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1.

Por que criar o projeto
educativo?
Quando fazíamos só
cinema itinerante, per-

cebemos que o principal pú-
blico era o aluno de escola
pública. As escolas também
nos procuravam. Vimos que o
material pedagógico do site
tinha grande procura para
download. Então foi uma ten-
dência natural.

2.Qual a relação entre
cinema e educação?
Acho que o cinema,
como a arte em ge-

ral, não tem o certo e o erra-
do. Não tem a verdade absolu-

ta, é um ponto de vista. Com-
bina com a vida real. É gratifi-
cante perceber que o seu fil-
me, que não foi feito para ser
didático, pode provocar refle-
xão e ajudar a criar um cida-
dão mais critico.

3.O que mais chamou a
atenção nas escolas?
Quando debatíamos
os filmes, ficava

muito claro que a qualidade
do debate sempre tinha a ver
com a direção da escola: os
alunos são reflexos da escola
e da direção da escola. Quan-
do o debate era legal, a direto-
ra era muito legal.

Projeto leva
cinema para
alunos e
professores
Empreitada de cineastas quer aproximar o
mundo escolar das obras cinematográficas

● Em março, a Unesp anunciou
a criação de 11 novos cursos de
Engenharia em nove cidades pau-
listas, sendo que dois vão com-
por um novo câmpus, em São

João da Boa Vista.
A implementação deve ocorrer

de maneira escalonada ao longo
de 2012, 2013 e 2014, num acrés-
cimo de 2,2 mil alunos.

Segundo a universidade, a deci-
são de criar mais vagas e cursos
de Engenharia se enquadra no
programa de expansão da univer-
sidade e atende a demandas na-
cionais, estaduais e locais. / O.B.

No dia 18 de maio, a tenda do
Cine Tela Brasil em São Ro-
que vai exibir três curta-me-
tragens inéditos. Todos estão
em fase de produção, realiza-
dos por grupos em sua primei-
ra experiência com cinema.

A produção faz parte das ofi-
cinas itinerantes, que inte-
gram o Cine Tela Brasil, em
paralelo com o projeto educa-
tivo. A partir de uma seleção
que envolve escolas da cidade
visitada, 25 são escolhidos.

“O resultado nem chega a ser
o mais importante, todo o pro-
cesso é o que vale mais”, explica
o cineasta e educador Edu Abad,
de 42 anos, um dos coordenado-
res das oficinas.

As idades dos participantes va-

riam: entre 14 e 30 anos – os mais
velhos são chamados como ou-
vintes. “A missão do projeto é fa-
zer eles entenderem a lógica da
narrativa audiovisual para con-
tar uma história.”

Com a exibição, a oficina dura

12 dias. No sábado, quando a ofi-
cina começou em São Roque, o
grupo já colocou a mão na mas-
sa. Com câmeras e microfones,
produziu um pequeno filme.

O trabalho tem várias etapas,
que culminam na escolha de três
roteiros que serão desenvolvi-
dos pelo grupo. Tudo é coletivo,
desde a definição do texto às fun-
ções na execução.

“Hoje o tema do nosso vídeo
era a cor azul. Duas meninas esta-
vam com a sapatilha azul, então
inventamos uma história em
que as sapatilhas tinham pode-
res”, conta a estudante Mariana
Cajado, de 16 anos, uma das parti-
cipantes. “Sempre quis apren-
der como é fazer essas coisas.
Quero trabalhar depois com ci-
nema ou jornalismo.” / P.S.

Ocimara Balmant

Como abordar temas como
homofobia, violência sexual
infantil e doenças sexualmen-
te transmissíveis em sala de
aula? Para preparar profissio-
nais da educação e da saúde a
trabalharem com essas e ou-
tras questões correlatas, a Fa-
culdade de Ciências e Letras

da Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp), câmpus de Araraqua-
ra, criou o primeiro mestrado
em Educação Sexual do País.

“Apesar das tentativas do go-
verno de levar a discussão sobre
homofobia e da discriminação
de gênero para as escolas, a se-
xualidade ainda é um assunto en-
volto em tabu e a sociedade rejei-
ta a discussão”, diz o coordena-
dor do programa, Paulo Rennes
Marçal Ribeiro.

“Nós acreditamos que, com a
oferta de profissionais especiali-
zados, a população se torne mais
receptiva à conscientização de
crianças e adolescentes”, afirma
Ribeiro.

O programa de mestrado pro-
fissional da universidade paulis-
ta vai ofertar 20 vagas a partir do
ano que vem em duas linhas de

pesquisa – Sexualidade e Educa-
ção Sexual: Interfaces com a His-
tória, a Cultura e a Sociedade; e
Desenvolvimento, Sexualidade

e Diversidade na Formação de
Professores.

A primeira investigará ques-
tões como a relação entre cultu-
ra e sexualidade, historiografia
da educação sexual no Brasil, vio-
lência sexual e homofobia, já a
segunda tratará da formação do-
cente e do desenvolvimento se-
xual na infância, adolescência e
vida adulta.

“Escolhemos o mestrado pro-
fissional porque, diferentemen-
te do mestrado acadêmico, volta-
do somente à pesquisa, nossa
modalidade valoriza a experiên-
cia e a prática diária dos alunos,
permitindo, inclusive, que a dis-
sertação (trabalho de conclusão)

seja elaborada a partir da atua-
ção profissional”, diz Rennes.

É esperado que o resultado
das pesquisas inclua o estudo
de práticas pedagógicas, me-
todologia de ensino e criação
de técnicas e material didáti-
co para o campo da sexualida-
de e da educação sexual.

O processo seletivo deve
ocorrer entre setembro e ou-
tubro deste ano e a duração
do curso será de dois anos.

Especialistas. Fazem parte
do corpo docente dos cursos
professores da Unesp (câm-
pus de Araraquara, Bauru e
Rio Claro), Universidade de
São Paulo (USP) e Universida-
de Federal de São Carlos
(UFSCar), além de visitantes
de Portugal e da Espanha.
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EDUCAÇÃO

Grupo aprende a filmar curta-metragem

Unesp cria 1º mestrado em Educação Sexual do Brasil

será o reajuste que o governo federal concederá, a partir de 1º de
julho, às bolsas pagas aos estudantes de mestrado e doutorado
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TRÊS PERGUNTAS PARA...

Paulo Saldaña

Em mais de dez anos, o casal
de cineastas Laís Bodanzky e
Luiz Bolognesi já levou o cine-
ma para mais de 300 cidades –
algumas em lugares isolados,
muitas sem nenhuma sala de
projeção. O projeto, batizado
em 2004 de Cine Tela Brasil,
cresceu e, há um ano, a faceta
educativa virou uma marca.

A primeira ação de 2012,
que une sessões de filmes bra-
sileiros, oficinas, bate-papos
e workshops para alunos e
professores, começou no sá-
bado na cidade paulista de
São Roque. Vai até o dia 24.

O formato é inspirador e já
está consagrado. Tudo chega
em uma carreta. Desse cami-
nhão sai a sala de cinema, para
225 pessoas. As placas lumino-
sas apresentam a programa-
ção. Depois as luzes se apa-
gam na sala e os filmes come-
çam. Com o Tela Brasil Educa-
tivo, além das três sessões diá-
rias e gratuitas, o local ganha a
dimensão de centro cultural.

A missão não é das mais fá-
ceis: aproximar o cinema dos
professores e estudantes na
era do mundo digital, dos ví-
deos, da internet e da interdis-
ciplinaridade. Para os organi-
zadores, o cinema – como ar-
te, linguagem e objeto de deba-
te – nunca conseguiu entrar,
de fato, nas escolas.

Eles apostam no potencial mo-
tivacional do audiovisual, que
faz todo sentido quando se pro-
cura uma nova forma para deixar
a escola mais atraente.

“O mais comum é usar filme
nas aulas vagas e isso é péssimo”,
diz a professora da USP Claudia
Mogadouro, coordenadora edu-
cativa. “Cinema é arte, é absolu-
tamente transformador. É absur-
do que nem esteja nos currículos
de artes da educação básica”.

Um dos temas dos workshops
apresentados ao longo das três
semanas que o Tela Brasil Educa-
tivo fica em cada cidade é “o uso
do cinema na escola”. Exatamen-
te para que, dentro da salas de
aulas, professores e alunos te-
nham capacidade de ultrapassar
o uso instrumental – e limitador
– dos filmes exibidos.

“Posso até aprender geografia
ou história com filmes, mas isso
vem em decorrência. Não pode
só ser ilustração. A ideia do cine-
ma como alteridade é muito boa,
como uma forma de se colocar
no lugar do outro.”

Sua tese de doutorado na
USP, finalizada em 2011, tratou
da utilização do cinema na educa-
ção e de experiências em escolas
do interior do Estado. Em um de-
bate, Claudia e Laís Bodanzky se
conheceram. E desse contato
surgiu o convite.

Ensinar quem ensina. A série
de workshops ainda ensina co-

mo montar oficinas de cinema e
de vídeo na escola. O foco aqui
são os professores.

A produção do Tela Brasil che-
ga na cidade em que haverá o
evento um mês antes para ini-
ciar o contato nas escolas, convi-
dar professores e divulgar para
os alunos – que podem assistir
aos filmes e participar das ofici-

nas de cinema (mais informações
nesta página).

“Os certificados de participa-
ção saem com as assinaturas das
secretarias de Educação dos mu-
nicípios, de acordo com a carga
horária de participação de cada
um”, explica Lia Garcia, uma das
coordenadoras da produtora Bu-
riti, que está por trás do Cine Te-

la Brasil.
No sábado, em São Roque, a

parte da manhã foi dedicada a
um dos workshops e, à tarde,
ocorreu o Cine-papo. Professo-
res assistiram ao Os Incompreen-
didos, de François Truffaut, e de-
pois participaram de um debate.

Uma das mais participativas
no bate-papo, a professora de ar-
tes Amanda Sobral, de 25 anos,
gostou da escolha do filme, que
ela ainda não tinha visto. “Achei
maravilhoso, com aquele final
que te deixa em suspensão.”

Professora em duas escolas de
São Roque, uma municipal e ou-
tra particular, ela contou que já
se arriscou a exibir um filme para
seus alunos. “Levei para uma sa-
la de 7.ª série O Fabuloso Destino
de Amélie Poulain (filme de Jean-
Pierre Jeunet, lançado em 2002).
Tentei falar muito da câmera,
das cores, da música. Eles estra-
nharam a linguagem, mas acho

que gostaram. A dificuldade
foi aproximar o filme dos alu-
nos”, diz.

O professor tem o papel
mais importante nesse desa-
fio de aproximação, explica
Claudia Mogadouro. “Os pro-
fessores estão muito presos
no cotidiano, na grade curricu-
lar. Está faltando eles discuti-
rem mais filmes entre eles.”

Rodar. Ainda neste ano, o
projeto educativo dos cineas-
tas vai ter parada em mais
duas cidades do País: Rio de
Janeiro e na capital paulista,
na região de Campo Limpo
(zona sul). As datas ainda não
estão definidas.

É possível saber mais deta-
lhes no site www.telabr.com.
br, onde também estão dispo-
níveis para download mate-
riais de apoio para trabalhar
com filmes nas escolas.

Cenário.
Tenda
montada
em São
Roque

Universidade terá
11 novos cursos
de Engenharia

EXPECTATIVA

40%
de aumento no valor das bolsas do governo federal era a taxa
pleiteada pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (APG)

Laíz Bodanzky, cineasta e idealizadora do Cine Tela Brasil

Programa ofertará 20
vagas a partir de 2013
em duas linhas de
pesquisa com foco
em sala de aula

}

Telão. Cinema itinerante voltado para alunos e professores

Alunos selecionados
desenvolvem roteiro,
dirigem e filmam as
história criadas em
oficinas itinerantes

Prática. Alunos durante filmagem de um curta em São RoqueA ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A20.




