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DEFESA DE TESE – turma 2017               SECRETARIA DE ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Doutorando(a): Data da defesa: Horário: Local: 
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quba-rqf 
 

Título da Tese: 

“A REGRA DO JOGO (ou um estudo do éthos) pedagogia, documentário e escola“ 
 
 

Banca Examinadora: Instituição de origem: 

Adriana Mabel Fresquet (Orientadora) UFRJ 

Patricia Corsino UFRJ 

Inés Dussel              CINVESTAV 

Virginia Kastrup              Psicologia - UFRJ 

Luis Augusto Resende Filho              NUTES-UFRJ 

Andre Bocchetti(suplente)                   UFRJ 

Walter Kohan (suplente)                   UERJ 
 

Resumo da Tese: 

Uma quantidade infindável de filmes é hoje produzida em contexto escolar, vitalizando o campo de estudos 
Cinema e Educação. Que referenciais orientam professoras e professores nestas práticas? Que regras do jogo 
são acionadas por eles e elas para que esses filmes ganhem existência? Nesta tese, com base nas formulações 
voltadas à prática de uma pedagogia pobre (ou limitação de meios auto-exercida), combinadas a uma linha de 
aposta definida na esfera do cinema documentário, a tese apresenta um estudo cartográfico que resulta do 
acompanhamento de processos de realização fílmica em contextos escolares. Tendo em vista nesses contextos 
os filmes que expressam uma espécie de não-enquadramento na lógica geral (do cinema e da educação), à 
medida em que não se enxerga facilmente neles nem cinema nem escola, a possibilidade de uma lógica outra 
emerge,  inspirando  a hipótese de um plano comum: nem cinema nem escola, mas os dois, em um único 
movimento. A hipótese é de que esse movimento único, o plano comum, responde por experiências mais 
inventivas que aquelas amparadas por saberes específicos apartados em um ou outro desses domínios. Assim, 
para acompanhar tais processos, dispersos entre filmes existentes, práticas fílmicas e investigações 
pedagógicas, optou-se pelos procedimentos da prática cartográfica como método para a realização desta 
investigação. Seguindo pistas da cartografia, a presente tese assume uma dimensão inventiva, buscando trazer 
para a sua escrita os movimentos vivos da própria pesquisa, que incluem os efeitos do próprio processo do 
pesquisar sobre o objeto estudado, o pesquisador e os resultados obtidos. O que o  mapa da pesquisa faz 
aparecer, como regra-do-jogo das práticas abordadas, foi a existência de um plano comum que coloca em 
movimento único elementos pertencentes não propriamente aos domínios cinema e educação, mas ao exercício 
de um éthos experimental e atento, ao qual essas práticas se abrem, lançando-lhe questões sobre si mesmas. 
Nesse sentido, o estudo revela ainda nesses processos uma centralidade das noções de atenção e cuidado de si 
- as quais se afastam decididamente das perspectivas da recognição e dos regimes representacionais que 
reforçam retóricas dominantes - estabelecendo nos filmes produzidos relações mais inventivas entre sujeito e 
mundo, entre escola e mundo, e entre cinema e escola.   
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