica nos exemplos 

anteriores, Merleau-Ponty também faz referência ao cinema como um campo 

expressivo, uma forma temporal capaz de nos fazer decifrar silenciosamente o mundo 

de maneira intensa, e de nos fazer ver mais sobre o homem, pelo ritmo proposto por 

suas imagens. O percurso expressivo do ritmo cinematográfico é suscitado por meio 

do conjunto proposto pelo espaço entre as imagens e pela temporalidade do som e 

da música, e assim; e assim um filme não se define pelas ideias restritas dadas por 

um dado personagem ou simplesmente pela história narrada, mas pelo contexto global 

que surge aos nossos olhos como um campo semântico que expande nossa 

percepção em direção ao mundo.  

A união do som e da imagem não se realiza apenas em cada 

personagem e, sim, no filme inteiro. [...] O sentido de uma fita está 
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incorporado a seu ritmo, assim como o sentido de um gesto vem, nele, 

imediatamente legível. O filme não deseja exprimir nada além do que 

ele próprio. A ideia fica, aqui, restituída ao estado nascente, ela 

emerge da estrutura temporal do filme, como, num quadro, da 

coexistência de suas partes. Trata-se do privilégio da arte em 

demonstrar como qualquer coisa passa a ter significado, não devido a 

alusões, a ideias já formadas e adquiridas, mas através da disposição 

temporal ou espacial dos elementos. Como vimos acima: um filme 

significa da mesma forma que uma coisa significa: um e outro não 

falam a uma inteligência isolada, porém, dirigem-se a nosso poder de 

decifrar tacitamente o mundo e os homens e de coexistir com eles 

(MERLEAU-PONTY, 1983, p. 115) 

Um filme não pode ser analisado de forma fragmentada, assim como o nosso 

corpo não é uma soma de suas partes. A imagem atual ganha a sua significação 

convocando a imagem anterior a fazer parte dela, e doando-se para a imagem que 

está por vir. Do mesmo modo, os gestos dos nossos olhos tem uma conformidade 

liberta, dentro de um tempo e espaço atual, convidando todo o corpo a fazer parte da 

sua ação.  

O filme e o corpo possuem  algo em comum: o conjunto global das imagens e 

a percepção do olhar viajam por um espaço e tempo muito particular para fazer nascer 

uma nova forma de compreensão da realidade. E é isso que Merleau-Ponty quer 

demonstrar quando relaciona a nova psicologia ao cinema, pois ambos renunciaram 

a diferenciar o corpo do espírito, subjetivo do objetivo, engajados por uma noção de  

percepção primordial  que parte do todo como fundamento da coexistência de um 

sujeito com o mundo e com o outrem.  Nesse sentido, a expressividade do corpo, 

embebido dessa compreensão, ganha novos contornos a partir da percepção 

cinestésica como um fenômeno que desestabiliza ass sensações do sujeito para 
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encontrar outros modos de habitar o mundo em comunhão com o outro, por um campo 

expressivo que os englobam a um só golpe. A percepção do movimento vivido por um 

sujeito, assim, oportuniza a abertura de novos sentidos para a vida, assim como um 

filme exige do seu espectador que ele abra espaço para um sentido inaugural. 

De acordo com Godard (1995), o nosso corpo no cinema é restringido a uma 

sensação de alteração de peso por aquilo que ele chamou de transporte, ou empatia 

cinestésica. Nisso, transferimos ao fenômeno olhado a sensação do nosso próprio 

peso, pelo que o seu movimento inscreve num pré-movimento dos gestos, para fazer 

brotar os desenhos das dimensões afetivas, das emoções nas atitudes do corpo. 

Transportamos para a tela os dados referentes da nossa existência, de modo que as 

representações do corpo no cinema se inscrevem no nosso sistema postural.  A 

empatia cinestésica organiza e desorganiza a nossa percepção, levando-nos a 

conhecer mundos outros pelas tecituras do imaginário, e fazendo com que o 

movimento do outro  não  mantenha intacto a experiência do nosso próprio movimento.  

A empatia cinestésica que temos no movimento das imagens cinematográficas 

coloca em movimento também a experiência visível do próprio espectador (GODARD, 

1995). Na apreciação estética de um filme vemos nascer uma força expressiva que 

emerge nas atitudes do corpo, advinda de um pré-movimento que somente no acesso 

ao imaginário podemos encontrar. Aquilo que se move aos nossos olhos interpreta e 

induz ao nosso traçado postural e a nossa percepção sobre aquilo que vem antes no 

mundo exterior, transportando os nossos afetos, as dimensões sensíveis do corpo por 

aquilo que o corpo tem a dizer sobre aquilo que olha, e vice-versa. Sobre isso, temos: 

O visível e o cinestésico, absolutamente indissociáveis, farão com que 

a produção de sentido no momento de um acontecimento visual não 

deixe intacto o estado do corpo do observador: o que vejo produz 
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aquilo que sinto e, reciprocamente, meu estado corporal interfere, sem 

que eu me dê conta, na interpretação daquilo que vejo (GODARD, 

1995, p. 24). 

 O olhar daquele que observa vagueia pelas coisas móveis na tentativa de pôr 

em movimento as suas experiências vividas, sua existência. Por esse prisma, vemos 

como a empatia cinestésica das imagens móveis da cinematografia se faz também 

como um meio significativo para que possamos compreender e alterar o sentido do 

que vemos, de modo que a percepção cinestésica que temos delas transfigura e 

amplifica o nosso ser corporal, sobretudo pelo que desperta e pelo o que é despertado 

no ato de olhar.  

O que fizemos até agora foi mostrar como o cinema nos dá mais do que uma 

simples reflexão sobre o homem e o mundo. O filme nos força a entrar dentro da tela, 

e o que se encontra incorporado a ele é o próprio espectador, como se ali estivesse 

formado um grande corpo de ossos, músculos, células e imagens.  A tela do cinema 

é o lugar onde o pensamento e o corpo se encontram, numa simbiose ôntica 

despertada por um sistema de equivalências que nos permite identificar   nossa 

própria existência e a dos outros por entre o silêncio das lacunas das imagens que 

vagueiam pelo universo da percepção.   

O movimento do corpo unido ao movimento das imagens do cinema fazem 

parte do mesmo universo sensível, oferecendo um ao outro os caminhos para a sua 

interpretação. Por meio dessa relação surgem novas formas de sentir, pensar, 

conviver, de ser, além de nos fazer compreender que a nossa subjetividade encontra 

na intersecção entre elas e o nosso corpo as bases para que decifremos aquilo que 

no mundo vemos.  

Nossa subjetividade não se encontra distanciada do mundo; aliás, partindo da 
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dimensão fenomenológica do corpo, devemos aqui falar em uma intersubjetividade, 

num encontro de corpos que encontra na sensibilidade o labor de sua significação.  

 A questão do movimento para a compreensão fenomenológica do corpo e sua 

aplicabilidade na experiência do cinema toma aqui um papel crucial. Aquilo que vemos 

nas imagens móveis do cinema não se refere a um desejo do espírito, mas de uma 

afetividade nativa que emerge do entrelaçamento do corpo com o mundo, por meio do 

nosso olhar.  

Segundo SAURA (2016, p. 212), por meio da imagem poética, o cinema se 

configura como um espaço “de encontros, empatia, movimentos, alteridades e 

experiências”.  Tal imagem propõe aos nossos olhos uma reinvenção por uma 

suspensão temporal que provoca abalos, comoção, um efêmero e singular desejo de 

expressão.  

As imagens poéticas articulam-se assim nas narrativas mitológicas, na 

palavra falada, no relato, e visam não a explicação do mundo, mas sua 

geração de sentido. [...] Subitamente arrebatados, remodelamos as 

imagens humanas diante de um bom livro, um bom filme, uma boa 

performance. Trata-se de um arrebatamento pela imagem veloz e 

vertiginoso. ‘Um pequeno impulso de admiração é necessário para 

receber o lucro fenomenológico de uma imagem poética. A menor 

reflexão crítica estanca esse impulso’ (SAURA, 2016, p. 218) 

Numa sala de cinema existem afetividades pulsantes, um grande corpo de 

sentimentos, a expressão plena de uma experiência intercorpórea. Comunico-me com 

o riso ao meu lado, com o choro da poltrona da frente, com o susto de um 

desconhecido que se encontra perdido ao meu olhar. Há um turbilhão de sensações 

que emerge no cinema e que a imagem poética faz variar, suscitando sempre a 
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abertura do mundo pelos olhos encarnados de todos que estão ali presentes.  

O cinema, ao revigorar o vivido pelas suas imagens poéticas, foge à 

causalidade, sendo recriadas e atualizadas nos gestos, no nosso corpo, numa 

dimensão estética que faz do cinema um espaço de transfiguração da realidade, do 

tempo. As imagens poéticas não visa a semelhança com o objeto representado, mas 

instituir novos sentidos pela origem de sua própria origem, no exercício do nosso olhar.  

Martins (1992) compreende o processo educativo como uma poíesis. Essa 

educação envolve a transformação da existência pessoal dos sujeitos. que faz e habita 

aquilo que constrói; como criação, ela mostra o homem sempre em comunicação, 

numa espécie de interação dinâmica entre as instituições e  vários personagens, com 

o intuito de conservar, criar e recriar a cultura.  

 A educação é um processo que integra pessoas na cultura, de modo que educar 

é uma arte, e  “uma formação científica, artística, técnica e prática é a obra da cultura 

que dá aos homens uma forma significativa nelas incorporada. Os homens então, tem 

várias formas possíveis de cultura” (SAVIAN FILHO, 2014, p. 114).  

De acordo com Baecque (2010), o cinema  se configura como um meio mágico 

para a invenção do olhar, de partilha da cultura e da história de corpos. Nisso, estão 

sempre a nascer estilos criativos e simbólicos de ver, oferecendo-nos outras formas 

de aprendizado sobre o sentir, sobre a vida, sobre partilhamento do espaço e do 

tempo. O autor afirma que o enlace entre a imagem e o fantástico conferiu ao cinema 

uma espécie de status de “arte do extraordinário”, pois a exibição de corpos como o 

de monstros, ou mesmo de criminosos, atletas, davam- nos a perceber também as 

expressões do corpo, de modo que o espanto, o contato com o excepcional que 

aqueles corpos apresentavam era aquilo que instigava os indivíduos a se 

entusiasmarem com o que viam nas imagens móveis do cinema.      
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 O cinema já é por definição um veículo que torna visível para nós as diferentes 

feições do corpo (BAECQUE, 2008). O registro deste cria para nós outras formas de 

compreender os espaços e as expressões corporais, além de oferecer outros 

caminhos imaginativos feitos pelas sensações, identidades, pelas sucessivas 

mudanças desses corpos que vão surgindo nas grandes telas. Sobre isso, temos que 

‘A própria matéria do filme é o registro de uma construção espacial e 

de expressões corporais’4. Registrar, com o auxílio de uma câmera, 

corpos que se relacionam em um espaço, eis a definição dessa 

organização formal chamada cinema. [...] Tal representação oferece 

um novo horizonte imaginário, feito de fantasmas, de identificações, 

pedagogia, temores, de adesões às representações do corpo e a suas 

sucessivas mutações (BAECQUE, 2008, p. 481). 

Lima Neto (2015), em sua proposição do cinema como educação do olhar, 

ancorado na fenomenologia de Merleau-Ponty, destaca pistas para a compreensão de 

um novo roteiro para o campo educativo, imposto por uma promiscuidade do olhar. 

Promíscuo porque propõe uma ontologia sensível, e na reversibilidade dos nossos 

sentidos não se reduz ao mundo ordinário,  mas cria novas possibilidades de ser, 

sentir, pensar, compreender a a realidade. O corpo imagético do cinema se prolonga 

ao corpo extraordinário e nos faz comprender mais sobre nós mesmos e do outrem 

pela liberdade impregnada no olhar para nos levar em direção de criar novas formas 

de compreensão da realidade. 

 
4  A parte da citação em apóstrofe refere-se a um trecho de Eric Rohmer, redator-chefe dos Cahiers du 

Cinema, citado pelo autor. 
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Por fim, o exercício da visão implica também uma questão poética e 

filosófica, haja vista que, embora nos apoiemos sob suportes 

conceituais que nos ajudem a experimentar as imagens, eles nunca 

serão suficientes para traduzir tais experiências, obrigando-nos a criar, 

na contingência de nossa posição, a ir além do já olhado, pensado ou 

dito (LIMA NETO e NÓBREGA, 2015, p. 85).   

   Há no cinema uma forma que nos  ensina, uma pedagogia selvagem que nos 

permite compreender o outrem e nós mesmos (LIMA NETO e NÓBREGA, 2014). A 

cinematografia amplifica o nosso olhar e nisso vemos e conhecemos mais do mundo, 

do outrem, das coisas. A pedagogia selvagem do cinema convoca o corpo a 

compreender que o humano não é feito da segregação de uma matéria pensante e de 

outra matéria física, extensa, mas de sonhos, desejos, afetos, de poesia.  

Para Balázs (1983), o filme narra o encontro da sensibilidade humana com a 

razão pela linguagem dos gestos, do movimento e da expressão facial. Com a 

cinematografia, uma nova cultura visual trabalha para devolver novas faces dos 

homens, de modo que os gestos transpõem os conceitos e expressa emoções, que 

não se cristalizam em uma linguagem oca, sem vida, mas que é ela, ao contrário, 

secreta, muda, que carrega o espectador para dentro do filme para a ele misturar suas 

emoções, seus desejos. Com isso, é por meio da linguagem expressiva do cinema 

que o espectador passa a ser educado, de modo que “a humanidade está aprendendo 

sua linguagem rica e colorida dos gestos, dos movimentos e da expressão facial” 

(BALÁZS, 1983, p. 79). 

É na conduta do corpo que podemos ver o que o mundo fala do homem, e a 

experiência do outrem e das coisas é me dada por uma relação fisionômica 

(MERLEAU-PONTY, 2006). A noção de fisionomia compreende a íntima relação entre 

a percepção sensorial do corpo e os objetos do mundo, que faz surgir para mim a 
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experiência do outro, uma vivência empática, participativa.  

As imagens fílmicas não buscam uma pura reprodução do visível, mas de tornar 

visível aquilo que, nelas, existe de invisível, para passar a figurar no nosso campo 

visual a verdade nascente do mundo. É por essa perspectiva que a cinematografia 

torna real aquilo que nela também sentimos e faz com que o próprio pensar que dela 

venhamos a ter não seja um simples decalque do mundo, mas o surgimento de uma 

nova configuração de realidade. 

A ilusão que dizemos ter dos seres cinematográficos que nos saltam os olhos, 

sendo estes mesmos um fato a ser percebido, não pode ser compreendida puramente 

como um elemento errôneo de nossa percepção. Ela também possui um caráter 

fecundo em nosso imaginário, o qual nos permite a criação, pela sua potencialidade 

de assumir diferentes fisionomias da expressividade do corpo, dos gestos, das 

atitudes do corpo. O cinema tem, assim, uma potencialidade de transfigurar e 

reorganizar o nosso esquema corporal. 

Encontramos no filme Janela da Alma (2001) percursos, encontros e 

desencontros, continuidades e descontinuidades sobre diferentes concepções do 

olhar e do ver, da estesia, dando-nos sustentação para o intento da elaboração da 

para a compreensão de uma educação fenomenológica. Ao reunir artistas, cientistas, 

pessoas com deficência visual em diferentes graus, dentre outras pessoas, além da 

película oportunizar uma experiência bastante rica de cores, sons e imagens. 

A película apresenta um ensaio poético, científico e bem-humorado sobre as 

diferentes percepções que os sujeitos tem sobre o seu próprio olhar, e sobre o que é 

olhar. As ansiedades, as emoções dos que “pouco” enxergam vão dando uma leveza 

nas imagens, estas que se unem a palavra para nos entregar os sentidos antes nelas 

cativos. 
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O documentário trata da experiência de como essas pessoas veem os outros e 

como percebem o mundo. Entre os diferentes discursos sobre o olhar, estão tanto o 

funcionamento fisiológico do olho, os diferentes significados do ver e do não-ver o 

mundo, suas implicações para a personalidade, a importância das emoções como um 

fenômeno significativo para a transfiguração da realidade . As imagens oferecem ao 

nosso olhar uma matéria sensível, ao tentar nos transpor uma perspectiva do olhar 

que os sujeitos descrevem ao longo da película.  

  Janela da alma é um filme sobre as implicações do olhar e o ver na sociedade 

contemporânea. Os diferentes personagens apontam como é viver e conviver em um 

bombardeio de imagens num mundo globalizado, evidenciando a pluralidade de 

sentidos que brotam no ato de olhar e ver. Ou seja, uma visibilidade fundada no que 

de invisível há presente nos outros, nas coisas, no mundo.  

  A visão que os personagens têm sobre os outros, sobre o mundo, faz-nos crer 

que o ato de ver afeta a cada um de nós, seres videntes e ao mesmo tempo visíveis, 

de uma maneira muito íntima, particular. Nossa sensibilidade caminha até as coisas e 

as revestem de sentidos que diferem a partir de cada olhar que a elas se lançam. A 

alteração do olhar não vem só da doença, da miopia, astigmatismo, mas também dos 

nossos anseios, nossas emoções, nossos afetos. 

 Vários discursos apresentados na trama amplificam a dimensão do cinema 

como veículo significativo para uma educação fenomenológica. Seja na descrição de 

um fotógrafo cego sobre a cegueira mundana, na crítica de um cineasta sobre o 

acabamento das imagens no cinema pelos seus excessos, de um escritor que lamenta 

não sermos mais capazes de nos emocionarmos com as imagens no mundo de hoje, 

de um poeta sempre desacostumado com aquilo que vê, ou de um neurocientista que 

fala encantado sobre a potencialidade do invisível naquilo que surge do encontro do 
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olhar com o mundo, o filme nos faz compreender que aquilo que vemos ganha a 

conformidade dada com a nossa íntima relação com o mundo. Os diversos olhares 

impressos na trama tanto nos permitem ratificar o que aqui falamos sobre o ver e o 

olhar, como, sendo um filme um objeto a ser visado, percebido, e, assim, como um 

instrumento que por meio do olhar carnal reverbera no corpo inteiro. 

 O neurocientista Oliver Sacks faz uma análise sobre como o conjunto de nossas 

sensações e emoções podem interferir diretamente naquilo que olhamos e vemos. 

Segundo o cientista, nossos sentimentos e emoções podem nos guiar para ver mais 

do que aquilo que se encontra visível aos nossos olhos. Nesse sentido, aquilo que 

vemos não comporta apenas os traços de um mundo quantificado e objetivo, mas 

encarna ainda o que de invisível possuem as coisas do mundo, fazendo imergir nas 

tramas do olhar e o ver outros meios significativos para a produção de sentidos. 

Imagem 1 – Neurocientista Oliver Sacks em sua fala sobre a importância das emoções 

naquilo que vemos. 

 

Fonte: CARVALHO E JARDIM, filme Janela da Alma, 2004. 
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Em outro momento, Wim Wenders faz um comentário sobre a ausência de 

espaços do imaginário na composição de um olhar entregue as imagens. O cineasta 

afirma que, no século atual, tudo já nos é dado, de modo que não há mais espaço 

para os sonhos, desejos, emoções, ou seja, para que façamos uso do nosso 

imaginário para compor as imagens. 

 A palavra e a imagem apontam uma conflitante e sensual relação nos discursos 

dos personagens. Muitas vezes, ao tentar responder sobre a forma que veem o 

mundo, a afetividade, seus desejos, lembranças, seus sonhos, eles entram, diversas 

vezes, em confronto com discursos de caráter técnico que eles mesmos apresentam 

sobre o olhar, dando muitas vezes a impressão de dicotomização do corpo e da 

mente, do pensar e do sentir, em alguns momentos, e, em outros expressam a sua 

união.  

Janela da alma, de um modo geral, nos oportuniza um resumo sobre os 

diferentes pontos tratados em nosso texto sobre as tramas entre o olhar, o ver e a 

estesia no cinema, compreendendo ser o destes fenômenos o fundamento para a 

nossa tese de que o cinema institui uma educação estesiólogica.   

O filme nos alerta sobre a necessidade de repensarmos sobre questões que 

circundam diferentes esferas de nossa vida, diante dessa realidade suscitada por esse 

turbilhão de imagens, assim como nos oportuniza refletir sobre questões referentes 

ao corpo, ao movimento por meio dos diferentes sentidos e percepções que os nossos 

olhos e a nossa visão das imagens permitem compreender. Seja de um modo pueril, 

ingênuo, ou recheado de considerações técnicas sobre o que é o olhar e o ver, o filme 

aponta para o encontro entre razão e sensação, corpo e pensar, ciência e arte.  

É ao nos forçar esse retorno ao mundo sensível que o filme propõe uma 

(re)educação, ou melhor, oportuniza-nos a reaprender a ver o mundo do qual nunca 
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nos desligamos, mas que por vezes teimamos em esquecê-lo ou considera-lo um puro 

outro.  

 Não sendo um simples receptáculo para entrada da luz ou acesso à alma, 

nossos olhos se configuram como mecanismos sensíveis. Não devemos olhar o mundo 

como com a perspectiva de uma mente controladora, ausente de nossas sensações – 

até porque assim não é possível. Devemos olhar o mundo e as coisas que nos cercam, 

como um dia Merleau-Ponty (2004b), ao olhar para uma piscina por entre a janela do 

seu quarto, enxergou o azul do azulejo pela carne da água, e não pela reta proposta 

pela lei da refração, que diria que sua sensação não passaria de um mero engano. 

Devemos, pois, falar antes dos olhos como janelas fenomenológicas, que nada 

transpassa por eles livres de uma nova significação, de um novo sentido que eles 

atribuem um novo traço, como um pintor que visa instituir um novo mundo com sua 

pintura.  

Com isso, o cinema, assim como todas as coisas do mundo, configura-se como 

um fato a ser percebido. Entretanto, identificamos nele uma matéria sensível proposta 

pela constituição de suas imagens que nos permite crê-lo como um fenômeno 

significativo para a inves uma educação fenomenológica, pela estesia que emerge na 

experiência que temos no ato motriz que compreende o ver e o olhar. 

  Pensar numa educação fenomenológica suscitada no cinema é partir junto ao 

pensamento da experiência sensorial, do olhar, do ver e da estesia do corpo como 

elementos cruciais para a elaboração de uma educação criadora. Trata-se aqui de 

uma educação intercorpórea, que integra os corpos e faz deles a mesma carne do 

mundo. A cinematografia aponta caminhos para uma educação criadora, estética, que 

desperta novas formas de conhecimento sobre os acontecimentos vistos, vividos, 

sobre a cultura, a história, ao passo em que, nele, nosso olhar ganha uma 
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conformidade liberta, criativa. 

Segundo o que até agora já foi dito, a cinematografia institui um fundo sempre 

inaugural de significação que propõe a gênese de uma educação fenomenológica. É 

esse o fundamento que, tratado pela perspectiva fenomenológica, compreendendo o 

sentido do olhar como fenômeno criativo, que surge as raízes simbólicas que nos 

guiarão a compreender como o cinema transfigura o mundo dos sujeitos por meio da 

educação fenomenológica. 

 Na próxima cena, ao partilharmos juntos a cena proposta pelos olhares juvenis 

dos estudantes suscitados no CINEDUC, veremos como a experiência do cinema nos 

permite também compreender a experiência do outrem, uma experiência empática. 

Veremos como os corpos se comunicam por uma porosidade que amplifica a 

dimensão própria do ser pelo o que há no outro, por uma intercorporeidade, e que o 

cinema pode nos ajudar a melhor compreender.  
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CENA II 

 

 

 

As Sessões do CINEDUC: um brotar de 

mundos 
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No capítulo anterior, vimos como a experiência do cinema abre novos percursos 

para a compreensão sobre as bases fundamentais de uma educação fenomenológica, 

que se ancora na íntima relação entre corpo, cinema e educação. A noção do olhar 

como um fenômeno de criação de sentidos nos permite compreender que os nossos 

olhos não são meros acessórios para dar a luz aos nossos pensamentos, mas 

carregam uma potência expressiva que lança o sujeito de volta ao mundo da 

percepção, criando novas formas de perceber, de ser e de se relacionar com a 

realidade. 

 No presente capítulo, a percepção dos estudantes do ensino médio se 

configura como o norte para a compreensão de como ocorre a gênese da educação 

fenomenológica no cinema. Partimos das construções significativas do projeto que 

surgem por meio das relações fenomenológicas que surgem entre os Protagonistas e 

as imagens do cinem.  Porém, antes de iniciarmos essa jornada, conheceremos de 

uma maneira mais detalhada onde toda essa trama foi montada, seus atores, autores 

e todo o roteiro percorrido até a execução do projeto. 

 

CINEDUC: origem do Projeto e os seus Protagonistas 

O projeto CINEDUC teve Inicio em 2017, tendo como protagonistas os 

estudantes do ensino básico de escolas públicas do Rio Grande do Norte. A ideia 

central da elaboração do projeto se deu junto aos meus alunos, durante as aulas de 

Educação Física no ensino médio da rede pública estadual do Rio Grande do Norte. 

Após o término do mestrado, inicio então a apresentar a relação entre o corpo, o 

cinema e a cultura de movimento em minhas aulas, o que rendeu muitos diálogos, 
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curiosidades, questionamentos sobre como seria possível trabalhar o cinema na 

Educação Física, tema em que elaborei minha dissertação, e na qual já vinha 

desenvolvendo outros trabalhos juntamente com outros pesquisadores do Grupo de 

Pesquisa Estesia – Corpo, fenomenologia e movimento. Partindo desses diálogos, 

expresso na ansiedade de levar aos estudantes todas as descobertas durante o 

mestrado sobre os temas que envolvem o corpo e o cinema,  nasceu uma nova 

inquietação: compreender como o cinema transfigura o mundo dos sujeitos por meio 

da educação fenomenológica. Assim, para caminhar ao meu lado nessa grande 

jornada que une o corpo, a poesia e a educação, não encontrei outro percurso senão 

ao lado daqueles que foram os maiores responsáveis por todas as minhas excitações 

acerca  dessa temática, os estudantes do ensino médio da Escola Estadual Régulo 

Tinôco. 

A Escola Estadual Desembargador Régulo Tinôco atende a clientela do Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio e o Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Com um total de 

mais de 1400 alunos, a escola conta com um espaço amplo e bem organizado, sendo 

recentemente reformado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Embora 

ela esteja localizada numa das áreas mais nobres da cidade de Natal, a maioria dos 

estudantes são moradores de um bairro periférico famoso por ser um dos mais 

perigosos da capital, o Planalto.  

Segundo o jornal Tribuna do Norte (2017), os dados da Secretaria de 

Segurança pública do Rio Grande do Norte afirmam que o bairro Planalto em 2017 - 

ano quando iniciamos o projeto CINEDUC - era considerado um dos cinco bairros 

mais perigosos da capital, com um número elevado de Crimes Violentos Letais 

Intencionais (CVLIs). Muitos desses crimes estão relacionados diretamente com o 

narcotráfico, sendo fortalecido por diversos problemas sociais, tendo dentre eles o 
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elevado número de evasão escolar dos jovens.  

Mesmo vivendo à margem da criminalidade, esses jovens, na sua grande 

maioria, convivem de maneira harmoniosa no interior da escola, uma vez que é muito 

raro ocorrer episódios de violência entre eles. Entretanto, a utilização de drogas no 

interior da escola se tornou um problema corriqueiro, o que por vezes ocasionou na 

intervenção direta da polícia, inclusive com a condução coercitiva de alguns para a 

delegacia. Durante esse ano, a direção achou por bem assinar a transferência de 

alguns estudantes, por compreender que a situação era de fato grave, principalmente 

após descobrir a existência de tráfico de entorpecentes no interior da escola.  

Além desses problemas anteriormente citados, muitos outros também são 

visíveis aos nossos olhos. Não é muito difícil encontrarmos nos corredores uma jovem 

grávida, ou grupos --de estudantes que ficam na frente da escola consumindo álcool 

e outras drogas, até resolverem entrar na sala de aula, muitas vezes com o 

comportamento completamente alterado; outro problema muito comum que existe na 

escola são os elevados casos de atestados médicos, que justificam as muitas 

ausências na sala de aula devido a transtornos mentais, tais como depressão, 

síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, dentre outros.    

 Outro pronto problemático para a escola e para a maioria dos estudantes foi  o 

transporte escolar. De 2016 para o presente ano, houve - e ainda há - muitos 

problemas com esses transportes, e vários alunos ficaram sem condições de 

frequentar as aulas, pois muitos não tem condições financeiras para pagar o 

transporte público. Nesse ano, o Governo disponibilizou apenas um ônibus para 

atender uma demanda elevada de alunos, o que atrasa toda organização escolar, pois 

além do mesmo ônibus ter que fazer várias viagens entre a escola e a comunidade, 

muitos alunos já chegam estressados por perder as primeiras aulas e pelo ônibus 
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lotado, fatores  que atrapalham significativamente a aprendizagem dos jovens 

estudantes.  

A realização do CINEDUC só foi possível pelo apoio da gestão escolar e pela 

colaboração de outros professores que se dispuseram a acompanhar os estudantes 

até o local de sua realização, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Todavia, a ajuda do Governo em ceder os ônibus para que os estudantes pudessem 

participar das sessões de cinema era imprescindível, pelo fato de nem todos terem 

condições para tal. Mesmo com todo o empenho da direção escolar e de outros 

parceiros da instituição escolar, o projeto tem seu inicio marcado pela ausência dos 

transportes, sob o argumento dos responsáveis do setor de que muitos estariam 

quebrados, e os que estariam funcionando seriam usados para coisas mais 

importantes. Mesmo com o desprezo atribuído ao projeto por parte do Governo, o 

CINEDUC dá o seu pontapé inicial.   

A possibilidade de estreia do projeto CINEDUC se deu pela presença, 

inicialmente, de 20 estudantes, que demonstraram um interesse prévio em participar, 

mesmo sem o auxílio do transporte. Foi graças a esses estudantes que o projeto 

começa a se popularizar na escola; foi por meio de seus relatos que o projeto 

CINEDUC deixou de ser um instante incerto para a pesquisa, para se tornar uma 

realidade.  

A par de alguns resultados iniciais, a gestão escolar se empenhou bastante 

para que o projeto CINEDUC pudesse continuar vivo, inclusive disponibilizando outros 

professores para dar assistência ao projeto.  Por diversas vezes membros da equipe 

escolar fizeram o pedido dos transportes transportes, , ou por requerimento 

documental, ou mesmo indo diretamente dialogar com os responsáveis do setor, 

relatando a importância de um projeto que abre espaço para o debate de tantos 
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problemas vivenciados pelos adolescentes, sobretudo no interior escolar. A partir de 

então, já na segunda sessão, o número de estudantes que participaram do projeto 

quase duplicou. 

Com o aumento da adesão dos adolescentes ao CINEDUC, as sessões 

passaram a ter uma maior dinamicidade dos participantes ao longo no projeto. Em 

média, o projeto contou com a participação de 50 adolescentes por sessão, tendo o 

maior número de participantes durante o filme Minding The Gap, com 77 

Protagonistas, quando a secretaria estadual disponibilizou dois ônibus para a escola. 

Com o crescimento do número dos participantes, as participações dos jovens 

cresceram quantitativamente e qualitativamente, de modo que os, comentários, trocas 

de reflexões ao longo dos diálogos oportunizaram espaços ricos de partilha de 

sensações, informações, dúvidas, conflitos. 

Nessa confluência de sentimentos e emoções que passa a permeiar de 

maneira mais intensa com a maior participação dos adolescentes, houve a 

participação de  psicólogos, Raianne Mançonaro e Robério Maia, que foi de suma 

importância durante os momentos de maiores tensões no projeto. Um choro incontido, 

discussões polêmicas, comentários com forte cunho emotivo tiveram sempre o 

amparo sensível desses profissionais, que também fazem parte do Grupo de Pesquisa 

Estesia e estiveram a disposição dos participantes em todos os momentos do projeto; 

o CINEDUC contou com a ajuda substancial de outros membros de pesauisa do 

Estesia, como a professora de Educação Física Cláudia Fernandes, as bolsistas de 

Iniciação Científica Jullya Beatriz e Camila Campelo. Além destes, também 

participaram do projeto vários professores da escola Régulo Tinôco, sempre solícitos 

a ajudar em outros momentos que poderíamos chamar de bastidores 

 e também na construção dos debates. 
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A dimensão educativa do que chamamos de educação não-escolar já se inicia 

com a chegada dos estudantes ao departamento de Educação Física. As diferentes 

intenções dos estudantes de se fazerem ali presentes é revelada ainda no hall do 

prédio, percebidas nas trocas de comentários sobre as sessões que já participaram, 

sobre o que espera da nova sessão, ou mesmo no aguardo da tão comentada hora 

do lanche para poder continuar a discussão. 

Imagem 2 – Protagonistas do CINEDUC durante a sessão do filme Minding The Gap, 

no auditório VER - UFRN 2019 

 

Fonte: autor, 2019. 

A expressividade dos corpos jovens que se movem preenchendo o corredor do 

departamento de sorrisos, ou mesmo no apressar dos passos para encontrar um lugar 

privilegiado na sala para assistir ao filme, já nos deixa entrever o desejo em querer 

partilhar da experiência proposta pelo projeto. A experiência de estar em um ambiente 
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universitário parece revelar um certo espanto. Ao mesmo tempo, o desejo de conhecer 

o que ocorre por entre todas aquelas paredes, por outros espaços  do Campus, 

expressos muitas vezes no olhar curioso de alguns, ou nas muitas perguntas 

recebidas de outros, dão-me a impressão de que se sentem importantes e fascinados 

em poder compartilhar um espaço que, como vimos nas discussões em alguns dos 

filmes, parece não se encaixar na realidade vivida desses jovens. Do mesmo modo, a 

experiência de assistir a um filme numa sala de cinema também não. 

 

Imagem 3 – alunos atentos a fala da Psicóloga,            Imagem 4 – Participação da psicóloga 

pesquisadora do Grupo Estesia                                     do Grupo de pesquisa Estesia 

                    

              Fonte: autor, 2019.                                                    Fonte: autor, 2019. 

A expressividade dos corpos jovens que se movem preenchendo o corredor do 

departamento de sorrisos, ou mesmo no apressar dos passos para encontrar um lugar 

privilegiado na sala para assistir ao filme, já nos deixa entrever o desejo em querer 

partilhar da experiência proposta pelo projeto. A experiência de estar em um ambiente 

universitário parece revelar um certo espanto. Ao mesmo tempo, o desejo de conhecer 

o que ocorre por entre todas aquelas paredes, por outros espaços  do Campus, 

expressos muitas vezes no olhar curioso de alguns, ou nas muitas perguntas 

recebidas de outros, dão-me a impressão de que se sentem importantes e fascinados 



78 

 

em poder compartilhar um espaço que, como vimos nas discussões em alguns dos 

filmes, parece não se encaixar na realidade vivida desses jovens. Do mesmo modo, a 

experiência de assistir a um filme numa sala de cinema também não.  

 Imagem 5 – Lanche coletivo, após a                       Imagem 6 – Lanche coletivo do sessão 

de filme do CINEDUC                                               CINEDUC 

           

Fonte: autor, 2018.                                             Fonte: autor, 2018. 

 

Partindo, a priori, do que dizem as fichas de análise sobre os filmes como um 

elemento norteador para contribuir com a noção de como surge uma educação 

fenomenológica a partir do cinema, apresentamos agora o que nossos jovens 

protagonistas revelaram de sentido sobre essenoção, atentando-se para os elementos 

referentes aos temas do Olhar e do Ver. 

 

A experiência do olhar e do ver dos Protagonistas do CINEDUC 

 

Nesse translado que aqui se abre, o olhar e o ver se configuraram  como 

personagens principais para a elaboração dessa trama. E agora, o que o exercício do 

olhar e do ver as imagens  por parte dos jovens Protagonistas do CINEDUC nos 
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oportunizam a pensar sobre a tese de que o cinema contribui para a criação de uma 

educação fenomenológica, a partir de seus olhares lançados às imagens dos filmes 

apresentados no projeto?  

Ao realizar sua crítica sobre a Dioptrica Cartesiana, Merleau-Ponty (2004) 

evidencia uma espécie de um breviário do pensamento sem muito intento de 

frequentar o visível, sendo mais fácil reconstituí-lo por um modelo causal, do qual seria 

capaz de encontrar a verdade do mundo. Nesse sentido, a semelhança de um objeto 

visto numa pintura, ou mesmo num filme, pertence propriamente ao pensamento 

daquilo que foi visto. A visão em seu ato nada mais representa do que a própria 

representação de algo percebido no mundo. A percepção, por fim, não apresenta o 

objeto percebido, mas serve ao pensamento como um mecanismo inferior, de tal modo 

que a semelhança da coisa percebida só teria sentido no interior de um sujeito 

destacado do mundo.   

Merleau-Ponty (2004) afirma que a nossa visão nasce por ocasião do que 

acontece no corpo.  Aqui, o ver é mais do que simplesmente o abrir das janelas da 

exterioridade para que o pensar possa julgar o que deve ser compreendido como fiel 

a realidade ou não; a visão é o próprio caminho de excitação para que a visibilidade 

corra para além do fenômeno visto, e a raiz desse acontecimento é uma visão 

promíscua que tem acesso ao ser pelo percurso direto expresso da sensorialidade do 

corpo.  Isso equivale a dizer que a nossa visão não celebra outra coisa senão o seu 

poder de nos colocar a enxergar o mundo segundo os dados de nossa percepção, ou, 

nas proprias palavras do filósofo sobre o corpo, isso equivale a dizer que 

Ele não é cego de si, ele radia de um si... O enigma consiste em meu 

corpo ser ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que olha todas as 
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coisas, pode também se olhar, e reconhecer no que vê então o “outro 

lado” de seu poder vidente. Ele se vê vidente, ele se toca tocante, é 

visível e sensível para si mesmo. É um si, não por transparência, como 

o pensamento, que só pensa seja o que for assimilando-o, 

constituindo-o, transformando-o em pensamento – mas um si por 

confusão, por narcisismo, inerência daquele que vê ao que ele vê, 

daquele que toca ao que ele toca, do senciente ao sentido – um si que 

é tomado portanto entre as coisas, que tem uma face e um dorso, um 

passado e um futuro... (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 16-17). 

Aquilo que vejo não é simplesmente algo reduzido por um ato representativo 

do meu espírito. Nossa visão se cumpre nas coisas, e o nosso corpo, ao mesmo tempo 

vidente e visível para ele mesmo, anexa-se a elas, de modo que elas nos habitam 

como se a nós fizessem parte, como se a nós compartilhasse juntos essa experiência 

do mundo que nos permite ver a vida em sua gênese. Eu não preciso pensar para 

ver, ”basta eu olhar para uma coisa para saber dela juntar-me e atingí-la” (MERLEAU-

PONTY, 2004b, p.16). 

O fato da visão não se reduzir a um idealismo absoluto já impossibilita a 

interpretação de compreender a experiência do cinema como um fenômeno 

simplesmente racionalizável, fora do mundo, como pretenderia uma interpretação 

cartesiana. As imagens móveis do cinema apresentam uma semelhança com o mundo 

pelo fato de estarem imersas em nossa experiência; não são puros decalques da 

realidade, e se elas, por ventura, assemelham-se a nós é pelo fato de estarem 

incrustradas em nossa existência corporal. 

Em muitos comentários dos jovens protagonistas podemos entrever como o 

conjunto entre o corpo e a imagem nos oferece a compreensão de como afetamos e 

somos afetados pelas imagens de diferentes maneiras. Em alguns comentários a 
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cordialidade entre o corpo e as imagens fica no plano da percepção das coisas vistas 

no mundo, em outros num corpo que se vê pelas lentes do mundo. No primeiro caso, 

os adolescentes revelam aquilo que as imagens afetaram a pensar em seu entorno; 

no segundo, foi descrito por alguns aquilo que nas imagens fizeram ampliar sua 

percepção sobre suas próprias experiências.  

Para ampliar essa discussão, alguns momentos do projeto expõem de maneira 

significativa essas questões. Alguns relatos sobre dos adolescentes que apontam 

como o olhar tanto afeta como também pode ser afetado pelas imagens 

cinematográficas.  

Durante as discussões dos filmes, a medida que novas sessões iam 

acontecendo, percebemos um maior envolvimento por parte dos adolescentes. Eles 

pareciam se familiarizar mais com o novo espaço, participando de uma maneira mais 

ativa, procurando meios de procurar comunicar aquilo que viam na tela aos outros, 

como uma criança que ainda não possui os meios para proferir de maneira exata uma 

palavra de sua língua falada, mas conhece os meios para interagir e expressar ao 

outro aquilo que deseja. Tal fato pode ser resumido na última fala da nossa primeira 

sessão: “gostei muito, mas não sei ainda me expressar muito” (PROTAGONISTA [M] 

3, sessão do filme Juno, 2017). 

Coincidentemente, ou não, foram nas primeiras sessões que muitos relatos de 

dúvidas, exitações sobre o que alguns deles viam, surgiram. Essas imprecisões do 

que viam quase sempre eram seguidos por perguntas, ou mesmo se desenvolviam 

por uma fala titubeante, denunciada também pela conduta, pela voz e pelas próprias 

expressões faciais. Embora isso pudesse significar, num primeiro golpe, que tais 

incertezas se resumiam ao fato de suas sensações dispor barreiras para o campo da 

visão, e, ao mesmo instante, para a elaboração de seus comentários, identificamos 
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nos olhares dos nossos estudantes justamente o contrário.  

Na sessão do filme As Vantagens de Ser Invisível (2012), as dúvidas dos jovens 

evidenciaram como a dimensão simbólica do olhar permeia de uma maneira muito 

particular as imagens fílmicas, e por elas o nosso olhar parece também ser afetado. 

Numa das cenas mais emblemáticas do filme, em que envolve fusões entre o presente 

e o passado traumático do jovem protagonista, as diferentes percepções parecem 

preencher, fazer parte da imagem na tentativa de compor uma ausência, uma falta. 

Tal fato pode ser ratificado, a partir dos seguintes comentários:  

Quando eu cheguei, já havia iniciado o filme, mas estávamos falando 

aqui, que eu não havia percebido, que a tia dele tinha feito algo... Eu 

achei que ele só estava lembrando da tia dele, que a tia dele estava 

colocando a mão na coxa dele, e eu achei que era só um gesto de 

carinho (PROTAGONISTA [F]10, As vantagens de Ser Invisível, 

2012).  

Da primeira vez eu também pensava isso, só que vendo agora eu 

tenho a certeza de que ela estuprou ele, quando ele era menor, ou 

assediou, sei lá, alguma coisa desse tipo. Porque o filme não mostra 

a cena explícita (PROTAGONISTA [F] 2, As Vantagens de Ser 

Invisível, 2012). 

A cena em questão se refere ao momento em que a garota por quem o 

protagonista é apaixonado toca em sua perna, antes de beija-lo. No mesmo instante, 

aquele gesto retoma ao garoto uma experiência complexa do passado, o toque de sua 

tia, que dias após ao ato sofre um acidente fatal. Nos dois comentários expressos 

pelos dois jovens protagonistas, surge no primeiro uma dúvida, motivado, muito 
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provavelmente pelo o que acontecera antes, uma vez que não acompanhou o filme 

do início; no segundo, a dúvida se converte em certeza, tendo como referência a 

primeira apreciação passada, com a atual, no presente momento. A dúvida de um 

serve, também, de base para a certeza do outro. Experiências diferentes que partem 

do simbólico expresso no contato do olhar com a cena para então se comunicarem.  

De fato, ainda sobre a cena em questão, o diretor não tem a intencionalidade 

de apresentar maiores detalhes de uma maneira aberta sobre o que realmente 

aconteceu, deixando uma lacuna, um espaço a ser preenchido. Entretanto, esse 

silêncio que, embora não esteja explicito por palavras, encontra-se expresso nos 

gestos, na fisionomia do personagem, na sua vertigem que surge nesse entrelaçar de 

sua temporalidade vivida. Assim, o simbólico expresso pelo olhar dos Protagonistas 

do projeto vão além do que as imagens podem apresentar, criando elaborações novas 

que compõem as imagens impregnando-as de novos sentidos. 

 

Imagem 7 – Mão da amiga que acaricia a perna do Charlie  

 

Fonte: CHBOSKY, As Vantagens de ser invisível, 2012. 
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Esse espaço a ser preenchido é efetivado pelo próprio espectador, compondo 

o silêncio da elipse existente nas imagens do cinema para atribuir a ele um novo 

sentido, como quando o cineasta não só permite ao espectador a abertura de um 

espaço para a elaboração do filme, como também do seu próprio esquema corporal.  

Imagem 8 – Mão da tia do Charlie acariciando sua perna 

 

Fonte: CHOBOSKY, As Vantagens de Ser Invisível, 2012. 

Aquilo que os adolescentes viram, em seu comentário, parece se configurar 

justamente nesse amadurecimento de uma visão em que o exercício do olhar as 

imagens os proporcionou. É nesse exercício que os tecidos envoltórios de uma visão 

utilitária se rompem para fazer emergir da experiência vivida um novo regime de 

visibilidade, do qual o cinema se oferece como potência, como ocorreu no caso do 

filme As vantagens de ser invisível, quando o compartilhamento de opiniões sobre o 

que viram, e mesmo o assistir ao filme pela segunda vez, como relataram as jovens 

adolescentes em seus comentários, possibilitou uma nova abertura no campo 

perceptivo, culminando numa  outra compreensão da situação que não estava 

imediatamente dada na cena. 
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 Os jovens adolescentes apontam para a compreensão do cinema como um 

lugar de intersubjetividades, de modo que aquilo que vemos na tela, vemos segundo 

o contato com um outro espectador; porém, também vemos segundo as imagens, por 

aquilo que nelas há de visível e de invisível, ou, como vimos no capítulo interior, 

segundo Xavier (1997), por aquilo que a própria montagem sugere, e nós deduzimos. 

Em outras palavras, a experiência fílmica possui essa potência de mobilizar o nosso 

corpo em direção a um percurso que altera tanto o campo semântico de um filme, 

como também o nosso modo de ser estar no mundo. 

Em Preciosa (2010), questionados sobre a forma como o filme os tocou, sobre 

quais as sensações que tiveram diante das cenas,  alguns  deles ficaram 

extremamente conturbados com os problemas pelos quais a protagonista, Preciosa, 

passou em sua vida e, ao mesmo tempo, como tudo aquilo fez para que eles 

pudessem enxergar a realidade de outra forma.  

Numa das passagens mais emblemáticas da trama, o que deixou os jovens 

mais perplexos foi a crueldade e a indiferença que os pais tinham pela personagem, 

momento esse destacado na Imagem 21, o que fez com que alguns desses jovens  

partissem do seu drama existencial para compreender o que as imagens 

evidenciavam de novo, para além do que a experiência cotidiana os permitia ver. E 

isso fica ainda mais expressivo quando tomamos a ver as próprias palavras dos 

jovens:  

O que mais me chocou foi porque o pai abusava da filha e muitas 

vezes a gente acha que é só em filme que acontece isso, que é só em 

novela que acontece isso, mas muitas vezes está bem próximo da 

gente e a gente não percebe, até mesmo dentro da casa da gente, a 

gente não percebe (PROTAGONISTA [F] 1, Preciosa, 2010). 
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Durante o filme a gente ficava (falando/pensando): Quantas vezes isso 

acontece aqui, na realidade, né. Não somente em filme. Fiquei aqui só 

pensando isso. Outra coisa que a gente estava falando é que ela não 

recebeu carinho, mas soube dar carinho aos filhos dela. Ela não quis 

que os filhos dela sofressem o que ela sofreu (Protagonista [F] 2, 

Sessão Estesia Preciosa, 2018).  

Imagem 9 – Preciosa sendo abusada pelo pai, enquanto a mãe observa 

passivamente. 

 

Fonte: LEE DANIELS, filme Preciosa, 2008. 

De modo semelhante, alguns comentários a respeito do filme Juno (2010) 

também evidenciam essa forma ampliada de perceber o mundo.  

Na escola, Juno tem aulas sobre concepção, fertilização, gravidez, porém o 

tema do aborto se mostra como um tabu. Da mesma forma, o sexo se apresenta como 

um tabu para a família, de modo que Juno teme revelar a gravidez, que, ao mesmo 

tempo, corresponde à sua vida sexual ativa. A jovem, no entanto, sente-se angustiada 
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na escola pelos olhares atribuídos a elas a outros jovens de sua idade, sentindo, por 

vezes, a sensação de não ser “normal”, como podemos ver na Imagem 10.  

Os comentários dos jovens Protagonistas do CINEDUC perpassaram por vários 

desses pontos, de modo que os temas da gravidez na adolescência e os outros 

dramas pelos quais a personagem enfrenta no seu cotidiano, fez brotar uma 

percepção ampliada da realidade, mesmo que muitos não tenham vivenciado isso 

diretamente em suas vidas. Sobre isso, vejamos os seguintes comentários:  

O que me tocou foi a coragem dela de passar por todo esse processo 

e a força que ela teve também, porque ela queria mais atenção do 

rapaz que tenha engravidado e ela não teve esse total apoio e também 

ela foi procurar em outra pessoa. Eu achei até que ela ia ter relação 

com aquele outro cara, mas ela só queria atenção também. E buscou 

atenção em um fetiche que eles tinham que era parecido que é a 

música e algumas bandas. Então eu acho que ela foi muito forte em 

relação a gravidez que ela ‘tava’ tendo, pois muitas pessoas buscam 

realmente o suicídio, o que ela já tinha pensado, mais ela resistiu... 

Achei muito bom (PROTAGONISTA [F] 8, Sessão Estesia JUNO, 

2017). 

Eu não tenho muito o que falar não, porque eu não sou pai. Mas assim, 

pelo meu ver em geral, tenho muitas amigas minhas que 

engravidaram, um colega meu também que, assim, que suspeitam[...], 

que passam um tempinho junto e depois o cara mete o pé. Aí o filme 

aí relata que ela fica assim, muito carente da paternidade, da falta do 

rapaz, aí ela se sente muito sozinha e eu acho que se apega ao outro 

e fica um buraco. E ainda tem isso nos dias de hoje, quando engravida 

o cara vai e pula fora (PROTAGONISTA [M] 1, Sessão Estesia JUNO, 

2017). 
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Os comentários dos adolescentes sobre os dramas de Preciosa e Juno também 

reforçam a ideia de como o cinema alarga a percepção dos sujeitos diante do mundo.  

Ao se perceber chocada diante de uma situação vista numa cena, como a adolescente 

se sentiu ao assistir Preciosa, o se “sentir tocada” ou na intuição sobre as atitudes que 

levaram a um personagem tomar uma atitude e não outra, como ocorreu no caso 

desses dois Protagonistas do projeto diante do comportamento de Juno frente aos 

seus problemas, respectivamente. Isso nos oportuniza compreender o grau de 

envolvimento do nosso corpo na experiência do cinema, que possibilitou a essas 

jovens, partindo dos seus contextos vividos, a atribuir outros percursos imaginativos 

em busca de compreender, por meio de suas sensações, os dramas sofridos pelas 

personagens.  

Em vários momentos do CINEDUC, os jovens aproveitaram também para falar 

sobre como um determinado tema conturbado apresentado em alguma trama afetou, 

ou afeta a sua vida. Experiências difíceis que fizeram com que revivessem alguns 

traumas não tão bem resolvidos, denunciados não apenas nas suas palavras, mas 

também nos gestos, nas pausas, na entonação da voz, em suas fisionomias.  

Imagem 10 – Juno sendo olhada com desprezo pelos colegas da escola. 
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Fonte: REITMAN, filme Juno, 2007. 

Na Sessão do filme Minding The Gap (2018), tivemos uma das sessões mais 

emocionantes, de modo que podemos exemplificar bem o envolvimento sensível dos 

jovens durante as sessões. O documentário que parte da vida de jovens que chegam 

na vida adulta marcados por problemas familiares, traumas do passado, fizeram 

alguns dos nossos estudantes se abrirem e revelarem também alguns acontecimentos 

ruins da sua vida, tomando como referência as imagens, algumas cenas 

emblemáticas do filme. Em um desses momentos, de uma maneira muito emotiva, um 

dos estudantes revelou um drama de sua vida, ao se reconhecer e reviver a sua dor 

por meio da dor do personagem. Em sua resposta, ele afirma: 

Sim, quando o garoto falou que quando ficava sozinho com ele 

(padrasto)... tipo, ele batia muito no garoto lá... Aí, tipo, eu senti o 

coração, porque comigo era do mesmo jeito. Quando a minha mãe 

saia pra trabalhar, ele me batia (PROTAGONISTA [M] 10, MINDING 

THE GAP, 2018).  

 Em seguida, como mediador do debate, insisto um pouco mais nisso: ”No caso 

dos personagens, eles fugiram de casa. Além de tentar contar esses problemas aos 

seus parentes, você tentou fazer mais alguma coisa?”. Logo, o adolescente, não muito 

confortável com o assunto, responde: 

Na época, eu tinha medo, porque como eu morava com a minha mãe, 

eu tinha medo de contar ao meu pai; eu tinha medo dele, meu 

padrasto, fazer alguma coisa comigo, porque na época ele bebia 

bastante e, tipo assim, né...!? Vai que ele me matasse, isso na minha 
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cabeça de criança, na época, eu não sabia. E, assim, na minha 

percepção, se eu contasse alguma coisa para o meu pai, e chegasse 

em casa e... se acontecesse o conflito entre o meu pai e ele, eu achava 

que ele poderia fazer alguma coisa comigo, porque eu passava muito 

tempo sozinho com ele em casa com ele, geralmente; ele não 

trabalhava, fazia bico e bebia muito, assim, o dia inteiro ele bebia. Daí, 

eu ia pra escola, tentava fugir ao máximo, fazia tudo o que tinha pra 

fazer na escola – mais educação, essas paradas. Tudo que eu 

pudesse fazer para fugir de casa eu fazia. Só que tinha um certo 

momento que não tinha como fugir mais, tinha que aturar, na 

realidade. Aí ele passava um tempo em casa, e eu me lascava [jovem 

ri da situação] (PROTAGONISTA [M] 10, MINDING THE GAP, 2018).  

Em seu comentário, o jovem protagonista nos permite entrever que aquilo que 

foi visto na tela reverbera com uma força expressiva em seu corpo, ao ponto de fazê-

lo “sentir o coração”. Os sentidos despertados no encontro com as imagens 

desestabiliza, retira o jovem de sua zona de conforto, embaralha as categorias do seu 

tempo vivido para criar outras possibilidades de ver a si mesmo por outras 

perspectivas, por outros ângulos que nas relações corriqueiras não parece muito 

comum ocorrer.  

Bing, personagem que o jovem adolescente descreve como se compartilhasse 

de sua existência, entra em confronto direto com sua mãe ao entrevistá-la,  

questionando-a sobre o porque dela permitir que seu padrasto o agredisse. A cena é 

tão intensa, que o próprio Bing, diretor do filme, de modo ao que parece ser 

propositivo, não tem sua imagem em momento algum da entrevista enquadrado junto 

com o da sua mãe, denunciando, ali, o distanciamento afetivo que existe entre os dois, 

como bem nos mostra as imagens 11 e 12.  

Nesse aspecto, o universo dos nossos dois protagonistas parecem muito bem 
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dialogar. De alguma maneira, o jovem faz erigir  e projetar naquele personagem um 

mecanismo que perturba sua temporalidade vivida e faz erigir os rastros de 

experiências traumáticas de sua infância para a sala do CINEDUC, assim como 

ocorreu com o cineasta Bing diante da sua mãe.    

Imagem 11 – 1º Plano da mãe do Bing            Imagem 12 – 1º Plano do rosto do Bing 

   

      Fonte: Bing, Minding The Gape, 2018.              Fonte: Bing, Minding The Gape, 2018.           

De acordo com Godard (1995), cada indivíduo ou grupo social cria ou é 

submetido a mitologias do corpo em movimento, que o cinema, com a mobilidade de 

suas imagens, tem uma enorme habilidade em fazer variar por uma empatia 

cinestésica. Segundo o autor, as representações de corpo que surgem no cinema 

altera o nosso peso, o que faz com que o espectador altere sua impressão do 

fenômeno visto e das suas próprias sensações. Isso fica mais evidente quando 

fazemos uso das próprias palavras do autor: 

Quando, pelo transporte, o olhar é restringido em menor intensidade 

pelo peso, ele viaja diferentemente.  É isso que podemos chamar de 

empatia cinestésica, ou contagio gravitacional. [...] O movimento do 
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outro coloca em jogo a experiência do movimento do próprio 

observador: a informação visual provoca no espectador uma 

experiência cinestésica [sensações internas de seu próprio corpo] 

imediata (GODARD, 2013. p. 25). 

 O olhar do nosso Protagonista lançado a tela, assim como os comentários dos 

outros adolescentes, evidenciam como eles são convidados pelas imagens a visitar 

outros planos sensoriais para refletir sobre sua própria existência, ao passo que são 

afetados por elas. Mesmo que por diferentes prismas, pois alguns elaboram suas 

percepções a partir de um transporte que os tenciona a pensar sobre uma outra 

existência, outros passam a se transportar fortemente em sua própria história, como 

aconteceu no caso desse nosso último Protagonista, que viu seu coração disparar ao 

ver e, de uma certa maneira, reviver o seu drama vivido diante da tela. Eles partem 

de um ato sem determinismos, um acordo entre o seu olhar e a ritmicidade das 

imagens que os transportam para a experiência do personagem fílmico, mergulhando 

no caos de suas sensações para fazer seus corpos se agitarem em direção a uma 

visão que não se faz puramente em seu interior, mas que brota do seu próprio sentir. 

É esse “sentir” que consideramos importante pôr em cena, compreendendo que 

a estesia que temos das imagens do cinema mantém uma íntima relação com as 

temáticas do olhar e do ver um filme. Como os jovens Protagonistas do CINEDUC já 

adiantaram em seus comentários, as sensações advindas da experiência do olhar e 

do ver os filmes compõem um cenário perceptivo que reconfigura o corpo e as 

imagens. Cabe-nos agora, pois, apontar a luz de nossa câmera para mergulhar fundo 

no papel desenvolvido pela sensibilidade e de como ela afeta a experiência dos 

sujeitos  de modo a possibilitar um rumo em direção à compreensão de uma educação 

fenomenológica no cinema.   
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Corpo, Cinema e Fenomenologia  

 

Ainda a pouco vimos que por meio do olhar e o ver as imagens do cinema os 

sujeitos podem penetrar as camadas do mundo e do outro. Nosso corpo se presta a 

ser mais do que um dia já foi, no sentido de que a experiência do cinema aponta novos 

caminhos que nos guiam em direção ao outrem e pelo outrem. O paradoxo se 

encontra justamente no fato do contato sensível com as imagens nos oportunizar uma 

outra maneira de compreender o nosso corpo, por aquilo que elas nos dão a sentir.  

Morin (2001) já nos alertava sobre uma potencialidade sensível no cinema em 

nossa vida. Ao entrarmos na sala escura, um novo mundo parece se abrir, e de 

imediato a hiperprosa da vida parece dar lugar a uma hiperpoesia, e nos faz 

compreender a experiência do homem. Ou seja, saímos de um tempo cronometrado, 

ordinário de uma vida pragmática, para  dar lugar a uma vida compassível, de sonhos, 

afetos. Percebemos isso de maneira muito enfática nos comentários de nossos jovens 

adolescentes sobre suas sensações advindas da experiência cinematográfica. Sobre 

isso, a percepção dos protagonistas do projeto CINEDUC muito se assemelharam ao 

exemplo que o filósofo dera sobre a experiência de assistir a um filme de Charles 

Chaplin, ao expor sua compreensão sobre a mensagem que o cinema quer, de fato, 

trazer para as nossas vidas:  

Quando vamos ao cinema, participamos mais do que na vida:  

amamos um vagabundo como Charlot Chaplin, mas, na saída, 

afastamo-nos daqueles com os quais cruzamos e achamos que 

cheiram mal. Esta é a mensagem do cinema; (...) a mensagem foi 

transmitida no espaço de instantes. Houve uma compreensão 

antropológica (MORIN, 1997, p. 67).  
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Como um fenômeno a ser percebido, o filme é capaz de instituir novos meios 

de nos relacionarmos com a realidade por meio do conjunto proposto pelo ritmo 

cinematográfico, uma vez que, como já vimos nesse estudo, ele toma uma forma 

distinta de uma simples coisa para oferecer, por meio do seu conjunto, a conduta, as 

fisionomias do homem, seu comportamento (MERLEAU-PONTY, 1983).  

Entretanto, mesmo que reconheçamos essa força expressiva em que o cinema 

tem de nos pôr em contato ao mundo de nossa percepção, não podemos afirmar que 

tal arte contenha em si todos os percursos secretos para o desenvolvimento da 

vivência empática. Não só de momentos poéticos e de comentários sensíveis 

permearam os sentimentos estéticos dos estudantes; não foi em todos os momentos 

que o cinema permitiu transfigurar os dados do real para fazer emergir novos sentidos 

sobre a vida.  

O motivo dessa afirmação surgiu durante a sessão do filme Diário de Um 

Adolescente (1995), quando a primeira fala a ser erguida toma o espaço com uma 

forte repulsa ao que o filme acabara de apresentar. Após o início do filme, quase que 

imediatamente uma voz toma o espaço da sala, e com um ar de frustração, logo 

afirma:  

Se eu começar a aprontar no meio da rua, vou ser um poeta 

renomado é? É bom saber disso. Vou sair logo da escola 

(PROTAGONISTA [M] 01, sessão do filme Diário de um 

adolescente, 1995).  

Se até aqui o que haviamos visto nos comentários dos protagonistas do projeto 

anunciavam uma empatia cinestésica diante da imagem, nessa assertiva parece 
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ocorrer justamente o contrário. Um olhar ao que a tela apresenta sobre o outrem dá 

espaço para uma aversão espontânea ao conteúdo expresso nas imagens, ao que 

parece ser movido por questões éticas de sua experiência vivida.  E isso chega a ser 

tão forte, ao ponto do adolescente, ironicamente, cogitar que vai abandonar a escola 

para também se tornar um usuário de drogas, para ter um futuro digno.  

Todavia,  o comentário de nosso jovem protagonista carece ainda de um olhar 

mais atento para uma melhor compreensão. Se fizermos um pequeno exercício de 

volta ao passado, seja na nossa adolescência mesmo, bem provavelmente 

lembraremos que alguém um dia já chegou a nos dizer  que não gostou de um certo 

filme por ser “muito mentiroso”, por não competir com a realidade vivida. Algumas 

pessoas parecem buscar essa conformidade por, talvez, estarem imersos  a outros 

substratos institucionais, tais como a família, religião, cultura e mesmo a sociedade, 

sedando o corpo de tal modo que o afasta do mundo da experiência de toda gente, 

do mundo percebido, fazendo-nos crer que a arte não passa de uma mera ilusão, uma 

irrealidade.  

Se não pudemos, por hora, dar uma resposta satisfatória para o que levou ao 

jovem a fazer a sua assertiva, o seu posicionamento nos permitiu entrever que o 

cinema não contém em si mesmo as respostas para todas as nossas inquietações.  

Se voltarmos ao comentário de Morin (1995) sobre como um vagabundo como o 

Chaplin nos faz compreender melhor o mundo e o outro pelas nossas emoções, 

devemos lembrar que, ao sair da sala escura, podemos, pouco tempo depois, voltar a 

enxergar o mundo com os olhos pragmáticos de outrora.  

Nesse sentido, embora reconheçamos que as imagens cinematográficas não 

contenham todas as fórmulas para a criação de uma vivência empática, uma vez que 

a experiência do cinema não depende puramente do ver suas imagens, o exercício 
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do olhar parece ser um fator preponderante para atingí-la. Ou seja, é preciso 

sensibilizar para ver, conhecer e perceber o filme (MERLEAU-PONTY, 1983).  

É por meio do sistema operante entre o olhar e o ver que surge um campo de 

possibilidades de compreensão do mundo. Assim sendo, o exercício do olhar nos 

permite reaprender a ver o mundo não por um atributo espiritual, mas pela animação 

do corpo, como podemos ver a seguir: 

Visível e móvel, meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está 

preso no tecido do mundo, e sua coesão é de uma coisa. Mas, dado 

que se vê e que se move, ele mantém as coisas em círculo a seu redor, 

elas são um anexo, um prolongamento dele mesmo, estão incrustadas 

em sua carne, fazem parte de sua definição plena, e o mundo é feito 

do estofo mesmo do corpo. Essas inversões, essas antinomias são 

maneiras diversas de dizer que a visão é tomada ou se faz do meio 

das coisas, lá onde persiste, como a água-mãe no cristal, a indivisão 

do sensiente e do sentido (MERLEAU-PONTY, 2004b, p. 17).  

Enquanto carne, nosso corpo nunca se encontra destacado do mundo. 

Entretanto, isso não significa dizer que também não podemos nos distanciar do mundo 

percebido, bem como dele podemos nos aproximar.  

Ao que concerne ao cinema, como pudemos ver nos comentários já 

apresentados, existe uma forte potência entre o corpo e as imagens que nos permite 

ratificar que a experiência fílmica nos aproxima do mundo, ao passo que amplia a 

nossa percepção sobre as muitas relações que estabelecemos na vida e sobre nós 

mesmos. Por outro lado, também vimos que isso não é via de regra, e a experiência 

cinematográfica pode mostrar o caminho inverso, afastando o sujeito dos dados 

sensíveis do mundo, de modo que o corpo e a imagem mais parecem se repelir do 
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que criar um sistema íntimo para abertura sensível do mundo.  

Nos cursos ministrados sobre a Natureza, nos anos de 1956 a 1960, Merleau-

Ponty (2006) afirma que o corpo estesiológico inaugura uma abertura ao mundo e ao 

outro, reverberando novos sentidos no nosso esquema corporal e na imagem 

corporal. A estesiologia, como campo intencional do próprio sentir, da estesia, institui 

uma maneira de compreensão do corpo por meio de uma intercorporeidade que 

amplia o sentido da percepção.  Por sua vez, a intercorporeidade expressa o sentido 

da corporeidade como relação com os seres do mundo, do fenomenal com o objetivo. 

O filósofo abre essa questão para afirmar que o nosso esquema corporal não é um 

conjunto determinado de nossas partes, mas contém em sua estrutura os vazios, 

interceções lacunares como pontos de inserção de corpos imaginários que o interpela 

por todas as partes. Em outras palavras, partindo do tema da visão, o filosofo afirma: 

Outra consequência: como a minha imagem capta o meu ato de tocar, 

a imagem visual dos outros também o capta: eles são também o fora 

de mim. E eu sou o interior deles. Eles me alienam e eu os incorporo. 

Eu vejo pelos olhos de outrem o mundo (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 

440).  

 Tal comentário nos permite compreender que a imagem que tenho do meu 

corpo e do corpo de outrem encontra no sentido da intercorporeidade o seu 

fundamento. Tal fato corrobora com o pensamento de Merleau-Ponty (2006), ao 

afirmar que a percepção que temos de nossa imagem corporal é preenchida também 

pelo olhar do outrem - não necessariamente de um olhar pontual de um sujeito ao 

outro, mas ainda o de uma cultura, de uma sociedade, de uma história. 

 Em várias sessões pudemos compreender como as experiências dos 
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adolescentes diante das imagens fílmicas despertaram novos modos de compreender 

e refletir sobre sua experiência vivida. Seja por meio das relações existentes na 

escola, na sociedade, na própria família, seja por meio daquilo que falam sobre o que 

viram no próprio personagem, ou ao falar sobre si mesmo, os filmes fizeram com que 

os adolescentes pudessem despertar outros modos de se relacionar com sua 

existência. Sobre isso, vejamos os seguintes comentários: 

O grande local que possibilitou essa libertação que ela teve, foi a 

escola. A escola oferecia amparo a ela. Seja com a assistente social 

ou pelas próprias amigas que ela tinha e isso acontece na realidade. 

A escola fomenta todos os conteúdos. Tem umas amigas que 

engravidaram ou engravidam até hoje, por mais que tenham 

informações, os estereótipos que são lançados, a idealização do que 

é bom e do que é ruim, a grande figura da mãe dela que a nossa 

construção social faz dizer que as nossas mães são boas, que 

entregam alegria, amor, que é nosso porto seguro. Já no caso dela 

não. Tudo isso é desconstruído. A mãe dela ajudou e apoiava o abuso 

dela, por causa de um amor, sendo que era algo que ela não tinha. A 

mãe foi ambiciosa, queria o amor só para ela, sendo que inicialmente 

a filha dela precisava mais disso. São sublimidades que se tem no 

começo e que pode ser algo maior e foi tudo isso que ajudou ela a ser 

essa pessoa, que teria tudo para ser uma pessoa ruim, e reproduzir 

tudo o que a mãe dela estava falando, só que não, ela foi tudo ao 

contrário. Por mais que até a atitude dela com a filha dela, inicialmente, 

que não queria porque a filha dela e depois essa construção mudou. 

Ela queria a filha, perto dela, para justamente também dar o amor que 

ela não tinha inicialmente (PROTAGONISTA [F] 04, Sessão Estesia 

Preciosa, 2018). 

Tem a questão da influência também, é aquele ditado “Diz-me com 

quem andas e te direis quem és”, porque você pode até ser certinho, 

mas a partir do momento que você passa a andar com pessoas 
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erradas, você acaba indo pela onda, por mais que tenha aquele 

negócio “ah, mas ele escolheu”, certo ele escolheu, mas acaba indo, 

como os caras mesmo diziam “ah, faça isso porque senão fulano de 

tal vai tirar onda com você”, então todo mundo acabava que indo na 

mesma onda, mesmo sabendo que ia ter consequência, que ia se 

prejudicar (PROTAGONISTA [F] 05, Sessão Estesia Diário de um 

adolescente, 2018). 

 Em outros comentários, como os que houve na Sessão Estesia do filme 

Minding The Gap (2018), o tema do preconceito racial e social aparecem com uma 

profundidade considerável. Na trama, a temática do racismo surge relacionado ao 

Keire, único negro dentre o grupo dos amigos. A partir das cenas que evidenciam os 

momentos de preconceito racial destinado a esse personagem, direcionados a sua 

cor, alguns dos adolescentes também relataram como o filme fez emergir situações 

preconceituosas que já enfrentaram em sua vida.  

Já sofri, professor... Por causa desse cabelinho aqui (passa a mão nos 

cabelos), né!? Quando saio, entro numa loja, todo mundo fica me 

olhando assim (faz o gesto das pessoas escondendo seus pertences). 

Tudo por causa do meu cabelo e da minha corzinha também 

(PROTAGONISTA [M] 07, Sessão Estesia do filme Minding The Gap, 

2018). 

Em outro momento da mesma sessão, quando um dos intermediadores da 

discussão pergunta se mais alguém gostaria de relatar algo parecido, um dos 

Protagonistas responde: “Já senti preconceito por sem pobre” (PROTAGONISTA [F] 

08, sessão Minding The Gap, 2018). Ao ser indagada se gostaria de falar um pouco 
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mais sobre esse momento, ela  respondeu “não, porque machuca” (PROTAGONISTA 

[F] 08, sessão Minding The Gap, 2018).  

Os comentários dos jovens Protagonistas apontam para uma dada influência 

significativa da experiência fílmica na configuração do esquema corporal dos 

estudantes, ao passo que reconvoca experiências passadas a se fazerem presentes. 

Experiências essas que, a partir do que viram no filme, parecem ter ganhado uma 

outra conotação daquela vivenciada no passado, como no caso do jovem que retoma 

ao presente de uma forma intensa o seu trauma vivido na relação conturbada com o 

seu padrasto.  

Como bem vimos na CENA I, o cinema nos dá as condutas, o comportamento, 

as fisionomias de outrem (MERLEAU-PONTY, 1983). É sobre o prisma dialógico entre 

o espectador  e as imagens, nesse enlace que surge a gênese de um campo de 

possibilidades para saberes libertos, conhecimentos sensíveis, que revelam como a 

vivência empática que o sujeito tem na experiência do cinema pressupõe uma 

intercorporeidade, uma vivência do sujeito com os outros e as coisas do mundo, um 

enquadramento existencial que relaciona o vivido com a obra fílmica.  

De um modo geral, para exemplificar a relação entre a carne e a estesiologia, 

pensemos na relação entre o mar e a margem de uma praia. O mar avança e recua 

sobre a areia ou as pedras de uma praia, como dois bailarinos incansáveis a dançar 

diante de nossos olhos, sem nunca perder de vista todo o universo vasto presente na 

profudenza das águas dos oceanos e do fundo que a sustenta. O mar e a praia que 

margeia, assim como a Carne do corpo e do mundo, estão sempre em contato direto 

um com o outro, seja pelo visível e invisível  intercalados pelo vai e vem das ondas, 

seja pelo visível e o invisível presente no fundo do mar. O que seria a estesiologia, 

então? As ondas que tendem sempre a se dirigir em direção a um solo para molhá-lo 
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e preenchê-lo com sua espuma; e quanto maior sua força, maior será seu poder de 

comunicação, de encontro.  

 Agora, de uma maneira mais específica, os olhares dos protagonistas até aqui 

apresentados ajudam aos próprios a ter uma compreensão de como eles podem  em 

direção ao mundo do qual também fazem parte, bem como o contrário também pode 

ocorrer. Pensando pelo viés da carne como inerência entre o corpo e o mundo, a 

repulsa que um dos protagonistas teve na apreciação estética do filme Diário de um 

Adolescente (1995) pressupõe um afastamento ordinário, imposto pelos olhos 

pragmáticos do senso comum, proporcionando essa apatia diante das imagens, que, 

paradoxalmente, também parece ter sido uma forma de fazê-lo sentir o mundo.   

Segundo Nóbrega (2018b), tomando como referência o pensamento de 

Merleau-Ponty, afirma que a integralidade entre estesiologia e esquema corporal 

torna-nos capazes de tensionar nossa corporeidade ao mundo. Guiado por uma 

dimensão simbólica e libidinal, nosso esquema corporal  não se configura como um 

feixe no espaço, mas assume-o ativamente. É nesse sentido que a autora também faz 

relação entre o esquema corporal e a ecologização do corpo, do qual este é 

preenchido por uma  sensibilidade que engloba também as coisas no instante de sua 

expressão, como podemos ver na citação a seguir:  

Essa compreensão aporta novas perspectivas para a pesquisa em 

direção a uma motricidade ecológica na qual o esquema corporal faz 

referência a um tipo de mímica do mundo pelo corpo e uma camada 

de significações correspondentesao espaço e também aos objetos de 

usos culturais e históricos. Não se trata mais da descrição perceptiva 

de um sujeito cognoscente, mas da ligação inerente corpo e mundo 

por um sujeito que experimenta o mundo em seu corpo, que sente, 

que deseja, que sofre, que fala e que silencia, que sonha, que imagina, 
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ampliando-se o universo cognitivo, a compreensão do sistema 

nervoso e do corpo biológico (NÓBREGA, 2018, p. 15) 

Lima Neto e Nóbrega (2018) afirmam que a noção do esquema corporal surge 

por meio da ubiquidade espaço-temporal que envolve o espectador na experiência 

fílmica. É nesse sentido que os olhares vão se desenhando sobre a tela, pelas 

condutas que e comportamentos que vão surgindo em acordo com o conjunto das 

imagens, e o esquema corporal do espectador vai se transfigurando nesse processo, 

incorporando à sua experiência do olhar e o ver  novos horizontes existenciais.  

Um momento deveras significativo do projeto CINEDUC, mais precisamente na 

Sessão do filme Preciosa (2010), oportuniza-nos a entrar com mais intensidade na 

dinâmica que envolve os dados sensoriais e imagéticos propostos na experiência do 

cinema, compreendendo como suas imagens em movimento figura e transforma o 

nosso esquema corporal. Durante a discussão sobre o filme, um dos protagonistas 

descreve com uma riqueza de detalhes como foi tocado pelas cenas e a maneira 

singular que estas figuraram no campo de sua experiência, como podemos ver no seu 

próprio comentário: 

Eu acho que nas primeiras cenas do filme onde passava (a rotina?) da 

casa dela, eu fiquei extremamente aperreado porque passava o tempo 

todo cenas que me deixava o tempo todo agoniado de verdade, sabe? 

A gente tem que notar que as primeiras cenas eram cenas escuras, 

era uma coloração totalmente escura, você percebe um ambiente 

fechado. No decorrer do filme, quando ela vai se libertando daquela 

situação, a luz dos cenários começa a ficar mais clara, ou seja, 

simbolizando realmente essa libertação dela. Lá na casa dela era 

extremamente agoniante porque passa aquelas cenas de fritura, 

aquelas coisas sebosas e meio que passava a sensação de como ela 
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se sentia ali na casa dela, como aquela situação da família dela, como 

refletia nela e toda vez que ela passava algum tipo de trauma, quando 

ela se drogava ou quando ela descobriu que era soropositivo, ela se 

imaginava em outra realidade. Isso remente também, acho que todos 

nós em certo momento meio que busca fugir da realidade. Eu achei 

isso extremamente interessante. Essa parte da troca na iluminação, a 

repulsa que causava as primeiras cenas e essa forma de se libertar da 

realidade, de querer fugir da realidade. Isso me tocou realmente 

(PROTAGONISTA [M] 3, PRECIOSA, 2010). 

Em seu descrever das cenas, o jovem parece adentrar na experiência do 

personagem por um ato que visa simplesmente o seu corpo imagético na tela, mas 

também por outros elementos que compõem a imagem. A cor, a luz, a escuridão, o 

som, em suas palavras, configuram-se como fenômenos que transpassam um puro 

artificialismo, para compor os rastros sensíveis das imagens cinematográficas. Nesse 

sentido, tais elementos se unem ao corpo, ao comportamento, a conduta dos 

personagens e a outros objetos existentes na tela para figurar aos olhos do nosso 

Protagonista, deixando o adolescente “agoniado” com a imagem e o som de uma 

panela que frita algo, ao ponto de suscitar, nele uma sensação angustiante, que o 

permitiu melhor compreender a sensação vivida pela personagem Preciosa.  

De fato, a percepção do jovem Protagonista sobre o filme Preciosa desperta 

uma experiência estética do filme rica em detalhes significativos. Como podemos ver 

na Imagem 25 e na Imagem 26, a primeira, no início da trama, que retrata um dos 

momentos de briga de Preciosa e sua mãe, deixa bem claro cores sem tanta 

vivacidade, e a iluminação quase ausente, que nos transporta de imediato para aquele 

ambiente hostil;  a segunda, já no momento em que Preciosa passa a conviver num 

espaço harmônico e de respeito junto à suas colegas de turma e de uma professora 
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sensível, que compreende o quão difícil é a vida de cada uma dessas jovens, as cenas 

já surgem com tons mais claros, com luzes que parecem iluminar o bom humor da 

personagem, com cores menos agressivas, evidenciando o processo de 

transformação e de autoconhecimento da personagem, muito bem  descrito na fala de 

nosso Protagonista.  

Para além do conteúdo narrativo do filme, o que o jovem adolescente 

compreendeu do filme foi muito além do que uma simples reflexão sobre a história de 

uma jovem garota que tem uma vida dura e sofrida. Em seu comentário, o olhar, ver 

e sentir o filme se configurou como uma só comunhão de um mesmo fenômeno que 

mobilizou em direção àquilo que o afetou, uma desordem que pairou diante dos seus 

olhos para despertar outros sentidos para a sua existência, reconfigurando, desse 

modo, o seu esquema corporal. Ou seja, a experiência do cinema possibilitou ao 

jovem adolescente uma nova maneira de exprimir o seu corpo no mundo, sua própria 

maneira de se relacionar com o este por ele, uma sensibilidade ampliada que envolve 

seu corpo e as imagens móveis do filme. 

Imagem 13 – Preciosa em uma das brigas contra sua mãe 

 

Fonte: LEE DANIELS, 2008. 
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Segundo Merleau-Ponty (2004b), o que olhamos reverbera em todo o nosso 

ser. Ou seja, a luz, a cor e todas as qualidades de algo que foram vistas pelo 

adolescente na sua experiência de ver o filme são acolhidas por seu corpo, o qual se 

angustia em resposta ao que vê. Entretanto, tal visão não parece ser a de um mundo 

já acabado, mas aquela que o filósofo francês chamou de visão profana, devoradora, 

que vai além do que o mundo ordinário nos pretende evidenciar como finito em si 

mesmo, sem que haja um inventário limitativo do visível, mas uma promiscuidade 

entre o vidente e o visível, e que faz com que rompamos os envoltórios de uma 

visibilidade reduzida pelos determinismos representacionistas, para alargar nosso 

contato com o mundo por uma visão que agrega o conjunto de todas as coisas , como 

aconteceu não só com o Protagonista [3] do filme preciosa, mas também como vimos 

nos demais que até aqui citamos.  

 

Imagem 14 – Preciosa na sala de aula 

 

Fonte: LEE DANIELS, 2008. 
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Em outros comentários sobre  as relações estabelecidas com as instituições, a 

sociedade de um modo em geral, a família, muitos jovens levantam a trama para 

compreender o corpo e sua relação inabalável com o mundo, pelo sentido da carne 

como uma sensibilidade ampliada. Eles se reconheceram e despertaram percepções 

sobre como o ser humano se afasta do mundo, dando, inclusive, sugestões, meios 

para que voltemos a entrar em contato com o mundo verdadeiro, como alguns mesmo 

disseram.  

O filme que mais nos deixou entrever a relação da percepção dos sujeitos como 

o meio originário do retorno ao mundo sensível foi o Her (2014). Em quase todo o 

momento da Sessão deste filme, a relação entre o corpo e o mundo teve o tema da 

tecnologia em seu escopo, de modo que os jovens apontaram caminhos de como a 

influência da tecnologia pode afetar a nossa relação com o mundo; muitos dos 

protagonistas partiram da realidade vivida do personagem para justificar, encontrar 

uma resposta ao seu próprio comportamento, suas emoções, suas frustrações, quase 

sempre propondo ou dando uma resolução para o problema. 

Mas, o que pareceu mais significativo foi a maneira como eles apresentaram 

visões particulares sobre o tema e, ao mesmo tempo, se comunicavam com o que 

vivem coletivamente com os outros. Sobre isso, temos: 

Eu acho que está cada vez mais difícil se relacionar com as pessoas, 

porque as pessoas estão sempre ‘conectadas’, então eu acho que as 

pessoas criam seu próprio mundo do jeito que elas querem dentro da 

tecnologia e isso que faz as pessoas se distanciarem mais e cada vez 

mais que isso acontece, as pessoas estão criando seu próprio mundo. 

Nós estamos esquecendo do mundo real (PROTAGONISTA [M] 2, 

Sessão do filme HER, 2018).  
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Está todo mundo junto, só que tá todo mundo ali no Whatsapp, mas 

cara, vocês estão juntos, olha um no olho do outro, conversa. Para 

algumas coisas é bom, tipo, você vê uma pessoa longe, tem chamada 

de vídeo. Aproxima muito quem está longe e distancia quem está perto 

(PROTAGONISTA [M] 06, Sessão filme Her, 2018). 

 Quando ele ouviu no início, tipo, criar uma coisa para você, uma 

secretária. Só que quando ele foi se acostumando, né (?), ele tinha 

que saber de coisas. Aí eu acho que como as pessoas a gente está 

sempre procurando alguém que goste de algumas coisas da gente. Às 

vezes é muito difícil achar a pessoa que você quer ficar para o resto 

da vida, então eu acho que quando ele encontrou esse negócio aí, 

quando ele baixou, a própria voz que era de mulher dizia “isso aqui é 

para a gente saber mais sobre você, para fazer a melhor assistente 

para você”, e era exatamente o que ele queria. Fez a pessoa que ele 

tanto precisava, por isso que fez ele se apaixonar, porque era a pessoa 

que ele sempre quis. Por isso que ele se apaixonou. A ex dele, a 

‘mulher real’, ela própria falou que ele sempre disse que ela fosse feliz, 

a mulher perfeita. E ela era, a assistente, era o que ele sempre quis. 

Por isso que as pessoas ficavam naquele mundo, porque quando eles 

estavam lá conectados, aquilo era o que eles queriam porque foi feito 

para eles, era pesquisa fazendo da pessoa e cada vez que ele mais 

ficava lá, mais a pessoa lá ia conhecendo mais ele, e a cada vez que 

ia conhecendo, mais ele ia se apaixonando. Então as pessoas ficaram 

assim, totalmente ‘ligadas’, por isso que não se entrosavam tanto, não 

se falavam. Porque já estava lá. Aí eu acho que quando isso acabou, 

que eles foram embora [fala da inteligência artificial que o 

personagem se relacionava], eles perceberam que eles não 

estavam mais, eles criaram um mundo em que aquela pessoa que não 

era real, quando eles foram embora, eles perceberam que não 

estavam conectados em nada. E ele percebeu isso junto com a amiga 

dele, que era única pessoa que ele assim, conversava de verdade, a 

única pessoa de verdade (Protagonista [F].02, Sessão Estesia Her, 

grifo nosso, 2018). 
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Os comentários dos adolescentes sobre o filme HER demonstram pontos 

interessantes que se relacionam com a concepção fenomenológica do retornar às 

coisas mesmas, ao mundo de nossa percepção para compreendermos de fato nossa 

relação com os outros e com o mundo. Em suas falas, os jovens afirmam que o filme 

possibilitou a percepção de como as pessoas hoje, assim como no filme, estão 

distantes uma das outras, mesmo estando lado a lado, compartilhando o mesmo 

espaço. Para eles, a solidão dessas pessoas ocorre pelo mau uso da tecnologia, de 

modo a fazer com que vivam numa espécie de mundo paralelo que não abre espaço 

para que eles possam olhar e ver o outro, a olhar e ver o mundo de toda gente, 

esquecendo o mundo real. 

A fala desses jovens retomam, de uma certa maneira, aquilo que em outros 

tempos já falava Merleau-Ponty (2004a) acerca do afastamento das pessoas do seu 

mundo da percepção, imbuídos por uma postura prática e utilitária da vida, relegando 

a própria experiência vivida. Segundo o autor, a retomada do retorno ao mundo da 

percepção se deu principalmente pelo advento da arte moderna e do pensamento 

moderno, de modo que ambos subverteram o senso comum para fazer redescobrir o 

mundo de nossas sensações.   

Os dados obtidos nos diálogos dos Protagonistas do CINEDUC sobre o filme 

apresentam justamente a problematização do distanciamento das pessoas ao mundo 

de nossa experiência vivida, ao mesmo tempo em que despertam a necessidade que 

temos de redescobrir esse mundo em que vivemos e que somos constantemente 

tentados a esquecer. Nesse sentido, a experiência do cinema obtida pelos jovens 

adolescentes aponta, a partir do filme HER e a exemplo do que Merleau-Ponty (2004a) 

dissera da arte e do pensamento moderno, um caminho  que propõe a comunhão 

entre corpos, o contato “olho a olho” como um meio de retorno ao mundo que eles 
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chamam de verdadeiro, real, um mundo da intercorporeidade.  

Imagem 15 – Relação entre o homem e a inteligência artificial 

 

Fonte: SPIKE JONZE, filme HER, 2014. 

 A percepção dos estudantes, a partir do filme, ratificam por meio de seus 

comentários o corpo como carne de mundo, passível de um distanciamento e 

aproximação da realidade vivida e dos outros que nos cercam, por experiências que 

no cotidiano não nos permitem ver.  O paradoxo disso tudo está exatamente como 

eles puderam perceber suas ações a partir daquilo que viu naqueles corpos 

imagéticos. 

Em outra sessão, do filme Minding The Gap, uma das Protagonistas do projeto 

consegue unir a experiência dos personagens do filme com a sua percepção sobre 

juventude, tão intensamente que na sua descrição sobre o que vê no filme não nos 

pemite discernir quem influencia mais o outro,  se a sua relidade de outros contextos 

vividos, ou se as imagens fílmicas. Porém, seu comentário deixa entrever que ambas 
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se encontram permeadas em sua experiência de assistí-las: 

Uma coisa que eu percebi no filme é que esses três jovens eles viveram 

o que muitos jovens de hoje estão vivendo, e tem o mesmo pensamento 

que muitos jovens tem hoje de achar que nunca vai crescer, que nunca 

vai virar adulto. E, de repente, se depara com a realidade das coisas, 

se depara que cresceu, que a infância passou, que a juventude está 

passando, e eles estão começando a ter mais responsabilidade; o que 

era para eles terem pensado, planejado lá atrás, eles vão começar a 

quebrar a cabeça, pensando ‘poxa, porque eu não pensei em trabalhar 

antes, porque eu não procurei ter responsabilidade antes, e agora vem 

tudo sobre mim de uma vez só’. No filme, eles procuravam fugir disso, 

mas eles viram que realmente tinham que lidar com a realidade das 

coisas, que é o que muitos jovens de hoje não pensam em lidar; eles 

pensam só em fumar maconha, beber, ir pra festa; são coisas que eles 

acham que a vida deles é essa, mas só que vai chegar o momento que 

eles vão se deparar que essa não é uma vida de um adulto, que é 

completamente diferente, e você vai ter que mudar esse pensamento, 

de ter um pensar como um pai, de mãe. É isso que eu vi... 

(PROTAGONISTA [F.06], Sessão do filme Minding The Gap, 2018). 

Imagem 16 – Os três amigos andando de skate pela cidade 

 

Fonte: BING, filme Minding the gap, 2019. 
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O que queremos dizer, a partir do comentário de nossa jovem protagonista é 

que a sua vida parece se comunicar diretamente com a obra, corroborando ainda com 

Morin (1997), quando nos diz que o filme restitui a corporalidade das coisas e dos seres 

para nos mostrar como a vida e a obra se relacionam intimamente, e o filme não 

reproduz uma imitação daquilo que vemos na vida, mas que emerge como algo que dá 

a pensar para além do que está simplesmente visível aos nossos olhos.  

Em outro comentário, este durante a sessão do filme Preciosa, o ato 

comunicativo entre as imagens do filme e uma jovem Protagonista do CINEDUC 

ocorreu de outro modo, pois não se tratou, dessa vez, de rememorar algo que viveu no 

passado, mas de vivê-lo por meio de uma participação afetiva. Isso fica claro quando 

vimos o próprio comentário da Protagonista, a seguir: 

Eu achei interessante isso que ela falou sobre a escola é fomentadora 

de ideia e isso é muito presente no filme, foi quase um complô na 

realidade, foi quando ela começou a falar na sala como ela sentia, ou 

seja, é uma representação humana, ela se sentiu realmente uma 

pessoa participando com propriedade. Porque antigamente ela era 

totalmente excluída; quem deveria amparar ela, para tolerar, primeiro 

era a mãe, que eu acho que era quem deveria dar todo o suporte e ela 

não tinha isso, ela não se sentia humana, porque além dos abusos 

sexuais, ela também tinha uma pressão psicológica muito grande, isso 

fez ela perder o sentido de humanidade. Por isso ela sempre tentava 

fugir daquilo, ela tentava imaginar outras situações, porque ela queria 

se sentir realmente humana, queria se sentir desejada, bonita, e isso 

foi a parte principal para mim (PROTAGONISTA [F] 01, Sessão 

Estesia Preciosa, 2018). 

A identificação entre a jovem e as imagens corrobora com a ideia de como a 

corpo e a imagem propiciam um processo de alargamento existencial, de modo que 
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a adolescente projeta na imagem o seu próprio ser individual, mesmo que jamais 

tenha passado pelas situações traumáticas que o filme apresenta. Ao descrever em 

seu comentário o desenho de seu imaginário sobre aquilo que Preciosa poderia estar 

pensando, sentindo, vemos como as imagens da película amplia a percepção da 

jovem Protagonista, elaborando novos sentidos que não se encontravam impressos 

na tela por uma lógica formal, acabada, mas que emergem também das condutas, 

dos comportamentos mesmo evidenciados na trama. Desse modo, ao ser conduzida 

e, ao mesmo tempo, conduzir aquilo que emergiu da tela, e ao elaborar outros 

percursos perceptivos para além do dado objetivo da imagem, a jovem adolescente 

reaprendeu a ver o mundo. 

As Sessões do CINEDUC despertaram formas outras aos sujeitos que integram 

a compreensão fenomenológica de que ser corpo  é a condição primordial de nossa 

existência. Nas percepções sobre os personagens do cinema, os adolescentes 

encontram os rastros de mudança na maneira com que eles mesmos veem e 

percebem o mundo, seja de uma forma direta, ou pelo que há de indireto nas imagens. 

Mesmo que os adolescentes, imersos na experiência fílmica do CINEDUC, nunca 

tenham vivenciado tais experiências de uma maneira concreta, eles puderam 

experimentar pela ubiquidade, que irradia na pele, na alma, para fazer com que eles 

possam sentir seus corpos se expandirem em direção às imagens, em direção ao 

mundo. Uma experiência que não se reduz somente ao racional, ao intelecto, mas que 

inscreve suas marcas, sobretudo, em seus corpos, construídas pela sua 

sensorialidade.  

Assim, a falta de responsabilidade, de perspectivas de muitos jovens frente ao 

seu futuro, a ausência de uma boa relação com a família, o drama das jovens que 

engravidam, ou não recebem o amor de uma mãe e a busca de desfragmentar sua 
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imagem corporal, que passa a ser melhor compreendida a partir de uma boa relação 

com o professor e a escola, como vimos, respectivamente, nos comentários acima, 

não evidenciam simplesmente reflexões a respeito dos filmes, mas, ainda, uma 

transfiguração do ser pelos vazios que preenchem seu esquema corporal. 

Os comentários dos jovens adolescentes permitiram a compreensão de como 

a relação entre o olhar e as imagens ocorre de uma maneira muito intensa na 

experiência do cinema.  O ato perceptivo e o fato percebido encontram um meio de 

expressão que caminha de modo a não deixar intacto o corpo e nem o sentido objetivo 

da imagem. A experiência do cinema nos oferece a experiência do outrem e abre 

novos percursos para que possamos, então, reaprender a ver o mundo. 

Sem perder de vista o intento de compreender o cinema como uma educação 

fenomenológica, o nosso próximo passo é partir para abrir outros percursos que 

possibilite uma outra perspectiva sobre as nossas questões. Além das elaborações 

fenomenológicas suscitadas aqui pelos adolescentes sobre os filmes, iremos adentrar 

no que o projeto CINEDUC trouxe de significativo para a vida desses jovens, a partir 

do que eles apontam como horizontes de significações sobre uma educação 

fenomenológica no cinema.  

Nisso, o Festival CINEDUC foi o palco para que eles pudessem manifestar e 

encontrar o seu brotar de mundos. Com isso, iremos agora adentrar em solos mais 

profundos que tratam do cinema como uma educação fenomenológica, a partir  das 

sensações e impressões suscitadas pelos Protagonistas que apontem como tal 

experiência pôde contribuir e ratificar a tese de que o cinema transfigura o mundo dos 

sujeitos por meio de uma educação fenomenológica. 
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O que ganhamos com a arte não é o que 

ganhamos com ela, e sim o que nos tornamos 

por meio dela. 

(Oscar Wilde) 
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O Festival CINEDUC  

 

É possível aprender a ver? Foi com essa pergunta que Baecque (2010) se 

debruçou a compreender como o cinema possibilita uma invenção do olhar, afirmando 

que o espectador constrói o filme ao passo que aprende a ver. Essa assertiva se deu 

a partir da sua reflexão sobre a cinefilia da época do início do cinema moderno, 

quando os “jovens turcos”5, mesmo quando ainda espectadores, elaboravam também 

uma película a partir de suas críticas, aquilo que ele chamou de filme-olhar: “ao ver 

dessa maneira esse filme-olhar, a crítica também inventa um filme” (BAECQUE, 2010, 

p. 48).  

De uma maneira análoga, na cena anterior, os jovens Protagonistas do 

CINEDUC, por meio de seus comentários, oportunizaram a abertura de uma reflexão 

fenomenológica. O filme-olhar desses sujeitos, a partir da experiência do CINEDUC, 

permite-nos afirmar que o refazer de suas sensações é uma maneira diversa de 

reaprender a ver o mundo.  

Nesta última Cena, os olhares dos nossos Protagonistas vão além daquilo que 

eles viram nos filmes, indo também em direção ao que eles puderam compreender 

como transfiguração do seu próprio ser, em relatos escritos sobre o que o projeto 

trouxe de significativo para suas vidas. Esse momento foi logo após a participação 

desses jovens participarem do I Festival CINEDUC, evento que realizou três sessões 

de filmes ao longo de uma semana: Meu nome é Ray, Ferrugem e o Mínimo para viver 

que ocorreram nos dias 20, 22 e 24 de maio de 2019, respectivamente.   

 
5 O autor se refere aqui aos autores da Nouvelle Vague, movimento francês de um cinema moderno, 
vanguardista, citando mais precisamente dois deles, Godard e Truffaut. O autor descreve como esses 
dois artistas a partir da reflexão de filmes de outros autores, que estavam a quebrar os cânones do 
cinema Hollywoodiano, puderam criar uma nova marca no fazer artístico do cinema mundial.  
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Em meu nome é Ray, vemos uma história sobre um jovem transsexual que vê 

sua vida virar ao avesso quando avisa a sua família que quer trocar o seu nome por 

um de garoto, Ray. A partir de então corre em busca juntamente com sua mãe para a 

realização do seu desejo, mesmo contra a vontade dessa última e da sua avó. Esse 

tema foi sensível para a realização do Festival pelo fato de na plateia termos 4 

adolescentes transsexuais, que participaram ativamente da discussão e de maneira 

muito emotiva, além de fazer com que outros jovens pudessem olhar para esse tema 

com outros olhos, embora o filme tenha despertado diversos questionamentos 

estéticos sobre isso. 

Imagem 17 – Capa do filme Meu nome é Ray 

 

Fonte: GABY DELLAL, 2015 

O filme Ferrugem apresenta outro tema muito contundente, que é o crime e o 

bulliyng cibernético. Na trama, uma jovem adolescente tem suas fotos íntimas 

roubadas e divulgadas no universo da internet por um amigo. Daí em diante ela sofre 

com as palavras de ataques, olhares maldosos que a objetivam em algo que ela não 

é, até que todos se afastam, e um final trágico acontece. A apreciação estética dos 
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jovens sobre esse filme foi marcada por discussões calorosas, mas muito 

interessantes acerca do drama vivido por uma vítima de crimes virtuais, e de como 

isso está muito mais presente no universo dos jovens hoje em dia.  

Imagem 18 – Capa do filme Ferrugem 

*  

Fonte: ALI MURITIBA, filme Ferrugem, 2018 

Em O mínimo para viver, o drama de uma jovem que sofre de anorexia é 

exposto de uma maneira muito visceral. Depois de passar por vários métodos de 

tratamento sem sucesso, vivendo em uma família conturbada, a jovem começa a se 

afundar ainda mais em seu problema. Até que é internada numa clínica nenhum pouco 

convencional e conhecer outras pessoas que compartilham do seu problema, 

possibilitando a ela uma nova esperança.  
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Imagem 19 – Capa do filme O mínimo para viver 

 

Fonte: MARTI NOXON, 2017 

Com o ensejo de identificar os sentidos correspondentes a educação 

fenomenológica possibilitada na experiência do cinema, o Festival se configurou com 

um espaço muito rico e oportuno para o nosso intento. Iremos aqui aprofundar como 

se deu essas percepções dos estudantes nesse evento, bem como aquilo que eles 

compreenderam de significativo na experiência de todo o CINEDUC, e do que o 

projeto proveu de novos sentidos referentes aos dados existenciais dessa experiência. 

A semana provocou uma mobilização geral dos funcionários da escola Régulo 

Tinôco, dos pesquisadores ligados ao CINEDUC, e dos próprios adolescentes, estes 

muito ansiosos enviando mensagens sobre dúvidas e mais sugestões de filmes. Em 

meio a tanto ânimo para a realização do evento, a educação já se fazia presente ali.    

A participação dos jovens no Festival, de um modo em geral, ocorreu da mesma 

maneira do que já  havia sido apresentado nas demais sessões do projeto CINEDUC. 

Entretanto, não se resumindo apenas as sensações suscitadas durante a apreciação 
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estética dos filmes, os protagonistas foram instigados também a pensar como a 

experiência do projeto trouxe de importante para a guisa da gênese do que eles 

mesmos puderam perceber da transfiguração do seu ser, disso que chamamos de 

brotar de mundos. 

É no deslizar dos olhos diante das suas imagens que o cinema estabelece 

novos meios para nos fazermos reaprender a ver o mundo e a ele nos ligarmos com 

mais intensidade. O conjunto das imagens do cinema entregam-nos os rastros dos 

corpos e das coisas que ali estiveram, que em contato com o nosso esquema corporal, 

por meio do olhar e ver as imagens, encontramos as raízes de um corpo lançado ao 

mundo, um corpo estesiológico. Compreender o cinema como uma educação 

fenomenológica perpassa, sobretudo, por uma compreensão de que o corpo e as 

imagens entram em conformidade pelo tecido carnal do qual compartilham no mundo.  

Seguiremos, aqui, em busca de encontrar elementos significativos para o 

universo da educação.  É por essa perspectiva que percebemos como os nossos 

Protagonistas nos guiam em direção à faísca do sensível despertada por meio de 

olhares mais humanos dispostos a transformar o mundo em um lugar mais altruísta, 

compassível e solidário a toda e qualquer forma de existência, em frente de toda e 

qualquer forma de racionalismo e pensamento impassível e desagregador. 

Viegas (2013), ao propor uma relação discursiva entre Deleuze e Heidegger, 

evidencia o poder do cinema em nos fazer pensar para além do já pensado. É pelo 

choque que algumas imagens provocam ao próprio pensamento que podemos criar 

outros modos de pensar, por aquilo que ainda não começamos a pensar, ou seja, por 

uma certa impotência consciente do pensar.  
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É a própria impotência do pensamento que nos dá que pensar, ou seja, 

a impossibilidade de pensar está no âmago do próprio pensamento. 

[...] Deleuze destaca o poder do cinema em nos fazer pensar. Alguns 

filmes parecem ter o poder de inquietarem o pensamento. Mas, tal 

como Heidegger igualmente afirma, o facto de termos a possibilidade 

de pensar não significa que pensemos de facto. Com o cinema,  ou 

com um determinado tipo de cinema que força o pensamento, Deleuze 

parece indicar que o pensamento não é uma mera possibilidade mas 

que temos, de facto, a capacidade de pensar: de pensar que ainda 

não começamos a pensar (VIEGAS, 2013, p 84).  

.  O pensar que ainda não começamos a pensar se configura como um meio 

inventivo proposto  pelas lacunas existentes no movimento das imagens, elaborando 

uma nova imagem do pensamento. Assim, o cinema, ao nos fazer pensar aquilo que 

ainda não foi pensado, faz-nos alargar o pensamento que temos do mundo. Assim o 

fazer filosófico, antes de se voltar para o pensamento, deve se motivar a investigar 

também ao que dá a pensar, o não-pensado. É nesse sentido que a filosofia e o 

cinema juntas tem muito o que nos dizer e nos fazer ver: 

O que a nova imagem do pensamento, enquanto força ou poder, vem 

mostrar é que a resposta heideggeriana (‘nós ainda não começamos 

a pensar’) conduz o pensamento para a sua imagem – como começar 

a pensar, o que faz pensar – e, aqui, a disciplina filosófica encontra-se 

com a cinematográfica (VIEGAS, 2013, p. 91).  

Aqui a questão que abre essa cena parece se inverter, de “será possível 

aprender a ver?”, para “será que devemos aprender a pensar?”, sem esquecer o que 

já foi dito em outras páginas desse estudo, de que o pensar e o ver não se encontram 

distanciado do sentir. Logo, ver, pensar e sentir são partes constituintes de um mesmo 
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fenômeno, de  modo que não há supremacia de um sobre o outro, mas 

complementariedade, um entrelaçamento entre o que vejo, penso e sinto, como um 

dia Cézanne, ao ver o mundo, pensava enquanto pintava (MERLEAU-PONTY, 2004b). 

Todavia, é importante ressaltar que aquilo que aqui chamamos de educação 

fenomenológica nem sempre poderá estar presente na experiência do cinema.  Em 

alguns momentos do CINEDUC, os jovens revelaram seu descontentamento diante 

daquilo que estavam a ver no filme. Alguns comentários dos jovens Protagonistas 

apontam que em alguns filmes não houve uma comunicabilidade de sentidos, 

havendo uma potencialidade educativa mais emergente na apreciação estética de uns 

filmes do que em outros. 

 Um exemplo disso ocorreu na sessão de Meu nome é Ray, durante o Festival 

CINEDUC, quando muitos jovens afirmaram que o filme não proporcionou a eles uma 

experiência que pudesse de fato levá-los a compreender melhor a existência de um 

sujeito transsexual. Os jovens afirmaram que o filme deixou a desejar no que diz 

respeito ao ato criacional do olhar, sentir mesmo a realidade desses sujeitos, uma vez 

que, segundo os jovens estudantes, a maioria deles sofrem por viver a margem da 

sociedade. Entretanto, mesmo após a crítica feita ao filme, os jovens Protagonistas 

relataram sobre a importância do filme pela sua temática e relevância social, para 

fomentar o debate, como podemos ver nos seguntes comentários:    

O filme relatou algo que está acontecendo em nosso país: o 

preconceito com transgêneros. A nossa sociedade está cada vez mais 

preconceituosa. Mas, na minha opinião, o autor do filme deveria ter se 

aprofundado mais na história. Ter mostrado o preconceito das pessoas 

nas ruas, escolas ou apoio de alguém que não tenha sido familiar. 

Mas, isso não quer dizer que o filme foi ruim, não foi. Pois mostrou o 

apoio familiar, principalmente dos pais, que mesmo sem entender 
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muito bem a escolha da filha, ficou ao lado dela (PROTAGONISTA [H] 

1, MEU NOME É RAY, 2019). 

.O filme não é ruim, mas também não podemos dizer que é algo que 

marcará a nossa vida. Em alguns momentos o enredo traz cenas muito 

interessantes, mas meio que se perde em torno de seu contexto. O 

tema principal é tratado de forma superficial, deixando tudo meio vago. 

O filme abordou um tema muito recorrente atualmente, mas não 

conseguiu tocar no principal que é como os LGBTQ’s no geral sofrem. 

Como foi debatido na sala, o filme foi “romantizado” e acabou levando 

mais para as discussões familiares (PROTAGONISTA [F] 4, MEU 

NOME É RAY, 2019). 

Imagem 20 – Ray acompanhado por sua mãe e sua avó em uma visita ao médico  

 

Fonte: DELLAL, 2015. 
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Em contrapartida, diferentemente  desses adolescentes que relataram não 

terem sido tão tocados pelo filme em questão, outros adolescentes  ja afirmam o 

contrário, que a película provocou um aprendizado na forma com que eles viam os 

sujeitos transgêneros. Alguns relatos evedenciaram um olhar empático sobre estes 

sujeitos, já outros apontam como a família, a religião incutiram neles um olhar 

discriminatório perante a essas pessoas, coisa que o filme, de alguma maneira, fez 

transformar a forma de ver  desses sujeitos. Isso fica mais evidente ao ver os próprios 

comentários dos adolescentes: 

Eu nasci em uma família evangélica, eu sou evangélica e eu sou do 

interior, então meus pais nunca tinham conhecimento sobre isso, eles 

são, infelizmente, até hoje, preconceituosos, homofóbicos, mas eles 

não ofendem ninguém, mas quando está dentro de casa só a gente, 

eles falam coisas que ofendem, usam termos pejorativos, mas como 

eu fui pra uma escola onde lá todo mundo tem uma cabeça muito 

aberta, tipo o IF, lá é muito liberal, tem todo tipo de gente, tem todos 

os estilos, orientações sexuais, aí eu percebi que apesar da minha 

religião, isso não é errado e por mais que eu esteja cercada disso, isso 

não é algo que possa me influenciar porque a pessoa nasce assim. 

Por mais que eu conviva com pessoas assim, não é uma coisa que eu 

vou simplesmente ser, só porque tem muita gente ao meu redor que é 

assim, sabe. É questão de respeito mesmo e é isso o que o filme traz 

pra gente, a questão do respeito porque dá pra ver como a pessoa se 

sente assim, eles trazem isso, porque não é uma coisa, é uma dor,  

pessoa se sente sozinha e tipo, o respeito é algo que pode muitas 

vezes... é tipo, a gente acolher essas pessoas para que elas não se 

sintam sozinhas no mundo (PROTAGONISTA [F] 13, MEU NOME É 

RAY, 2019). 

O filme foi muito bom, apesar de que em alguns momentos eles 

acabaram romantizando demais as situações. Eu esperava um pouco 
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mais das situações difíceis que as transexuais passam em seu dia-a-

dia. Mas, no geral, o filme foi sim muito importante e necessário, pois 

através dele podemos ver um pouco de dificuldade que essas pessoas 

passam (PROTAGONISTA [F] 10, MEU NOME É RAY, 2019). 

Os comentários dos nossos jovens Protagonistas possibilitam a compreensão 

de que o que vemos na tela não se encontra distanciado de nossa experiência vivida. 

Isso quer dizer que a potencialidade que um filme tem de nos fazer sentir uma 

experiência sensível que nos lança ao mundo, não vai depender apenas da expressão 

artística do autor, da atuação dos personagens, mas também de nosso conhecimento 

prévio do mundo, de nossas relações sociais, culturais, de nossa história. Assim, Isso 

explica o fato de mesmo o filme em questão não ter conseguido provocar uma 

experiência sensível que pudesse fazer com que a  maioria dos adolescentes pudesse 

ver nas imagens o nascer de um mundo. 

Imagem 21 – Ray triste após uma discussão com sua mãe  

 

Fonte: DELLAL, 2015. 
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Outro fenômeno significativo ocorreu na sessão do filme O mínimo para viver. 

A manifestação dos Protagonistas do CINEDUC ao assistirem a esse filme evidenciou 

uma parcela substancial de jovens que apresentam distorções de sua própria imagem 

corporal, o que vem sempre acompanhado, muitas vezes, por visões negativas sobre 

si e sobre o mundo. Entretanto, na mesma proporção, tais comentários também foram 

procedidos por como o filme ajudou a superar tal problema, em alguns casos, e 

também despertou, em outros, o desejo de falar sobre como superou tal situação, 

além daqueles jovens que mesmo nunca tendo passado por isso relataram suas 

impressões, muitas vezes expressando palavras de afago, consolando os jovens que 

já enfrentaram tais problemas.  

De acordo com Barros (2005), nossa imagem corporal é dinâmica, sendo 

construída a todo instante em que estamos em contato com o outrem. O autor afirma 

que a nossa imagem se configura por um caráter intersubjetivo, em que cada instante 

estamos sendo influenciados pela imagem do outro, e vice-versa. Nesse sentido, 

remontamos a cada instante a percepção que temos de nossa própria realidade, e a 

nossa imagem é permeada pelos sentimentos sobre nós mesmos, além de ser 

multifacetada socialmente, prolongando-se em nossos comportamentos e nas nossas 

relações interpessoais. Com isso, a maneira como sentimos e pensamos o nosso 

próprio corpo vai influenciar diretamente a maneira como também percebemos o 

mundo.  

Segundo Amparo, Chatelard e Magalhães (2013), a imagem corporal está 

ligada a história emocional dos sujeitos e emaranhada na dimensão simbólica. Nesse 

processo, a imagem do corpo se encontra intimamente interligada com a imagem do 

outro por um ato inconsciente, podendo passar para um ato pré-consciente por meio 
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da linguagem, se autoconstruindo ou se desconstruindo neste processo interpessoal. 

Nessa relação entre imagens, temos:  

A organização da imagem corporal é muito flexível, estando em 

perpétua autoconstrução e autodestruição, vivendo em constante 

diferenciação. Pode-se estabelecer uma ligação do desenvolvimento 

da imagem do corpo em relação às estruturas psíquicas. [...] o 

processo de identificação permite, através da projeção e da 

percepção, a utilização de partes do corpo dos outros na construção 

da imagem corporal. Existe, portanto, uma conexão íntima entre a 

imagem do sujeito e a do outro, constituída através do contato 

contínuo com o mundo exterior. O toque, o interesse, o olhar e as 

palavras em relação às diversas partes do corpo são de enorme 

importância para o desenvolvimento da imagem, que se estrutura nos 

contatos sociais. Deve-se, assim, considerar as inter-relações das 

imagens do corpo (AMPARO; CHATELARD; MAGALHÃES, 2013, p. 

511). 

Essa proposição da compreensão de imagem corporal corrobora com os 

comentários dos Protagonistas, ao passo em que as imagens que têm de sua própria 

imagem percepções suscitadas nos filmes e mesmo sobre a intermediação dos outros 

colegas, por meio da linguagem, são transformadas. como bem podemos visualizar 

em alguns dos comentários dos Protagonistas do CINEDUC, a seguir: 

É meio que uma reflexão pra gente, porque muitas... principalmente 

as meninas tem meio que uma distorção de imagem; até eu mesmo 

tenho, não vou mentir que eu tenho sim. E a gente fica muito reflexivo 

sobre isso (PROTAGONISTA [F] 01, sessão O mínimo para viver, 

2019). 
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Em outro momento da sessão, a mesma Protagonista, já tendo evidenciado 

como o filme havia a deixado “reflexiva” sobre o tema que um dia vivera. Ela decidiu 

compartilhar com os outros participantes do projeto o seu drama vivido mediante sua 

fragmentação da imagem corporal e como buscou - e ainda busca - superá-la, como 

poderemos ver no comentário a seguir:  

Eu vou contar a minha experiência... Quando eu tinha 16 anos, eu tive 

um começo de anorexia e bulimia. E, eu fui morar com a minha avó, e 

era só eu e ela, não havia ninguém para dar suporte. Era só eu e minha 

avó. E foi uma fase muito difícil, tanto que foi quando eu parei, comecei 

o ensino médio e parei. Aí eu passei dois anos nessa luta. Hoje em dia 

eu ainda tenho aquela distorção de imagem e tal, mas, se for comparar 

com a Larissa de 20 anos, com a Larissa de 16, eu amadureci muito; 

às vezes eu tenho sim a distorção de imagem, mas eu penso, poxa, 

eu vou ficar triste, eu não estou feliz comigo mesma, mas eu tenho 

que tentar ser feliz comigo mesma. Não importa se alguém diz que eu 

estou gorda demais ou isso ou aquilo. O importante é eu mesma. A 

opinião dos outros... tô nem aí (PROTAGONISTA [F] 01, sessão O 

mínimo para viver, 2019). 

Em ambos os comentários, a Protagonista afirma como o olhar do outro pode 

ser determinante para causar um olhar impassível sobre si mesmo. Ao mesmo tempo, 

sua interpretação desperta emoções que corroborará com a maneira como o sujeito 

lidará com sua própria imagem. No caso de nossa Protagonista, ela afirma que foi 

necessário um olhar sobre si mesma, refletir sobre sua própria imagem, mesmo que 

nela haja traços que foram compostos pelo olhar do outro, para compreender a si 

mesma e poder se reaproximar de sua imagem, ou, em outras palavras, poder articular 

o seu corpo com o seu eu.  
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 Na mesma sessão, vemos como a relação da imagem corporal ganha novos 

contornos por meio da linguagem, ao passo que os jovens vão comunicando suas 

percepções ao longo do que viram no filme. No comentário a seguir, uma das 

Protagonistas se questiona o porque a maioria dos personagens que estão a passar 

pelo problema de disfunção de imagem são mulheres, estimulando a participação 

imediata de outros adolescentes sobre o seu fato percebido, como podemos ver em 

seu comentário, a seguir:  

O que me chamou atenção assim é que o filme apresenta uma casa 

que tem umas 7 pessoas mais ou menos, né? Dessas 7 pessoas, só 

uma era homem. E sempre que a gente olha na mídia, alguma notícia 

que sai sobre algum distúrbio alimentar, quando se escuta algum 

relato, é mais comum que as pessoas que estão envolvidas sejam 

mulheres. Será que isso é por acaso? Tem algo que explica por que a 

proporção seja mais em mulheres do que em homens? O que que será 

que contribui para isso? São as referências que a gente tem de 

imagem? 

 Imediatamente, o comentário da jovem foi prontamente respondido por 

comentários que apresentam como a temática da imagem corporal se encontra 

vinculada em sua experiência vivida por questões negativas, como podemos ver a 

seguir: 

Nas Mídias! As mulheres tem que ser aceitas, tem que fazer academia 

todo dia, tem que fazer dieta, tem que fazer musculação, mas ninguém 

aceita que cada um é diferente, que todo mundo é perfeito do jeito que 

é” (Protagonista [F] 07, sessão do filme O mínimo para viver, 2019). 
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Eu acho que sim. O padrão da sociedade hoje quer a mulher magra e 

bonita. E por isso que hoje muitas jovens têm os mesmos distúrbios 

que a menina do filme. Aí as pessoas tratam isso como frescura. É 

igual a depressão, eles tratam isso como frescura (Protagonista [F] 01, 

sessão do filme O mínimo para viver, 2019). 

 Nesse diálogo, os Protagonistas apresentam como esse fato os distanciam de 

tecer boas relações com sua própria imagem corporal, sugerem um cuidado com o 

que dizem ser um problema. Os jovens relacionam o que viram no filme com as suas 

situações vividas para afirmar que esses cuidados a que se referem como um meio 

de tratar o problema, correspondem a um olhar sensível para com o outrem, buscando 

compreender a dor, os problemas pelos quais pessoas que sofrem de tal distúrbio 

passam. 

Outros comentários dos Protagonistas versaram sobre o tema da empatia, 

palavra que perpassou de maneira intensa nos filmes Ferrugem e O mínimo para 

viver. A empatia surgiu de maneira concreta nas falas dos jovens, por meio de suas 

palavras ditas e escritas em torno das tramas, resgatando como subsídios para a 

discussão não apenas o que assistiram no filme, mas aquilo que viveram em outras 

conjunturas de sua experiência vivida - mesmo em embates paralelos com outros 

jovens do projeto. Os comentários a seguir resumem de forma substancial o que sobre 

isso foi dito: 

Cada detalhe do filme foi bastante realista. As pessoas de hoje não 

tem o mínimo de empatia pela dor do próximo. Ridicularizaram fatos 

sérios onde cada ação tem sua reação. O suicídio acaba sendo algo 

representado no filme por meio de exaustão, sentimento de culpa e 

desespero. Vi gente assistir ao filme e comentar que ela mereceu 
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aquilo que aconteceu com ela, dentre outros comentários ridículos que 

infelizmente fui obrigada a ouvir calada. Digo e repito: falta senso e 

empatia nas pessoas. Isso acontece todos os dias em vários lugares 

diferentes e me entristece ter a consciência de que vivemos em uma 

sociedade tão hipócrita, sem educação e empatia pelo próximo. NÃO 

VIRALIZE A DOR DO PRÓXIMO (Ferrugem  

Imagem 22 – Tati no banheiro da escola após sofrer bullying. 

 

Fonte: MURITIBA, 2018. 

O filme é muito bom e trata de um tema bem forte e que devemos sim 

nos preocupar. Os jovens, principalmente as meninas, tem uma crítica 

em relação à sua imagem, e a ausência dos familiares “ajuda” a 

afundar o jovem a muitas das vezes entrar profundamente em 

depressão e é problema [...]. Muitas das vezes eu tenho essa distorção 

de imagem, mas nós temos que cuidar dos nossos jovens, nós temos 

que cuidar não só de nós mesmos, mas de todos; tentar, de alguma 

forma, ajudar. Depressão, bulimia, distúrbios alimentares e entre 

outros problemas não são frescuras não e nem “querer chamar 
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atenção”. Tenha cuidado, conheça antes de julgar, antes de criticar. 

Festival mais que aprovado! Deixo esse recado! Ótimo Festival!. 

Imagem 23 – A jovem Ellen pouco antes de sofrer um desmaio em decorrência de sua 

doença 

 

Fonte: MURITIBA, filme O mínimo para viver, 2018. 

 

A concepção de empatia que emerge por parte dos estudantes, como vimos 

nos comentários acima sobre os filmes, evidencia o sentido comumente proferido pelo 

senso comum, o de “colocar-se no lugar do outro”. A partir daí, expressam a 

importância de um olhar solidário e compassível com a dor do outro, relatando sobre 

a importância do cuidado ao outrem, principalmente porque, ao longo da discussão, 

houveram também aqueles que debocharam daquilo que viram no filme, sendo  

alguns deles duramente criticados nesses comentários. Tais comentários entram em 

consonância com o sentido estesiológico de tencionar nossa experiência em direção 

ao outro para compreendermos a nós mesmos e o mundo em uma sensibilidade geral 



133 

 

da qual também fazemos parte, no sentido que em tempos de individualidades, nossa 

sensibilidade ainda é um meio de aprendermos a viver em comunhão.  

Em um de seus artigos jornalísticos mais conhecidos, Brum (2015)6 parece 

denunciar uma certa apatia do nosso tempo, em que o humano parece não reconhecer 

bem a sua condição de ser humano. Em contrapartida, a escritora afirma que é 

possível encontrar no universos artístico, do qual o cinema faz parte, caminhos para 

a criação de um meio para que o humano possa de fato se compreender mais 

humano, no sentido de que as emoções suscitadas no cinema permite ampliar um 

contato ampliado com o outrem, a partir daquilo que compreende nos seus 

personagens. É nesse sentido que a autora afirma que 

É no cinema e na literatura que nos enternecemos e derrubamos 

nossas lágrimas ao testemunhar as sutilezas que esquecemos de 

enxergar ou não somos capazes de enxergar nos nossos dias de 

autômatos. Os personagens da ficção têm mais carne que nós, 

precisamos deles para nos lembrar de quem somos. Os robôs já 

estão aí, temos agora de reinventar os humanos (BRUM, 2015, p.1, 

grifo nosso) 

   Tal comentário surge como um grito para uma aparente falta de empatia, de 

sensibilidade entre os humanos no seu cotidiano. Em contrapartida, o cinema aparece 

como um caminho que nos traz de volta a um tempo de  maior sensibilidade, de nos 

solidarizarmos e compreender o outro como um ser constitutivo de nossa própria 

carne. 

 
6 Eliane Brum é uma jornalista, escritora e documentarista brasileira. Formou-se pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1988 e ganhou mais de 40 prêmios nacionais e 
internacionais de reportagem. 
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O tema da empatia no cinema, embora tenhamos visto de uma mais direta 

nesses últimos comentários dos jovens Protagonistas, também permeou a experiência 

dos adolescentes que precederam sua fala nesse estudo, mas de outro modo. Nelas 

podemos ver que no cinema existem elementos da empatia mais profundos do que 

puramente se colocar no lugar do outro, mas que versam sobre uma empatia 

cinestésica, pois se ancoram numa dimensão perceptiva e motora na experiência das 

imagens que os faziam identificar com o que viam (MERLEAU-PONTY, 1983; 

GODARD, 1995).  

A compreensão de empatia cinestésica no cinema é destacado de maneira 

interessante no comentário da jornalista Eliane Brum, mas também surgiu nos em 

vários dos comentários dos jovens Protagonistas do projeto CINEDUC. Ela se 

configura por esse movimento presente nas atitudes dos jovens, que choraram, 

gargalharam de alegria, tiveram espanto diante do que viram, se identificaram com a 

experiência dos personagens fílmicos e outras situações que propiciaram a eles novas 

possibilidades de se relacionar com sua realidade vivida, expressa nas suas mudanças 

de condutas, comportamentos durante a apreciação estética dos filmes, como 

relataram em seus comentários. Nessa perspectiva, a empatia cinestésica que muitos 

tiveram ao assistir aos filmes, além de os tirarem de suas zonas de conforto, ao passo 

que mobilizaram e desestabilizaram suas emoções, transfiguraram também o seu ser 

e a sua relação perante aos outros e os mundos. A experiência fílmica, como uma vez 

dissemos aqui, é corporal por excelência. 

Merleau-Ponty (1983), ao afirmar que o cinema traduz comportamentos, 

condutas e afetos por meio  da montagem do filme e do seu ritmo, deixa-nos entrever 

que há nele uma dimensão educativa. O traduzir para o filósofo corresponde ao 

ampliar o mundo de nossa percepção para fazer aparecer um mundo por meio de 
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nossa sensibilidade, pois as lacunas existentes no movimento entre uma imagem e 

outra, proposta pelo ritmo cinematográfico, abrem espaço para que o ato motriz da 

percepção percorra esses vazios para produzir novos rumos de sentido sobre o 

mundo e sobre o próprio espectador que mergulha nessa experiência. Assim, o ritmo 

cinematográfico, ao permitir essa abertura inaugural de sentidos à dimensão sensível 

do olhar, possibilitando um reaprendizado do mundo por um traduzir de afetos e 

comportamentos, faz emergir aquilo que aqui chamamos de uma uma educação 

fenomenológica no cinema.  Isso fica deveras evidente quando tomamos de 

empréstimo alguns dos comentários de nossos Protagonistas:  

O projeto, na minha opinião excepcional, é muito legal mesmo, me 

proporcionou muitas emoções legais na minha vida. Eu lembro que na 

minha primeira sessão do CINEDUC, depois do filme, eu fui o caminho 

todo de casa pensando naquele filme e refletindo sobre as mensagens 

que o filme apresentou para nós; fiquei refletindo sobre minhas ações, 

e me inspirei para ser uma pessoa melhor (PROTAGONISTA [M] 05, 

relato sobre o CINEDUC, 2017). 

O cineduc me ajudou a ver a vida de outros olhos, como posso fazer 

da minha vida algo melhor; o cineduc é uma coisa inovadora, você 

pode aprender algo novo a cada filme e levar pra vida toda; é tipo um 

lugar onde você se diverte e pode desfrutar das outras experiências 

dos outros alunos na hora do debate (PROTAGONISTA [M], relato 

sobre o CINEDUC, 2017).  

A importância do CINEDUC para os adolescentes transcorreu para além de um 

simples entretenimento, um momento de simples lazer. Em vários comentários dos 

adolescentes podemos ver que a experiência do CINEDUC oportunizou uma 
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transformação que eles tiveram ao ver os filmes e compartilhar suas experiências com 

os outros participantes, como um canal afetivo que os ligam à experiência do cinema 

e experiência sensível de uns aos outros. Isso fica claro, quando visualisamos os 

seguintes comentários: 

O projeto Cineduc tem sido de grande importância para mim, pois os 

filmes que são mostrados nos encontros me fazem ver a realidade de 

muitos jovens que estão ao meu redor, principalmente na escola e que 

muitas vezes, eventuais que acontecem com eles passam 

desapercebido, por parecer insignificante. Um exemplo é o filme 

“Preciosa- Uma história de esperança”, que uma jovem negra de 

dezesseis anos enfrentou varias adversidade e preconceito, pois além 

de negra, era também obesa e mãe adolescente, no filme, a jovem 

sofria bullying por seus colegas de classe, fazendo-a se sentir excluída 

e sem se relacionar com outras pessoas. Com esse filme, e todos que 

já foram mostrados, pude ver a sociedade de uma maneira diferente e 

entender que os diversos problemas que vários jovens enfrentam, por 

mais que pareçam insignificantes, precisam de uma solução 

(PROTAGONISTA [F] 01, relato sobre o CINEDUC, 2019). 

Bem, o projeto foi muito bom, eu gostei muito. Eu fui no dia em que 

assistimos o filme “Ela”. O filme me fez comparar com a vida de 

algumas pessoas do nosso cotidiano, inclusive alguns amigos meus; 

muitos já se apaixonaram por computadores, mas de outro jeito: 

viciados por jogos, aplicativos de namoro e redes sociais. O projeto 

CINEDUC é muito bom, não só por causa dos filmes, mas porque os 

filmes nos trazem mensagens importantes sobre coisas que 

acontecem no nosso cotidiano (PROTAGONISTA [M] 03, relato sobre 

o CINEDUC, 2019). 

A experiência que eu tive, foi de aprender um pouco mais sobre a vida, 

refletir sobre ela, além de ser um espaço onde você se sente 



137 

 

confortável, onde você aprende coisa e debate coisas. Gostei bastante 

dos filmes porque trata de um pouco da realidade, e com eles 

podemos abrir os olhos para o que realmente importa, e são filmes 

que deveriam passar nas escolas pra mostrar a realidade das coisas, 

pois, basicamente, é um ambiente confortável que você pode debater 

e ter diversas opiniões diferentes e isso que é o mais impressionante; 

é uma coisa que as pessoas fazem como vontade, sem ter 

preocupação. Eu tive uma sensação de gratidão/inspiração, uma 

vontade de vencer na vida, por que o cara entrou no mundo das 

drogas (diário de um adolescente), sofreu teve que se humilhar e 

no final de tudo conseguiu vencer na vida. A cena que me marcou 

foi quando ele reencontrou seu antigo amigo no mesmo estado 

que ele estava. Isso foi uma cena onde chega da uma tristeza. Mas 

o CINEDUC tem sido uma ótima forma de aprender e debater temas 

importantes através de uma coisa que todo mundo gosta (BRUNO 

MENESES, depoimento sobre o CINEDUC, 2018). 

Os relatos dos jovens Protagonistas evidenciam como eles puderam aprender 

a ver o mundo por meio dos olhares desses outros personagens da cinematografia, 

que a eles se apresentam por traçados de luz, sons e cores, pelo conjunto de todos 

os elementos impostos pelo ritmo cinematográfico. Nos comentários dos 

adolescentes, geralmente a opinião sobre o projeto não se distancia de algum 

momento marcante em que viu num filme, citando quase sempre a importância desses 

personagens na maneira nova que fizeram eles perceberem a sociedade, a trama do 

cotidiano.  

Os sentidos que surgem dessa empatia cinestésica vivenciada pelos jovens 

Protagonistas tem uma conformidade que agrega múltiplos olhares: os dos 

espectadores, do cineasta, dos filmes e de suas próprias vidas. O aprender a ver 

filmes ocorre por essa comunhão de diferentes olhares que corroboram entre si para 

fazer brotar novos sentidos, ao passo que são transportados para a tela. É 
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aprendendo a ver filmes por meio desse compartilhamento sensível, que o espectador 

de cinema reaprende a ver o mundo. 

Os gestos, as fisionomias, os comportamentos vistos nos filmes permitiram aos 

jovens adolescentes do CINEDUC a compreender não só o que se passava com 

esses seres imagéticos, mas alargaram o seu olhar para a sua vida, oportunizando 

ainda um olhar sobre si e sobre o outrem, a partir de uma dimensão afetiva. A 

mobilização das emoções dos adolescentes despertada diante do que viram na tela 

produziu novos sentimentos, que não se encontravam dispostos da mesma forma na 

experiência do cotidiano, do vida ordinária.  Assim, o sentimento de tristeza, de 

compaixão por uma personagem que sofre preconceito e abuso por parte dos seus 

próprios pais e pela sociedade, a emoção de se sentir inspirado com a resiliência 

apresentada por um personagem ao sair do mundo das drogas, evidenciam a 

transformação do olhar e da maneira como os adolescentes do CINEDUC passam a 

ver sua própria realidade com as lentes ampliadas de sua sensibilidade. 

Para Didi-Huberman (2016), as nossas emoções podem muito bem transformar 

a nossa maneira que temos de nos relacionarmos com o mundo, quando participam 

ativamente da nossa experiência de ver. Segundo o autor, a emoção não é um defeito 

da razão, como Kant propôs outrora, mas uma fonte original, um gesto ativo que 

transforma a nossa perspectiva do mundo. Sobre isso, temos: 

É como se a história das artes visuais – a pintura e a escultura, mas 

também a fotografia e o cinema – pudesse ser lida como uma imensa 

história das emoções figuradas, dos gestos emotivos que Warburg 

denominava ‘fórmulas patéticas’. É uma história cheia de surpresas, 

uma história na qual descobrimos que as imagens transmitem, e ao 

mesmo tempo transformam, os gestos emotivos mais imemoriais 

(DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 35). 
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A emoção que temos com as imagens é surpreendente por possuir esse poder 

de transformação, ao passo que permeia nossa temporalidade. Uma emoção do 

passado que não se encontra obrigatoriamente no meu campo de consciência pode 

surgir de surpresa e me fazer chorar com uma bela cena de cinema, em um choro de 

tristeza ou felicidade, de dor ou de alegria, em uma gargalhada incontida, em um 

sentimento de horror e de medo.  É esse movimento emotivo que nos surpreende e 

embaralha nossa temporalidade vivida, sem que possamos conter sua força, que nos 

faz viajar entre o passado, presente e futuro, retirando dessa experiência histórica um 

aprender mais sobre nós mesmos, o outrem e todas as coisas do mundo.  

As emoções, uma vez que são moções, movimentos, comoções, são 

também transformações daqueles e daquelas que se emocionam. 

Transformar-se é passar de um estado a outro: continuamos firme na 

nossa ideia de que podemos, eventualmente, transformar o nosso 

mundo, desde que, é claro, elas mesmas se transformem em 

pensamentos e ações (DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 38) 

Na  experiência dos jovens adolescentes no cineduc, muitos foram os 

momentos em que as emoções pareceram preencher toda a sala. Em um deles, 

podemos compreender com uma enorme intensidade a maneira como  um filme pode 

mobilizar as sensações, as emoções dos sujeitos, possibilitando, a partir disso, novos 

meios de aprendizagens sobre o seu contexto vivido. Sobre isso, um dos 

Protagonistas do projeto afirma:   

O cineduc me proporcionou experiências boas, os filmes sempre a 

bordando temas do nossso cotidiano. Me indentifiquei com vários 

filmes; os filmes me fizeram ver a vida de outra forma além de 
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aprender, me emocionar e me divertir. Debatemos sobre os filmes 

apreendendo com cada um dos filmes. Um projeto como esse é bom 

pra todos, estimulam o conhecimento do aluno, gostaria de continuar 

indo para o projeto e aprender cada vez mais com ele (THIAGO 

GOMES, depoimento sobre o CINEDUC, 2018.  

Em outro momento do projeto, podemos ver a força de uma emoção, não 

apenas por palavras, mas por meio de gestos que pareciam comunicar de uma forma 

muito intensa a experiência desses Protagonistas. Durante a sessão do filme Meu 

nome é Ray, um adolescente transsexual se emocionou ao falar sobre uma de 

inúmeros problemas que já enfrentou em sua vida se não por meio de suas palavras, 

seu choro contundente comoveu boa parte da sala, de modo que alguns dos 

adolescentes ao seu lado o abraçaram, enquanto outros lhe entregavam palavras de 

conforto – dentre eles a própria psicóloga que se fazia presente, como podemos ver 

nesse trecho do diálogo: 

– Vocês têm clareza dessas diferenças entre orientação afetiva ou então como 

a pessoa se identifica? (Psicóloga, sessão Meu nome é Ray, 2018) 

– Uma coisa que deveria ser muito falada era sobre a orientação social, porque 

confunde muito; foi falada no filme e que confunde muito. Eu já sofri muito por isso de 

orientação sexual (Protagonista 9 [F], sessão Meu nome é Ray, 2019). 

– Você pode falar um pouquinho pra gente? (Psicóloga, sessão Meu nome é 

Ray, 2019) 

– Eu falar? (Protagonista 9 [F], sessão Meu nome é Ray, 2019). 

– É, se você quiser (Psicóloga, sessão Meu nome é Ray, 2019) 

– Tenho vergonha! (Protagonista 9 [F], sessão Meu nome é Ray, 2019) 

– Tem vergonha? Tudo bem! (Psicóloga, sessão Meu nome é Ray, 2019). 
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– Mas o que o Protagonista 9 falou é interessante, porque as vezes a própria 

ignorância, o não conhecer acaba sendo uma forma também de... [fala interrompida]  

– No Régulo já teve situação assim [fala interrompida por choro] (Protagonista 9 

[F], sessão Meu nome é Ray, 2019). 

– No Régulo? Você pode citar alguma coisa, alguma situação que aconteceu? 

Fique à vontade, tá? (Intermediador, sessão Meu nome é Ray, 2019) 

– A questão do apoio também é muito importante, né?! (Psicóloga, sessão Meu 

nome é Ray, 2018) 

 

O choro, o afago, a linguagem dos gestos desses sujeitos se enlaçam, tomam 

conta da sala, de modo que, por vezes, o silêncio tomou o lugar das palavras, 

consumindo todo o espaço. Em meio a tantas emoções, por vezes, os 

comportamentos, as atitudes vistas nos filmes do projeto permearam a fala e o 

silêncio. Assim, de uma maneira indireta, suas existências se aproximaram, e é 

nessa aproximação que eles aprenderam a ver o mundo para além dos dados 

provenientes de uma racionalidade pura, mas antes de uma sensibilidade 

incorporada ao mundo, da qual a razão também faz parte.  

Merleau-Ponty (2006), nas notas do curso sobre a Natureza, afirma que o 

evento afetivo da emoção é uma abertura efetiva a um conhecimento sensível do 

mundo, um logos estético.  Tal conhecimento propõe uma transformação ativa do ser 

e do mundo de modo que com ele partilhamos do mesmo solo natural por meio de 

uma linguagem indireta, que possibilita o reencontro de um Ser bruto, Selvagem. 

Assim, o sujeito abre-se para o mundo por meio de uma elaboração ontológica que 

não se  reduz a trama de um espírito puro, e nem mesmo aquilo que aos nossos olhos 

encontra de puramente vísivel, mas que encontra sua gênese criacional pela 

elaboração de uma linguagem que não produz toda expressão acabada em seu ato, 
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mas que hesita, vacila frente aquilo que se dirige. Isso fica evidente, no seguinte 

comentário: 

O Logos no sentido da linguagem, [...] a linguagem proferida, diz tudo 

exceto ela própria; ela é, assim como o Logos silencioso da percepção, 

reticente. Ela fala em nós mais do que falamos. Ela nos agarra como 

o mundo sensível. O invisível, o espírito, não é uma outra positividade: 

é o avesso, ou o outro lado do visível. É preciso reencontrar esse 

espírito bruto ou selvagem sob todo o material cultural de que se 

revestiu – Neste ponto assume todo o seu sentido o título: Natureza e 

Logos. Existe um Logos do mundo natural, estético, no qual se apóia 

o Logos da Linguagem (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 343).  

 O ser bruto, de criação, se configura em meio a uma linguagem própria do 

corpo, que vai além do já dito, para fazer aparecer o mundo verdadeiro, de uma 

sensibilidade geral que agrega os dados do corpo e do mundo, como vimos surgir na 

experiência sensível de nossos Protagonistas do CINEDUC.  

Tomando como referência a experiência dos jovens no CINEDUC, surge a 

interpretação de como a experiência de ver e compartilhar os sentidos sucitados nos 

filmes por um conjunto de indivíduos se configura como um fenômeno significativo 

para a criação de uma rede de significados de uma linguagem liberta que se dirige a 

criar uma educação fenomenológica, conferindo a esses sujeitos uma potencialidade 

sensível que os faz retornar ao mundo de suas sensações, ao passo que essa 

experiência de partilha sensível, a partir da experiência do cinema, não nos deixa 

perder de vista o mínimo sentido da coisa percebida, o mundo percebido.  
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A Educação Fenomenológica como um meio de transfiguração de mundos 

 

Os comentários dos Protagonistas do CINEDUC nos deixa entrever a 

possibilidade de uma educação que encontra na aproximação de diferentes 

existências pelo sentir do corpo, que tanto motiva como também é motivado pelas 

experiências sensíveis do outrem. As emoções, os aspectos afetivos advindos de 

nossa experiência intercorpórea, nosso sentir mesmo, como vimos anteriormente 

nesses testemunhos, proporcionou, em conjunto com as imagens do cinema, novos 

sentidos para o filme e um novo motivar para o próprio viver desses sujeitos.  

Na medida que a ação transformadora da realidade do sujeito compreende um 

sentido intersubjetivo, um contato mútuo com a experiência do outrem,  os homens 

criam a história e se tornam seres históricos-sociais (FREIRE, 2015). É por esse 

prisma que pensar numa educação transformadora, que propõe a comunhão dos 

sujeitos no ato de transformação de sua realidade, perpassa por uma pedagogia 

reducionista que se ancora em conteúdos cristalizados e um fazer antidialógico, com 

uma finalidade previamente pautada numa dimensão mecânica do educar, uma 

educação depositária, que parte unilateralmente de um sujeito ao outro. Ao contrário, 

a pedagogia do diálogo se propõe libertária ao passo que ocorre a comunhão entre 

os homens na intersecção com o mundo, valorando, com isso, sentimentos que 

expressam tal união, como o amor, a solidariedade, a compaixão.  

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro 

em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados 

ao mundo a ser transformados e humanizados, não pode reduzir-se a 

um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco 

tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 
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permutantes. [...] Não é também discussão guerreira, polêmica, entre 

sujeitos que não aspiram a comprometer-se com a pronúncia do 

mundo, nem a buscar a verdade, mas impor a sua. [...] Porque é 

encontro de homens que pronunciam o mundo, não deve ser doação 

do pronunciar de uns a outros. É um ato de criação. Daí que não possa 

ser manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a 

conquista do outro. A conquista implícita no diálogo é a do  mundo 

pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo 

para a libertação dos homens (FREIRE, 2015, p. 109-110). 

A pedagogia dialógica possui uma relação íntima com a noção de estesiologia 

e a intercorporeidade. Partindo da premissa da experiência do outrem como um meio 

de conhecimento do mundo, a dimensão dialógica que envolve os sujeitos ao encontro 

do mundo sensível perpassa pelo encontro de corporeidades, ou seja, do sujeito com 

os outros, com a história, com a cultura, do mesmo modo que o corpo estesiológico 

se confunde com um corpo poroso, permeando e sendo permeado pelas sensações 

dos corpos circundantes.  

É por esse prisma que Nóbrega (2018a), partindo do pensamento de Merleau-

Ponty, afirma que há uma educação como experiência do outrem, tendo no corpo 

estesiológico e na intercorporeidade os fundamentos de sua expressão. Uma 

educação que considera a percepção que temos do outrem o meio para transformar 

as relações advindas de nossas experiências vividas. A experiência que temos do 

outrem transfigura o nosso próprio olhar sobre nós, o outrem e o mundo como uma 

osmose, quando o corpo estesiológico se difunde com o corpo do outrem. Assim, a 

intercorporeidade amplifica o horizonte da experiência educativa no contato direto do 

corpo com os outros corpos, pois “na arquitetura de nossa corporeidade já se encontra 

a solicitação do outro” (NÓBREGA, 2018, p. 346). É criando novos vínculos sensíveis 
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com os outros e o mundo que o corpo incorpora os sentidos libertos de uma educação 

fenomenológica, pois 

Neste contexto, a percepção apresenta um papel fundamental na 

transformação do outrem, portanto, na transformação da cultura, da 

história, do afeto configurando uma compreensão de educação como 

fenômeno da experiência, da relação com o outrem. ‘A percepção do 

outrem é a percepção de uma liberdade que transparece através de 

uma situação transformando-a’. Assim, ‘Outrem pode parecer-me 

como sendo quem realmente é, mas também me é dado como oculto. 

Outrem apenas transparece: aparece como sentido vivo, sentido que 

se conserva ou se degrada’. É esse sentido da educação como 

experiência do outrem que desejamos apresentar nesse texto. As 

notas fenomenológicas que o compõem são o esboço de uma 

educação fenomenológica que tem no corpo estesiológico e na 

intercorporeidade seus traços expressivos (NÓBREGA, 2018, p. 341-

342). 

A educação do outrem surge marcada pela transformação de olhares. 

Precisamos do olhar do outrem para que possamos alargar a nossa percepção sobre 

os sentidos que estão a brotar no mundo, pois “tu tomas a minha imagem e eu tomo 

a tua. O que me falta é esse eu que tu vês. E a ti, o que falta é tu que eu vejo. E por 

mais que avancemos no conhecimento um do outro, quanto mais refletirmos, mais 

seremos outros” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 262). Portanto, uma educação do 

outrem compreende o sentido de uma educação fenomenológica, ao passo que os 

nossos dados perceptivos obtidos no entrelaçamento da experiência do outrem criam 

novos meios de elaboração do nosso esquema corporal e da imagem do corpo.  

É nesse sentido que a educação fenomenológica é também dialógica. O 

homem conhece o mundo mediado pela relação com o outro homem, como diria Freire 
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(2015), ao passo que o sujeito reaprende a ver o mundo sensível por um ato 

intersubjetivo marcado pela percepção como um meio originário de acesso ao 

conhecimento do outrem e do mundo, como diria Merleau-Ponty (2011; 2006). A 

educação fenomenológica não corresponde nunca ao sentido uno do corpo como sua 

expressão ontológica, mas ao múltiplo que comporta sua comunhão sensível com o 

outrem e o mundo pelo tensionamento que mantém junto a esses como marca de 

suas existências.  Enfim, a educação fenomenológica emerge da difusão da 

experiência de um sujeito ao outro, da própria intercorporeidade. 

Segundo Duarte (2002), a experiência do cinema não deve se resumir a um 

pedagogismo utilitário, em que suas imagens apenas servem como ilustrações para 

determinados conteúdos. Ao contrário, a cinematografia surge como uma instancia 

pedagógica ao passo que é compreendida como um recurso privilegiado para a 

ampliação do que a autora chama de competência para ver. Tal competência não se 

encontra distanciada da pluralidade da atmosfera cultural dos espectadores, de modo 

que o “ensinar a ver”, antes de ser uma atitude de imposição e crítica das preferências 

das escolhas dos sujeitos, deve possibilitar os meios de compreensão para que eles 

possam criar sua própria forma ou estilo de ver e se relacionar com a cinematografia, 

em comunhão com os significados das experiências obtidas em contato com o outrem, 

com o olhar do artista, ou seja, da própria obra fílmica. 

Uma educação não-escolar como o CINEDUC, vale salientar, tem como 

característica fundamental a construção de uma ação educativa que se diferencia de 

uma educação escolar, no sentido de não se reduzir a metodologias que propõem 

tempos previamente reduzidos e aprendizagens curriculares cristalizadas (MOURA e 

ZUCCHETTI, 2019). Sem parâmetros que marquem o início, o meio e o fim, o que 

caracteriza essa forma de educação não são competências a serem previamente 
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determinadas e nem saberes e habilidades a serem atingidos, mas o próprio “durante” 

como configuração de uma intencionalidade que brota das relações, do encontro entre 

os sujeitos.  Assim, uma educação não-escolar 

Trata-se de um processo interativo, dialógico entre sujeitos que 

estão em processo de (trans)formação pela aprendizagem de si 

e dos outros no mundo. O durante configura a dimensão de uma 

intencionalidade que se consubstancia pelo e no encontro. O 

durante constitui, portanto, a própria dimensão educativa, isto é, 

aquilo que é possível emergir de tais práticas (MOURA e 

ZUCCHETTI, 2019, p. 155). 

Aquilo que emergiu da prática do CINEDUC proporcionou aos Protagonistas do 

projeto direções imprevisíveis que brotaram do contato de suas experiências com o 

outrem. Nessa perspectiva, a dimensão educativa que emergiu do CINEDUC 

despertou um atravessar de experiências sensíveis que surgiram da contingência do 

durante, de modo que esses sujeitos puderam acessar dimensões da sua vida e do 

outrem nas espumas dos acontecimentos, intermediados pelas imagens da 

cinematografia, de modo que aprenderam e se transformaram mutuamente.  

Essas transformações estão presentes sobretudo nos diálogos desses jovens, 

principalmente quando afirmam que por meio do outro puderam ver, compreender, 

perceber, abrir outros percursos de sensibilidade que não condiz ao sentir como 

estímulo-resposta, pelo viés da causalidade, mas do sentir como um fenômeno que 

comunga com o encontro do corpo com o mundo. Tal fato se refere a dimensão 

estesiológica do corpo, ao passo que permeia e é permeado difusamente pelas 

sensações do outrem, aberta ao mundo, como podemos ver nos comentários a seguir: 
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Acho que o cineduc deveria continuar por causa que além de ser um 

projeto bacana tem um objetivo: mostrar aos ''adolescentes'' uma coisa 

que não é muito falado em nenhum canto, onde mostra mais um pouco 

da realidade da vida; mostra coisas que não são faladas nem nas 

escola nem em casa, ajudando de certa forma algum aluno; não é só 

um filme, é um debate onde podemos falar sobre coisas que ninguém 

quer falar, onde a sociedade tenta ''esconder''. Além de ser um 

''cinema'', mostra que pode gerar algo de bom sobre os ''adolescentes''; 

mostra uma realidade que nem todos queriam estar (JOÃO VITOR, 

relato sobre o CINEDUC, 2018).  

E o CINEDUC só tenho a agradecer por ter a oportunidade de 

aprender e entender outras formas de ver o mundo através de cada 

parte; o projeto em si é uma coisa de outro mundo, por causa que é 

uma coisa diferente que você não vê em nenhum lugar – além de dar 

oportunidade para pessoas que não podem ir no cinema e poder 

mostrar várias culturas de diferentes realidades, que afeta o real 

através de um filme (PROTAGONISTA [01] M, relato sobre o 

CINEDUC, 2019) 

 

Como um meio de transfigurações de mundos, o projeto CINEDUC permitiu aos 

jovens Protagonistas unir suas experiências, como uma grande trama de partilha 

sensível. Nessa experiência guiada pelas imagens do cinema, eles puderam olhar e 

ver o mundo para além de uma realidade reduzida, agregando as bases sensíveis de 

seus corpos a uma razão ampliada, sem se reduzir ao puro intelectualismo como 

detentor de todo o conhecimento, mas a uma massa estesiológica que compreende o 

corpo, a imagem móvel da cinematografia e o outrem como feitos do mesmo estofo 

do mundo. Partindo disso, compreendendo o cinema como um elemento decisivo para 

possibilitar novos meios de compreensão da realidade do mundo, do outrem e da vida,  

Para Merleau-Ponty (1983), em seu texto sobre o cinema e a nova psicologia, 
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a comunicação sensível  que temos na experiência de ver um filme reside naquilo que 

convida a nossa percepção à subverter os dados pragmáticos da vida cotidiana: a 

montagem fílmica. É a forma fílmica proposta pela montagem que vai conferir ao seu 

ritmo cinematográfico as nuances de sentido que irão fazer com que o espectador 

possa elaborar sua experiência estética na apreciação de um filme.  Ela possibilita ao 

sujeito uma transfiguração do seu modo de ver e perceber a realidade para além dos 

dados comuns da vida ordinária, pois os dados perceptivos obtidos de sua elaboração 

vão reverberar no movimento proposto pelo conjunto das imagens, suscitando novos 

sentidos que logo farão parte da maneira que o espectador tem de ser e estar no 

mundo.   

Não podemos esquecer que o que vai conferir a forma e ao ritmo 

cinematográfico os meios feita pela operação expressiva de um sujeito que se 

encontra no mundo e, como tal, parte de sua relação com o outrem para comunicar a 

estes sua obra.  É por meio da sua operação artística, ou seja, por meio da montagem, 

e, portanto, do seu olhar expressivo, que o autor de cinema possibilita a abertura de 

uma linguagem que integra e comunica a sua percepção de mundo às percepções de 

outrem. Em outras palavras, tal ato expressivo propõe uma abertura sensível ao 

mundo, do qual ele mesmo parte, na tentativa de comunicar o seu próprio mundo ao 

nosso. Nesse processo, nenhum dos indivíduos envolvidos saem isentos de criar 

novas pontes sensíveis com o mundo, que tanto se abre com novos sentidos quando 

o artista se expressa, como também se abre para aqueles que a sua obra apreciam.  

Foi partindo do caos de suas sensações, da compreensão de que existe um 

mundo já aí a pintar, a instituir novos sentidos, que Cezánne partiu como motivação 

para elaborar sua obra, e, se quisermos nos comunicar a esta, devemos percorrê-la 

sem amarras e nem preconceitos, como num dia o artista assim se situou para fazer 
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o mundo se transfigurar e brotar em seu quadro (MERLEAU-PONTY, 2004b). Do 

mesmo modo, o cineasta deve partir dos dados sensíveis do seu corpo como 

fenômeno expressivo e pleno de intencionalidade para instituir a centelha que 

desperta o acesso para a comunicação entre sua obra e aqueles para os quais ela se 

dirige, do mesmo modo que um espectador parte de sua própria perspectiva vivida 

junto a sua história, sua cultura. 

Entretanto, a exemplo do que aconteceu em alguns casos do CINEDUC,  um 

filme pode muito bem não ser um bom comunicante de mundos. Ou seja, a expressão 

artística de um autor de cinema pode não possuir os meios criativos para a elaboração 

de mecanismos significativos para suscitar em seus espectadores uma dimensão 

estética da vida. Isso equivale a dizer que nem todos os filmes podem oportunizar a 

gênese de uma educação fenomenológica, uma vez que não há entre a obra do artista 

e a experiência do espectador de cinema uma comunicação sensível. Ou, como 

mesmo pudemos  ver em alguns dos relatos dos nossos Protagonistas, um filme se 

comunica ao público por meio de um gradiente de sensibilidade, que pode atingir mais 

ou menos fortemente uma maior ou menor parcela de sujeitos.  

De fato, o autor de um filme não tem a obrigação de criar uma cópia fiel 

conforme a realidade. Porém, parece ser crucial que na sua expressividade artística 

ele deve se valer do seu mundo circundante, de uma construção intercorpórea. E, 

realmente, parece que o olhar de um grupo de sujeitos que estão a apreciar um filme, 

ao incidir sobre um outro  olhar, nem sempre apresenta uma comunicação entre seus 

mundos. É nesse sentido que Merleau-Ponty (1983) afirma que assim como um 

filósofo, o cineasta tem que se integralizar à visão de mundo de uma geração, e, no 

caso do cinema, como uma invenção técnica, precisa ser conduzido por uma vontade 

artística para não ser mal utilizado, como podemos ver a seguir:   
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O cinema é, antes de tudo, uma invenção técnica onde a filosofia tem 

a sua razão de ser. Todavia, não devemos exagerar, afirmando que 

essa filosofia provém do cinema e o traduz no terreno das ideias. Pois 

o cinema pode ser mal utilizado e o instrumento técnico, uma vez 

inventado, tem de ser retomado por uma vontade artística e tornar-se 

como que inventado uma segunda vez, antes que se chegue a 

construir filmes de verdade. Se, então, a filosofia e o cinema estão de 

acordo, se o filósofo e o cineasta têm em comum um certo modo de 

ser, uma determinada visão de mundo que é aquela de uma geração. 

Uma ocasião ainda de constatar que o pensamento e a técnica se 

correspondem e que, segundo Goethe, ‘o que está no interior, também 

está no exterior” (MERLEAU-PONTY, 1983, p. 117) 

 

Vimos que as reflexões dos jovens adolescentes que participaram do projeto 

sobre as suas percepções são reveladas sem fórmulas previamente estabelecidas, 

como quando falam sobre as instituições, sobre olhar e o ver das imagens e o seu 

próprio sentir, enfatizando os contrapontos, as aproximações e os distanciamentos 

entre o que há no cinema e a realidade que vivem. A experiência do cinema excitou o 

variar imaginativo desses jovens por meio de sentimentos, de suas emoções, 

preenchendo de novos sentidos o seu esquema corporal e sua própria imagem do 

corpo. 

Isso fica claro quando tomamos o ato final da última sessão do Festival 

CINEDUC, durante a sessão do filme O mínimo para viver, quando os Protagonistas 

foram instigados a responder o que o festival “trouxe de importante para vocês, que 

vocês puderam relacionar com a sua experiência vivida?” (MEDIADOR, sessão o 

mínimo para viver, 2019). Em suas respostas, os jovens adolescentes atentam para 

como a experiência de participar do projeto alargou suas percepções e o 
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conhecimento sobre a vida. Nesse sentido, as experiências dos Protagonistas no 

projeto apontam o caminho para uma nova inteligibilidade que tiveram de sua 

realidade, passando a olhar e a ver o mundo “com outros olhos”, como podemos ver 

a seguir em seus comentários: 

– Conhecer a realidade dos jovens, porque muitos desses transtornos aí eu não 

conhecia. Conhecia, mas não da forma como vi aqui (Protagonista [M] 02, sessão o 

mínimo para viver, 2019) 

– Não conhecia o impacto que eles poderiam causar na vida de alguém 

(Protagonista [M] 09, sessão o mínimo para viver, 2019). 

– Nos ajudou a abrir os olhos para ver que são coisas sérias (Protagonista [M] 

14, sessão o mínimo para viver, 2019). 

– Conhecimento também, sobre os três assuntos. Muita gente acha que é 

brincadeira, mas só sabe quem vive (Protagonista [F] 06, sessão o mínimo para viver, 

2019).  

 

Os comentários dos jovens Protagonistas no CINEDUC corroboram com a 

assertiva de que a experiência do cinema elabora novos percursos existenciais, 

transfigurando a vida, o ser e o mundo. Tal fato evidencia que há uma dimensão 

educativa na experiência do cinema que nasce no misturar das sensações do olhar 

com a motricidade das imagens, e, mais ainda, quando essa experiência surge no 

compartilhar de vivências, saberes, sensações, como ocorreu no CINEDUC. Portanto, 

a experiência dos jovens no CINEDUC aponta para a existência de uma educação 

fenomenológica,  ao passo que as sensações advindas da experiência de assistir e 

dialogar sobre aquilo que viram nos filmes parece transfigurar também sua forma de 

ver, de ser e estar no mundo.   

Uma educação fenomenológica no cinema é uma educação inventiva. Uma 
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educação que possibilita a um jovem a buscar conhecer mais sobre a vida; que inspira 

um jovem a procurar ser uma pessoa melhor; que proporciona a um jovem muitas 

“emoções legais” e, porque não, aprender  mais sobre si e sobre o mundo, ao mesmo 

em que está a se divertir.  

No CINEDUC, portanto, a experiência de sentar numa cadeira, assistir aos 

filmes e, em seguida, compartilhar com os outros,  proporcionou aos jovens uma 

experiência educativa a partir do alargamento da dimensão sensível do corpo, longe 

de determinismos, onde a única norma que pôde ser nova é nenhuma regra ter. Ao 

contrário, a maioria dos comentários dos estudantes reforçaram a ideia de que no 

imbricamento entre o corpo e as imagens cinematográficas proporcionou um sentido 

fenomenológico, ao passo que os jovens afirmaram que reaprenderam a ver o mundo. 

Com isso, a transfiguração de mundos pelo cinema compreende,  ao mesmo tempo, 

uma ação correspondente com a transformação do ser-no-mundo, e a educação 

fenomenológica abre espaço para outros campos educativos que encontra na 

dimensão sensível do corpo o elemento primordial para a criação de um conhecimento 

estesiológico. 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

O CINEDUC remontou minha trajetória de pesquisa sobre o corpo no cinema 

no Grupo de Pesquisa Estesia e no Laboratório VER, aflorando memórias, 

lembranças, ao mesmo tempo que ainda me permite visualizar novos percursos a 

serem percorridos. O grupo de pesquisa e o laboratório já somam vários anos nos 

estudos sobre o corpo, o cinema e a fenomenologia, a partir do projeto CINESTESIA, 

que alimenta outras pesquisas sobre essa temática. É neste cenário que este trabalho 

de tese se insere, o qual faço parte desde o seu início, compartilhando momentos de 

estudos, trocas de saberes com os colegas do Grupo Estesia, sobretudo em minha 

participação no projeto CINESTESIA, que serviu como base para a elaboração do 

CINEDUC, sendo a elaboração deste possível a partir da colaboração dos amigos de 

pesquisa, que contribuiram significamente para a sua realização, que ganhou corpo 

com a experiência dos jovens Protagonistas que dela fizeram parte.  

A partir dos olhares dos adolescentes Protagonistas do CINEDUC, guiados 

pelos seus afetos, risos, lágrimas, revoltas e seus demais sentimentos que emergiram 

da apreciação estética de vários filmes, surgiu também o fundamento sensível para 

que pudéssemos compreender como o cinema transfigura o mundo dos sujeitos por 

meio da educação fenomenológica. 

Em Duarte (2002), quando ela discute sobre a importante instância que os 

cineclubes brasileiros tiveram como espaço de socialização e formação do público e 

de futuros profissionais da cinematografia, quando ainda nem haviam escolas de 

cinema. A autora nos leva a um cenário impulsionado por jovens adolescentes e 

estudantes que viam no cinema uma ferramenta de transformação da realidade; um 

cenário cultural e democrático dentro do período ditatorial brasileiro, instigado a fazer 

com que esses jovens pudessem a compreender o seu contexto de uma forma crítica, 

para que eles pudessem, enfim, aprender a ver o mundo pelas imagens da 
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cinematografia.  

Os jovens protagonistas do CINEDUC integram um cenário que nos permite 

visualizar também as semelhanças com a intenção desses jovens de outras décadas, 

frequentadores de cinemas de rua e dos cineclubes. Em seus comentários, podemos 

ver como suas reflexões encontram suas raízes na sensibilidade do corpo, pois as 

relações suscitadas no diálogo entre o olhar e as imagens vieram a reverberar nos 

comportamentos dos Protagonistas do CINEDUC, de modo que pareciam estar 

imersos na película por um canal aberto, capaz de interligar o movimento de suas 

experiências às imagens em movimento do cinema.   

A dor, a vertigem, a solidão e outras emoções apresentadas pelos corpos 

imagéticos dos personagens do cinema  transfiguram o corpo fenomenológica dos 

jovens do CINEDUC, mas também os diálogos que precediam as sessões, os lanches 

que faziam coletivamente após o término dos filmes, os diálogos que ali estabeleciam 

também faziam emergir uma educação dos sentidos, fenomenológica. As sensações 

desses jovens,  por vezes, nos deixaram entrever como eles puderam se reaproximar 

dos outros e do mundo. 

. Uma educação fenomenológica no cinema perpassa pela dimensão sensível 

de um corpo como uma obra de arte. Uma educação que lança nosso corpo em 

direção ao mundo e ao outrem. Uma educação que nos permite uma partilha de 

sentimentos comunicantes, que nos transforma enquanto também somos 

transformados pelos outros e pelas coisas do mundo circundante, sem, contudo,  

conceber elementos que são previamente estabelecidos, mas que surgem no fluxo da 

existência, num encontro intercorpóreo.   

Ao ir além dos muros da escola, o Projeto CINEDUC se propos aos jovens 

Protagonistas o contato com uma pedagogia selvagem. Ou seja, sem se reduzir aos 
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moldes de uma pedagogia escolar,  direcionada a competências e habilidades 

previamente estabelecidas, a experiência fílmica possibilitou aos adolescentes 

aprendizagens e saberes que foram sendo instituídos por uma temporalidade e uma 

espacialidade vividas, no fluxo da comunhão de suas existências, em que 

comunivam os saberes que emergiam das imagens móveis da cinematografia. 

O CINEDUC também se configurou como uma pedagogia dialógica, ao passo 

que encontra o seu fundamento no entrelaçamento das experiências dos 

Protagonistas participantes do projeto como meio de criação de saberes inaugurais. 

É nesse sentido que, ao instituir novos saberes por aquilo que emerge nessa 

experiência do cinema, da qual também podemos chamar de uma experiência 

sensível, comunicativa, surgem modos outros de ver, um novo regime de visibilidade 

motivado por um não-saber.  

O não-saber que emergiu na experiência dos jovens adolescentes 

compreendeu a potencialidade de uma nova elaboração do visível para além dos 

dados objetivos da imagem. Vimos que, no cinema, não compreendamos a 

inexatidão do olhar, esse não-saber, como um erro de nossos olhos diante do 

fenômeno visto. Ela comprende justamente uma abertura a um regime de visibilidade 

que vai além dos aspectos que o olho está acostumado a capturar, além do que se 

sabe ver ou nomear; há um verdadeiro desdobramento do mistério daquilo que se 

pretende visível, uma transfiguração do “já visto” a caminho do  não visto.  

A experiência dos Protagonistas do Cineduc vai no caminho inverso ao do 

pensamento causal. Ela aponta para um percurso que entrelaça o refletido e o 

irrefletido pelos fios da linguagem viva dos gestos, de modo a se configurar como uma 

forma original de interpretar as coisas já vistas e já dadas no contato com a realidade. 

É sobre o fundo dessa experiência criadora, envolta por uma linguagem que abre um 
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campo de significações sempre abertas, que bebe o cinema em sua fonte, e os jovens 

do projeto puderam muito bem compreender.  

 A experiência que os Protagonistas do CINEDUC tiveram ao assistirem aos 

filmes despertou, por vezes, uma experiência estética da vida. Em muitos momentos, 

eles  ampliaram a percepção que possuem de si, do outrem e do mundo. Nessa 

ocasião, reformularam conceitos previamente existentes sobre diversos aspectos de 

sua experiência vivida, unindo razão e sensação,  corpo e mente. Corpo, imagem e 

educação pressupõem um território de abertura para uma uma experiência sempre 

nova, transfigurante da realidade já nos dada. Assim sendo, a experiência estética é 

a ponte que une o mundo estesiológico do cinema a gestualidade do corpo desses 

sujeitos, pois não nos dá só o reflexo ou o espírito humano, mas ainda seus 

comportamentos, sua conduta. 

O cinema com toda a sua técnica, os enquadramentos, a música, os planos, 

movimentos de câmeras, com todos os seus personagens, com todo o seu conjunto, 

oportunizou a esses jovens a reaprender a ver o mundo, levando-os em direção ao 

reencontro do Ser Bruto, a esse ser de criação do qual compartilhamos da mesma 

trama. Sendo assim, puderam criar novos sentidos sobre um filme para além do que 

o próprio cineasta pretendeu, porque, como vimos pelas sentes sensíveis desses 

Protagonistas do CINEDUC, tanto nossa linguagem como a do cinema partilha de 

um mesmo logos. Ou seja, eles foram transformados pelas imagens que correram 

ao seus olhares, permitindo a eles a elaborarem novos circuitos sensíveis com o 

mundo. Portanto, de um modo geral, o cinema abre um campo de possibilidade de 

expressão para os sujeitos, a partir do que veem na tela. 

 Por meio da participação dos jovens no CINEDUC podemos compreender 

como a nossa subjetividade, no cinema, vagueia pelo solo fecundo da imaginação e 
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encontra nos nossos sentimentos, nas nossas emoções a fonte para que as imagens 

fílmicas deem relevo e confiram às coisas vistas o seu movimento. “O imaginário 

estético é o reino das necessidades e das aspirações dos homens, encarnadas e 

situadas no quadro da ficção” (MORIN, 1997, p. 157).   

A educação fenomenológica possui suas marcas no conjunto da elaboração 

semântica da linguagem fílmica, no entrecho cinematográfico proposto pela 

montagem. Ela nasce no intervalo entre uma imagem e outra, de modo que o sujeito 

passa a preencher tais vazios com os sentidos advindos dos dados existenciais do 

seu esquema corporal, que animam a nossa vida e, do mesmo modo, é animado que 

pelas imagens móveis do cinema, como os jovens adolescentes do CINEDUC bem 

puderam evidenciar. 

Por meio da percepção dos jovens Protagonistas do CINEDUC, pudemos 

compreender como a educação Fenomenológica se configura como uma educação 

intencional. Em outras palavras, trata-se de uma educação que não surge 

simplesmente do cinema “em si”, nem também do sujeito como um “para si”, mas da 

relação de intencionalidade que brota no espaço entre ambos, e ainda na relação em 

que a elaboração perceptiva  de um Protagonista sobre o filme confronta a do outro, 

o que possibilitou a criação de uma circularidade sensível que propiciou  meios para 

a abertura de vivências empáticas que, por vezes, foram além do espaço da exibição 

dos filmes, para atingir outros campos de suas experiências vividas, como os jovens 

Protagonistas bem relataram em seus comentários.   

A educação fenomenológica proposta pelo olhar e o ver dos Protagonistas 

corresponde a uma comunhão de corpos, sensações, afetos. Essa educação está 

presente desde as emoções manifestadas pelas atitudes do corpo durante o filme, 

como também nas próprias falas e escritas dos adolescentes. O cinema educa, e a 
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sala do CINEDUC não poderia ser outra coisa senão uma sala fenomenológica, de 

trocas e de imersões sensíveis nas experiências vividas dos vários sujeitos que do 

projeto participaram. 

 A tese de que o cinema transfigura o mundo dos sujeitos por meio da educação 

fenomenológica perpassa, sobremaneira, pela compreensão de ser-no-mundo, do 

corpo como um protagonista que se tensiona em direção ao mundo e aos outros para 

se construir, recriar-se. É nesse sentido que vimos que uma educação fenomenológica 

é também uma educação dialógica, pois os filmes exigem que o espectador elabore o 

sentido, que abra o espaço para a sua própria transformação e de sua relação com o 

mundo. 

As noções do Olhar e do Ver, a partir dos testemunhos dos jovens 

Protagonistas, reforçaram a compreensão de um corpo expressivo, pleno de 

intencionalidades que é feito do mesmo estofo do mundo.  Os comentários dos jovens 

oportunizaram a compreensão de que o seu olhar encontra no olhar do outrem e nas 

imagens da cinematografia uma razão sensível que implica em novos modos de ver e 

se relacionar com a realidade.   

A experiência do cinema compartilhada no CINEDUC possibilitou a esses 

personagens outras configurações do sentir e do pensar, exigindo deles a criação de 

novos sentidos sobre a vida, sobre a sua existência. A participação desses sujeitos 

permitiu-nos o vislumbre de como os filmes cria a abertura para tradução de atitudes, 

comportamentos, e como isso foi potencializado no posicionamento crítico que 

tiveram, de modo que vários testemunhos evidenciaram como puderam alargar sua 

percepção sobre a realidade. Assim, a experiência de nossos Protagonistas, na 

maioria das participações, apontou caminhos que vão contra a concepção de qualquer 

tipo de dualismo que propõe a segregação entre corpo e mente, razão e sensibilidade.   
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Os Protagonistas do CINEDUC apontam para que há uma transformação no 

cinema. Como se estivessem sendo chamados para dentro da tela, a experiência 

fílmica desses participantes despertou uma aproximação sensível entre eles pelo 

fenômeno perceptivo da ubiquidade, que incorpora o espectador na película para 

participar da criação da gênese de novos sentidos pulsantes, por meio de seu variar 

imaginativo. Assim,  é nesse arejar da imaginação que o cinema os ajudou a ver outros 

mundos, criar novos modos de compreensão de como o mundo e o outro compõem 

também sua própria identidade. 

Nesse processo de alargamento perceptivo e global evidenciado na experiência 

do CINEDUC, os Protagonistas do projeto também transfiguraram suas relações de 

imagem e do esquema corporal. Isso ficou evidente tanto no que condiz ao campo 

individual, quando muitos afirmam que a experiência no projeto oportunizou um olhar 

mais compassível com a forma de ver e se relacionar com sua própria imagem, ou 

mesmo quando  a partir da experiência do CINEDUC, o que nos permite afirmar que 

o fato de refazer suas sensações é uma maneira diferente de reaprender a ver o 

mundo. 

Os dados obtidos por meio dos comentários dos adolescentes sobre os filmes 

e sobre o CINEDUC também despertaram questões que intensificam sobre a 

importância do cinema na vida desses sujeitos. Alguns dos relatos evidenciam como 

a falta de recurso impedem que eles possam ter acesso ao universo cinematográfico, 

devido aos preços exorbitantes cobrados pelas salas de cinema da cidade, 

concentradas em grandes shoppings centers. O CINEDUC figurou aos olhos desses 

Protagonistas como um espaço educativo, de saberes e aprendizagens que 

transpassam os muros da escola, mas também como um projeto que proporciona o 

acesso à cultura, oportunizando experiências sensíveis que permitam com que 



162 

 

reaprendam a ver o mundo pela tela mágica do cinema. 

Considerando os muitas solicitações dos próprios jovens para a manutenção 

do Projeto, apontamos como uma das perspectivas futuras desse estudo a 

continuação de sua realização como um projeto de extensão da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Reconhecemos que a importância do CINEDUC vai além do 

seu caráter científico, tendo um importante papel social, afetivo, democratizando aos 

jovens conhecimentos libertos, que partem da própria potência em que eles mesmos 

tem de construir em contato com as imagens móveis do cinema e com os corpos do 

outrem, reinventando-se como corpos que se constituem como obras-de-arte. É desse 

modo que continuaremos a possibilitar a abertura para que novos jovens possam 

também ter a possibilidade de criar  novos percursos sensíveis que compete, também, 

com a criação de novos modos de compreender a realidade, sua própria experiência 

vivida pelas lentes da cinematografia. Esperamos, ainda, que esse trabalho venha a 

compor os diversos espaços educativos,  sejam eles escolas, universidades, 

cineclubes.   

Como educador, mesmo compreendendo que a educação fenomenológica no 

cinema vai muito além dos muros da escola, pretendo, enquanto professor da rede 

pública de ensino, levar os resultados obtidos neste estudo para o interior da escola, 

para a minha sala de aula, pois foi dela que surgiu a idealização do CINEDUC. Além 

disso, esperamos que esse estudo possa suscitar olhares sensíveis  a outros espaços 

ligados à área administrativa da educação, apresentando ao poder público a 

importância de se investir numa educação que proporcione novos modos de 

reaprender a ver o mundo, como o cinema bem oportuniza. 

Compreendendo ainda a importância do compartilhamento de saberes para 

que outros atores do cenário educativo também possam ter acesso aos 
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conhecimentos advindos dessa pesquisa, pretendemos ainda publicar essa tese em 

formato de artigos e de um livro. Pensamos que esse seja o caminho crucial para a 

difusão da produção do conhecimento na interface entre as áreas da educação e da 

cultura. Portanto, que esse escrito possa servir para o suscitar de novas interrogações, 

críticas e reflexões sobre as temáticas do corpo, do cinema e da educação. 

Além disso, embora tenhamos aqui perpassado por diversos contextos em que 

os temas da estesiologia e da intercorporeidade estiveram presentes, pensamos ainda 

como perspectivas estar aprofundando tais noções em estudos futuros que tenham 

em seu escopo o cinema. Aprofundar tais noções corroborará para o aprofundamento 

da compreensão de como o cinema possibilita a criação de novos mundos, ao passo 

em que mobiliza nossa sensibilidade e amplia os dados perceptivos que temos da 

realidade.   

Por fim, os resultados obtidos das relações fenomenológicas entre as 

experiências dos adolescentes na experiência de olhar e ver as imagens, em conjunto 

com com a experiência dos diálogos que os Protagonistas tiveram entre si, ratifica a 

tese de que o cinema transfigura o mundo dos sujeitos por meio de uma educação 

fenomenológica.  O projeto CINEDUC nos fez compreender como o cinema se 

configura como um centro educacional do perceber, sentir, refletir, se emocionar, 

conhecer, aprender. Em outras palavras, o CINEDUC, ao passo que possibilitou  ao 

sujeito transformar e ser transformado pela experiência do cinema partilhada com o 

presença afetiva e crítica do outrem, possibilitou também aos Protagonistas a 

reaprender a ver e se relacionar intimamente com o seu mundo.  

Em um mundo cheio de experiências que promovem a objetivação do corpo e 

de outras que distanciam o sujeito do mundo sensível,  partir do contexto de uma 

educação que amplie os horizontes de significações dos sujeitos por meio da vivência 
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empática, intercorpórea, é essencial para um reaprender a ver o mundo pelas lentes 

de uma sensibilidade encarnada, que compreende o entrelaçamento entre corpo, 

outrem e mundo como um fator primordial para a nossa existência. Portanto, se somos 

constantemente tentados a nos empatizar com um filme e todo a composição do seu 

conjunto, é porque compartilhamos com eles do mesmo estofo existencial. É porque 

ele nos faz aprender que somos Protagonistas de uma vida marcada por sonhos, 

desejos, devaneio, vertigem, emoções, descobertas e transformações de nós 

mesmos.   
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Modelo de Ficha para análise de filmes  

- Título Original e em Português: 

- Ano e País de Produção: 

- Direção: 

- Gênero: 

- Duração: 

- Idioma: 

-  

1. Sobre a técnica cinematográfica  

Argumento – Sumário da história, motivação dos personagens, enredo. 

Foco narrativo – Perspectiva da qual a história é contada (subjetiva – visão do personagem; 
objetiva). 

Cenário e Figurino – Natural, estúdio, realidade, figurado. 

Trilha sonora/sonorização: Parte musical, efeitos sonoros, ruídos, diálogos ou falas, 
silêncios, som em off ou real. 

Fotografia e Câmera - Fotografia – Cores, tons predominantes, contraste (luz e sombra), 
efeitos de iluminação (foco, penumbra, etc), animação, efeitos gráficos, trucagem, fusão; 
Enquadramento, Planos – Plano Geral; Plano Médio (pessoas, objetos); Primeiro Plano 
(Rosto); americano (do rosto até a cintura), plongée, contra-plongée, traveling. 

2. Análise do corpo em movimento no filme: descrição e análise de cenas 

emblemáticas, considerando os aspectos da educação fenomenológica:  

 
Experiência Vivida: como indicativos corporais tomaremos as dimensões simbólicas do 
olhar dos jovens expresso nas imagens, ou seja, as perspectivas criadas referentes às 
expressões fisionômicas que elaboram em contato com as imagens fílmicas e das relações 
que estabelecem com o seu contexto vivido, suas percepções sobre o fenômeno olhado e 
sua significação, ou seja, seus olhares que são lançados aos objetos, aos personagens, a 
percepção que tem sobre o conjunto das imagens móveis que olham, e de como isso 
ganhou corpo em seu contexto vivido, em suas experiências precedentes. 

 

Intencionalidade do corpo: Percepções sobre a motricidade do olhar e as suas dimensões 
simbólicas; perspectivas sobre a intenção do sujeito que olha e as cenas; as perspectivas 
criadas referentes às expressões fisionômicas que elaboram em contato com as imagens 
fílmicas, percepções sobre o fenômeno olhado e sua significação, ou seja, seus olhares que 
são lançados aos objetos, aos personagens, a percepção que tem sobre o conjunto das 
imagens e os novos significados suscitados nessa experiência.  
Palavras-Chave:  
 
Pesquisador:_________________________________________ 
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ROTEIRO DE PESQUISA EDUCAÇÃO FENOMENOLÓGICA NO CINEMA 

  

1. Ao final do filme, abrir o diálogo para que todos se expressem sobre suas 
percepções 

 2. Após esse momento, realizar as perguntas desencadeadoras: 

 

Perguntas:  

1. Quais as sensações marcantes que vocês tiveram sobre o filme? 

2. Como o filme os tocou?  

3. O que vocês viram no filme que pode relacionar com sua vida?  

 

Observações: 

● A entrevista será filmada com uma câmera; 

● Novas perguntas podem surgir, de acordo com o rumo do diálogo. 
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Fichas de Filmes analisados 

JANELA DA ALMA 

 

- Título Original e em Português – Janela da Alma 
- Ano e País de Produção – Brasil, 2001 
- Direção – João Jardim e Walter Carvalho 
- Gênero: Documentário 
- Duração: 110 minutos 
- Idioma: português e Francês 
- Suporte 

1. Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – Janela da Alma apresenta dezenove pessoas com diferentes graus de deficiência visual 
– da miopia a cegueira total – que narram como se veem, como veem os outros e como percebem o 
mundo.  

Foco narrativo – A trama é tomada prioritariamente pela perspectiva dos próprios personagens. 

Cenário e Figurino – Figurino real, e o cenário apresenta em grande parte ao natural, como ruas e 
prédios. 

Trilha sonora/sonorização: as músicas utilizadas servem como meio de expressão para os 

sentimentos dos personagens, e se alternam entre melodias melancólicas e alegres. Além disso, há 
constantemente a presença de sons urbanos, ruídos de trem, trânsito, evidenciando o movimento, o 
ritmo da cidade. 

Fotografia e Câmera - Fotografia – As imagens assumem diferentes perspectivas e cores para 

dar a conotação da dificuldade visual do personagem (imagens fora de foco, preto e branco, e cores 
embaçadas buscam passar o sentido da acuidade visual vagueiam pelas coisas). O olho e os objetos 
são tomados constantemente em primeiro e primeiríssimo plano. As cores predominantes são uma 
miscelânea do vermelho, amarelo e verde, geralmente evidenciada na escuridão noturna das ruas. Os 
processos de fusão de imagens, por vezes, unem o olho a outras imagens. Os travellings surgem com 
frequência para dar o sentido dos olhos que se movem para ver.  
 

2. Descrição e análise de cena emblemáticas, considerando os aspectos da educação 

fenomenológica: 

 
Experiência Vivida e a Intencionalidade do corpo: Há relações entre as diferentes perspectivas 
entre o sujeito que olha e o objeto olhado, comunicação entre as perspectivas subjetivas e objetivas, 
expressões fisionômicas do olhar, relações espaciais e temporais do olhar e do ver. Essas pessoas 
fazem revelações de vários aspectos relativos a visão: o funcionamento fisiológico do olho, o uso de 
óculos e suas implicações sobre a personalidade, o significado de ver ou não ver em um mundo 
saturado de imagens, e também a importância das emoções como elemento transformador da 
realidade. O filme resulta em uma reflexão emocionante sobre o ato de ver – ou não ver – o mundo.  
Os diferentes personagens apontam como é viver e conviver em um bombardeio de imagens num 
mundo globalizado, evidenciando a pluralidade de sentidos que brotam no ato de olhar e ver. Ou seja, 
uma visibilidade fundada no que de invisível há presente nos outros, nas coisas e no mundo. A visão 
que os personagens têm sobre os outros, sobre o mundo, faz-nos crer que o ato de ver afeta a cada 
um de nós, seres videntes e ao mesmo tempo visíveis, de uma maneira muito íntima, particular. 
Evidencia-se na trama uma união entre a percepção da imagem com a sensibilidade. Os discursos de 
vários dos personagens despertam a dimensão afetiva em suas memórias, lembranças, emoções. 
Evidencia-se na trama percepções sobre o que corpo que se vê vendo e que é visto. Relações entre a 
visão e o movimento do olhar do real e do imaginário.  
 

2. Palavras-Chaves: Olhar, Ver, Deficiência visual, Imagem. 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 
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PRECIOSA 
 

- Título Original e em Português – Preciosa, uma história de esperança 
- Ano e País de Produção – Estados Unidos, 2009 
- Direção – Lee Daniels 
- Gênero: Musical, Drama 
- Duração:  110 minutos 
- Idioma:  Inglês 
- Suporte 
 

Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – Preciosa é um filme dramático que apresenta a história de uma adolescente de 16 anos, 
cujo nome intitula o próprio filme. Violentada pelo próprio pai e abusada pela própria mãe, a jovem cresce 
nervosa e sem amor. Ao engravidar pela segunda vez do seu próprio pai, Preciosa passa a compreender 
que o amor é um sentimento completamente diferente do que havia em casa. Ao ir para uma escola 
alternativa, passa então a compreender melhor sobre questões sobre a sua própria vida.  
 

 Foco narrativo – A trama é tomada prioritariamente pela perspectiva da própria personagem. 
 

Cenário e Figurino – figurino real, e o cenário apresenta em grande parte ao natural, como ruas e 
prédios 
 

Trilha sonora/sonorização: as músicas utilizadas servem como meio de expressão para os 
sentimentos dos personagens, e se alternam entre melodias melancólicas e alegres. Além disso, há 
constantemente a presença de sons urbanos, ruídos de trem, trânsito, evidenciando o movimento 
acelerado da cidade. 
 

Fotografia e Câmera - Fotografia – As cores predominantes em toda a trama são o vermelho a luz 
amarela e o verde. Entretanto, as mesmas cores surgem na trama para dar conotações diversas. Tais 
cores em um momento podem apresentar um tom sombrio, com uma penumbra que evidencia um ar de 
tristeza, e em outros evidenciam um ambiente feliz, de calmaria, de vida. O Primeiro plano é evidenciado 
de uma forma incisiva, assim como o plano aberto. 
 

2. Sobre o corpo e Educação fenomenológica 
Experiência Vivida e a Intencionalidade do corpo: A protagonista possui uma percepção 

distorcida da sua imagem corporal; um dito fora dos padrões, mas que se vê com a imagem de uma 
modelo de revista. Ela se percebe loira, com o corpo esbelto. As tiaras coloridas das quais ela aparece 
durante diferentes passagens do filme evidenciam sua preocupação em estar bela. O corpo é violentado 
de diferentes maneiras (sexualmente, fisicamente, psicologicamente). No início da trama, a protagonista 
evidencia muita raiva e ausencia de compaixão pelas pessoas, com exceção da paixão sentida pelo 
professor. O seu imaginário permite uma fuga de suas experiências traumáticas, como os abusos 
sexuais sofridos desde a infância pelos pais, e ausência de amor da sua própria mãe, configurando-se 
como uma atitude sensível para a sua própria sobrevivência. Tal sentimento se altera quando ela 
conhece pessoas dispostas a ajudá-la, com amor e afeto, o que reflete, posteriormente, na sua forma 
de perceber e sentir . 

3. Palavras-Chaves: Sexualidade, Discriminação racial, Violência, Gravidez na Adolescência 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



177 

 

DIÁRIO DE UM ADOLESCENTE 

- Título Original e em Português – Diário de um adolescente 
- País e Ano de Produção – Estados Unidos, 1995 
- Direção –Scott Kalvert 
- Gênero: Musical 
- Duração:  100 minutos 
- Idioma:  Inglês 

Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – A trama mostra a vida de um jovem adolescente que após entrar no vício das drogras 
passa a ter problemas com a escola, sua mãe e a justiça 

 Foco narrativo – A trama é tomada prioritariamente pela perspectiva da própria personagem. 

Cenário e Figurino – figurino real, e o cenário apresenta em grande parte ao natural, como ruas e 
prédios 

Trilha sonora/sonorização: as músicas utilizadas servem como meio de expressão para os 
sentimentos dos personagens, e se alternam entre melodias melancólicas e alegres. Além disso, há 
constantemente a presença de sons urbanos, ruídos de trem, trânsito, evidenciando o movimento 
acelerado da cidade. 

Fotografia e Câmera - Fotografia –  Os tons das cores se alternam juntamente com o drama 
psicológico do protagonista, variando entre cores vivas, quando mostra as conquistas esportivas na 
escola ou, de avesso, o prazer possibilitado pelo uso das drogas, até escuras e fortes quando ele vagueia 
pelo mundo noturno de um viciado que vive em meio a penumbra. Os planos da câmera mais utilizados 
é o americano, e o primeiro plano, quando para evidenciar as fisionomias, expressões do corpo imerso 
as experiências alucinógenas das drogas.  

3. Descrição e análise de cenas emblemáticas sobre a educação fenomenológica 

Experiência Vivida e a Intencionalidade do corpo: Os olhares que o protagonista tem sobre o 
mundo são reportados em seu diário. Neste, ele discorre poeticamente as sensações, suas experiências 
boas e ruins que surgem em sua vida. Seu olhar ora aparece relacionado diretamente com a bola de 
basquete, que traz o sentido de uma vida saudável, ora lançado às seringas com drogas e garrafas de 
álcool, que denunciam seus vícios e a sua derrocada. A visão destoante que o personagem tem da 
realidade surge por meio das cenas das alucinações, de forma que surgem expressas pelo imaginário, 
ou mesmo a partir das fisionomias do corpo nas vertigens desequilíbrios de um corpo drogado, que 
tomba, revira os olhos, vomita em meio a uma crise de abstinência. Jovens adolescentes que não se 
compreendem no modelo tradicional de ensino na escola, fogem desta para viver experiências de lazer 
e outras bem perigosas, como o uso das drogas. O jovem protagonista e parte dos seus amigos passam 
de bons atletas a renegados pela famílias, outros presos ou foragidos da polícia. A redenção do 
protagonista vem por meio da literatura e da poesia, que passa a criar na cadeia. O fim do filme apresenta 
o momento de reelaboração do ser, quando o jovem adolescente que passeou em boa parte das 
imagens drogados, surge no final palestrando para outros jovens sobre as implicações negativas do uso 
de drogas na vida de uma pessoa. O filme apresenta diferentes conotações do regozijo, do prazer, dos 
desejos. O gosto pelo esporte evidencia o prazer em estar com o outrem, evidenciando uma empatia no 
entrosamento da equipe dentro e fora das quadras. Já ao que se refere ao uso das drogas, a trama 
apresenta toda a sensação ligada à satisfação de um desejo, vontade que ocasiona à princípio em 
emoções efêmeras de alegria, euforia, até o estado depressivo e de necessidade incessante para ter 
novamente a posse da droga. Há na trama ainda relações sobre sexualidade, quando o personagem 
entra em conflito sobre se deve prostituir-se com outro homem, nesse caso com seu próprio professor, 
para conseguir o dinheiro para a compra de drogas, o que, posteriormente, causou penúria a si mesmo, 
de modo que o mesmo tenta novamente esquecer com os entorpecentes. O momento de mais afeto no 
filme surge quando um velho amigo aparece na trama e o recolhe a meio a dejetos no frio e o hospeda 
em sua casa para dar abrigo e tentar tira-lo do meio das drogas. 

 

3. Palavras-Chaves: drogas, poesia, esporte. 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 
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JUNO 
 

- Título Original e em Português – Juno 
- Ano e País de Produção – EUA, 2007 
- Direção – Jason Reitman 
- Gênero: Comédia, Drama, Romance 
- Duração: 96 minutos 
- Idioma: inglês 

1. Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – Juno, uma adolescente nada convencional, engravida do seu amigo melhor 
amigo. Ela passa pelo drama de não saber se aborta ou se tem a criança e dá para adoção. 
Resolve que um casal deve adota-la, ao compreender que não estava preparada para a 
maternidade. 
Foco narrativo – A trama é tomada prioritariamente por uma perspectiva objetiva 
Cenário e Figurino – figurino real, e o cenário apresenta-se ao natural,  
Trilha sonora/sonorização: as músicas utilizadas são as que permeiam geralmente o 
universo juvenil, como rock, músicas românticas, melodias mais alegres. Além disso, há 
constantemente a presença de sons urbanos. 
Fotografia e Câmera - Fotografia – A fotografia apresenta tons de cores quentes, em 
predominância do vermelho e do amarelo; o plano predominante é o aberto, favorecendo o 
diálogo direto entre os personagens. Por vezes, travelling faz variar o plano aberto para o plano 
americano, ou mesmo primeiro plano, quando para dar ênfase na emoção expressa por algum 
personagem.  

 
2. Descrição e análise de cenas emblemáticas sobre a Educação fenomenológica 

 
Experiência Vivida e a Intencionalidade do corpo: o olhar que a adolescente Juno no auge 
dos seus 16 anos se transfigura por completo, quando descobre sua gravidez. A visão de juno 
sobre sua condição de grávida permeia seu imaginário com pensamentos surreais sobre o 
nascimento, a criação de seu futuro filho, e é numa dessas visões que faz Juno rejeitar a 
hipótese do aborto. Seu olhar surge por vezes entregue a sua barriga, e o seu crescimento, a 
transformação do seu corpo demonstra também uma mudança psicológica da personagem, 
que compreende que o maior ato de amor ao seu filho seria entrega-lo a um casal que, no 
caso, compreende que cuidará melhor de seu filho. Várias vezes também o olhar dos colegas 
surge na visão subjetiva de Juno, evidenciando a estranheza que correspondia a gravidez de 
uma jovem garota naquele lugar. As sensações sobre o que é de fato ser feliz transcorrem em 
Juno pela percepção que tem do casal que pretende adotar seu filho, de modo que sua tristeza 
foi justamente ver que eles não eram tão perfeitos como imaginara. Juno manifesta um 
comportamento altruísta, ao querer doar o filho para um casal que não podia engravidar. As 
relações de intercorporeidade, empatia, surgem na imagem da mãe adotiva, que internaliza a 
percepção de que o filho que Juno carrega em sua barriga parece vir do seu próprio ventre.   
 
3. Palavras-Chaves: Gravidez, Adolescente, Aborto. 
 
Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 
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HER 
 

- Título Original e em Português – HER, ELA 
- Ano e País de Produção – EUA, 2014 
- Direção – Spike Jonze 
- Gênero: Comédia, Drama, Romance 
- Duração: 96 minutos 
- Idioma: inglês 

2. Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – Em Los Angeles, o escritor solitário Theodore desenvolve uma relação de amor 
especial com o novo sistema operacional do seu computador. Surpreendentemente, ele acaba 
se apaixonando pela voz deste programa, uma entidade intuitiva e sensível, chamada 
Samantha. 
Foco narrativo – A trama é tomada prioritariamente por uma perspectiva objetiva 
Cenário e Figurino – figurino real, e varia de cor, conforme as alterações das emoções do 
personagem; já o cenário trata-se de estúdio, apresenta-se um aspecto futurístico, com objetos 
futurísticos.  
Trilha sonora/sonorização: a sonorização evidencia ruídos, sons de objetos futurísticos. As 
músicas variam de melodias melancólicas, quando o protagonista passeia em meio a sua 
tristeza, e músicas românticas e alegres, quando evidencia sensações de paixão e afeto. 
Fotografia e Câmera - Fotografia – O filme apresenta por diversas vezes o primeiro plano, 
evidenciando os momentos de solidão do personagem, ou os de amor. O tom de vermelho 
expresso na fotografia potencializa o sentimento de afetividade amorosa dos personagens; os 
travellings e o plano aberto surgem constantemente na trama, denunciando a solidão do 
protagonista, em meio a tantas pessoas.  
 

3. Descrição e análise das cenas emblemáticas sobre a Educação fenomenológica 

 
Experiência Vivida e a Intencionalidade do corpo: podemos dizer que o olhar também é 
protagonista da película. As elipses entre o olhar de Theodore e os objetos, como o celular, por 
exemplo, apresenta diferentes fisionomias que acompanha as emoções do personagem, como 
a alegria e a tristeza provocadas pela sua relação com sua amante, o computador Samantha. 
O olhar do protagonista surge diversas vezes disperso no tempo. Quando Samantha surge, ele 
a enxerga com os olhos da sua afetividade, o seu olhar ganha uma expressividade vívida. Após 
anos de solidão, Theodore encontra em Samantha novas possibilidades de se relacionar com 
os outros, com o trabalho, com o mundo. Ele criou novas formas de ser, de sentir, de ver o 
mundo. Entretanto, a própria Samantha o fez ver que ainda faltava algo, tanto para ele, quanto 
para ela. No fim, ironicamente, foi por meio do sofrimento causado por essa relação estranha 
que o protagonista pôde compreender os erros de sua vida, que custou, inclusive, no término 
do seu casamento de “carne e osso”. A trama reúne ao mesmo tempo uma história de amor e 
solidão. A rede social é a rede do homem e da máquina. Nesse contexto, encontramos um 
homem amargurado e que não consegue estabelecer relações afetivas com o outrem, a não 
ser com um ser virtual. Embora não tenha um corpo, Samantha aparece despida para Theodore 
por meio da palavra. Eles se amam na cama, sem que seja por meio do toque da mão, do 
corpo físico, mas pelo toque da voz que geme, delira e sente orgasmo.  Na cena em que 
Samantha propõe fazer sexo com o corpo de uma outra pessoa, junto a um aparelho que 
reproduz sua voz, Theodore não mais encontrou ali a imagem do ser amado. Aquele corpo não 
pertencia aquela voz.      
 
3. Palavras-Chaves: Amor, drama, solidão, relação virtual 
 
Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 
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AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL 
 

- Título Original e em Português – As vantagens de ser invisível  
- País e Ano de Produção – Estados Unidos, 2012 
- Direção –Sthephen Chbosky 
- Gênero: Drama/Comédia 
- Duração:  103 minutos 
- Idioma:  Inglês 

Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – O filme apresenta a vida de um adolescente tímido e impopular que descreve a 
sua vida em uma série de cartas para uma pessoa anônima e explora as fases difíceis da 
adolescência, incluindo o uso de drogas e sexualidade. 
 Foco narrativo – A historia é narrada prioritariamente pelo adolescente,   
Cenário e Figurino – figurino da década de 80, em que a história da trama se passa, e o 
cenário apresenta em grande parte ao natural. 
Trilha sonora/sonorização: as músicas utilizadas servem como meio de expressão para os 
sentimentos dos personagens, e se alternam entre melodias melancólicas e alegres. Além 
disso, há constantemente a presença de sons urbanos, ruídos de trem, trânsito, evidenciando 
o movimento acelerado da cidade. 

Fotografia e Câmera - Fotografia –  Os tons das cores se alternam juntamente com o drama 
psicológico do protagonista, variando entre cores vivas, quando mostra as conquistas 
esportivas na escola ou, de avesso, o prazer possibilitado pelo uso das drogas, até escuras e 
fortes quando ele vagueia pelo mundo noturno de um viciado que vive em meio a penumbra. 
Os planos da câmera mais utilizados é o americano, e o primeiro plano, quando para evidenciar 
as fisionomias, expressões do corpo imerso as experiências alucinógenas das drogas.  

4. Descrição e análise de cenas emblemáticas sobre a educação fenomenológica 

Experiência Vivida e a Intencionalidade do corpo: As relações sobre o olhar e a trama da 
visibilidade existentes na película se encontram já no próprio título do filme: o jovem via muitas 
vantagens em ser invisível. Por essa trama de invisibilidade ele poderia passar despercebido 
aos outros, sem sofrer grandes problemas comuns que são muito comuns nessa faixa etária, 
tais como Bullying, brigas e etc.  Entretanto, Charlie vê a sua vida mudar quando conhece dois 
outros invisíveis, a jovem Sam e o seu meio irmão Patrick, sentindo pela primeira vez na vida 
a sensação de pertencer a um grupo de amigos. Após viver grandes emoções com os novos 
amigos, Charlie passa então a enxergar a vida com outros olhos. Jovens adolescentes que não 
se compreendem no modelo tradicional de ensino na escola, fogem desta para viver 
experiências de lazer e outras bem perigosas, como o uso das drogas.  A partir de então, a 
vida social e escolar perde. O filme aborda de uma maneira muito sensível os temas da 
sexualidade, do bullying e dos transtornos mentais como depressão e o pensamento suicida. 
Mais ainda, o filme evidencia percursos para superação desses obstáculos da vida juvenil. No 
caso do nosso protagonista foi após as novas experiências vividas junto aos seus amigos, nos 
afetos e mesmo nas desavenças, que o jovem pôde reinterpretar o seu mundo, 
compreendendo coisas do seu passado que antes estavam presas no recôndito íntimo de seu 
ser. 

 

3. Palavras-Chaves: drogas, depressão, bullying. 
 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 
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MINDING THE GAP 
 

- Título Original e em Português –  
- País e Ano de Produção – Estados Unidos, 2012 
- Direção –Bing  
- Gênero: Documentário 
 - Duração:  103 minutos 
- Idioma:  Inglês 

Sobre a técnica cinematográfica 

Argumento – Minding The Gap é uma obra autobiográfica que conta a história verdadeira de 
três jovens que compartilham uma paixão em comum, o Skate. Eles andam pela cidade com 
seus skates unidos para escapar de famílias difíceis em sua cidade natal, Rust Belt. Enquanto 
enfrentam responsabilidades adultas, revelações inesperadas ameaçam sua amizade de uma 
decada.  
 Foco narrativo – A historia é narrada prioritariamente pelos 3 adolescentes.   
Cenário e Figurino – figurinos e cenários naturais. 
Trilha sonora/sonorização: há constantemente a presença de sons urbanos, ruídos de trem, 
trânsito, evidenciando o movimento acelerado da cidade.  

Fotografia e Câmera - Fotografia –  No filme, a verdade de suas sensações se desnudam, e 
a dinamicidade das tomadas e dos planos são utilizadas de maneira sensível para evidenciar 
os sentimentos dos personagens. Isso fica expresso no primeiro plano que mostra o choro do 
Keire ao falar do pai, ou ainda durante a entrevista do Bing com sua mãe, de modo que o 
enquadramento de um nunca aparece junto ao outro, denunciando o distanciamento afetivo 
entre ambos.  
 
Descrição e análise de cenas emblemáticas sobre a educação fenomenológica 

Experiência Vivida e a Intencionalidade do corpo: O documentário mostra o 
desenvolvimento temporal da passagem da adolescência dos jovens Keire Johnson, Zack 
Mullingan e Bing Liu ao início da vida adulta, e sobre como cada um deles encarou essa nova 
condição de ser. Cada um enfrenta essa nova fase de maneira muito singular. Zack, ao se 
tornar pai, resolve seguir a mesma profissão do pai, campinteiro, para sustentar seu filho e sua 
namorada. Keire, ao ser forçado ao pai para acompanhá-lo no trabalho de pedreiro, resolve 
fugir de casa. Bing, para enfrentar alguns traumas do passado que o assombram até a fase 
adulta, produz esse filme sobre seus amigos e sobre si mesmo. Em alguns momentos do filme, 
esses jovens evidenciam uma intensa instabilidade emocional, muitas vezes provocados por 
acontecimentos do passado. Em Zack isso se traduz no alcoolismo e na dificuldade de se 
enxergar maduro para lidar com os problemas da vida adulta; em Keire o seu choro incontido 
denuncia sua angústia por ter se despedido de maneira violenta de seu pai, antes de sua morte; 
para Bing, o confronto direto com sua mãe ao entrevistá-la,  questionando-a sobre o porque 
dela permitir que seu padrasto o agredisse, evidencia porque agora, no futuro, o jovem assumiu 
um comportamento retraido. 

 

3. Palavras-Chaves: drogas, família, violência doméstica, Skate. 

Pesquisador: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 
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IV. TRANSCRIÇÕES DAS SESSÕES CINEDUC 

FILME HER 

Transcrição: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 

Prof. Raphael: Vocês devem ficar bem livres para falar quais são as sensações que 

vocês tiveram, como vocês se sentiram em determinadas cenas, podem falar sobre a 

cena ou o filme num modo geral, aquilo que vocês podem relacionar com a vida de 

vocês, com o dia a dia de vocês a partir da apreciação estética que vocês tiveram no 

filme. Não fiquem receosos de falar, porque está todo mundo em casa e como eu disse 

no início, quando se trata de sensações, cada um vai olhar e ver uma coisa diferente, 

a gente está falando de nossa própria realidade, nossa própria verdade. 

Protagonista [M] .01 (2’00”): Assim, ele se dedicava a maioria do tempo da vida dele 

ao computador. Muitas pessoas vivem na internet, mas no final era tudo uma ilusão. 

Hoje a maioria das pessoas vivem conectadas à internet e ele vivia direto nisso, mas 

percebeu que era uma ilusão. 

Protagonista [F].02: (2’50”): Eu acho que ele queria suprir a necessidade dele. 

Quando ele terminou com a ex dele, procurava alguma coisa para se sentir bem.  

Prof. Raphael: E com relação às outras pessoas também? O que vocês perceberam? 

As relações amorosas, por exemplo, algumas pessoas falaram que esse filme é para 

maiores de 18 anos, mas a classificação é 14 anos. Com relação as relações entre as 

pessoas que se mostraram no filme, quais relações vocês construíram, perceberam?  

Protagonista [M].03 (3’54”): Aquela mulher no começo do filme que já dá para ver 

que eles não tinham uma relação muito boa e acabou que quando eles terminaram, ela 

volta de boa a se relacionar com o sistema operacional. 

Prof. Raphael: E como vocês percebem a relação entre as relações, redes sociais, 

entre a solidão nos dias de hoje? Vocês conseguem fazer alguma relação? Essa 

solidão das pessoas, nas capitais. Hoje em dia a gente não sai muito na rua. Fica 

usando celulares e tablets.  
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Protagonista [M].04 (4’37”): Eu converso mais por jogo do que por WhatsApp ou na 

vida real. Por que a maioria do tempo que eu passo é no computador e é só o que eu 

tenho para fazer lá, ninguém me chama para sair nem nada, eu também não tenho 

vontade de sair, aí eu fico só na internet mesmo. 

Protagonista [F].05 (5’22”): O Wadson mesmo, não é muito sociável. Você vê na 

escola que ele não conversa muito. Ele não gosta de sair de casa justamente por causa 

disso. O negócio dele é ficar 24h no computador. Até em casa mesmo, a gente 

conversa com ele e ele nem aí para gente. Nem dá bola, está lá no mundo dele, 

jogando, assistindo.  

Prof. Raphael: Às vezes a gente pensa tanto que acaba não falando, não pensem não, 

falem mesmo, porque quando a gente fala o que a gente sente... 

Protagonista [F].03 (6’45”): O meu irmão mesmo fica jogando no celular. Está lá uma 

roda de amigos conversando pelo headphone do que pessoalmente. Tá eles 4 

sentados na garagem de casa, mas eles ficam conversando pelo chat do jogo do que 

pessoalmente. 

Prof. Raphael: O que vocês acham que isso implica na nossa vida? Essa relação entre 

a tecnologia e as pessoas, vocês acham que isso é uma relação benéfica? 

Protagonista [M].06 (7’25”): Está todo mundo junto, só que tá todo mundo ali no 

Whatsapp, mas cara, vocês estão juntos, olha um no olho do outro, conversa. Para 

algumas coisas é bom, tipo, você vê uma pessoa está longe, tem chamada de vídeo. 

Aproxima muito quem está longe e distancia quem está perto. 

Prof. Raphael: Então do mesmo jeito que ela aproxima, pode distanciar, não é? Outra 

coisa interessante no filme foi a questão do aplicativo de paquera. Acho que no início 

do filme ele tentou acabar com a solidão no aplicativo. Vocês já tiveram essa 

experiência? Alguém já passo por isso? 

Protagonista [M].01 (11’10”): Eu conheci minha namorada pela internet, estou com 

ela há 1 ano e 2 meses. 
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Protagonista [M].07 (12’42”): O que ele estava sentindo, que ele achava que era da 

cabeça dele, que não era totalmente real. Ele achava que estava sentindo alguma 

coisa, porque na verdade ele não estava tendo nada, mas ele estava sentindo. Então 

na verdade ele não estava tendo nada. Você viu eles tendo alguma relação, algum 

contato, entendeu? Era uma coisa da cabeça dele. Ele estava sentindo. Como ele 

mesmo falou, que estava sendo excitado. Rapaz, eu não sei se você pensa que uma 

relação precisa ter contato físico. Se quiser ter uma relação sem ter contato físico... 

Protagonista [M].03 (14’10”): Mas eu acho que o fato da carência dele fez ele se 

apegar mais a esse mundo virtual, porque praticamente não era nada verdade, era só 

mais uma fantasia. Era só mais algo da cabeça dele realmente, por causa da carência 

dele, por ele ainda gostar da ex-esposa, que está se separando. Acabou que a carência 

foi criando isso também na cabeça dele. 

Protagonista [M].01 (14’33”): No caso, não era só ele, eram milhares de pessoas, 

então para mim é real porque é um sentimento, tipo, você se apega, igual você vai se 

apegando a uma pessoa, um objeto, um celular, um relógio. Do mesmo jeito que eu 

posso gostar de uma pessoa, eu posso não gostar, então ele se apegou, acontece. 

Pode ver, não era só ele que tinha um relacionamento com uma pessoa, eram milhares. 

Prof. Raphael: Aí eu faço uma questão. Com base no filme, na realidade que a gente 

viu, no tempo, que a gente viu que era um tempo futurístico, O que levava as pessoas 

a terem esse contato com os computadores e não com as pessoas? 

Protagonista [M].07 (15’26”): O medo de se relacionar com as pessoas. 

Prof. Raphael: De onde vocês acham que surge esse medo? 

Protagonista [M].07 (15’38”): Experiências ruins que elas vivem. 

Prof. Raphael: Será que tem a ver o fato da própria tecnologia causar isso? Como 

vocês percebem essa relação?  

Protagonista [M].08 (15’57”): Todos que passaram por decepções, viveram, para 

depois se relacionar com a máquina, a maioria. 
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Prof. Raphael: Mas é interessante, né? Porque até hoje eu não sei de alguém que se 

apaixonou por um computador, mas muitas coisas que a gente vê no filme acaba por 

acontecer, sei lá, daqui a uns 10, 15 anos, por aí... 

Protagonista [M].01 (16’38”): É porque, tipo, é a questão da solidão, tratava bem e 

tal, dava atenção. Coisa que muitas vezes as pessoas não fazem. Aí a pessoa vai se 

apegando e tal. 

Prof. Raphael: Eu gosto muito de um cara chamado Belchior, um cantor, tem uma 

música dele que ele fala o seguinte: “E a solidão das pessoas nessas capitais”, porque 

ao mesmo que a gente está convivendo, trabalhando com as pessoas, a gente mantém 

uma distância. De onde vem essa distância? Porque suprir essa necessidade numa 

tecnologia? 

Protagonista [F].02 (17’15”): Eu acho que está cada vez mais difícil se relacionar com 

as pessoas, porque as pessoas estão sempre conectadas, então eu acho que as 

pessoas criam seu próprio mundo do jeito que elas querem dentro da tecnologia e isso 

que faz as pessoas se distanciarem mais e cada vez mais que isso acontece, as 

pessoas estão criando seu próprio mundo. 

Prof. Raphael: As pessoas dão espaço para os sentimentos, por exemplo? Como é 

que isso funciona nas redes sociais. Com relação ao Facebook, Whatsapp, como vocês 

lidam com as pessoas, seus amigos? Antigamente, na minha época, eu lembro que a 

gente ia para casa dos colegas, antes de ir para a escola nós íamos para casa dos 

amigos, às vezes até almoçava lá. Hoje em dia não se faz mais isso. Hoje mal vejo 

meus amigos, que moram ao lado da minha casa. Como é essa experiência com vocês, 

é do mesmo jeito? 

Protagonista [F].05 (18’23”): Minhas amigas moram todas perto de mim, só que por 

um pouco de preguiça de ir na casa dela, a gente só se falava pelo whatsapp, tanto 

que ontem foi a primeira vez no ano que eu fui na casa de uma que mora a uns 10min 

da minha casa. Eu acho que assim, as vezes a gente se entretém com o celular, com 

a rede social, cria nosso mundo, aí passa as horas. Às vezes tenho que estudar e me 

distraio com as mensagens, quando vou ver já passou a hora. Até com minha mãe 

também, pelo fato dela trabalhar muito, ela chega, fala e eu continuo no celular. 
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Prof. Raphael: Esse é um filme interessante, um dos melhores filmes, para mim, e 

está entre os 20 filmes que mais gosto. É um filme muito inovador, traz uma abordagem 

original que na época não se ouvia muito falar sobre isso, inteligência artificial. Inclusive 

tem um filme também que trata sobre esse tema: AI, inteligência artificial, que também 

é interessantíssimo pela originalidade mesmo.  

Protagonista [F].02 (21’18”): Quando ele ouviu no início, tipo, criar uma coisa para 

você, uma secretária. Só que quando ele foi se acostumando, né. Ele tinha que saber 

de coisas. Aí eu acho que como as pessoas a gente está sempre procurando alguém 

que goste de algumas coisas da gente. Às vezes é muito difícil achar a pessoa que 

você quer ficar para o resto da vida, então eu acho que quando ele encontrou esse 

negócio aí, quando ele baixou, a própria voz que era de homem dizia “isso aqui é para 

a gente saber mais sobre você, para fazer a melhor assistente para você”, e era 

exatamente o que ele queria. Fez a pessoa que ele tanto precisava, por isso que fez 

ele se apaixonar, porque era a pessoa que ele sempre quis. Por isso que ele se 

apaixonou. A ex dele, a mulher real, ela própria falou que ele sempre disse que ela 

fosse feliz, a mulher perfeita. E ela era o que, a assistente, era o que ele sempre quis. 

Por isso que as pessoas ficavam naquele mundo, porque quando eles estavam lá 

conectados, aquilo era o que eles queriam porque foi feito para eles, era pesquisa 

fazendo da pessoa e cada vez que ele mais ficava lá, mais a pessoa lá ia conhecendo 

mais ele, e a cada vez que ia conhecendo, mais ele ia mais se apaixonando. Então as 

pessoas ficaram assim, totalmente ligadas, por isso que não se entrosavam tanto, não 

se falavam. Porque já estava lá. Aí eu acho que quando isso acabou, que eles foram 

embora, eles perceberam que eles não estavam mais, eles criaram um mundo em que 

aquela pessoa que não era real, quando eles foram embora, eles perceberam que não 

estavam conectados em nada. E ele percebeu isso junto com a amiga dele, que era 

única pessoa que ele assim, conversava de verdade, a única pessoa de verdade. 

Prof. Raphael: A amiga dele é fundamental nesse filme, né. Interessante. O próprio 

sistema vai criando relações. Ela tinha dúvida se aquilo que ela sentia era real de fato. 

E o que vocês compreendem dessa inteligência artificial, dessa robótica nas nossas 

vidas? Como vocês percebem isso aí? Cada vez mais os robôs estão entrando nas 

nossas vidas sem a gente se dar conta, celulares, computadores cada vez mais 

potentes, mais inteligentes, capazes de coisas incríveis. E como será isso? Como 



187 

 

vocês percebem isso na nossa vida? Vocês acham que vai ser uma coisa proveitosa 

para gente ou maléfica? 

Protagonista [M].01 (24’58”): Para nós é bom, mas para a natureza não é proveitosa 

não, vai ter prejuízo. 

Protagonista [F].02 (25’06”): Nós estamos esquecendo do mundo real. 

Protagonista [M].01 (25’20”): Ei professor, você acha que daqui a um tempo tem 

capacidade dos robôs e tal, ter ideia própria? Assim, dominar? Não é Exterminador do 

Futuro não, mas tem capacidade, tudo é possível, vocês que tem a mente fechada. 

Protagonista [M].05 (25’46”): É tipo assim professor, não só a tecnologia como 

também as redes sócias nos prejudicam muito, porque muitas pessoas não têm aquela 

vida feliz, mas tanto no Instagram, quanto no Facebook, tenta passar, e tipo as curtidas, 

essas coisas, aumentam seu ego, elas se sentem felizes com aquilo, sendo que não é 

boa coisa para ela. Bom é você interagir com a pessoa. Coisa boa não é você mostrar 

uma foto bonitinha no Instagram, Facebook, rede social, conversar com alguém na rede 

social. Às vezes a pessoa está ali falando bem com você, mas por trás não fala aquela 

coisa, entendeu? Não faz realmente bem a você. 

Prof. Raphael: Essas coisas que a colega falou, das curtidas, muitas vezes as pessoas 

publicam e mostrando que está bem com isso e às vezes não está tão bem. Vocês 

conhecem alguém assim? 

Protagonista [M].05 (26’43”): Eu conheço. Tem uma amiga que estudava comigo, que 

ela não se sente bem, mas nas redes sociais ela tenta passar isso, que está bem, mas 

quem conhece, quem convive com ela sabe que ela não está bem. 

A.01 (27’01”): Acontece com todo mundo, né professor. Tem dia que a pessoa não 

está bem, mas a pessoa não quer demonstrar. 

Protagonista [F].09 (27’52”): A gente estava falando que hoje em dia existe muito o 

estrelismo e não quer mostrar que existe o ruim... 

Protagonista [M]01 (28’41”): Meu irmão quase que vai ao psicólogo, mas para a 

sociedade ele não vai demonstrar que está. 
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Prof. Raphael: É um tabu ainda a ida ao psicólogo, as pessoas pensam que só as 

pessoas com problemas mais sérios... 

Protagonista [M].05 (28’57”): Eu vivo indo por causa de depressão e 

obesidade...Ajuda muito, quando ele conversa com você, é como se você tivesse 

alguém que você confiasse muito, pra você conversar, pra você desabafar. 

 

FILME PRECIOSA 

Transcrição: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 

 

Prof. Raphael: Como vocês se sentiram durante o filme? Houve alguma mudança de 

sentimento? Como vocês perceberam o filme? 

Protagonista.01 (F) (1’35”): O que mais me chocou foi porque o pai abusava a filha e 

muitas vezes a gente acha que é só em filme que acontece isso, que é só em novela 

que acontece isso, mas muitas vezes está bem próximo da gente e a gente não 

percebe, até mesmo dentro da casa da gente, a gente não percebe. 

Protagonista .02 (M) (1’54”): Durante o filme a gente ficava (falando/pensando): 

Quantas vezes isso acontece aqui, na realidade, né. Não somente em filme. Fiquei aqui 

só pensando isso. Outra coisa que a gente estava falando é que ela não recebeu 

carinho, mas soube dar carinho aos filhos dela. Ela não quis que os filhos dela 

sofressem o que ela sofreu. 

Protagonista.03 (M) (2’38”): Eu acho que nas primeiras cenas do filme onde passava 

(a rotina?) da casa dela, eu fiquei extremamente aperreado porque passava o tempo 

todo cenas que me deixava o tempo todo agoniado de verdade, sabe? A gente tem que 

notar que as primeiras cenas eram cenas escuras, era uma coloração totalmente 

escura, você percebe um ambiente fechado. No decorrer do filme, quando ela vai se 

libertando daquela situação, a luz dos cenários começa a ficar mais clara, ou seja, 

simbolizando realmente essa libertação dela. Lá na casa dela era extremamente 

agoniante porque passa aquelas cenas de fritura, aquelas coisas sebosas e meio que 
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passava a sensação de como ela se sentia ali na casa dela, como aquela situação da 

família dela, como refletia nela e toda vez que ela passava algum tipo de trauma, 

quando ela se drogava ou quando ela descobriu que era soropositivo, ela se imaginava 

em outra realidade. Isso remente também, acho que todos nós em certo momento meio 

que busca fugir da realidade. Eu achei isso extremamente interessante. Essa parte da 

troca na iluminação, a repulsa que causava as primeiras cenas e essa forma de se 

libertar da realidade, de querer fugir da realidade. Isso me tocou realmente.  

Protagonista.01 (4’43”): Eu acho que para ela era bem difícil porque ela já vivia todo 

aquele sofrimento da própria família e não tinha o apoio de ninguém logo no início, não 

tinha com quem ela conversar, não tinha com quem ela desabafar e depois que ela foi 

pra escola alternativa, ela começou a meio que se abrir, se conhecer (???). Porque ela 

dizia que queria ser magra, branca e ter cabelo liso, e a professora dela dizia que ela 

era bonita do jeito que ela era. 

Prof. Raphael: Deixa só eu fazer uma pequena prolongação, aproveitando o que o 

colega lá trás falou, pois foi muito interessante a fala dele. No início do filme aparece 

um lenço, não sei se vocês viram, um lenço com a palavra Sandy e vem depois num 

momento de imaginação da protagonista, uma senhora de vermelho que entrega esse 

lenço nas mãos dela. O que acontece no final? No final é entregue esse mesmo lenço 

para aquela criança que foi violentada pela mãe. Para vocês, o que significou? O que 

isso simbolizou durante o filme? 

Protagonista.01 (5’52”): Eu acho que um ato de esperança. 

Protagonista.04 (F) (7’28”): O grande local que possibilitou essa libertação que ela 

teve, foi a escola. A escola oferecia amparo a ela. Seja com a assistente social ou pelas 

próprias amigas que ela tinha e isso acontece na realidade. A escola fomenta todos os 

conteúdos. Tem umas amigas que engravidaram ou engravidam até hoje, por mais que 

tenham informações, os estereótipos que são lançados, a idealização do que é bom e 

do que é ruim, a grande figura da mãe dela que a nossa construção social faz dizer que 

as nossas mães são boas, que entregam alegria, amor, que é nosso porto seguro. Já 

no caso dela não. Tudo isso é desconstruído. A mãe dela ajudou e apoiava o abuso 

dela, por causa de um amor, sendo que era algo que ela não tinha. A mãe foi ambiciosa, 

queria o amor só para ela, sendo que inicialmente a filha dela precisava mais disso. 
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São sublimidades que se tem no começo e que pode ser algo maior e foi tudo isso que 

ajudou ela a ser essa pessoa, que teria tudo para ser uma pessoa ruim, e reproduzir 

tudo o que a mãe dela estava falando, só que não, ela foi tudo ao contrário. Por mais 

que até a atitude dela com a filha dela, inicialmente, que não queria porque a filha dela 

e depois essa construção mudou. Ela queria a filha, perto dela, para justamente 

também dar o amor que ela não tinha inicialmente. 

Protagonista.03: Eu achei interessante isso que ela falou sobre a escola é 

fomentadora de ideia e isso é muito presente no filme, foi quase um complô na 

realidade, foi quando ela começou a falar na sala como ela sentia, o sentir aqui, ou 

seja, é uma representação humana, ela sentiu realmente uma pessoa participando com 

propriedade. Porque antigamente ela era totalmente excluída, quem deveria amparar 

ela, para tolerar, primeiro era a mãe, que eu acho que era quem deveria dar todo o 

suporte e ela não tinha isso, ela não sentia humana, porque além dos abusos sexuais, 

ela também tinha uma pressão psicológica muito grande, isso fez ela perder o sentido 

de humanidade. Por isso ela sempre tentava fugir daquilo, ela tentava imaginar outras 

situações, porque ela queria se sentir realmente humana, queria se sentir desejada, 

bonita, e isso foi a parte principal para mim. 

Protagonista.04 (10’07”): Também, no local que ela estava, não eram pessoas 

altamente qualificadas, eram pessoas diferentes como ela, com problemas múltiplos, 

mas que ela achou essa peculiaridade nas outras também, essa dificuldade que cada 

uma tinha. Ela se encontrou e se sentiu normal, assim dando abertura para ela poder 

falar e assim começou a trajetória de esperança em busca de algo melhor. E assim 

também com os filhos dela. 

Protagonista.03 (10’42”): Como ele falou que era comum, né. Quando ela encontra a 

menininha, que ela dá o lenço, é meio que simbolizando isso. Que é um ciclo contínuo, 

que vai acontecer de novo, de novo e de novo. 

Prof. Raphael: Próximo de vocês, há casos parecidos? Vocês já viram isso? Bem 

próximo de vocês? 

Protagonista.05 (11’16”): Talvez em escala menor, algumas já, é comum. É bem 

comum. 
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DIÁRIO DE UM ADOLESCENTE 

Transcrição: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 

 

Prof. Raphael: O que vocês acharam do filme? Despertou alguma sensação? 

Protagonista 01 (M) (00’40”): Se eu começar a aprontar no meio da rua, vou ser um 

poeta renomado é? É bom saber disso. Vou sair logo da escola. 

Protagonista 02 (M) (2’01”): Não é só em momento de escola que influencia usar 

(drogas), se prostituir. O diretor, o professor também ralhava como se fosse normal. 

Protagonista 03 (M) (2’43”): A escola poderia ter ajudado mais a eles e não ter botado 

apenas para fora. 

Protagonista 02 (3’10”): Uma perda emocional pode levar a usar droga. 

Protagonista 04 (M) (3’15”): Pelo visto, que dá para ver bem por cima, ele usa droga 

como válvula de escape. Porque ele tem noção do que ele está fazendo. Ele escreve 

“É um prazer imenso e tal, tal, tal”, é um prazer lúdico e também as situações que ele 

se submete. Com o professor, na primeira situação ele nega, aí depois quando ele está 

muito necessitado, precisando mesmo, ele vai... 

Protagonista 05 (F) (4’12”): Ele estava bastante dependente daquilo, então tirando 

aquilo ele entrava em abstinência. E então ele passava por cima de qualquer coisa 

para obter aquilo, independente do que ele fosse fazer como eles chegaram no começo 

do filme, o próprio grupo, chegaram a tirar onda com a própria mulher que ia se prostituir 

para poder usar e comprar droga. Acaba que no final eles acabam fazendo a mesma 

coisa, vão ser dependentes por necessitar tanto, eles acabam fazendo o mesmo que a 

mulher no começo do filme fez. Tudo por culpa da droga, né. Viraram dependentes. 

(7’13”) Tem a questão da influência também, é aquele ditado “Diz-me com quem andas 

e te direis quem és”, porque você pode até ser certinho, mas a partir do momento que 

você passa a andar com pessoas erradas, você acaba indo pela onda, por mais que 

tenha aquele negócio “ah, mas ele escolheu”, certo ele escolheu, mas acaba indo, 

como os caras mesmo diziam “ah, faça isso porque senão fulano de tal vai tirar onda 
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com você”, então todo mundo acabava que indo na mesma onda, mesmo sabendo que 

ia ter consequência, que ia se prejudicar. 

Protagonista 04 (7’58”) Ele começou com um negócio mais leve e acabou com um 

negócio mais pesado, com agulha já. 

Prof. Raphael: Como o diário pode ter ajudado? 

Protagonista 02 (8’59”) Ele tinha como refletir, porque ele para, escreve e 

posteriormente ele pode ler para relembrar o que escreveu e pode até ajudar a parar 

“um pouco”. 

Protagonista.03 (10’15”) A cena que teve mais simbologia para mim foi a que o 

“profissional de basquete” e ele lá na merda, acabou decidindo não jogar mais. 

JUNO 

Transcrição: Cláudia Anita 

 

Prof.Raphael: E aí o que acharam do filme? 

Protagonista 1: Interessante. 

Prof.Raphael: E sobre o tema? A temática o que vocês perceberam assim, pode falar 

também da relação sobre a vida de vocês também, o que é que vocês viram ali, né... 

O que é que esse filme tem haver assim, com de uma certa maneira, com a experiência 

da vida de vocês ou de algum amigo também que passou por algumas situações 

parecidas. 

Protagonista [M] 1: Pressão né psicológica(risos) 

Profa. Bete: Vocês acham que esse assunto é dialogado... na escola? 

Protagonista [F] A2: não muito, poderia ser mais, principalmente na escola. 

Profa. Petrúcia: E acontece na realidade de vocês, tem casos? 
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Protagonista [F]  2: Acontece demais, eu tenho uma ex amiga 

Protagonista [F] A3: Eu tive uma prima que engravidou com 16 anos, minha mãe teve 

eu com 16 anos também, mais ela não deu eu a ninguém não (risos). 

Profa. Petrúcia: Então é algo comum? 

Protagonista [M] A4: A mãe de uma amiga engravidou com 16. 

Protagonista [F] 2: Eu tenho uma amiga minha de 15 anos que está grávida. 

Profa. Petrúcia: Do namorado? 

Protagonista [F] 2: É 

Prof.Raphael: E na escola gente, tem algum caso assim, já viram algum caso... 

Protagonista [F] A5: Vixeee (risos) 

Protagonista [M] 4: Stefane do 1º ano, ela teve agora, acho que não tá nem com um 

mês. 

Profa. Bete: Mas será que está acontecendo assim, com muita frequência devido a 

falta de informação? 

Protagonista [F] 3: A falta de responsabilidade. 

Profa. Petrúcia: Porquê acho que hoje já é mais fácil, hoje em dia esse assunto... 

Protagonista [F] 2: É mais fácil, muito mais fácil que antigamente e existem várias 

maneiras de evitar. 

Profa.Rosie: Vocês costumam conversar sobre esse temática com a família, 

professores ou mais com os colegas, amigos? 

Protagonista [F] 5: Família. 

Protagonista [F] 2: Mais entre a gente, entre amigos e família, assim mas a mãe 

conversa essas coisas. 
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Protagonista [F] 5: Em família, lá em casa esse tema é muito aberto. 

Prof.Raphael: E no caso assim das amigas que engravidaram e tal, elas conversam 

com vocês sobre como está sendo a vida delas? Quais as dificuldades que elas 

passam também na vida? 

Protagonista [F] 5: Tem uma colega minha e dela (apontou para a amiga) que 

engravidou de gêmeos com 14 anos e ela escondeu a gravidez todinha com vergonha. 

Prof.Raphael: Dos pais? 

Protagonista [F] 5: De todo mundo. 

Protagonista [F] A6: ela dizia que era uma tireoide, e ela dizia que era uma  

Protagonista [F] 5: É ela dizia que tava com tireoide e que tava ficando gorda. 

Protagonista [F] 6: Tava engordando, só que quando chegou no 8º mês. 

Protagonista [F] 5: Foi, aí não tinha como. A gente sempre suspeitou, mas pra ela era 

tireoide. 

Prof.Raphael: E no caso do filme, ele trás algo interessante por tratar de uns temas 

meio de lado como é a questão do aborto. Ela pensa em abortar antes de iniciar a 

gravidez e de ter o filho. Já houve algum caso assim, vocês souberam também de 

algum caso de amigos de vocês que também realizou um aborto?  

Protagonista [M] 1: Não, acho que não. 

Prof.Raphael: E há uma questão/discussão mais para os rapazes sobre a paternidade. 

Como é a questão da paternidade durante a gravidez? 

Protagonista [M] 1: Eu não tenho muito o que falar não, porque eu não sou pai, mas 

assim, pelo meu ver em geral, tenho muitas amigas minhas que engravidaram, um 

colega meu também que assim que suspeitam, não tô grávida que passam um 

tempinho junto e depois o cara mete o pé. Aí o filme aí relata que ela fica assim muito 

carente da paternidade da falta do rapaz, aí ela se sente muito sozinha e eu acho que 
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se apega ao outro e fica assim um buraco. E ainda tem isso nos dias de hoje quando 

engravida o cara via e pula fora. 

Profa. Bete: E se fosse com vocês o que vocês fariam? 

Protagonista [F] 2: Porque eu acho que não tenha muito diálogo entre a família, 

mostrou que eles não conversaram muito e ela também não tenha a mãe, ali para 

aconselhar e tal. Eu acho que a ausência da mãe na vida de uma criança mexe muito, 

principalmente uma menina, porque a gente precisa muito e ela não tinha e a madrasta 

não parecia que tinha muito diálogo come ela,não era muito chegada.. 

Profa. Claudia: Essa falta de diálogo vocês acham que é por medo ou vergonha? 

Protagonista [F] 2: Os dois. 

Protagonista [F] 5: Os dois (risos) 

Protagonista [M] 1: E apesar também do pai ter sido quase um ditador, ele era um ex-

combatente... 

Prof.Raphael: O filme de um modo geral despertou alguma coisa, uma percepção em 

vocês antes e depois do filme? Alguma coisa mudou? 

Protagonista [F] 2: Sim, eu pensei que ela fosse ficar com a criança e ela não ficou, 

pensei que ela ia ficar. 

Protagonista [F] A7: Pensei também, ter um sentimento. 

Protagonista [F] 2: Um sentimento pelo bebê, de mãe assim não quero dar mais o 

meu filho, ele é meu e ela acabou dando. 

Profa.Rosie: O que mais tocou, assim , vocês sobre essa temática. O que chamou 

atenção sobre o filme, o que sentiram de certa maneira na pele, por mais que não 

tenham passado por isso. O que mais tocou e fez vocês refletirem? 

Protagonista [M] A8: O que me tocou foi a coragem dela de passar por todo esse 

processo e a força que ela teve também, porque ela queria mais atenção do rapaz que 

tenha engravidado e ela não teve esse total apoio e também ela foi procurar em outra 
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pessoa. Eu achei até que ela ia ter relação com aquele outro cara, mas ela só queria 

atenção também. E buscou atenção em um fetiche que eles tinham que era parecido 

que é a música e algumas bandas. Então eu acho que ela foi muito forte em relação a 

gravidez que ela tava tendo, pois muitas pessoas buscam realmente o suicídio o que 

ela já tinha pensado, mais ela resistiu... Achei muito bom. 

Profa. Petrúcia: A adolescência é um momento de muitas transformações hormonais 

tanto para os meninos, quanto para as meninas e essa grande quantidade pode levar 

a mudanças de comportamento, a carência, depressão, a novas experiências e trás 

muito forte a descoberta da sexualidade... Mas é preciso perceber a importância da 

conversa, pois é uma necessidade e curiosidade do adolescente esse temas sobre o 

corpo e os demais assuntos... Como é a a relação com os amigos? Os mais próximos 

, os confidentes, vocês conversam e pensam nessa realidade de ter filhos? 

Profa.Rosie: Como é para vocês ser adolescente nessa situação, o que vocês 

pensam? 

 

Protagonista [M] 1: Porquê a partir do momento que tem uma , não é mais só você, 

você tem que pensar em você e na criança, tipo já é uma responsabilidade dobrada 

que você recebe. 

Protagonista [F] 2: E tem as pessoas que são rejeitadas e colocam o dedo na sua 

cara, acontece no meio familiar mesmo, tem pais que não aceitam, colocam pra fora 

de casa, então até dentro da família e a pior parte é você ser criticada, você ser julgada. 

Prof.Raphael: A culpa as vezes fica toda para a mulher que não se cuidou, não usou 

nada... 

Profa. Petrúcia: Mas a responsabilidade é de ambos. 

Profa. Petrúcia: Os temas relacionados a sexualidade, desejo, corpo ainda é um tabu, 

mesmo na família. Como é que vocês vem isso? 

Protagonista [F] 5: Apesar de algumas famílias ainda ser bem aberta, não há 

liberdade para isso. 
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Protagonista [M] 3: O assunto é muito prevenir, não se fala muito depois de 

acontecido. 

Profa. Petrúcia: Contem aí, vocês gostaram do filme, da conversa? 

Protagonista [F] 2: Gostei. 

Protagonista [M] 3: Gostei muito, mas não sei ainda me expressar muito. 

 

AS VANTAGENS DE SER INVISIVEL 

 

Transcrição: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 

Raphael (0:55): Com relação aos temas dos filmes, o que vocês perceberam? O que 

vocês acharam mais interessante no filme, nas cenas e tal, que a gente poderia 

debater? Relacionado sempre com a vida de vocês 

Protagonista [M] 1: Professor, é impressão minha, ou no começo do filme ele estava 

escrevendo para uma pessoa e no final ele estava escrevendo para outra? 

Raphael: O que vocês acham? No início parece que ele está se referindo a uma 

pessoa e no final a outra. Vocês viram isso também? Porque, ao que parece, ele se 

referia ao amigo que se matou. Com relação aos temas dos filmes, o que vocês 

perceberam? O que vocês acharam mais interessante no filme, nas cenas e que a 

gente poderia debater? Relacionado sempre com a vida de vocês.  

Protagonista [F] 2: Eu acho que aqui todo mundo concordou que a frase mais legal 

foi a que nós aceitamos o amor que achamos merecer e quase todo mundo aí no filme 

passou por um relacionamento que estava ruim, mas eles achavam que mereciam e 

continuavam. Tipo, ele com a tia dele, não conseguiam ver que aquilo estava ruim. Ele 

teve até dificuldade para falar sobre isso. E a amiga dele também, tem vários 

namorados que não eram legais pra ela. E o amigo dele também com o relacionamento 

com um carinha famoso na escola, que fazia mal pra ele, mas ele continuava também. 



198 

 

Protagonista [F] 3: Tem uma parte do filme que ele disse pra ela que eles são mais 

parecidos do que eles pensam. E tem a questão do assédio, que ao sofrer o assédio 

com o patrão do pai dela e ele sofreu assedio com a tia só que ele não conseguia ver 

aquilo como se fosse um assédio, ele via aquilo como se fosse uma demonstração de 

amor. E tem muitos casos semelhantes de crianças que sofrem abuso sexual e veem 

aquilo como uma demonstração de amor, principalmente quando é tipo um pai, você  

imagina “ah, ele está fazendo mas é porque ele me ama” e não consegue compreender 

que aquilo é mal. 

Raphael: E o que vocês acham? Porque isso influenciou de uma determinada maneira 

na vida deles? Como? No comportamento deles, o que vocês acham? 

Protagonista [F] 3: Foi o que o senhor disse em sala, o passado não fica pra trás, ele 

reflete no nosso presente, no nosso futuro. 

Raphael: Tem muito a ver sobre o tema da aula de hoje, não é? Sobre a questão do 

recalque que fica marcado no nosso interior. Que mais vocês acham? 

Protagonista [F] 2: Logo depois que ele está no quarto com a amiga, ele fica 

lembrando daquilo (... inaudível...) Ele amava a tia, mas ao mesmo tempo sabia que 

tinha alguma coisa errada. 

Cláudia: Tanto que entre os adolescentes é algo muito raro você não ver não dar um 

beijo numa menina, principalmente nos meninos de uma certa forma, né. Vixe, tão 

estranho, ele é tão bonitinho, não é? Por mais que seja tímido, os amigos mesmos tem 

aquela influencia, e aí ele já tinha uma certa idade, mas ele não conseguia. A gente 

pensava sempre que era timidez, mas era um trauma. Aí a gente começa a ver como 

o psicológico interfere e as vezes a gente nem sabe o que a gente tem tanto medo de 

falar as vezes dos nossos temas. A adolescência também traz isso de uma certa forma, 

mexe muito com a gente. A gente não vai lembrar com 16 ou 17, vai esquecer algumas 

coisas, mas é preciso, é nossa história. 

Raphael: A gente viu sobre várias coisas. A questão do uso das drogas, da bebida 

alcoólica, dos estudantes que se preparavam (assim como vocês) para o vestibular 

para entrar na universidade. Como vocês conseguem ver essa relação...? 
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Protagonista [F] 2: É um pouco estressante, mas eu acho que, tipo, eu já fiquei 

esperando que fosse estressante, então eu tô meio que ok, não vou ficar louca com 

isso. Mas que é estressante,  é! 

Claudia: O filme aborda outros temas também, como suicídio, homossexualismo, esse 

medo... são coisas muito do... hoje são muito mais falados, e mesmo falado ainda é 

escondido. O que vocês percebem sobre isso? Existem casos de amigos, de alguém...? 

Protagonista [F] 4: No filme teve também a questão do pai dele não aceitar 

(homossexualismo), existem muitos, eu vejo por aí, tem muitos que não aceitam.  

Raphael: Como vocês fariam relação com a vida de vocês, daquilo que vocês viram 

no filme? O que mais tocou ou chamou a atenção de vocês? 

Protagonista [M] 5: O ficar calado... 

Raphael: A timidez? Como você poderia falar mais sobre isso? 

Protagonista [M] 5: Eu enxergo mais as coisas. Às vezes dá mais vontade de ficar 

mais tempo calado ainda, só esperando a galera dizer algumas coisas. 

Raphael: A percepção dele foi interessante, porque ele pegou uma característica do 

protagonista e relacionou com ele mesmo.  

Protagonista [F] 2: A forma como os outros jovens também julgam a personalidade 

dele. 

Raphael: E com relação as amizades, como vocês perceberam isso no filme? 

Protagonista [M] 1: As amizades dele foram bem interessante; apesar das coisas 

relacionadas com as drogas, as bebidas e tudo, ela foi bastante evolutiva, porque ele 

se sentia sozinho sempre, mas quando ele conheceu os amigos dele, meio que ele se 

realizou, conseguiu se socializar mais, tanto é que ele ficou pior ainda quando eles se 

afastaram. Ele se sentiu pior do que já estava.  

Raphael: Tem alguém aqui, como o personagem, era tímido, depois deixou de ser? 

Como foi esse processo de transformação? 

Protagonista [F] 2: Eu acho que nunca vou deixar de ser tímida, mas eu acho que já 

fui muito pior. 

Claudia: As mudanças foram na escola, que vocês percebem mais? 

Protagonista [F] 3: Eu sempre fui muito tímida, eu nunca fui de fazer muitos amigos. 

Mas, quando eu entrei na minha atual escola, tipo, eu já consegui mais falar, apesar 

do nervosismo; fiz um círculo de amizade maior do que eu fazia antes. Então, para 

mim, a escola foi muito importante, eu realmente me encontrei, e me sento muito 

tranquila, assim, na escola e com meus amigos atuais, sou muito feliz com eles. 
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Protagonista [F] 3: E sobre a questão da homossexualidade, o meu melhor amigo é 

gay, so que ele não fala para a mãe dele, porque é um pensamento de antigamente, 

que muitas pessoas tem, e ele tem medo da mãe dele não aceitar, e, como ainda é 

menor de idade, de expulsar ele de casa e tal. E, ele soube que o pai, já falecido, não 

tratava bem o irmão, que também era homossexual. Aí isso pra ele foi bem pesado, 

porque ele tinha uma relação bem legal com o pai dele; às vezes ele me fala que “meu 

pai não ia me aceitar do jeito que eu sou”. 

Raphael: E com relação a essa escola que vocês viram no filme, tem alguma coisa 

que parece muito com a escola de vocês? 

Protagonista [M] 5: Parece não... A estrutura é de fazer pena.  

Protagonista [F] 2: O bullying... 

Protagonista [M] 5: Que eu sofro muito... 

Protagonista [M] 6: bullying brincadeiras de mal gosto... 

Protagonista [M] 5: No bullying eu sou especialista.. Já dei em muito “boy” na escola 

por mexer comigo 

A10: Quando eu cheguei, já havia iniciado o filme, mas estávamos falando aqui, que 

eu não havia percebido, que a tia dele tinha feito algo... Eu achei que ele só estava 

lembrando da tia dele, que a tia dele estava colocando a mão na coxa dele, e eu achei 

que era só um gesto de carinho... 

Raphael: E esse algo da tia dele, o que era? 

Protagonista [M] 1: Eu achei que a tia dele foi pegar o presente dele, só que no meio 

do caminho ela sofreu o acidente e faleceu 

Protagonista [M] 7: É, ele se sentia culpado, por que a tia dele foi pegar o presente 

dele e por isso morreu. Se ela não tivesse ido buscar.. 

Protagonista [F] 2: Da primeira vez eu também pensava isso, só que vendo agora eu 

tenho a certeza de que ela estuprou ele, quando ele era menor, ou assediou, sei lá, 

alguma coisa desse tipo. Porque o filme não mostra a cena explícita... 

Protagonista [M] 8: E ele ainda se sentia culpado, mas não sabia que o problema não 

era só o presente 

Jullya: Quando tem uma aula de Educação Física, e o professor pede assim, abrace 

uma pessoa que você nao fala constantemente, vocês não ficam assim? 

A plateia responde, na grande maioria, que sim 

Jullya: Mas pra mostrar que o toque, não só no trauma, mas como ele é marcante 
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Raphael: As pessoas, que sofrem abuso sexual, no caso quando criança, muitas vezes 

tendem a pensar que são culpadas por esse ato do molestador. Então, elas pensam 

que elas mereciam aquilo, que elas deveriam ser punidas, e acabam crescendo com 

essa culpa, com esse trauma.  

Jullya: E isso fica marcado no corpo delas: ah, porque o meu corpo que atraiu ele... 

Raphael: Para finalizar, mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então 

agradeço a presença de todos vocês. Mesmo tendo pouca adesão, tivemos uma tarde 

muito produtiva. 

 

MINDING THE GAP 

 

Transcrição: Raphael Ramos de Oliveira Lopes 

Raphael: Nesse momento, vocês tem a liberdade para falar quais as sensações, como 

o filme tocou vocês.  

Protagonista [F] 1: Sobre o skate... É uma forma deles escaparam, assim.. Acabavam 

unindo todos eles, porque todos tinham problemas, principalmente com a família.. aí 

era uma forma de unir eles.  

Raphael: Sobre essa questão da família, o que é que vocês perceberam? Em 

determinados momentos, vocês visualizaram vocês mesmos ou algum amigo, colega? 

Além disso, como vocês enxergam os outros problemas levantados no filme, como o 

uso de drogas, a entrada na vida adulta, no mercado de trabalho..? 

Protagonista [F] 2: É muito difícil conciliar o trabalho com a escola.  

Protagonista [M] 3: É difícil, por questões de horário, de desgaste... É difícil estudar e 

trabalhar. 

Protagonista [F] 2: E ainda fazer cursinho para o ENEM, que cansa muito.   

Raphael: Os personagens tem essa perspectiva de estudar? 

Protagonista [M] 4: Eles nem falavam em estudos. Só queriam saber de skate.  
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Raphael: Algum deles obteve sucesso? Alguém já passou por algum desses 

problemas ou conhece alguém que tenha passado...? 

Protagonista [F] 5: Um vizinho lá de casa... O padrasto quer mandar no garoto, e ele 

sofre com isso.  

Raphael: O filme também abarca a questão da violência doméstica.. A violência contra 

as mulheres, a violência contra os filhos, com outros familiares... 

Protagonista [F] 6: Uma coisa que eu percebi no filme é que esses três jovens eles 

viveram o que muitos jovens de hoje estão vivendo, e tem o mesmo pensamento que 

muitos jovens tem hoje de achar que nunca vai crescer, que nunca vai virar adulto. E, 

de repente, se depara com a realidade das coisas, se depara que cresceu, que a 

infância passou, que a juventude está passando, e eles estão começando a ter mais 

responsabilidade; o que era para eles terem pensado, planejado lá atrás, eles vão 

começar a quebrar a cabeça, pensando “poxa, porque eu não pensei em trabalhar 

antes, porque eu não procurei ter responsabilidade antes, e agora vem tudo sobre mim 

de uma vêz só”. No filme, eles procuravam fugir disso, mas eles viram que realmente 

tinham que lidar com a realidade das coisas, que é o que muitos jovens de hoje não 

pensam em lidar; eles pensam só em fumar maconha, beber, ir pra festa.. são coisas 

que eles acham que a vida deles é essa, mas só que vai chegar o momento que eles 

vão se deparar que essa não é uma vida de um adulto, que é completamente diferente, 

e você vai ter que mudar esse pensamento, de ter um pensar como um pai, de mãe. É 

isso que eu vi... 

Raphael: No filme isso fica nítido no final, não é? Quando um dos personagens diz que 

não quer que o seu filho seja um fracasso como eu fui, como me sinto hoje. 

Raphael: Além disso, o filme aborda a questão do preconceito racial. Algum de vocês 

já sofreu algum tipo de preconceito? 

Protagonista [M] 7: Já sofri já, professor... 

Raphael: Você sabe porque... 

Protagonista [M] 7: Por causa desse cabelinho aqui (passa a mão nos cabelos), né!? 

Quando saio, entro numa loja, todo mundo fica me olhando assim (faz o gesto das 
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pessoas escondendo seus pertences). Tudo por causa do meu cabelo e da minha 

corzinha também, né!?  

Raphael: Mais alguém gostaria de relatar algum caso assim? 

Protagonista [F] 8: Eu já sofri preconceito por ser probre. 

Raphael: Porque além do preconceito racial, como vimos, existe também outros tipos 

de preconceito, como é o caso do preconceito social. Você gostaria de falar mais um 

pouco sobre isso? 

Protagonista [F] 8: Não, porque me machuca.  

Raphael: Tudo bem. Mais alguém gostaria de falar? 

Raphael: E na escola, essa questão das drogas acontece muito? 

 (Nesse momento, os risos se misturam com frases tímidas, denunciando quase 

unanimemente o problema na escola) 

Protagonista [M] 8: Já saiu já, professor... 

Raphael: Vocês acham que o problema das drogas pode estar relacionada com outras 

questões, como a familiar, por exemplo, que a gente vê no filme?  

Protagonista [M] 8: Nesse caso sim, professor. Muitos usam, dão uma bola para poder 

escapar dos problemas. 

Raphael: No filme vemos vários problemas: a questão das drogas, gravidez na 

adolescência, problemas familiares... De todos os casos, quais foram os que vocês 

acharam mais fortes? 

Protagonista [M] 9: A responsabilidade de cuidar de um filho. Ele fica diferente quando 

tem um filho. E importante não jogar o futuro fora... 

Raphael: E sobre a questão da violência retratada no filme, alguém aqui já passou por 

algo parecido? 

Protagonista [M] 10: Foi quando eu morava na Zona Norte. Meu padrasto... me batia.  

Raphael: Seu padrasto lhe batia? 
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Protagonista [M] 10: Demais...  

Raphael: Você, então, em algum momento se viu em algum desses jovens do filme? 

Protagonista [M] 10: Sim, quando o garoto falo que quando ficava sozinho com ele 

(padrasto)... tipo, ele batia muito no garoto lá.. Aí, tipo, eu senti o coração, porque 

comigo era do mesmo jeito. Quando a minha mãe saia pra trabalhar, ele me batia.  

Raphael: E a sua mãe, você chegou a comentar com sua mãe sobre isso? 

Protagonista [M] 10: Assim, eu tentava falar pra ela, mas ela “cagava”, “ta ligado”? Aí 

chegou um dia que eu tentei ir para a casa do meu pai sozinho, só que lá tinha a 

desgraçada da minha madrasta, e aí do mesmo jeito. Eu me sentia num beco sem 

saída. Se eu fosse para a casa do meu pai tinha a minha madrasta que era barra 

pesada também. Se eu fosse para a casa da minha mãe, apanhava do meu padrasto. 

Foi assim.  

Raphael: E você tinha quantos anos na época?  

Protagonista [M] 10: Eu tinha uns 10 anos.  

Raphael: No caso dos personagens, eles fugiram de casa. Além de tentar contar esses 

problemas aos seus parentes, você tentou fazer mais alguma coisa?  

Protagonista [M] 10: Na época, eu tinha medo, porque como eu morava com a minha 

mãe, eu tinha medo de contar ao meu pai; eu tinha medo dele, meu padrasto, fazer 

alguma coisa comigo, porque na época ele bebia bastante e, , tipo assim, né...!? Vai 

que ele me matasse, isso na minha cabeça de criança, na época, eu não sabia. E, 

assim, na minha percepção, se eu contasse alguma coisa para o meu pai, e chegasse 

em casa e... se acontecesse o conflito entre o meu pai e ele, eu achava que ele poderia 

fazer alguma coisa comigo, porque eu passava muito tempo sozinho com ele em casa 

com ele, geralmente; ele não trabalhava, fazia bico e bebia muito, assim, o dia inteiro 

ele bebia. Daí, eu ia pra escola, tentava fugir ao máximo, fazia tudo o que tinha pra 

fazer na escola – mais educação, essas paradas. Tudo que eu pudesse fazer para fugir 

de casa eu fazia. Só que tinha um certo momento que não tinha como fugir mais, tinha 

que aturar, na realidade. Aí ele passava um tempo em casa, e eu me lascava. 
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Raphael: E assim, gente o que vocês esperam depois que terminarem o ensino médio? 

Vocês pensam em entrar na universidade, ou ir logo para o mercado de trabalho, como 

alguns aqui, inclusive, já entraram? 

Protagonista [F] 5: No meu caso, eu comecei a trabalhar por vontade própria mesmo. 

Agora porque o meu trabalho é um lugar meio familiar, lá todo mundo se ajuda. E minha 

mãe até fala para eu trabalhar para me sustentar, sem eu precisar trabalhar. Mas aí é 

muito bom ter seu dinheiro, comprar o que você quiser, até porque eu tenho 16 anos e 

nem tudo que eu quero, na hora que eu quero minha mãe vai me dar, né!? E eu tendo 

meu dinheiro vou lá e compro. É isso. 

Raphael: Para as considerações finais, mais alguém tem alguma coisa para falar? 

Raphael: Agradeço a presença de todos! 

 

 

FESTIVAL CINEDUC 

 

O MÍNIMO PARA VIVER 

Raphael: O que vocês sentiram ao assistir o filme? Quais as sensações que ele 

despertou em vocês? 

Protagonista [F] 1: É meio que uma reflexão pra gente, porque muitas... 

principalmente as meninas tem meio que uma distorção de imagem; até eu mesmo 

tenho, não vou mentir que eu tenho sim. E a gente fica muito reflexivo sobre isso. 

Raphael: Uma coisa muito interessante que a gente vê no filme é o papel da 

família na tentativa de resolver os problemas da personagem. Nesse filme, como 

vocês enxergaram a relação da jovem com a sua família?  

Protagonista [M]  2: Conturbada, complicada. 

Protagonista [F] 1: Às vezes eu acho até que as nossas famílias contribuem para a 

nossa piora. Você vê aí uma jovem com distúrbio alimentar, cheia de depressão, 
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ansiedade, porque eles não entendem. Aí vão falar “ah, na minha época não tinha isso, 

não tinha aquilo”, mas verdade tinha, só que não era tão em destaque como agora.  

Raphael: Por que hoje em dia vocês acham que isso está tão em destaque , mais 

do que na época dos seus pais? 

Protagonista [M] 3: Porque na época não tinha tanto acesso as informações. Talvez 

pudesse até ocorrer mais antigamente do que hoje, mas ninguém sabia. 

Protagonista [F] 1: E também porque a maioria dos jovens de hoje, se a gente parar 

pra pensar com a mente aberta, consegue conversar com o outro; às vezes não... às 

vezes sim, sobre esse tipo de coisa.    

Psicóloga: Vocês acham que ela teria motivos para ter esse transtorno mental 

que ela tem? 

Protagonista [F] 4: Eu acho que a culpa é da mãe dela. A mão dela lá não tinha uma 

boa relação com o pai. O pai dela também não dava a mínima atenção, porque erra 

super omisso.  

Protagonista [M] 2: Ele é tão ausente que nem aparece no filme.  

Protagonista [F] 1: EU vim conhecer o meu pai com 15 anos só. E eu tenho 20.  

Raphael: E vocês falaram que isso é comum na sociedade, problemas com a 

imagem. Vocês acham que tem alguma relação social, familiar? 

Protagonista [F] 1: Eu acho que hoje em dia o que mais provoca isso na gente, nós 

jovens, é o instagram, porque temos muito acesso a isso; a gente vê blogueiras 

perfeitas e tal. Mas só que se a gente pensar, a maioria delas faz muito photoshop na 

foto. Tem um IG (instagram) que eu sigo assim que é PS das blogueiras, elas sempre 

mostram a menina que é dona do IG ela já sofreu de distúrbio alimentar. Ela sempre 

mostra as blogueiras que fala que as blogueiras que fazem o fotoshop sempre tem 

muita a questão também do empoderamento. Ela tenta empoderar as meninas e dizer 

que não acreditem em blogueira de instagram, porque elas sempre mentem. 

Psicologa: A gente sempre tem aquela sensação de imagem de que quem é 

magro, quem é rico é feliz... E o que vocês sentiram naquela cena da chuva? O 

que é que despertou em vocês? 
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Protagonista [F] 1: Em mim despertou encontrar o sentido de viver, alegria. Quando 

eu vi aquela cena eu lembrei dos momentos bons da minha vida. É uma coisa que 

normalmente a gente não pensa nos momentos bons, só foca nos momentos ruins das 

coisas.  

Raphael: Com relação ao contexto social, cultural, socioeconômico desses 

jovens que vocês viram no filme, a realidade compete, parece com a de vocês? 

Raphael: A algumas semanas atrás realizamos a atividade da carta ao corpo, 

onde muitos relataram problemas com a sua imagem corporal. Alguém gostaria 

de falar um pouco sobre isso? 

Protagonista [F] 1: Eu vou contar a minha experiência... Quando eu tinha 16 anos, eu 

tive um começo de anorexia e bulimia. E, eu fui morar com a minha avó, e era só eu e 

ela, não havia ninguém para dar suporte. Era só eu e minha avó. E foi uma fase muito 

difícil, tanto que foi quando eu parei, comecei  o ensino médio e parei. Aí eu passei 

dois anos nessa luta. Hoje em dia eu ainda tenho aquela distorção de imagem e tal, 

mas, se for comparar com a Larissa de 20 anos, com a Larissa de 16, eu amadureci 

muito; às vezes eu tenho sim a distorção de imagem, mas eu penso, poxa, eu vou ficar 

triste, eu não estou feliz comigo mesma, mas eu tenho que tentar ser feliz comigo 

mesma. Não importa se alguém diz que eu estou gorda demais ou isso ou aquilo. O 

importante é eu mesma. A opinião dos outros... tô nem aí.  

Protagonista [F] 5: O que me chamou atenção assim é que o filme apresenta uma 

casa que tem umas 7 pessoas mais ou menos, né? Dessas 7 pessoas, só uma era 

homem. E sempre que a gente olha na mídia, alguma notícia que sai sobre algum 

distúrbio alimentar, quando se escuta algum relato, é mais comum que as pessoas que 

estão envolvidas sejam mulheres. Será que isso é por acaso? Tem algo que explica 

por que a proporção seja mais em mulheres do que em homens? O que que ser´que 

contribui para isso? São as referências que a gente tem de imagem? 

Raphael: O que que vocês acham? 

Protagonista [F]1: Eu acho que sim. O padrão da socidade hoje quer a mulher magra 

e bonita. E por isso que hoje muitas jovens tem os mesmos distúrbios que a menina do 

filme. Aí as pessoas tratam isso como frescura. É igual a depressão, eles tratam isso 

como frescura.. 



208 

 

Protagonist@ 6: Professor, eu acho que esse padrão de beleza que a sociedade 

impõe hoje é a mulher com a bunda perfeita, ser gostosa e tal.   

Raphael: E esse padrão de beleza está aonde, hoje em dia? 

Protagonista [F] 7: Nas Mídias! As mulheres tem que ser aceitas, tem que fazer 

academia todo dia, tem que fazer dieta, tem que fazer musculação, mas ninguém aceita 

que cada um é diferente, que todo mundo é perfeito do jeito que é.  

Raphael: A gente viu que no filme existe muitos problemas. Alguém aqui se 

identificou com algum, ou conhece alguém que passou por isso? Bullying, 

preconceito...? 

Protagonista [F]1: Só eu que falo, Eu ja sofri com a bulimia e ultimamente eu to 

percebendo que a minha irmã... ela tem 15 anos, ela é magra e tal mas ela ta com 

muita paranóia de que ta engordando, e eu ja disse “Laís, pare com isso porque você 

é magra”, e ela responde “não, não sei o quê”. Eu já conversei com mainha, ela disse 

que vai continuar observando. Se vê que ela tá piorando, vai levar ela ao psicólogo.  

Raphael: A gente fala em psicólogo alguns tem até medo, né? 

Protagonista [F]1: Mas não, gente. Eu passei dois anos indo ao psicólogo e foi muito 

bom. 

Raphael: Em algum momento vocês perceberam que o comportamento dela 

evitar a comida poderia estar, de alguma maneira, relacionado às suas emoções? 

Protagonist@ 6: Tem um momento que eu não lembro quem que é o personagem, 

mas questiona assim: ah, você pra esconder algum sentimento seu você coloca a 

sensação da fome em cima. VOce deixa a fome controlar tudo. EU não sei, você pode 

falar melhor (dirige a palavra para a psicóloga). Concentra na fome para esquecer 

alguma coisa. 

Psicóloga: Todo o excesso, vai demonstrar uma falta. Então, quem é anoréxico, 

tem alguma falta, algum buraco ali, que a sensação é “tô cheia! Cheia dessa mãe 

que não me dá atenção, cheia desse pai que... A madrasta que, até brinquei aqui, 

“gente, uma madrasta dessa, que fala sem parar, eu era anoréxica também”. 

Porque ela não dá nem espaço para a menina falar. Então, ela tá cheia de muita 
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coisa. Ela não aguenta nem comer; quantas vezes a gente vai fazer uma prova, 

vai ansioso, parece que a gente tem um pedaço de plástico dentro do nosso 

estômago. O nosso corpo fala. Então, as pessoas que tem uma certa obesidade, 

então é o vazio também do mundo que há um vazio que quer preencher com 

alguma coisa, aí vai e preenche com a comida. Uma pessoa que é alcoolatra 

preenche com o álcool. Então, todo excesso vai demonstrar uma falta. Já com a 

anorexia é o contrário; ela já tava cheia de muita coisa. Por isso também, não sei 

se vocês perceberam, o comportamento dela o que vocês acham do 

comportamento de Ellen, vocês se tornariam amigo dela? 

Protagonista [M]1: Ela é muito pessimista. Ela parece ser uma pessoa tóxima 

Protagonista [F]8: Não é uma pessoa fácil. 

Raphael: Além disso que a gente discutiu, o filme fala, mesmo que indiretamente 

do suicídio. Vocês acham que em algum momento a atitude dela é um 

comportamento suicida? 

Protagonista [M] 9: Ela quer fazer, mas não para uma outra pessoa fazer. Só pra ela. 

Ela quer se suicidar [fala incompreensível] 

Protagonista [F] 9: É como o médico falou, ela está morrendo diante de todo mundo 

Raphael: Qual a parte do filme, qual a cena que vocês sentiram como sendo a 

mais impactante? 

Protagonista [M] 11: A que ela tira a blusa 

Protagonista [M] Aluno 2: Mas a cena mesmo é quando ela se vê lá.  

Protagonista [M] 9: Porque ali é quando ela viu realmente que esla estava mal, que 

ela precisava mudar. 

Protagonist@ 13: Ela se enxergou de fora.  

Protagonista [F] 1: Ela meio que teve uma epifania, ela meio que compreendeu que 

aquilo que ela estava vivendo não era bom para ela, e resolveu mudar.  

Psicóloga 2: Vocês acham que tem alguma relação entre os filmes apresentados 

pelo festival CINEDUC? O que vocês acham que se repete nas três películas? 
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Protagonista [M] 2: Esses distúrbios, sempre é com jovens 

Raphael: Onde vocês enxergam as conexões entre os 3 filmes? 

Protagonist@ 13: No problema social  

Protagonista [F] 1: Às vezes a sociedade sobrecarrega muito os jovens. E o jovem 

não sabe o que fazer, principalmente os adolescentes. Adolescência é a fase da gente 

descobrir o mundo. A gente está descobrindo o mundo.  

 

Raphael: Agora sobre o Festival inteiro, o que ele trouxe de importante para 

vocês, que vocês puderam relacionar com a experiência vivida? 

Protagonista [M]2: Conhecer a realidade dos jovens, porque muitos desses 

transtornos aí eu não conhecia. Conhecia, mas não da forma como vi aqui.  

Protagonista [M]9: Não conhecia o impacto que eles poderiam causar na vida de 

alguém.  

Protagonista [M]14: Nos ajudou a abrir os olhos para ver que são coisas sérias.  

Protagonist@ 6: Conhecimento também, sobre os três assuntos. Muita gente acha 

que é brincadeira, mas só sabe quem vive.  

Protagonista [M]15: Esses filmes eles são uma crítica a sociedade. Os 3 são uma 

crítica muito forte a sociedade. É interessante que quando nós assistimos a esses 

filmes, nós não devemos fazer com que eles entrem por um ouvido e saia por outro, 

porque são assuntos sérios, né? Que mexem com as pessoas e devemos ter 

consciência disso. 

 

MEU NOME É RAY 

Protagonista [F]1:  Eu acho assim, que a mãe de Ray tem duas mães, então pra ele já 

era meio que normal. E a filha falava que era Trans, no caso, mas a mãe também ficava 

muito confusa, por mais que ela vivia daquele jeito com duas mães, também ficava 

confusa. Porque ela não sabia, até aquele cara moreno, ela perguntou: Como é que é 
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ter um pênis? Porque ela não sabia lidar com aquilo. A gente percebe que ela também 

está tentando lidar com aquilo da melhor maneira possível. Ela estava tentando ajudar 

o filho dela, só que ela meio que não sabia. Ela sabia que era difícil, que a cirurgia tinha 

muitos problemas que podia dar, mas ela também estava no meio e queria ajudar o 

filho de qualquer maneira. O filho queria porque queria que ela assinasse o termo pra 

fazer a cirurgia, só que a mãe dela também tinha muitos problemas na questão de 

dúvidas. Aí tinha também a parte do pai que 

Protagonista [M]1: É porque tipo, os problemas da transexualidade hoje em dia eles 

não mostraram. Eles mostraram um problema familiar, mas não foi o que abrange todo 

esse... 

Raphael: Não foi o foco né? E qual é o problema então, assim, pra vocês, que seria a 

questão da transexualidade, que as pessoas transpassam diariamente? 

Protagonista [M]2: Eles poderiam ter focado na questão da família. Aquela parte que 

ela briga na escola, eu achei que eles poderiam ter trabalhado mais naquilo, dela sofrer 

o preconceito. De como a família dela ia aconchegar e falar com ela sobre o que 

aconteceu na escola. Sobre essa questão, os transexuais sofrem muito preconceito na 

sociedade. Então foi isso que faltou no filme porque abordou uma questão isolada. 

Raphael: Mais alguém gostaria de falar sobre isso que o colega falou? 

Aluno 1: O que eu tinha pra falar, ele já disse. 

Raphael: Não, mas a sua visão é sempre um pouco diferente da dele. Você pode falar 

a mesma coisa, só que de uma forma diferente. É um tema que até pra gente falar as 

vezes é um pouco difícil até porque pra muitas pessoas, acaba mexendo também com 

um pouco de incerteza. Eu também concordo um pouco que o filme poderia ter sido 

mais incisivo. Agora a gente ia trazer outro filme chamado Girl que trata sobre uma 

menina Trans, aí mostra justamente essas questões, só que o fato do filme, acho que 

é 18 anos ou 16 anos, eu não sei, e muitos aqui tem abaixo disso, aí não deu pra gente 

trazer. 

Aluno 3: Você poderia ter trazido “A Garota Dinamarquesa”. Muito bom esse filme. 
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Raphael: Nós trouxemos esse filme pelo fato dela ser adolescente também. No 

cotidiano de vocês, é comum vocês se depararem com pessoas Trans, ou não? Porque 

aqui na universidade, eu tenho caso de 3 amigas que se tornaram Trans. Que entraram 

no curso... Eu não sei nem dizer se o certo é falar “Se tornar Trans”, mas ela acabou 

optando por essa orientação de gênero. Porque antes elas chegaram como meninas, 

e tal, eram meninas, tudo normal. Inclusive algumas tiveram namorados e tudo mais, 

só que chegou um determinado momento que elas começaram a querer mudar e se 

tornaram meninos Trans. Inclusive uma delas é mais forte do que eu. E essa questão 

da mudança corporal, o que vocês acham? Porque no filme trata justamente sobre isso. 

Aluno 4: Professor, eu soube que teve uma mulher que fez a transição aqui, que 

começou o tratamento hormonal aqui na universidade, tem como? 

Raphael: A mudança hormonal aqui na universidade, você diz? Eu vou procurar saber 

essa informação depois. Eu acredito que sim. Eu acho que tem até projetos que falam 

sobre essa questão da orientação de gênero aqui. Você diz na Universidade de modo 

geral, não é, e não aqui no Campus da Educação Física... Eu acredito que sim. Desde 

que tenha, como vimos no filme, a documentação. Tem que ter autorização dos pais, 

se for menor de 18 anos e essa pessoa não for completamente independente. Eu acho 

que tudo dentro disso, se for encaixado dentro da lei, que eu infelizmente não sei como 

é que... No caso é um filme americano, mas acho que no Brasil não deve ser muito 

diferente sobre isso aí. Vou procurar me informar se na Universidade mesmo tem isso. 

E outra coisa, ela no filme disse assim, que já se reconhecia como menino desde os 4 

anos de idade. Pra vocês, como é essa relação? Será que vocês tem alguém 

conhecido? A gente pensa,” ah não sou assim”, mas e se a gente tiver um filho, como 

vocês reagiriam sobre isso? Se vocês estivessem no lugar da mãe, se fossem a mãe 

ou o pai como é que vocês acham que reagiriam? 

Aluna 5: Eu reagiria bem, mas se fosse mesmo seria um pouco difícil. 

Raphael: Porque o que acontece com a mãe, vocês percebem que o pronome como 

ela usava, já era confuso inclusive na cabeça dela. Ela dizia “Não, Ela... Ele”, Ela 

corrigia, mas as vezes em momentos mais emotivos ela dizia “Ela disse que não ia 

cortar mais o cabelo, ela me prometeu que não ia mais cortar o cabelo”, ou seja, até a 

forma de tratar é um pouco confusa. Mas eu procurei fazer esse exercício e gostaria 
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que vocês fizessem também. E a gente sendo mãe, como a gente faria? Como vocês 

reagiriam? E porque reagiriam dessa forma? Sendo mãe ou pai. Tem muitas coisas 

que a gente pode tirar do filme. A questão, por exemplo, de quando ela é espancada 

na rua do nada. A agressão gratuita. Vocês acham que isso é comum? Como vocês 

reagiriam se fosse com vocês? 

Aluno 6: Bateria nele de volta. 

Raphael: Tem um filme no Netflix, parece que é uma comédia, que se chama assim 

“Eu não sou um homem fácil”. É um cara que acorda num mundo invertido. Que ele é 

muito machista, mas quando ele acorda está num mundo que as mulheres passam a 

agir como homem. Falam “E aí gostoso, como vai?...” e os caras se sentem ofendidos. 

Eles não podem usar certos tipos de roupas porque se sentem constrangidos também. 

É como se fosse o homem vivendo o papel social atribuído à mulher. Eu falei desse 

filme pra gente fazer o exercício do contrário, como seria? Na escola tem pessoas 

Trans? 

(Murmúrios) “Tem” 

Raphael: Como é que vocês vêem essa questão? Alguém estranhou quando viu? 

Como é que foi? 

Aluna 7: Pra mim foi normal. 

Raphael: Mas quando eu falo estranhar, gente, não é necessariamente você a pessoa 

como algo negativo. Não é ser preconceituoso. 

Aluno 9: É estranhar de dúvida... 

Psicóloga: Vocês tem clareza dessas diferenças entre orientação afetiva ou então 

como a pessoa se identifica? 

Protagonista 9: Uma coisa que deveria ser muito falada era sobre a orientação social, 

porque confunde muito.  foi falada no filme e que confunde muito. Eu já sofri muito por 

isso de orientação sexual  

Camila: Você pode falar um pouquinho pra gente? 
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Protagonist@ 9 : Eu falar? 

Camila: É, se você quiser.  

Protagonist@ 9: Tenho vergonha. 

Psicóloga: Tem vergonha? Tudo bem. 

Raphael: Mas o que fulano falou é interessante, porque as vezes a própria ignorância, 

o não conhecer acaba sendo uma forma também de... [fala interrompida] 

Protagonista 9: No Régulo já teve situação assim... 

Raphael: No Régulo? Você pode citar alguma coisa, alguma situação que aconteceu? 

Fique à vontade, tá? 

Protagonist@ 9: [Aluno chorou] 

Psicóloga: A questão do apoio também é muito importante, né?! 

 

Protagonista 5: Professor, eu acho assim, que as vezes até mesmo por nossos pais 

não nos ensinar isso, a gente meio que cria um preconceito e quando vê, mesmo sem 

a gente querer, por pura ignorância assim, a gente é preconceituoso. Aí muita gente 

não tem a famosa empatia aí nem liga se magoou o outro ou não, aí fica assim por si 

só. 

Aluno 10: Professor, essa é uma situação tão delicada que até naquela conversa que 

estava tendo com os amigos lá, todo mundo brincando, descontraindo, aí chegou uma 

hora que o amigo dela falou: “Não, mas aquela garota só fica com garotos que tem pau 

grande”. Aí a gente percebeu que aquilo machucou muito ela, entendeu? Foi uma coisa 

muito incisiva. Mesmo sem querer, os amigos dela, a gente percebe que aquilo foi 

transmitido de um forma negativa pra ela, que ela volta pra casa desolada. A verdade 

é que essa questão assim, pra quem entende dessa forma é muito... A gente precisa 

tomar muito cuidado, né, pra não falar as coisas ruins assim dessa maneira. 
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Raphael: E vocês falaram sobre a escola. Qual é o papel assim que vocês acham? 

Falou um pouco sobre Educação, né. A nossa colega falou sobre a questão dos pais, 

da importância dos pais e que os pais muitas vezes acabam reforçando essa questão. 

Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha uma tia que se eu fizesse uma coisa 

errada, ela chegava e dizia assim pra mim: “Olhe, se você fizer isso agora, você vai 

casar com uma negra do cabelo ruim”. 

[Murmúrios] Nossa.. 

Raphael: E eu como criança eu pensava, eu já tratava aquilo, olha como era jogado 

pra gente: “Vai casar com uma negra do cabelo ruim”. Você já fica com aquele negócio, 

opa, Deus me livre! Que conversa é essa. Nam. E aquilo fica meio que no nosso 

inconsciente. Aquele certo tipo de preconceito. Aquela formação de um padrão de 

beleza já fica no nosso inconsciente. Então eu acho que é justamente isso, quando a 

gente fala sobre a família, como é importante a gente ter uma educação desde muito 

cedo. Porque isso é representado no filme, eu não sei se vocês lembram, quando ela 

foi almoçar com a família dela lá, do pai, que no caso era o tio, que a criança, no caso 

a menininha, diz “Oxe, mas eu acho que sou uma menina no corpo de uma menina”, 

não tem essa passagem, gente? Pra dizer o que. É o seguinte. A inocência da criança, 

como a criança é inocente não vê, o preconceito não está ali. O preconceito é algo que 

a gente acaba socialmente adquirindo. E sobre isso, o que vocês acabam percebendo 

na escola? Samuel apontou pra uma coisa interessante. Larissa também. Sobre pontos 

interessantes. Qual é o papel da escola na opinião de vocês pra não acabar reforçando 

essa questão do preconceito? 

Aluna 5: Eu acho que deveria ter tipo desde criança, que quando a gente crescer vai 

aprendendo. A gente não nasce preconceituoso, a gente se torna. Eu acho que na 

escola deveria ter tipo um ensinamento, dizer “olhe, isso, isso, isso e isso”, porque 

como é meio que um tabu, entre aspas, aí não se ensina nas escolas. Pronto, eu 

mesma, minha mãe não me ensinou, eu aprendi sozinha, pesquisando essas coisas e 

eu acho que a escola tem um papel importante sim, tanto a escola quanto os pais na 

vida da criança. 

Raphael: Vocês acham que a gente aqui como moradores do Nordeste, seria muito 

fácil resolver essa questão do machismo, do preconceito com os homossexuais, com 
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as pessoas Trans e o que a gente poderia fazer pra mudar, além disso? Como mudar 

a cabeça das pessoas? 

Aluna 11: Falar mais sobre. 

Raphael: Discutir mais sobre os assuntos e tal. 

Aluna 11: Acho que cabe a cada um de ter noção do que realmente é, a questão disso. 

Porque muitos sabem que estão agindo com preconceito, mas acabam agindo pra se 

achar fodão e acaba sendo ridículo ao invés disso, no Régulo tem muito disso também. 

Raphael: Então eles acabam sendo preconceituosos pra se acharem superiores, não 

é. E com relação a religião? Eu percebo que algumas pessoas vieram me questionar, 

depois da palestra do psicólogo, sobre a questão da transexualidade e disseram o 

seguinte: “Professor, mas o que esse cara está fazendo, está acabando por influenciar 

as crianças de uma forma errada”. No filme, o que vocês acham sobre essa questão 

também? Mostrou um pouco sobre isso? Não, né. O que vocês acham? 

Aluna 9: É porque o povo leva isso tipo uma doença. “Ah, é passageiro”, “Vai passar”, 

mas tipo, ninguém escolhe nascer assim. O povo acha que falar sobre transexualidade, 

todo mundo vai querer ser igual. 

Raphael: Na verdade, Samuel apontou um tema, Camila pode até falar um pouco disso 

porque é estudante de psicologia. A orientação não é uma opção. O cara não diz assim 

“ Ah, hoje eu sou hétero, mas acordei com uma vontade danada de ser Trans”, então 

não é uma coisa que a gente simplesmente opta, a gente sente, é um desejo, desejo 

ninguém escolhe, certo. Desejos vem, a gente está no mundo com pessoas, esse 

desejo nos aparece, por isso a gente procura falar sobre orientação, certo? É uma coisa 

que vem de nós. 

Camila: Isso pode ser fluido, diferente em cada pessoa, por exemplo, tem pessoas que 

se transvestem como Travestis só que elas são héteros. 

[Personagens] 

Camila: Isso, são as Drag Queens. 
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Aluna 12: Tem gente que confunde Transexual com Travestis. Travestis são 

personagens e Transexual é algo real. 

Camila: Isso. E a Travesti pode sim ser Trans, mas ela pode também ser hétero. E ela 

pode ter uma orientação sexual afetiva em relação a homens, a mulheres ou aos dois 

também, enfim. 

Raphael: Assim, eu acho que o tema, o nosso diálogo foi muito interessante ainda, 

mas infelizmente hoje a gente tem um tempo reduzido. Mas assim, mais alguém 

gostaria de fechar, de conversar sobre o filme, o que achou interessante, algum ponto. 

Perceba que essa questão da família trouxe um trauma muito forte pra ela, né. Ela já 

cresceu sem a figura de um pai. 

Aluna 5: É tanto que o tio, na verdade pai, ele fala assim: “Você é assim por conta de 

mim?”, mas não é que ela escolhesse ser assim, ela já nasceu assim. Você já nasce. 

Raphael: As pessoas acabam, como Samuel disse, pensando que é uma doença, né. 

A ausência do pai acabou causando um transtorno na jovem e por isso que ele... 

Parece que tem essa ignorância assim. Essa falta de conhecimento das pessoas sobre 

o assunto, não é verdade? E sobre essa questão da religião, vocês acham que 

influencia muito? 

[Murmúrios] Sim.. influencia. 

Raphael: Tem alguém que, se vocês quiserem falar, obviamente. Que quando vai pra 

igreja, sei lá, ou se é evangélico. 

Aluna 9: Na verdade influencia muito. Para o povo da igreja as pessoas Trans e 

Homossexuais não podem freqüentar a igreja, porque pra eles é um pecado. Lá eles 

dizem que o homem nasceu pra mulher e a mulher nasceu para o homem. 

Aluna 13: Eu nasci em uma família evangélica, eu sou evangélica e eu sou do interior, 

então meus pais nunca tinham conhecimento sobre isso, eles são, infelizmente, até 

hoje, preconceituosos, homofóbicos, mas eles não ofendem ninguém, mas quando 

está dentro de casa só a gente, eles falam coisas que ofendem, usam termos 

pejorativos, mas como eu fui pra uma escola onde lá todo mundo tem uma cabeça 
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muito aberta, tipo o IF, lá é muito liberal, tem todo tipo de gente, tem todos os estilos, 

orientações sexuais, aí eu percebi que apesar da minha religião, isso não é errado e 

por mais que eu esteja cercada disso, isso não é algo que possa me influenciar porque 

a pessoa nasce assim. Por mais que eu conviva com pessoas assim, não é uma coisa 

que eu vou simplesmente ser, só porque tem muita gente ao meu redor que é assim, 

sabe. É questão de respeito mesmo e é isso o que o filme traz pra gente, a questão do 

respeito porque dá pra ver como a pessoa se sente assim, eles trazem isso, porque 

não é uma coisa, é uma dor,  pessoa se sente sozinha e tipo, o respeito é algo que 

pode muitas vezes... é tipo, a gente acolher essas pessoas para que elas não se sintam 

sozinhas no mundo. 

Raphael: Eu concordo perfeitamente assim com Ligia e vocês, tem alguma coisa pra 

complementar? 

Raphael: Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos, a gestão da 

escola que não está aqui, mas também foi muito importante, Fátima, Lúcia... Como 

sempre ajudando. E meu muito obrigado pela presença de todos. 

 

FERRUGEM 

 

Raphael: Não sei se o colega falou, mas era muito comum em grupos de WhatsApp, 

de redes sociais e tudo, e é aquele momento agora que vocês podem falar, certo? Aqui 

está aberto pra falar o que vocês quiserem, tanto sobre o filme como também a relação 

que vocês podem fazer sobre a vida de vocês. Teve caso de amigos de vocês que já 

passaram por isso, se algum de vocês já passou por isso. Teve caso, que as próprias 

pessoas compartilharam, mas no caso do filme, como é que foi no filme? O que vocês 

perceberam? 

Protagonista (F1): Professor, o que eu vi no filme é que sempre a mulher é culpada 

de tudo, por mais que os dois estejam juntos, mas quem sofreu com as piadinhas foi 
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ela, é tanto que ele não estava nem aí. Pelo vídeo ter espalhado e ter achado que foi 

ela quem espalhou, ele até tentou beijar ela à força. Ele fez até assim: “Ah, agora você 

quer pagar de santa na minha frente?” 

Raphael: Então, o que a colega está dizendo é que mesmo quando acontece esses 

casos de viralização de vídeos a mulher é sempre vista como errada. 

(Murmúrios) Como objeto. 

Protagonista (F1): Hoje em dia... Hoje em dia não, desde sempre a mulher foi tratada 

como objeto. Sempre foi tratada como submissa ao homem. O homem é sempre o 

“Bambambam” e pode fazer o que ele quer. É tanto que, como a gente vive numa 

sociedade muito patriarcal, a gente vê muito isso né. Os pais liberam os filhos “Ah, 

vocês podem fazer o que quiser. As filhas,não. Elas tem que estudar, não podem 

engravidar, não sei o que, não vá ter filho cedo. É meio que, a mulher é sempre 

pressionada por tudo, enquanto o homem, liberal, faça tudo que você quiser. 

Raphael: E aí, concordam? O que vocês acham? Procurem sempre fazer essa 

conexão do que vocês viram no filme, com a vida de vocês, ta? Teve casos de amigos 

de vocês, de conhecidos que aconteceram coisas assim? 

Protagonista (M1): Eu já estudei com uma menina que compartilharam as fotos dela, 

que ela mesma mandou pro namorado dela, aí viralizou e ela teve vários problemas 

familiares. 

Protagonista (F1): A minha melhor amiga também foi meio que um caso assim, é tanto 

que o pai tomou o celular dela e começou a confusão. Assim, ele tem confiança hoje 

nela, só que quando ela arranja um namorado, ele meio que fica... 

Raphael: E com relação ao papel dos pais no filme, o que vocês perceberam? 

Protagonista (F1): Ele tava protegendo o filho o tempo todo. 



220 

 

Raphael: E a mãe, a mãe fez o contrário, né? E vocês, no papel do pai, como 

reagiriam? 

Protagonista (M2): Não sei, eu poderia também, eu acho. 

Protagonista (F1): Eu denunciava. Não errou? Agora você tem que pagar pelo que 

você fez. 

Raphael: E agora, ao invés de se colocar no lugar dos pais, se colocando no lugar da 

própria menina. Como vocês acham que ela se sentiu? 

Protagonista (F1): Que a privacidade dela foi invadida. 

Protagonista (M3): Ela pensou que a morte dela ia dar um ponto. Só isso que ela 

pensou. Que a morte dela foi um ponto final e não foi. Depois da morte dela ainda teve 

outras coisas com o pai do menino, com ele, com a polícia, com a mãe dele que nem 

morava com ele aí veio à tona por causa disso. 

Raphael: E antes da própria morte, o que ela passou? O que vocês acham disso? 

Protagonista (M4): Humilhação. 

Raphael: Ela foi humilhada pelos colegas, não é. O que mais, pessoal? 

Protagonista (F1): Comentários maldosos nas redes sociais. Que hoje em dia a rede 

social é um mundo... É uma armadilha pro adolescente, né. Muitas pessoas acham que 

por estar por trás de uma telinha vão falar “O que eu quero”, sem pensar, será que o 

que eu vou falar vai machucar o outro? Ele não pensa. Aí muitos casos, quando um 

morre, um se mata, aí fica se lamentando “Ah, porque fulaninho fez isso”, aí as pessoas 

não pensam na sua própria atitude. É igual a amiga dela, que ao invés de ajudar ela e 

ficar lá, saiu por conta do namorado. 
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Raphael: porque ela estava tão mal vista dentro do microcosmo escolar que outras 

pessoas preferiram sair de perto pra não serem mal vistas também. 

Protagonista (M5): Nesse assunto aí, até a melhor amiga dela foi embora, se afastou 

dela. Não queria estar sendo mal vista. 

Raphael: O que vocês acham sobre isso? 

Protagonista (M6): Vacilona, ne? Pegou pesado. 

Raphael: Porque o que acontece. Tem a vítima, que é a moça. Tem o rapaz, que 

parece que sofre um drama interno e compartilha e tem também um personagem, que 

é como se fossem todas as pessoas que compartilharam o vídeo num só personagem. 

E se a gente esquecesse esse personagem e ampliasse para todas as pessoas, será 

que elas também teriam essa consciência do que estão fazendo? Elas tem ideia do 

que estão fazendo? Do mal que estão fazendo pra essa pessoa? É aí que eu queria 

chegar. 

Protagonista (F2): Eu acho que sim. As pessoas ridicularizam muito assunto sério. 

Assim como está acontecendo aqui na sala. É um assunto que está relacionado a algo 

tão sério que fazem brincadeiras com isso, sabe. Tem pessoas que ficam rindo, que 

ficam... Sabe? Então a gente vê que tem gente que não tem senso, que não tem 

empatia, bom senso, sabe? É isso. 

Raphael: Vocês concordam com a colega? 

Protagonista (F1): Eu concordo, professor, até porque quem compartilha é tão culpado 

quanto quem espalhou aquilo.  

Raphael: No filme, ele mostra também um pouco sobre isso? Como ficou a cabeça do 

personagem no final. Ele se arrependeu ou não.  
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Protagonista (M3): Não foi só ele o assassino nessa história não. Foi todo mundo. 

Todos que compartilharam. 

Raphael: “O assassino”, essa palavra é bem forte, “o assassino”. Porque o tema do 

suicídio era um tema que a muito tempo eu queria compartilhar com vocês. Era um 

tema que eu queria trazer pra cá pra discutir sobre isso. Como se a gente falasse assim, 

que quando uma pessoa se suicida, parece que o gatilho foi disparado por outras 

pessoas. 

Protagonista (M4): Eu achei uma parte interessante assim que hoje em dia quando a 

gente vê os suicídios que acontecem, a maioria, eles não fazem como ela fez. Ela se 

suicidou dando um tiro na cabeça, na frente da câmera, isso leva a ideia que ela quis 

mostrar pra sociedade, que ela, a sociedade, teria sido culpada pelo que ela fez consigo 

mesma. 

Raphael: Essa é uma interessante percepção. 

Gonzaga: Um ponto que eu estou observando nessa parte é que quando começa 

aquele processo de investigação... O filme é fantástico, parabéns pelo seu trabalho e 

também a todos que estão debatendo. De início, quando começa a investigação, a 

gente, algumas pessoas podem imaginar que no caso do suicídio, poderia também 

haver responsabilidade penal. Bom, nesse caso, a notificação penal seria a de instigar 

alguém ao suicídio, que não houve assim, diretamente essa prática, foi mais uma 

conseqüência de um ato irresponsável, um ato desrespeitoso, um ato desumano, 

totalmente desumano. Quando a gente vê a questão dentro do direito do respeito a 

privacidade das pessoas, isso é muito bem colocado no código do direito civil. Você 

tem que respeitar a privacidade das pessoas e eles já tinham idade suficiente pra saber 

o que é correto, o que era certo e o que era errado. Então a gente vê, até como foi 

colocado, a gente vê vários assassinos. Se bem que assassino não seria o termo 
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correto, mas vemos vários responsáveis. Tanto aquele que teve a ideia de colocar e 

de expor a intimidade dela, quanto aqueles que compartilharam também. Então eu vejo 

assim que há claramente, como foi colocado muito bem pela aluna, da ideologia do 

machismo, porque pra ela repercutiu mal, mas pro rapaz não. Tanto é que ele mesmo 

deu um deboche com ela, no sentido “ah, você agora quer dar uma de santa”, e isso é 

uma atitude preconceituosa inaceitável, então a gente vê que o filme nos mostra bem 

a questão da responsabilidade, do respeito ao outro e do respeito a privacidade do 

outro. E também que nós somos responsáveis quando nós compartilhamos com algo. 

Qualquer pessoa sabe que ali estava sendo exposta a privacidade dela, são todos 

amigos. Então eles também, “os amigos”, concorreram para essa tragédia. Então é 

inadmissível. E um outro ponto que eu acho que poderia refletir. A gente viu que 

terminou em tragédia, mas qual seria uma saída. Como a gente poderia, no caso dela? 

O que poderia ser feito pra ela? Como ela poderia reagir de tal forma que não 

cometesse o suicídio? 

Raphael: O que vocês acham, gente, sobre essas questões aí? 

Protagonista (M5): Começando a falar com os pais. Se acontecesse isso comigo, por 

exemplo, a primeira coisa que eu faria seria falar com meus pais. 

Protagonista (F1): Professor, eu acho que conversar com a pessoa, acalmar ela, 

aconselhar. Porque ela ficou totalmente “abandonada”. Nem de amigos podemos 

chamar eles. Então ela não tinha ninguém pra conversar. É tanto que a gente via que 

ela entrava na rede social e via comentário sobre ela, aí ia ficando mais mal, mal, até 

que chegou ao ponto dela cometer o suicídio. 

Protagonista (M4): A primeira coisa certa a se fazer é não compartilhar e sim 

denunciar qualquer coisa que se relacionasse a isso. 



224 

 

Raphael: Isso quando a gente recebesse as imagens, no caso. 

Gonzaga: Uma solução que eu vejo, Raphael, no caso, seria uma conduta, por 

exemplo, é claro que é difícil. Um dos momentos que eu vi o drama dela, que achei 

assim, bem difícil, é quando foi ter aquele exame das provas e ela constrangida dizendo 

que não trouxe o celular, ela passa e tem aquele fiscal. O fiscal olha pra ela como se 

fosse um mero objeto, quer dizer, aquilo ali pra qualquer pessoa é ultrajante, é 

humilhante, mas seria possível, claro que depende do temperamento de cada um, mas 

seria possível a questão como foi colocado pelo aluno, com a família, também buscar 

os verdadeiros amigos e também a questão das ações tanto penais quanto civis. Olha, 

isso aqui foi compartilhado, isso é crime, eu vou indiciar todos que estão envolvidos e 

também vou requerer os danos morais por tudo que vocês fizeram. Seria uma forma 

de você também lutar, além lógico que tem outras questões, como a fé, Deus e outras 

questões e formas também de tentar solucionar o problema. 

Ana Cláudia: Bom dia, meu nome é Ana Cláudia, eu estudo com Raphael, estou no 

doutorado junto com ele. Eu fiquei muito feliz de poder ter vindo e de assistir uma parte 

do filme e queria compartilhar com vocês, aproveitando o que Gonzaga falou sobre 

essa questão do que seria uma coisa boa a ser feita para que ela não morresse, para 

que ela não se suicidasse. Eu queria lançar pra gente pensar duas coisas que eu fiquei 

muito tocada no filme. A primeira é essa banalização que a gente tem as vezes. É muito 

normal compartilhar absolutamente tudo e colocar absolutamente tudo da nossa vida 

privada a público. Então eu queria lançar uma questão pra gente pensar até que ponto 

nós temos uma conduta de banalização no que se passa na internet, como se fosse 

muito tranqüilo, como se não houvesse uma conseqüência de tudo que a gente está 

fazendo e colocando naquele... na tela. É como se a gente não medisse mais o que se 

passa na nossa vida privada com a vida pública. O que é que é meu que é privado e o 
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que é que é público. E como a gente banaliza isso hoje a partir de uma facilidade. Eu 

lembro que quando eu era criança, era muito difícil a gente ter acesso a fotografia, 

porque a fotografia não existia no celular. A fotografia, a gente escolhia os melhores 

momentos da festa pra fotografar. Porque aquilo a gente não tinha acesso. Eu tenho 

mais de quarenta anos e quando eu era jovem, de quando eu tinha 10 anos, não se 

pensava nunca que ia existir o celular. Talvez vocês achem que não existiu um tempo 

assim, mas existiu, que a gente escolhia o melhor momento pra tirar foto, porque a 

gente não tinha chance de tirar muitas, porque eu ia ter que revelar e pagar pra revelar 

aquela foto e os pais nem sempre tinham dinheiro pra revelar aquela foto. Isso é uma 

coisa que eu queria jogar pra gente pensar. E a outra coisa que vem junto ao que 

Gonzaga disse, é assim, e o cuidado que eu tenho comigo mesma e com o outro, na 

medida que eu também cuido do meu corpo, das minhas ações, será que a medida 

que eu tenho cuidado com o meu corpo, eu teria o mesmo cuidado com o corpo alheio? 

Porque expor também é uma falta de cuidado na medida que você não mede a 

conseqüência da exposição que você está fazendo. São coisas pra gente pensar, 

porque eu fiquei muito tocada com isso, até a poucos dias, domingo, uma bailarina de 

19 anos faleceu num acidente de carro. Ela vinha num Uber e o cara vinha no outro 

carro dirigindo bêbado. Eu acho que é triste ela falecer, mas triste o outro cara no carro 

dirigir embriagado. Essa pessoa também procurou de alguma maneira um suicídio, 

porque se eu entro num carro embriagado e entro na contramão, não é só a vida de 

outra pessoa. É a minha vida também. Então eu queria lançar essas coisas pra vocês 

pensarem. Obrigada. 

Rayanne: Vocês sabem porque o nome do filme é “Ferrugem”? Ninguém ficou inquieto 

assim? 

(Murmúrios) Porque é algo que corrói. 



226 

 

Rayanne: Perfeito. Então é uma situação que vai acontecendo, você não consegue 

mensurar a conseqüência disso e o estrago que isso vai fazer. Eu sou Rayanne, sou 

Psicóloga, e sou mestranda na universidade. Então assim, a questão de não mensurar 

a conseqüência da situação e o prejuízo, não financeiro, mas moral mesmo, 

psicológico, de uma vida que por muito tempo, por mais que a sociedade hoje esteja 

muito rápida, rede social, notícias e notícias a cada dia vão aparecendo, mas o estrago 

psicológico de uma situação dessa é imensurável. A gente não tem como medir. Eu 

acompanho uma adolescente já na clínica, já faz um ano e pouco e ela foi vítima de 

uma situação dessa e até hoje ela não se sente preparada pra voltar pra escola, então 

ela está a 1 ano e pouco longe da escola. Pra muitos, ninguém nem lembra mais dessa 

situação, mas pra ela, que foi uma situação parecida, o celular dela foi roubado, foram 

os amigos da escola que furtaram na hora do intervalo e os amigos mesmo divulgaram 

esses vídeos dela. Então tenham muito cuidado com vocês, com a vida de vocês, e 

consequentemente você vai ter cuidado com o outro. 

Protagonista (F1): No caso da minha melhor amiga, na época a gente não era amiga, 

mas pouco tempo depois que eu conheci ela, ela enviou pro namorado dela , enfim, e 

quando eles terminaram, ele meio que espalhou e o pai dela soube e foi a maior 

confusão. Teve até que mudar de escola. Ela morava no Parque das Dunas e teve que 

ir pra São Gonçalo. É tanto que até hoje ela é muito desconfiada, até porque outras 

situações aconteceram. Ela é meio desconfiada assim, não tem muita confiança, 

pronto, depois desse menino ela namorou um aí acabou, aí ela ta com outro agora, 

mas ela disse que não confia totalmente nele. 
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V. COMENTÁRIOS À RESPEITO DO CINEDUC 

 

- Gostei do filme! Tocou bem na minha vida por ter um irmão assim, que utiliza tipos de 

drogas como o “pó”, maconha e a bebida; vi que no filme o personagem troca a família 

pelas drogas.. seus amigos falam mal até de uma moça que era drogada; logo depois 

ele acaba ficando como ela. Drogado, tem várias reações muito más; fica doido pelo 

“pó” e até se prostitui para ganhar o dinheiro para poder utilizar seu “pó”. Depois vai 

atrás da mãe. Ela se recusa porque ele é só queria dinheiro. Depois um homem o viu 

machucado, jogado, aí resolveu ajudar. Ele não queria se tratar. Enfim, acabou preso, 

só assim se recuperou e aprendeu com a vida que as drogas não são a solução. É uma 

perdição. 

Stefany do Nascimento 

 

 

- Bom, falando do projeto, eu achei maravilhoso. Gostei muito, pois foi um projeto que 

aprendi; achei que ajuda a cada um de nós a saber lidar com as coisas da vida. Eu e 

minha turma assistimos um filme no qual nos ensinou a saber ter consciência que as 

drogas não dá para nenhum de nós um futuro, e sim que nos prejudica. É isso, gostei 

do projeto e quero mais. 

Matheus Assis 

 

 

- O CINEDUC representou para mim uma oportunidade de refletir sobre assuntos 

complicados, de forma leve. O projeto trabalha a maneira como nos comunicamos e 

dividimos opiniões no fim dos filmes e assim proporciona debates saudáveis entre 

alunos trazendo reflexões importantes para as nossas vidas 

Maria Eduarda Santos Silva 

 

 



228 

 

- O projeto CINEDUC nos proporciona vários aprendizados, pois são filmes da 

realidade que não são comentados na nossa sociedade. Particurlamente, gostei muito 

do filme preciosa, que fala muito da atualidade que vivemos. Além disso, os pasteis 

são muito bons (risos). 

Renata Castro 

 

 

- O CINEDUC me trouxe um olhar diferente sobre as ideias de hoje, principalmente No 

filme “Ela”, que mostra uma realidade que não está tão distante da nossa. E, nesse 

filme, falava de um rapaz, meio solitário, que começou a se relacionar com o “sistema”. 

Depois de muito tempo ele veio se dar conta que não era somente ele que estava em 

um relacionamento com uma máquina. Por conta disso, as pessoas passavam a ficar 

mais solitários, pois já não havia uma troca de olhares com uma pessoa de verdade. 

Digamos que isso seja a moral da história: nós vivemos em uma era que já não se vê 

pessoas sem usar a tecnologia. E por conta disso nós deixamos de aproveitar os 

momentos bom que a vida nos proporciona. Bom, devemos deixar a tecnologia um 

pouco mais de lado e conviver mais com quem está ao nosso lado, e ter mais conversas 

cara à cara. 

Nathália Ressurreição 

 

 

- O CINEDUC foi uma experiência muito boa – o filme Ela. Não foi só simplesmente um 

filme, foi uma arte, e uma maneira de passar experiências, e foi um filme que mostrou 

um futuro, que pode, sim, muito acontecer. Se acontecer realmente o que houve no 

filme, a população de todo mundo pode não viver suas vidas, isso também pode ser 

uma maneira de abrirmos os olhos, para ver o que está acontencendo com as pessoas, 

com os jovens. Serviu também para percebermos que temos muito pra viver na vida 

real, sem todos esses avanços tecnológicos; ficamos sem nenhuma forma de viver 

como somos acostumados, mas isso também é bom a comunicação, saúde, pois ajuda 

nos estudos de doenças e etc... 

Lara Larissa Pereira de Almeida 
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- Achei uma experiência ótima, me vi em uma das partes do filme e vi que temos que 

deixar um pouco de lado a tecnologia de lado, pois com ele deixamos de viver a vida 

e perdemos as coisas. Espero que tenha mais aulas de vídeo no CINEDUC. 

Letícia de Oliveira 

 

 

- O projeto, na minha opinião excepcional, é muito legal mesmo, me proporcionou 

muitas emoções legais na minha vida. Eu lembro que na minha primeira sessão do 

CINEDUC, depois do filme, eu fui o caminho todo de casa pensando naquele filme e 

refletindo sobre as mensagens que o filme apresentou para nós; fiquei refletindo 

sobre minhas ações, e me inspirei para ser uma pessoa melhor.  

Mike da Silva 

 

 

- Bem, o projeto foi muito bom, eu gostei muito. Eu fui no dia em que assistimos o filme 

“Ela”. O filme me fez comparar com a vida de algumas pessoas do nosso cotidiano, 

inclusive alguns amigos meus; muitos já se apaixonaram por computadores, mas de 

outro jeito: viciados por jogos, aplicativos de namoro e redes sociais. O projeto 

CINEDUC é muito bom, não só por causa dos filmes, mas porque os filmes nos trazem 

mensagens importantes sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano.  

Hudson do Nascimento 

 

 

- Muito interessante quando assisti o filme “Ela”. Abri os olhos para algumas realidades 

de que não podemos deixar toda a tecnologia nos dominar. Nós devemos ter 

autocontrole das coisas que devemos nos relacionar mais com as pessoas, saber 

dividir nosso tempo, porque um computador não substitui uma pessoa ou um animal. A 

tecnologia não te traz tanto contato com os sentimentos quanto um ser vivo traz. Isso 

foi o que eu aprendi e vi quando assisti o filme. 
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Marcos Natanael 

 

 

- A experiência que eu tive, foi de aprender um pouco mais sobre a vida, refletir sobre 

ela, além de ser um espaço onde você se sente confortável, onde você aprende coisa 

e debate coisas. Gostei bastante dos filmes porque trata de um pouco da realidade, e 

com eles podemos abrir os olhos para o que realmente importa, e são filmes que 

deveriam passa nas escolas pra mostrar a realidade das coisas, pois, basicamente, é 

um ambiente confortável que você pode debate e ter diversas opiniões diferentes e isso 

que é o mais impressionante; é uma coisa que as pessoas faz como vontade, sem ter 

preocupação - eu tive uma sensação de gratidão/inspiração, uma vontade de vencer 

na vida, por que o cara entrou no mundo das drogas (falado sobre diário de um 

adolescente), sofreu teve que se humilhar e no final de tudo conseguiu vencer na vida. 

A cena que me marcou foi quando ele reencontrou seu antigo amigo no mesmo estado 

que ele estava. Isso foi uma cena onde chega da uma tristeza. Mas o CINEDUC tem 

sido uma ótima forma de aprender e debater temas importantes através de uma coisa 

que todo mundo gosta!.  

BRUNO MENESES 

 

Acho que o cineduc deveria continuar por causa que além de ser um projeto bacana 

tem um objetivo: mostra aos ''adolescentes'' uma coisa que não é muito falar em 

nenhum canto, onde mostra mas um pouco da realidade da vida, mostra coisas que 

não são faladas nem nas escola nem em casa ajudando de certa forma algum aluno, 

não é só um filme, é uma debate onde podemos falar sobre coisas que ninguém quer 

falar, onde a sociedade tenta ''esconder''. Além de ser um ''cinema'' mostra que pode 

gerar algo de bom sobre os ''adolescentes''; mostra uma realidade que nem todos 

queriam estar. O cineduc me ajudou a ver a vida de outros olhos, como posso fazer da 

minha vida um pouco melhor, o cineduc é uma coisa inovadora, você pode aprender 

algo novo a cada filme e levar pra vida toda e nem todos, é tipo um lugar onde você se 

diverte e pode desfrutar da outras experiência dos outros alunos na hora do debate.  

João Vitor 
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- O projeto Cineduc tem sido de grande importância para mim, pois os filmes que são 

mostrados nos encontros me fazem ver a realidade de muitos jovens que estão ao meu 

redor, principalmente na escola e que muitas vezes, eventuais que acontecem com 

eles passam desapercebido, por parecer insignificante. Um exemplo é o filme 

“Preciosa- Uma história de esperança”, que uma jovem negra de dezesseis anos 

enfrentou varias adversidade e preconceito, pois além de negra, era também obesa e 

mãe adolescente, no filme, a jovem sofria bullying por seus colegas de classe, fazendo-

a se sentir excluída e sem se relacionar com outras pessoas. Com esse filme, e todos 

que já foram mostrados, pude ver a sociedade de uma maneira diferente e entender 

que os diversos problemas que vários jovens enfrentam, por mais que pareçam 

insignificantes, precisam de uma solução. 

Maria Gabriela da Silva dos Santos 

 

- O cineduc me proporcionou experiências boas, os filmes sempre a bordando temas 

do nossso cotidiano. Me indentifiquei com vários filmes, os filmes me fizeram ver a vida 

de outra forma além de aprender, me emocionar e me divertir. Debatemos sobre os 

filmes apreendendo com cada um dos filmes. Um projeto como esse é bom pra todos, 

estimulam o conhecimento do aluno, gostaria de continuar indo para o projeto e 

aprender cada vez mais com ele.  

Thiago Gomes 

 

- Olá, meu nome é Ana Lívia, tenho 17 e estudo no IFRN. Sou ex-aluna do Régulo 

Tinôco, mas ainda continuo frequentando este projeto. 

Os filmes que são apresentados são ótimos, pois retrata o que realmente os jovens 

sofrem, como preconceito, padrão de beleza, padrão de vida, fala sobre o aborto. E 

esses temas nos ajuda a pensar de outra maneira, nos ajuda a perceber que não existe 

nenhum padrão, e que podemos ser quem somos. 

Enfim, este projeto não deve acabar, pois tenho certeza que está ajudando muitos 

jovens, assim como me ajudou. 

Ana Lívia 
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- O cineduc é um projeto fantástico, que através do cinema faz a gente pensar, e ter 

uma discussão de opiniões e percepção sobre o filme. Além de expandir nossos 

pensamentos abrange a escolha por filmes, espero que o projeto não acabe e 

mantenha firme e forte. 

Jonathan Medeiros  

 

 

 
FESTIVAL CINEDUC 

 

FILME: Meu nome é Ray 

DATA: 20/05/2019 

 

 

M 

Idade: 17 anos 

3ª série  

 

Foi muito importante não só para mim, mas também para as outras pessoas, que 

baseado no filme pôde ou não mesclar sua ideologia de pensar assim no futuro, ficando 

mais tolerável às futuras gerações, já que era uma coisa muito não tolerável pelos pais 

e pessoas que já passou sua geração. Elas tem dificuldade de aceitar e se recusam a 

dizer que tá errando, já que foram criadas para pensar de tal modo, sendo assim culpa 

da sociedade que é leiga e preconceituosa.  

E o CINEDUC só tenho a agradecer por ter a oportunidade de aprender e entender 

outras formas de ver o mundo através de cada parte; o projeto em si é uma coisa de 

outro mundo, por causa que é uma coisa diferente que você não ver em nenhum lugar 

– além de dar oportunidade para pessoas que não podem ir no cinema e pode mostrar 

várias culturas de diferentes realidades que afeta o real através de um filme 

F 

Idade: 21 

3ª série 
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O filme relatou algo que está acontecendo em nosso país: o preconceito com 

transgêneros. A nossa sociedade está cada vez mais preconceituosa. Mas, na minha 

opinião, o autor do filme deveria ter se aprofundado mais na história. Ter mostrado o 

preconceito das pessoas nas ruas, escolas ou apoio de alguém que não tenha sido 

familiar. Mas, isso não quer dizer que o filme foi ruim, não foi. Pois mostrou o apoio 

familiar, principalmente dos pais, que mesmo sem entender muito bem a escolha da 

filha, ficou ao lado dela. E isso foi bom! Porque tem muitos gays, lésbicas que não tem 

nenhum apoio familiar, por serem preconceituosos 

 

F 

Idade: 17 

3ª série 

Foi muito importante não só para mim, mas também para as outras pessoas, que 

baseadas no filme puderam mudar a sua ideologia de pensar. Pensar assim, no futuro 

ficaremos mais tolerável (as novas gerações), já que é uma coisa não muito tolerável 

pelos nossos pais e por pessoas de gerações passadas. Elas tem dificuldade de aceitar 

e se recusa a dizer que tá errando, já que foram criadas para pensar de tal modo. Sendo 

assim, a culpa é da sociedade que é leiga e preconceituosa. 

Sobre o CINEDUC, só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de aprender e 

entender outras formas de ver o mundo através de cada parte. O projeto em si é uma 

coisa de outro mundo, por causa que é uma coisa diferente que você não vê em nenhum 

lugar; além de dar a oportunidade para as pessoas que não podem ir ao cinema, e poder 

mostrar várias culturas e diferentes realidades que afeta a realidade através de um filme. 

M 

Idade: 18 anos 

3ª série 

 

Bem, falando um pouco sobre o filme que fala de uma garota chamada Ramona, 

que tem nascido mulher, mas nunca se identificou com o gênero e se prepara para fazer 

a cirurgia de transgenialização. Sua mãe tenta encontrar o pai da Ray, mas a avó de 

Ray recusa aceitar, acabando em uma confusão familiar.  

Professor, sobre o filme, achei extremamente bacana, perfeito e muito bom, 

porque fala sobre o respeito o próximo, pela decisão da vida de cada um; abordou a 

questão de ser o que quiser. 

Filme muito, mas muito bom mesmo. Excelente! 

F 
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Idade: 16 

1ª série 

De certa forma ele não se direcionou corretamente a transexualidade, de fato foi 

um filme bastante realista de acordo com o assunto, ou grande parte dele 

 

M 

Idade: 19 

1ª série 

 

 Eu achei um filme espetacular, porque mostra o que as pessoas pensam sobre 

gay, lésbicas e etc.  

 O filme mostra preconceito onde os próximos não aceitam o jeito de viver que 

essa pessoa escolheu, sendo que isso é normal, pois a pessoa não escolhe, a pessoa 

nasce assim, e temos que respeitar. 

 

F 

Idade: 18 

3ª série 

Achei um filme bem crítico, retrata bem o que um trans passa nos dias de hoje. 

Mas eles poderiam ter mostrado mais mastigado o que a cirurgia pode trazer para as 

pessoas trans. 

 

M 

Idade: 16 

3ª série 

 Um filme bom que retrata a realidade do dia-a-dia, mostra o preconceito que 

essas pessoas ainda sofrem e muitas outras coisas 

 

F 

Idade: 18 

3ª série  

Gostei muito do filme. Fala sobre uma menina que nunca se identificou com o 
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seu gênero e ela decide fazer uma cirurgia de resignação,  e algumas pessoas da família 

não aceita o gênero no qual ela se transformou. Conheço algumas pessoas que são 

“transsexual”, inclusive, tenho dois primos que são, e trato todos da mesma forma como 

trato pessoas normais, respeitando-as. Posso até não concordar com a decisão “deles”, 

porém tenho a obrigação de respeitar a todos.  

 

F 

Idade: 15 

2ª série 

 O filme abordou um tema muito recorrente atualmente, mas não conseguiu tocar 

no principal que é como os LGBTQ’s no geral sofrem. Como foi debatido na sala, o filme 

foi “romantizado” e acabou levando mais para as discussões familiares, e mostra a avó 

que é lésbica, mas que ainda assim não consegue entender o neto. 

 Mas, no geral, o filme é bom, e mostra sobre gênero e respeito ao próximo, a 

entender que podem existir outras formas de amar, além do que a sociedade impõe 

como normal. 

 

F 

Idade: 17 

1ª série 

O filme não é ruim, mas também não podemos dizer que é algo que marcará a nossa 

vida. Em alguns momentos o enredo traz cenas muito interessantes, mas meio que se 

perde em torno de seu contexto. O tema principal é tratado de forma superficial, 

deixando tudo meio vago. 

 

F 

Idade: 18 

2ª série 

 O filme foi muito bom, apesar de que em alguns momentos eles acabaram 

romantizando demais as situações. Eu esperava um pouco mais das situações difíceis 

que as transexuais passam em seu dia-a-dia. Mas, no geral, o filme foi sim muito 

importante e necessário, pois através dele podemos ver um pouco de dificuldade que 

essas pessoas passam, e isso nos traz ainda mais empatia, nos mostra que acima de 
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tudo devemos respeitar e acolher essas pessoas para elas não se sentirem sozinhas ou 

rejeitadas.  

 

F 

Idade: 15 

3ª série 

 Bom, eu gostei muito do filme, ele fala um pouco sobre uma menina que nunca 

se identificou com o gênero e ela se prepara para fazer uma cirurgia de resignação de 

gênero, e tem algumas pessoas da família que não aceita o gênero dela, em que ela vai 

se transformar. Bom, tenho vários amigos que são desse gênero aí, que são 

transexuais, não tenho nenhum preconceito, trato eles “deboas”, são ótimas pessoas e 

etc.  

 

M 

Idade: 17 

3ª série 

 Foi um filme bastante interessante, pois abordou um tema que na atualidade 

acontece muito.. só acho que poderia ter sido mais pesado, feito a pessoa ter passado 

por situações mais difíceis, que no caso seria o que as pessoas trans sofrem.  

 

M 

Idade: 17 

2ª série 

 Um filme com muito potencial, mas que deixa a desejar. 

 

F 

Idade: 17 

2ª série 

 Achei interessante para todos assistirem, pelo fato de tratar de um transexual. 

Tem algumas pessoas na escola que são transexuais, e o filme mostra a nossa 

dificuldade de nos expressar com elas. Eu mesmo me confundo, chamando “ele” de 

“ela”. 
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F 

Idade: 15 

1ª série 

 Gostei muito do filme, porém ele guardou um pouco da realidade das pessoas 

transexuais. Eu acho que elas sofrem muito mais do que passou no filme.  

F 

Idade: 20 

3ª série 

 Gostei do filme, ele também mostra a realidade de hoje em dia, do preconceito 

com as lésbicas... Hoje já é bem mais moderno que antigamente, mas todo mundo já 

poderia ter se acostumado, e não é bem assim.  

 

F 

Idade: 16 

1ª série 

 

FILME: FERRUGEM 

DATA: 22/05/2019 

 

F 

Idade: 18 

2ª série 

O filme foi fantástico e mostra uma realidade que infelizmente é muito presente nos dias 

atuais. O momento que a garota tira a sua própria vida foi muito impactante, ainda mais 

para mim, que já passei por momentos em que muitas vezes pensei em tirar a própria 

vida. O filme passa uma lição muito importante, que é o de termos mais zelo com nós 

mesmos e com os outros também. Se algo semelhante acontecer próximo a nós, é 

importante que não compartilhemos nada, e sim que mostremos total apoio a vítima. 

 

F 

Idade: 15 

3ª série 
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Bom, esse filme trata de uma adolescente que gosta de postar as coisas dela nas redes 

sociais, e chegou um dia que ela postou um negócio, que se espalhou em todo canto, 

que ela divulgou no grupo da sala dela, e os “amigos” dela espalharam. Eu gostei muito 

desse filme e etc.. 

 

M 

Idade: 16 

3ª série 

 

Falha de uma jovem que manda um vídeo para o namorado e alguém acaba 

espalhando. Ela fica mal por todos rirem dela e se sente humilhada. Mas, o menino se 

arrependeu...  

Isso é um fato, pois acontece em vários casos. 

 

M 

Idade: 17 

3ª série 

Minha opinião é que o filme é muito interessante. Apesar de não ser um filme da 

atualidade, ele trata de uma coisa que ainda acontece atualmente. Porém, o filme deixou 

um pouco a desejar pelo fato de não mostrarem o que essa moça realmente sofreu na 

pele.  

 

 

F 

Idade: 16 

3ª série 

Ferrugem é surpreendentemente bom, mas difícil de falar. Nos primeiros momentos do 

filme podia afirmar que se tratava de um filme de romance entre jovens, mas na verdade 

se tratava de um assunto muito difícil: o bullying, que já é um assunto freqüente na 

escola. A jovem viveu momentos tão perturbadores que não aguentou e quis acabar 

com esse sofrimento se matando; e isso também já acontece frequentemente, pessoas 

deprimidas sofrendo caladas com suas dores, sem ninguém pra ajudar. Acabam 

cometendo suicídio, e isso é muito triste. E é por isso que devemos pensar muito bem 
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quando  for falar alguma palavra que uma pessoa não venha se sentir bem. Devemos 

sempre pensar em ajudar, e não prejudicar o próximo.  

 

F 

Idade: 17 

2ª série 

Esse filme realmente foi top, porque mostrou o que realmente acontece nas escolas. 

Espalhar coisas pessoais de outra pessoa nas redes sociais, ficar constrangendo a 

pessoa e depois ela se matar, dá vontade de matar quem fez essa sacanagem. 

 

F 

Idade: 15 

1ª série 

Eu pensei que a menina que teve seu vídeo compartilhado conseguiria superar isso, 

mas seria bem difícil, porque ela não tinha mais nenhum amigo para aconselhar, 

conversar; e se ela tivesse dito aos pais dela, eu acho que teria sido diferente e etc., 

teria sobrevivido.  

F 

Idade: 17 

1ª série 

O filme é bom, mas parece que tinham muitas pessoas que estavam ali assistindo o 

filme que não tinham um pingo de empatia ou respeito; diziam que ela mereceu o que 

tinha acontecido com ela, e ficavam fazendo piadinhas. 

M 

Idade: 17 

1ª série 

Gostei do filme. Tem muito a ver com a realidade, porque cada vez é mais freqüente 

pessoas se matarem pelo fato de algo ruim ter acontecido na vida delas. No filme tem 

vários conflitos familiares. No caso da menina, vemos que ela não tem uma boa 

convivência com sua família, e isso influencia em muitas coisas negativas.  

 

M 

Idade: 16 
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3ª série 

O filme foi muito bom. Ele mostra a realidade que vivemos hoje em dia. Muita gente 

sofre bastante com problemas, e a população não colabora, não ajuda, fica piorando a 

situação que a pessoa está vivendo, como aconteceu com a menina do filme; ninguém 

chegou para conversar com ela, até as amigas se afastaram; é nessas horas que as 

pessoas assim mais precisam de ajuda, tem que chegar e conversar, não ficar 

“mangando” dela. Tem que superar tudo, tem que ser forte. Nunca aconteceu nada em 

relação a isso na minha vida... 

 

F 

Idade: 21 

3ª série 

Achei muito interessante. No meu ponto de vista, o autor mostrou como muitas pessoas 

fazem o mau uso das redes sociais, e mostrou também como a sociedade é machista, 

pois ninguém ficou ao lado dela para dar um apoio, quando o vídeo foi exposto nas 

redes sociais, que levou a moça a cometer suicídio. Muitos jovens cometem suicídio por 

causa disso, sem ter apoio familiar, nem de amigos, e por “brincadeira” como essa que 

o filme relatou. Para mim, o filme foi muito bom. 

 

F 

Idade: 16 

1ª série 

O filme foi ótimo. No filme foi abordado um tema muito forte, polêmico. De alguma forma, 

eu me coloquei no lugar dela, eu me senti nela. Na parte do banheiro que ela ta 

chorando, eu meio que me identifiquei.  

E são muitos pontos que levam a cometer o suicídio, não só o compartilhamento de 

vídeos ou fotos íntimas, mas o bullying, as piadinhas e entre outros. Temos que ficar 

vigilantes em nossas atitudes. Temos que pensar no que vamos fazer. No debate em 

sala, ouvi a palavra “assassino”, e eu usaria sim esse termo, pois os colegas da escola 

levaram ela a fazer isso, através das suas piadinhas e cada um que compartilhou foi 

culpado pelo seu suicídio. 

 

M 

Idade: 15 
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1ª série 

Em relação a minha vida, nunca observei se alguém que eu conheço teve esse tipo de 

situação, e se tivesse seria uma coisa difícil de lidar. Mas, tentaria ajudar. Não fazendo 

como as amigas dela fez no começo, tentando ajuda e depois deixou ela só.  

Gostei do filme, faz a pessoa em si analisar o que ela faz no celular, e que a internet é 

um perigo.  

 

F 

Idade: 17 

3ª série 

O filme ferrugem aborda um tema que para muitos continua sendo um tabu, pois é um 

assunto polêmico, mas que virou comum atualmente.  

Ferrugem é um filme muito bom, fácil de entender, porém o seu final deixou muito a 

desejar; deveria ter tido algo a mais, pois foi muito boa a história.  

A parte que podemos dizer que me identifiquei foi quando ficaram de chacota com a 

garota, pois já sofri muito bullying na escola.  

Uma parte que percebi foi que sempre querem culpar a pessoa que sofre, que a vítima 

sempre será culpada por tudo que acontece e isto é algo que deveria mudar.  

 

F 

Idade: 16 

1ª série 

Cada detalhe do filme foi bastante realista. As pessoas de hoje não tem o mínimo de 

empatia pela dor do próximo. Ridicularizaram fatos sérios onde cada ação tem sua 

reação. O suicídio acaba sendo algo representado no filme por meio de exaustão, 

sentimento de culpa e desespero. Vi gente assistir ao filme e comentar que ela mereceu 

aquilo que aconteceu com ela, dentre outros comentários ridículos que infelizmente fui 

obrigada a ouvir calada. Digo e repito: falta senso e empatia nas pessoas. Isso acontece 

todos os dias em vários lugares diferentes e me entristece ter a consciência de que 

vivemos em uma sociedade tão hipócrita, sem educação e empatia pelo próximo. 

NÃO VIRALIZE A DOR DO PRÓXIMO! 

 

M 
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Idade: 17 

1ª série 

Achei legal porque o filme retrata muito sobre o que acontece atualmente. Na minha 

opinião, acontece mais com a juventude pelo rancor que as pessoas sentem ou só por 

querer ver aquela pessoa triste ou desamparada pelos amigos e familiares. E serve de 

exemplo não só para mim, mas para toda juventude, e até mesmo para a terceira idade. 

A jovem do filme se suicidou achando que isso iria resolver alguma coisa. Temos que 

ver se aquela pessoa merece voto de confiança, e dependendo de todas as situações 

temos que fazer o possível para ter cuidado expor fotos e vídeos. 

 

M 

Idade: 17 

1ª série 

Eu achei o filme bem tocante, pois retrata muito a realidade de pessoas que já foram 

vítimas desse desrespeito. Hoje, as pessoas já não se importam com a imagem do seu 

próximo. As pessoas esquecem que ali você está acabando com uma imagem, 

acabando até mesmo com uma vida.  

 

F 

Idade: 15 

1ª série 

Bom, gostei bastante, falou muita coisa sobre confiança que você tem com as outras 

pessoas. Temos que pensar bem antes de fazer as coisas; temos também que ter 

maturidade de fazer vídeos como esse ou até fotos. Mas é isso, devemos confiar e 

prestar atenção no que nós fazemos e no que nós temos no nosso celular para que 

outras pessoas não façam o que o garoto do filme fez. 

 

M 

Idade: 18 

3ª série 

Bom... Eu achei um filme bem parado, parado em relação a mostrar o que o bullying 

pode fazer com uma pessoa. Mostrou bem o que podemos passar quando sofremos 

algum tipo de bullying, recomendo. 
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M 

Idade: 18 

3ª série 

O filme retratou bem o que estamos vivendo hoje, muitas pessoas fazendo o mau uso 

das redes sociais e com brincadeiras idiotas na rede social. Outro ponto muito 

interessante também que mostrou foi como a sociedade ainda é muito machista, pois 

quando o vídeo da garota foi exposto, ninguém ficou ao lado, e, em minha opinião, é o 

que muitas vezes acontece hoje. Vários jovens cometem suicídio por falta de apoio 

familiar e de amigos.  

 

M 

Idade: 17 

3ª série 

O filme aborda um assunto que contém vários aspectos que devem ser levados em 

consideração, como o suicídio, postagens de fotos ou vídeos sensuais em redes sociais 

e etc. Algo que me deixa muito chateado é o fato de algumas pessoas do filme existirem 

na vida real. Pessoas tão más e sem consciência capazes de publicarem fotos (nudes) 

de outras pessoas, mesmo sabendo que isso as afetará. O filme serve de crítica para a 

sociedade, para que as pessoas tomem consciência do que fazem, tanto sobre vídeos 

sensuais, como a postagens desses vídeos.  

 

F 

Idade: 18 

3ª série 

O filme é bom e surpreendente, porém muito difícil de falar. No i 

 

F 

Idade: 15 

2ª série 

O filme é maravilhoso, conseguiu trazer realmente o que acontece quando uma mulher 

tem a sua imagem exposta. No geral, é ela que sofre com os termos pejorativos, 

“esbarrões” e fica mal falada, enquanto para o homem (ex-namorado da personagem) 
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não passa nem pela metade. Ele acaba levando na esportiva e, trazendo para nossa 

realidade, alguns ainda são considerados os “pegadores”. Outro fato importante é o 

personagem que se acha normal, e por incrível que pareça, acha normal espalhar coisas 

assim, e ainda pensa que não tem culpa, mas todas as pessoas que compartilham isso 

são responsáveis, tanto quanto a pessoa que expôs o vídeo. 

 

F 

Idade: 16 

1ª série 

Achei o filme muito interessante, porque ele mostra a realidade da vida, onde as 

pessoas procuram te deixar péssimo. Infelizmente nós estamos em um tempo onde as 

coisas se espalham muito rápido e onde também as pessoas não se importam com 

você.  

Precisamos ter cuidado com o nosso corpo e com a nossa imagem.  

 

 

FILME: O MÍNIMO PARA VIVER 

 

F 

Idade: 16 

1ª série 

O filme é muito bom e trata de um tema bem forte e que devemos sim nos preocupar. 

Os jovens, principalmente as meninas, tem uma crítica em relação à sua imagem, e a 

ausência dos familiares “ajuda” a afundar o jovem a muitas das vezes entrar 

profundamente em depressão e é problema [...]. Muitas das vezes eu tenho essa 

distorção de imagem, mas nós temos que cuidar dos nossos jovens, nós temos que 

cuidar não só de nós mesmos, mas de todos; tentar, de alguma forma, ajudar.  

Depressão, bulimia, distúrbios alimentares e entre outros problemas não são frescuras 

não e nem “querer chamar atenção”. Tenha cuidado, conheça antes de julgar, antes de 

criticar. 

 Festival mais que aprovado! Deixo esse recado! Ótimo Festival! 
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F 

Idade: 17 

1ª série 

 

Na minha opinião, não achei tão legal por não estar entendendo praticamente nada. 

Mas, deu para perceber um pouco a história de uma garota que sofria seriamente de 

um problema de saúde, pois não estava se sentindo bem com a aparência de seu corpo, 

pelo o que as pessoas hoje em dia, e acho que pra dibrar os problemas familiares, 

passou por tratamento para que ela se alimentasse e ter uma boa saúde.  

Depois, conheceu um garoto que demorou um pouco para se apaixonar. Não sabia por 

qual motivo ele estaria ali. O garoto fazia o possível para que ela se alimentasse. A moral 

da história é que ela conseguiu enfrentar esta barreira. 

 

F 

Idade: 17 

1ª série 

É um filme bom, mas o enredo e o final deixaram a desejar. Principalmente uma 

profundidade no tema de distúrbios alimentares para as pessoas entenderem como isso 

é prejudicial, não só para quem passa por isso, mas para todos ao redor. 

 

M 

Idade: 17 anos 

2ª Série  

 

O filme retrata a história de uma jovem que sofre de anorexia. De certa forma, isso é um 

vício que as pessoas que sofrem tem e, em relação a isso, um vício que envolve o 

próprio corpo. Posso dizer que entendo. Já tive e stou lutando contra vícios que 

envolvem meu próprio corpo e sei como pode ser difícil parar.  
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F 

Idade: 15 anos 

1ª Série 

Gostei muito do filme e do festival. Com o festival podemos aprender mais sobre o que 

acontece na realidade e o filme fala o que acontece. Mais entre as modelos, porque elas 

tem que estar no padrão. A parte que marcou foi quando ela estava sentada em cima 

de uma árvore e se viu como ela realmente estava.  

 

M 

Idade: 18 anos 

3ª Série 

É né...  

Já finalizando o Cineduc, meu Deus quero que venha mais, pois esse é um projeto muito 

bacana mesmo. Gostei de todos os filmes. Participei com a minha presença em todos, 

gostei também de todos os lanchinhos (não poderia deixar de falar, né?). Raphael, 

Parabéns por tudo, você é 1000, cara. Obrigado por fazer um dia de aula diferente.  

Bom, sobre o filme, né, gostei muito muito, pois retrata muito o que “vivemos” e 

presenciamos na atualidade. Sobre o filme, gostei muito, pois eu aprendi várias coisas 

como bulimia, anorexia que no caso não sabia o que eram.  

Novamente, Raphael Ramos, parabéns! E eu so tenho o que agradecer.  

 

F 

Idade: 16 anos 

1ª Série 

 

Eu achei o filme bom, mas foi mal explorado. Existiu um romance que não foi 

aprofundado, e não dá para entender muito bem, quando a cena final ficou bastante 

vaga. O filme fala de uma menina que em momento algum qurer ser curada, que fica 

medindo seu pulso (escondido) enquanto isso tem uma relação conturbada com sua 

família.  
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F 

Idade: 20 anos 

1ª Série 

Ellen é uma meninaque não come muito e nem direito, porque ela não consegue comer 

uma coisa sem fazer as contas das calorias que tem na comida. Cada dia que se passa 

ela emagrece, mas ela é muito pálida; daí a madrasta dela convence ela a ir se tratar, 

pediu para ela se consultar com o médico; daí ela passa a ficar inteernada para se tratar, 

mas tudo que ela comia era muito pouco, e já queria vomitar. Ela precisava passar pela 

balança para saber o peso e cada vez mais diminuia.  

Eu gostei do filme só porque no fim ela reconhece que precisa se tratar, porque ela viu 

a morte na frente dela.  
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Filmes de um cartaz Fenomenológico 

Antes de entrarmos, de fato, naquilo que os Protagonistas descorreram sobre 

os filmes, preparamos de maneira breve os resumos dos filmes que eles assistiram 

no projeto, durante as Sessões VER, no intento de guiar aquele leitor que não tenha 

ainda assistido a alguns dos filmes em questão. Além disso, os breves textos sobre 

os filmes já apontam para  os elementos que foram mais marcantes ao longo das 

Sessões ESTESIA, momentos estes que os jovens adolescentes descrevem 

abertamente sobre as suas sensações despertadas na experiência do cinema. 

Imagem 24 – Capa do filme Juno 

 

Fonte: JASON REITMAN, 2007. 

Juno, uma adolescente nada convencional, engravida do seu amigo melhor 
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amigo. Ela passa pelo drama de não saber se aborta ou se tem a criança e dá para 

adoção. Resolve que um casal deve adota-la, ao compreender que não estava 

preparada para a maternidade. As músicas utilizadas são as que permeiam 

geralmente o universo juvenil, como rock, músicas românticas, melodias mais alegres.  

O olhar da adolescente Juno, no auge dos seus 16 anos, se transfigura por 

completo quando descobre sua gravidez. A visão de Juno sobre sua condição de 

grávida permeia seu imaginário com pensamentos surreais sobre o nascimento, a 

criação de seu futuro filho, e é numa dessas visões que faz Juno rejeitar a hipótese 

do aborto. Seu olhar surge por vezes entregue a sua barriga, e o seu crescimento, a 

transformação do seu corpo demonstra também uma mudança psicológica da 

personagem, que compreende que o maior ato de amor ao seu filho seria entrega-lo 

a um casal que, no caso, compreende que cuidará melhor do bebê; várias vezes 

também o olhar dos colegas surge na visão subjetiva de Juno, evidenciando a 

estranheza que correspondia a gravidez de uma jovem garota naquele lugar. 

Imagem 25 – Os olhares espantados dos colegas diante da gravidez de Juno 

 

Fonte: JASON REITMAN, 2007. 
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As sensações sobre o que é de fato ser feliz transcorrem em Juno pela 

percepção que tem do casal que pretende adotar seu filho. Todavia, sua tristeza foi 

justamente ver que eles não eram tão perfeitos como imaginara. Juno manifesta um 

comportamento altruísta, ao querer doar o filho para um casal que não podia 

engravidar.  

 

 

Imagem 26 – Capa do filme Preciosa 

 

Fonte: LEE DANIELS, 2009. 

 

Preciosa é um filme dramático que apresenta a história de uma adolescente de 

16 anos, cujo nome intitula o próprio filme. Violentada pelo próprio pai e abusada pela 

própria mãe, a jovem cresce nervosa e sem amor. Ao engravidar pela segunda vez 

do seu próprio pai, Preciosa passa a compreender que o amor é um sentimento 

completamente diferente do que havia em casa. A trama é tomada prioritariamente 

pela perspectiva da própria personagem. Ao ir para uma escola alternativa, passa 

então a compreender melhor sobre questões sobre a sua própria vida.  



252 

 

O analfabetismo de Preciosa denuncia a precariedade de sua educação, 

principalmente ao que tange a ausência de um ambiente sadio e seguro que possui 

em sua casa.  A falta do cuidado familiar, de amor dos parentes a torna uma pessoa 

amargurada. Entretanto, é num grupo de educação de jovens problemáticas que a 

protagonista encontra uma forma de compreender a si mesmo, suas emoções e as 

relações destrutivas, que durante um longo tempo a fez encarar o mundo como um 

lugar de dor e sofrimento. 

Imagem 27 – Preciosa na escola  

 

Fonte: LEE DANIELS, 2009. 

 

O imaginário de Preciosa permite uma fuga de suas experiências traumáticas, 

como os abusos sexuais sofridos desde a infância pelos pais, e ausência de amor da 

sua própria mãe, configurando-se como uma atitude sensível para a sua própria 

sobrevivência. Tal sentimento se altera quando ela conhece pessoas dispostas a 

ajudá-la, com amor e afeto, o que reflete, posteriormente, na sua forma de perceber e 

sentir o mundo e os outros.  

 
 

Imagem 28 – Capa do filme Diário de um Adolescente 
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Fonte: SCOTT KALVERT, 1995. 

 
 

A trama mostra a vida de um jovem adolescente, Jim Carroll, que após entrar 

no vício das drogras passa a ter problemas com a escola, com sua mãe e com a 

justiça.  

Os olhares que o protagonista tem sobre o mundo são reportados em seu 

diário. Neste, o jovem discorre poeticamente as sensações, suas experiências boas e 

ruins que surgem em sua vida. Seu olhar ora aparece relacionado diretamente com a 

bola de basquete, que traz o sentido de uma vida saudável, ora lançado às seringas 

com drogas e garrafas de álcool, que denunciam seus vícios e a sua derrocada.  

Evidencia-se na trama relações conturbadas com a família, justiça e o ambiente 

escolar. As relações que o protagonista vai construindo em seu meio e com o outrem 

evidencia momentos de construções entre o bem-viver, o viver-com e uma vida sem 

limites. Jovens adolescentes que não se compreendem no modelo tradicional de 

ensino na escola, fogem desta para viver experiências de lazer e outras bem 

perigosas, como o uso das drogas.  
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Imagem 29 – Jovens se drogando 

 

Fonte: SCOTT KALVERT, 1995. 

 

A redenção do protagonista vem por meio da literatura e da poesia, que passa 

a criar na cadeia, permitindo reinterpretar a sua experiência vivida. O fim do filme 

apresenta o momento de reelaboração do ser, quando o jovem adolescente que 

passeou em boa parte das imagens drogados, surge no final palestrando para outros 

jovens sobre as implicações negativas do uso de drogas na vida de uma pessoa.  

 

Imagem 30 – Capa do filme HER 
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Fonte: SPIKE JONZE, 2014. 

 

O filme Her é ambientado numa Los Angeles futurística, e conta a história de 

um escritor solitário, Theodore, que desenvolve uma relação de amor especial com o 

novo sistema operacional do seu computador. Surpreendentemente, ele acaba se 

apaixonando pela voz deste programa, uma entidade intuitiva e sensível, chamada 

Samantha. A trama é tomada prioritariamente por uma perspectiva objetiva, da qual o 

protagonista se encontra lançada. 

Nessa trama, o relacionamento amoroso entre um homem e uma máquina 

compõem o enredo de uma maneira poética e conflitante. Após anos de solidão, 

Theodore encontra em Samantha novas possibilidades de se relacionar com os 

outros, com o trabalho, com o mundo. Ele criou novas formas de ser, de sentir. 

Entretanto, a própria Samantha o fez ver que ainda faltava algo, tanto para ele, quanto 

para ela. No fim, ironicamente, foi por meio do sofrimento causado por essa relação 

estranha que o protagonista pôde compreender os erros de sua vida, que custou, 

inclusive, no término do seu casamento de “carne e osso”. 

  Imagem 31 – A Solidão de Theodore 

 

Fonte: SPIKE JONZE, 2014. 
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Imagem 32 – Capa do filme As Vantagens de Ser Invisível 

 

Fonte: STHEPHEN CHBOSKY, 2012. 

Em As vantagens de ser invisível, o filme apresenta a vida do adolescente 

Charlie, um garoto tímido e impopular que descreve a sua vida em uma série de cartas 

para uma pessoa anônima e explora as fases difíceis da adolescência, incluindo o uso 

de drogas, da sexualidade e de outras descobertas da adolescência. Charlie é um 

adolescente de 15 anos com traços depressivos, que não consegue estabelecer 

relações sociais com ninguém além dos membros de sua família.  

A vida do jovem garoto é marcada por duas tragédias: a perda de sua tia, da 

qual ele se sente culpado, desde a infância, e do suicídio de seu único e melhor amigo. 

No filme, as lembranças que tinha de sua tia surgia como flashbacks que eram 

desencadeadas após uma experiência nova, representada pelo seu olhar perdido, 

junto com as cenas de seu imaginário. Já sa memórias de seu amigo surgem na sua 

narrativa enquanto escreve o diário.  
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Imagem 33 – Charlie conhece seus novos amigos. 

 

Fonte: STHEPHEN CHBOSKY, 2012. 

 

O filme As vantagens de ser invisível aborda de uma maneira muito sensível os 

temas da sexualidade, do bullying e dos transtornos mentais como depressão e o 

pensamento suicida. Mais ainda, o filme evidencia percursos para superação desses 

obstáculos da vida juvenil. No caso do nosso protagonista foi após as novas 

experiências vividas junto aos seus amigos, nos afetos e mesmo nas desavenças, que 

o jovem pôde reinterpretar o seu mundo, compreendendo coisas do seu passado que 

antes estavam presas no recôndito íntimo de seu ser.  

 

Imagem 34 – Capa do filme Minding The Gap 
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Fonte: BING, 2018. 

. 

Minding The Gap é uma obra autobriográfica que conta a história verdadeira de 

três jovens que compartilham uma paixão em comum, o Skate. Eles andam pela 

cidade com seus skates unidos para escapar de famílias difíceis em sua cidade natal, 

Rust Belt. Enquanto enfrentam responsabilidades adultas, revelações inesperadas 

ameaçam sua amizade de uma década. 

O drama dos jovens gira em torno de suas experiências ruins na família, 

trabalho e de outros medos antigos. Violência doméstica, familia patriarcal, abandono 

dos estudos, abuso de álcool são temas que permeiam a vida desses jovens. Entre 

as fulgas da responsabilidade da vida adulta, marcada pelos “rollers” de skate pela 

pequena cidade ondem moram e pelas muitas festas sem hora para terminar,  são 

intercaladas por momentos de reflexão sobre o que esperam do futuro. 

No skate, os problemas deles desaparecessem. Mas, o que esses jovens tem 

em comum além da paixão por esse esporte? A falta de carinho no ambiente familiar. 

Os relatos de violência sofridos pelos pais e outros membros da família o levaram a 

encontrar no skate um ponto de fuga da realidade sofrida, e mesmo de suas 

responsabilidades frente a um novo mundo que se abrira.  

O documentário mostra o desenvolvimento temporal da passagem da 

adolescência dos jovens Keire Johnson, Zack Mullingan e Bing Liu ao início da vida 

adulta, e sobre como cada um deles encarou essa nova condição de ser. Cada um 

enfrenta essa nova fase de maneira muito singular. Zack, ao se tornar pai, resolve 

seguir a mesma profissão do pai, campinteiro, para sustentar seu filho e sua 

namorada. Keire, ao ser forçado ao pai para acompanhá-lo no trabalho de pedreiro, 

resolve fugir de casa. Bing, para enfrentar alguns traumas do passado que o 
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assombram até a fase adulta, produz esse filme sobre seus amigos e sobre si mesmo. 

Imagem 35 – Passeio de Skate entre amigos 

 

Fonte: BING, Mindingm The Gap, 2018 

 

 Foram esses os filmes que os nossos Protagonistas assistiram durante a 

Sessão VER e propiciaram diversos momentos de reflexões, tensões, emoções, 

saberes e questionamentos, ao longo do segundo momento do projeto, a Sessão 

Estesia. Foi ao longo destas sessões que as relações entre o olhar, o ver e a estesia 

do corpo emergiram para nos fazer compreender que as relações que os jovens 

adolescentes estabelecem com o filme vai além da pura identificação com os 

personagens fílmicos, reverberando em como, a partir disso, surge os meios para a 

elaboração de uma educação fenomenológica no cinema.  
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