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Olá, 

Gostaríamos de dar boas vindas a todos participantes do Projeto Rede Brazucah nas 
Escolas, que em 2016 acontece nas Escolas Técnicas do Centro Paula Souza. Durante os 
próximos meses estaremos juntos conversando sobre cinema brasileiro e as possibilidades 
de atuação em sua escola.

Trazemos aqui as principais informações para aproveitarmos nossa vivência e contamos 
ainda com o apoio do site pedagógico Mnemocine, especializado em Cinema, RTV e foto-
grafia, além de outros parceiros e colaboradores.

O material impresso está dividido em duas partes: o Manual do agente com as informações 
básicas para realização das exibições e o Material de apoio que apresenta a proposta 
pedagógica do projeto, com subsídios para as mediações e debates após as sessões.

Esse material servirá de base a nossos encontros presenciais e aproveitamos para convidar 
a todos(as) para a continuidade dessa conversa no site www.redebrazucah.com.br onde, 
além de informações completas sobre o projeto, apresentaremos novos conteúdos, orienta-
ções de pesquisa e suporte para compartilharmos nossas experiências.

Equipe Brazucah



MANUAL DO 
AGENTE



A Brazucah é uma agência de comuni-
cação e uma produtora cultural es-

pecializada em projetos de formação de 
público para o cinema brasileiro.

Como agência de comunicação especia-
lizada, a Brazucah desenvolve ações de 
marketing universitário, promocional e de 
guerrilha com o objetivo de atingir o pú-
blico jovem e consumidor de cultura.
Desde 2002 no mercado, a Brazucah já 
realizou ações de divulgação para mais 
de 100 filmes brasileiros dos mais diferen-
tes perfis – de filmes experimentais com 
lançamento focado em um nicho de públi-
co, documentários, até grandes bilheterias, 
tais como A Mulher Invisível, Uma Noite 
em 67, Garapa, Meu Nome Não É Johnny, 
Raul - o início, o fim e o meio e Xingu.

Como produtora cultural, a Brazucah de-
senvolve projetos que buscam criar novos 
circuitos de exibição e democratizar o 
acesso ao cinema Brasileiro. Dentre os pro-
jetos desenvolvidos, destaca-se o Cine B, 
um circuito de exibição de filmes brasileiros 
na periferia de São Paulo que é realizado 
há 5 anos e a Rede Brazucah, um projeto 
de formação de estudantes como agentes 
culturais e exibição de filmes brasileiros 
em instituições de ensino 

O objetivo da Brazucah é criar pontes en-
tre o cinema brasileiro e seu publico de 
forma divertida e criativa. 

1. BRAZUCAH
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2. REDE BRAZUCAH

2.1 O QUE É O PROJETO

A Rede Brazucah nas Escolas é um pro-
jeto de exibição de filmes brasileiros 

em instituições de ensino e de capacitação 
de professores e estudantes para a utiliza-
ção do audiovisual nas Escolas Técnicas Es-
taduais do Centro Paula Souza.

O circuito de exibição será formado por 
10 Etecs, que exibirão 2 longas-metra-
gens e uma seleção de curtas-metragens 
ao longo de 3 meses. Cada filme terá 3 
exibições mensais, sendo uma aberta para 
comunidade; totalizando 90 sessões ao fi-
nal do projeto. Em cada exibição, a meta 
de público será de 100 pessoas, portanto 
o projeto objetiva levar cinema brasileiro 
para 9.000 pessoas.

A formação dos estudantes e professores 
será realizada através de 2 encontros 
presenciais em São Paulo. Cada encontro 
terá a duração de 16 horas, totalizando 
32 horas de formação.

Nesses encontros, os participantes serão 
capacitados a utilizar os auditórios das es-
colas como espaço para exibição gratuita 
de filmes brasileiros e para a realização 
de debates. O aluno será formado como 
produtor cultural e o professor será capa-
citado a utilizar a linguagem audiovisual 
para a realização dos debates.

2.2 A SELEÇÃO DE FILMES

Os filmes selecionados (curtas e longas 
metragens) para serem exibidos na Rede 
Brazucah nas Escolas foram escolhidos de 
acordo com os seguintes critérios: 

• Filmes que dialoguem com o conteúdo 
programático dos temas transversais das 
escolas;

• Filmes que tenham apelo junto ao público 
jovem e para debates;

• Filmes de diferentes linguagens: ficção e 
documentário;

• Temas de relevância social e/ou propos-
tas estéticas inovadoras.

• Filmes brasileiros recentes.

ATENÇÃO
Assim que receber os DVD’s dos 
filmes, os agentes precisam assisti-los 
com toda a atenção para detectar 
possíveis problemas na mídia e solici-
tar outra cópia se for necessário.
Não exibir os filmes sem testar antes 
e não deixar para testar na última 
hora, senão não teremos tempo sufi-
ciente para enviar outra cópia.
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2.3 OS ENCONTROS/TREINAMENTOS

Serão realizados dois treinamentos na ci-
dade de São Paulo: e a presença de todos 
os agentes É OBRIGATÓRIA.

Todos os gastos dos agentes serão pa-
gos pela Brazucah Produções. Os gastos 
inclusos são: transporte rodoviário de ida 
e de volta, transporte público, alimenta-
ção (café da manhã, almoço e jantar) e 
hospedagem.

Só serão ressarcidos os agentes que apre-
sentarem as passagens corretamente. Para 
o ressarcimento do transporte público bas-
ta apenas nos informar o que foi utilizado.

2.4 QUAL A FUNÇÃO DO ALUNO NO 
PROJETO?

Os estudantes serão responsáveis por cui-
dar de todos os aspectos da produção das 
sessões do projeto, desde o agendamento 
do auditório, até a realização da sessão. 
Cada estudante deverá realizar 3 sessões 
mensais, ao longo de 3 meses. São funções 
dos estudantes:

• Participar dos treinamentos e das ofici-
nas;

• Mediar debates e discussões após as ses-
sões 

• Agendar o auditório;
 
• Realizar a divulgação através de car-
tazes e redes sociais (em caso de sessão 
aberta para a comunidade, fazer divulga-
ção externa, usar mídia local);

• Testar o DVD do filme e equipamentos 
com antecedência; 

ATENÇÃO AGENTE BRAZUCAH
Guarde a sua passagem da vinda 
de sua cidade. Entregue para a 
coordenação do projeto no momento 
em que for exigido e informe o 
transporte público gasto.  Ao chegar 
a sua cidade, você deve enviar pelo 
correio a passagem de volta, no 
prazo máximo de três dias úteis e 
informar o transporte público que 
usou até a rodoviária. 

Rua João Maldonado, 635 - 

apto. 521- Vila Clementina – 

Assis/SP - CEP.19802-320

Juliana Brito

A passagem deve ser enviada 
como CARTA REGISTRADA 
para:
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• Posicionar o banner do projeto em local 
estratégico (de preferência perto da tela);

• Recepcionar os espectadores;

• Contar o público presente na sessão; 

• Distribuir as pesquisas de opinião; 

• Abrir a sessão;

• Fotografar a sessão; 

• Recolher as pesquisas; 

• Guardar o DVD do filme e o banner; 

• Tabular as pesquisas e enviar o relatório 
do mês para a Brazucah; 

• Estar sempre em contato com a Brazucah 
e atender nossos telefonemas e responder 
os emails;

• Cumprir os prazos estipulados.

2.5 BOLSA DO AGENTE E PAGAMENTO

Cada agente Brazucah receberá uma bol-
sa-auxílio de R$ 300,00 por mês, durante 
3 meses.

O valor da bolsa-auxílio será depositado 
todo dia 15, na conta informada na ficha 
de inscrição do agente. Essa conta deve 
estar no nome do agente, que será re-
sponsável por abrir uma, caso ainda não     
possua conta em banco. 

2.6 FICHA CADASTRAL E DOCUMENTA-
ÇÃO

Cada agente Brazucah deverá ter enviado 
por e-mail para a Brazucah Produções a 
sua ficha cadastral devidamente preenchi-
da com todas as informações solicitadas, 
além do termo de autorização de viagem 
assinado pelos pais.

No primeiro treinamento os agentes devem 
trazer:

- Cópia simples do seu RG e do seu CPF
- Cópia simples doRG e do CPF do respon-
sável que assinar seus outros documentos
- Duas vias assinadas do contrato – com o 
reconhecimento de firma da assinatura do 
responsável em apenas uma delas
- Autorização de viagem assinada e com o 
reconhecimento de firma da assinatura do 
responsável
- Autorização do uso de imagem com o re-
conhecimento de firma da assinatura do 
responsável
Após o recebimento da bolsa-auxílio de 
cada mês, o agente deverá encaminhar pelo 
correio um recibo assinado.
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2.7 QUAL O PAPEL DO PROFESSOR NO 
PROJETO?

A principal tarefa do professor será de-
bater após a sessão expondo os aspectos 
mais relevantes do filme e introduzindo os 
alunos a linguagem audiovisual. São suas 
funções:

• Participar dos 2 treinamentos;

• Coordenar os debates e discussões após 
as sessões;

• Auxiliar o agente a agendar as sessões e 
juntamente com outros professores, decidir 
as salas que irão participar;

• Acompanhar se a divulgação está sendo 
feita;

• Tentar agendar as sessões do ano todo, 
logo no início do projeto. Se não for pos-
sível, agendar com tempo para boa divul-
gação, de preferência até o meio do mês, 
para dar tempo do agente preencher o 
relatório e enviar;

• É importante alternar as turmas que irão 
assistir para que todos sejam beneficiados;

• Garantir que as sessões tenham no míni-
mo 90 espectadores;

• Preencher o relatório mensal on-line;

• Ajudar o agente com qualquer dificul-
dade que ele possa enfrentar;

• Estar sempre em contato com a Brazucah.



3. PRÉ-PRODUÇÃO
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3.1 DIVULGAÇÃO

O agente Brazucah irá receber cartazes 
referentes a cada filme que será exibido 
durante o projeto. Esse material possui um 
espaço em branco onde deverá ser preen-
chido pelo agente: a data, o horário e o 
local da sessão (nome do auditório, núme-
ro da sala, etc).

Os cartazes deverão ser afixados em 
locais de grande movimentação para 
que sejam vistos pelo maior número de 
pessoas possíveis.    
                
Em casos de sessões abertas para a co-
munidade, espalhar esse material em lo-
cais próximos à escola e em comércios de 
grande movimento. Informar a coordena-
ção do projeto sobre essa sessão aberta 
para que nossa assessoria de imprensa 
possa divulgar na mídia local.

Se a escola possuir um site ou jornal in-

terno, o agente Brazucah deve tentar di-
vulgar nesses locais também. O agente 
Brazucah também deverá utilizar de suas 
Redes Sociais para divulgar a sessão do 
projeto entre seus amigos que estudam na 
mesma Etec.   

3.1.1 REGISTRO DA DIVULGAÇÃO
O agente Brazucah deve registrar a di-
vulgação realizada através de fotos de 
alguns lugares onde os cartazes foram co-
lados e enviá-las no relatório mensal do 
projeto

Se a divulgação foi feita em jornais ou site 
da escola, enviar uma cópia escaneada ou 
o link para o site. O mesmo vale para as 
redes sociais – dar um “Prt Scr” da tela e 
colocar a imagem no relatório.

3.1.2 FOTOS CORRETAS DE DIVULGA-
ÇÃO

Foto ampla, que mostra o local onde o 
cartaz foi colado

 



3.1.3 FOTOS INCORRETA

Foto muito fechada, não mostra exata-
mente onde está o cartaz

Foto muito fechada que mostra apenas 
que é um mural

3.2 AGENDAMENTO DA SESSÃO

O agente Brazucah em parceria com o 
professor deve tentar agendar as sessões 
do ano todo, logo no início do projeto, 
para uma melhor divulgação.

Se isso não for possível, agendar sempre 
com um bom tempo de antecedência para 
realizar uma boa divulgação. Assim que 
agendar as datas, elas devem ser infor- 
 
madas para a coordenação do projeto, 

para acompanhamento.

Não deixar para realizar as sessões no 
final do mês para não perder o prazo de 
envio do relatório mensal.

Se por algum motivo o agente não puder 
comparecer à sessão no dia agendado, 
informar o professor com antecedência, 
para que juntos possam resolver a situa-
ção.

3.3 CHECK LIST
Antes de ir para uma sessão da Rede Bra-
zucah nas Escolas o agente deve     checar 
se está com tudo que precisa:

• Banner;

• DVD do filme do mês;

• Pesquisas de opinião;

• Lista de presença;

• Camiseta do projeto;

• Máquina fotográfica.
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4. PRODUZINDO A SESSÃO
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O agente Brazucah deve chegar ao 
local da sessão com bastante an-

tecedência para checar se está tudo certo 
para a exibição. A sessão deve ser feita 
em telão e projetor. NÃO pode ser feita 
em televisão.

O banner deve ser posicionado em local 
estratégico para que saia nas fotos, de 
preferência ao lado da tela.

O equipamento de projeção deve ser tes-
tado para checar a qualidade da imagem 
e a altura do som. 

Alguns minutos antes de abrir para o pú-
blico, deixar o DVD pausado na vinheta 
do projeto.
                                                 
4.1 A SESSÃO

No momento da sessão o agente Brazucah 
deve:

• Recepcionar o público entregando a pes-
quisa de opinião;

• Abrir a sessão se apresentando, dando 
uma breve explicação do projeto, expli-
car a importância da pesquisa de opinião, 
informar o nome do filme que as pessoas 
vão assistir e que depois da sessão será 
realizado um debate.

4.2 DOCUMENTANDO A SESSÃO

Um pouco antes do filme começar a ser 
exibido, o agente Brazucah deve tirar al-
gumas fotos. Se durante a exibição a sala 
começar a encher mais, deve-se realizar 
novas fotos. O público que devemos contar 
é o máximo que atingir, mas se pessoas 
começarem a sair no meio da sessão, esta 
informação deve ser colocado no relatório.  

As fotos devem estar em boa resolução 
(mínimo de 500KB), porém devem ser 
diminuídas (de tamanho e não de quali-
dade) para caber no relatório.

Mandar apenas o número solicitado de fo-
tos e dentro das exigências de qualidade.

4.2.1 FOTOS CORRETAS

A foto principal da sessão deve ser tirada 
na parte de trás do auditório, mostrando 
assim todo público presente, a tela e o 
banner do projeto.  Outra foto importante 
é tirada na frente do auditório, mostrando 
assim todo o público. Porém essa foto só é 
válida juntamente com a foto anterior. 
 



	  

 

Registrar o debate com uma foto que 
mostre os debatedores, o público e o ban-
ner. 

DICAS:
Não esquecer de colocar flash. 

Aproveite para tirar a foto da frente um 
pouco antes do início da sessão, evitando 
assim atrapalhar o público com a luz do 
flash. 

Pedir para alguém registrar a sua entrega 
das pesquisas de opinião, com uma foto 
aberta.

Cole cartazes próximos à entrada e saída 
do auditório, para que eles saiam em suas 
fotos.

Registrar o debate com uma foto que 
mostre os debatedores, o público e o ban-
ner.

A foto acima mostra o público da sessão e 
a foto abaixo (do mesmo local), comprova 
a sessão mostrando a tela e banner. 

Público pequeno - foto mais fechada, que 
comprova a sessão, pois mostra o banner 
e a tela, porém não mostra as cadeiras 
vazias.
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Foto mostra todo o público, a tela e o ban-
ner.

  Foto mostra todo o público, a tela e o banner

Foto mostra uma parte do público, o ban-
ner e um pedaço da tela.
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Foto completamente sem foco.

4.2.2 FOTOS INCORRETAS

Foto da realização do de-
bate, mostrando os deba-
tedores, o banner e a tela.

 Foto ampla do local da ses-
são, que mostra o público, o 
banner e o agente fazendo a 
abertura.
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Foto só da tela e do banner não comprova que 
houve sessão.

Foto fechada apenas em uma parte do público.



5. PÓS-PRODUÇÃO
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Ao término da sessão e do debate, o 
agente Brazucah deve agradecer a 

presença de todos e recolher a pesquisa 
de opinião.

Em seguida deve recolher o DVD do filme 
e o banner do projeto.

E já informar por e-mail ou telefonema 
para a coordenação do projeto, o público 
total da sessão.

5.1 CONTABILIZANDO A PESQUISA

Ao terminar a sessão o agente Brazucah 
deve recolher todas as pesquisas de opi-
nião preenchidas pelo público e realizar 
a tabulação. 

Em primeiro lugar se deve somar quan-
tas pesquisas você recebeu. Depois você 
irá contabilizar cada pergunta individual-
mente, por exemplo:

Pergunta: 
O que você achou do filme:
Ótimo(  ) Bom(  ) Regular(  ) Ruim(  ) Péssimo(  )

Você irá colocar no relatório final quantas 
pessoas marcaram “ótimo”, quantas pes-
soas marcaram “bom” e assim por diante.

O número de pesquisas preenchidas não 
precisa ser o mesmo do número de público 

informado, pois há pessoas que não que-
rem preenchê-las.

Qualquer dúvida, entrar logo em contato 
com a coordenação do projeto.

Ao terminar a tabulação, se deve anotar 
no final do relatório TODOS os e-mails 
preenchidos para receber o boletim da 
Brazucah. 

Guardar todas as pesquisas dentro de um 
envelope com o mês a que ela se refere. 
    
No último encontro, o agente deve levar 
todas as pesquisas preenchidas dentro de 
um envelope, devidamente identificado 
com o nome do agente, o nome e cidade 
da Etec e o mês referente.

5.2 ENVIO DE RELATÓRIO

O relatório da sessão deve ser envia-
do até o último dia do mês da exibição. 
Relatórios sem fotos NÃO terão validade.

O relatório NÃO pode ser enviado em 
pdf e em nenhum outro programa.
Se o tamanho do arquivo final ficar muito 
grande para envio por e-mail, checar se 
o tamanho das suas fotos estão de acor-
do com os solicitados neste manual). To-
dos problemas em relação ao envio do 
relatório deverão ser levados a coorde-
nação do projeto, que irá te ajudar nessa 
questão.
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PARTE 1 – DIVULGAÇÃO

• Nome do agente e mês

• Fotos da divulgação: Colocar as 4 me-
lhores fotos de locais onde foram colados 
os cartazes.    

• Mídias contatadas (Jornal da escola, site 
da escola, jornal do bairro e blogs) – Co-
locar links.

• Divulgação virtual (Redes sociais) – Co-
locar links.

• Outras formas de divulgação – Informar 
outra forma de divulgação que tenha uti-
lizado.

PARTE 2 – SESSÕES

• Filme exibido: Colocar o nome do filme.

• Dados da sessão: Colocar o dia, horário, 
local, público total e as pessoas que par-
ticiparam do debate (nome dos professo-
res e matérias que eles lecionam).

• Fotos da sessão: Colocar 4 fotos de cada 
sessão (pelo menos uma de frente do pú-
blico, uma de trás do público e mais duas 
que retratem bem a sessão.

PARTE 3 – PESQUISA DE OPINIÃO
Calcular o número total de pesquisas 
preenchidas e somar individualmente cada 
uma das perguntas, conforme explicado 
no item 5.1. 

5.3 DVD’S dos filmes

Todas as cópias dos filmes, ao final do mês, 
devem ser entregues ao professor respon-
sável pelo projeto.

IMPORTANTE
Os e-mails preenchidos na pesquisa 
devem ser listados no relatório um 
em cada linha, como no exemplo 
abaixo:

Exemplo:
rede@brazucah.com.br
brazucah@brazucah.com.br

Sempre salvar seu relatório seguindo 
o exemplo abaixo: 

Juliana_maio.doc  (seunome_mêsda 
exibição.doc)



MATERIAL
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Nesse ano trazemos dois longas me-
tragens e uma selecão de curtas 

para trabalharmos juntos. É uma primeira 
proposta, bem diversificada em temas e 
formatos, que também dependeu de auto-
rização dos realizadores, a quem agrade-
cemos o apoio. 

Isto é apenas o começo, pois conversare-
mos não só sobre os filmes, mas sobre 
temas mais amplos relacionados ao cinema 
brasileiro e a presença do audiovisual na 
educação. 

O início de tudo é identificar e valorizar o 
nosso próprio conhecimento sobre cinema 
e televisão. Afinal, como espectadores, 
já vimos milhares de filmes e programas          
audiovisuais. Também sabemos um pou-
co sobre os bastidores de uma produção 
através de making of, extras de DVDs e 
sites especializados. Atualmente todos nós 
podemos produzir um vídeo com câmeras 
simples ou celulares e postar no youtube, 
por exemplo.

Além disso, muitos professores já traba-
lham com exibição ou produção de vídeo, 
conhecem ou participam de projetos com 
uso de cinema ou recursos audiovisuais. 
Vale lembrar que exibir um filme na escola 
não deve significar novas atribuições ao 
professor ou tarefa aos estudantes. 
 

A ideia é contribuir com o trabalho dos 
educadores em suas áreas de atuação e 
promover o relacionamento entre os mem-
bros da escola (professores, alunos, direto-
ria, apoio técnico) e a comunidade (pais de 
alunos, vizinhos). 

Para tanto, a participação nos treinamen-
tos e o acompanhamento a distância será 
fundamental. Além de informações comple-
tas sobre os filmes, todos poderão incluir      
sugestões de análise, debates, dinâmicas e 
experiências relacionadas às exibições.

Assim, a Rede Brazucah pretende atuar 
como um fomentador dessas iniciativas e a 
proposta é construirmos juntos as melhores 
estratégias de abordagem dos filmes e dos 
temas trabalhados. Ficaremos à disposição 
através do email: 

pedagogico@brazucah.com.br
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Durante muito tempo o cinema nacio-
nal foi colocado como inferior diante 

da produção cinematográfica estrangeira, 
principalmente norte-americana, o que  
acabou gerando um forte preconceito     
diante das produções nacionais. 

O cinema brasileiro tem uma história lon-
ga e pouca conhecida e passou inclusive 
por diversas crises. A última delas foi no 
início dos anos 1990, quando o governo 
do então presidente Collor eliminou todo 
apoio ao cinema e a produção de filmes 
ficou praticamente estagnada. 

A partir das novas leis de incentivo à cul-
tura, inicia-se o que chamamos de “reto-
mada” do cinema nacional. Desde então 
foram lançados uma quantidade imensa 
de filmes de longa metragem, além da 
vasta produção de documentários e curtas. 

No entanto, em sua grande maioria esses 
filmes tiveram poucos espectadores nos 
cinemas e/ou não chegaram à televisão. 
Apesar dos gostos e das opiniões diver-

gentes, esses filmes foram produzidos com 
dinheiro público e representam aspectos 
de nossa arte e cultura. 

Assim, quando falamos de “formação de 
público”, buscamos chamar a atenção 
para essa produção recente e futura que 
também, no campo pedagógico, possibili-
ta debates importantes sobre nossa reali-
dade. 

6.2 - CINEMA BRASILEIRO
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A exibição de um filme na escola pode 
ir muito além do entretenimento. Ele 

não deixa de ser desejável, claro, mas 
aqui buscamos explorar as relações com 
temas e conteúdos pertinentes ao ensino 
e as possibilidades de potencializar esses 
momentos, bem diferentes do contato com 
o filme no cinema ou em casa.

O cinema, ao lado das novas tecnologias 
de comunicação e informação, faz par-
te do cotidiano de todos nós e hoje não 
podemos imaginar uma prática peda-
gógica que não o considere como forma 
de acesso às informações (e formações) 
nos mais diferentes formatos. 

Há bastante tempo a educação se 
propõe a trabalhar com as linguagens                        
audiovisuais, existe uma vasta produção 
de livros e pesquisas acadêmicas e uma 
longa tradição de projetos governamen-
tais ou de ONGs que buscam realizar 
intervenções concretas nessa área, con-
tribuindo para a formação de cidadãos 
autônomos e críticos. 

Existem inúmeras possibilidades a serem 
exploradas, separadamente ou em con-
junto, muitas vezes são complementares 
e se apoiam mutuamente, entre as quais 
citamos: propostas pedagógicas rela-
cionadas aos PCNs e temas de interesse 
específico da escola ou da comunidade 

(meio ambiente, por exemplo); organiza-
ção de acervos audiovisuais, produção de 
vídeos (programas de radio, sites, blogs) 
ou as exibições mediadas, foco de nosso 
projeto atual.

Para o trabalho com o cinema dentro do 
contexto escolar, pensamos não apenas 
no conteúdo apresentado, o que será in-
dispensável, mas em explorar a linguagem 
com a qual a estória é contada, envol-
vendo planos, enquadramento, ritmo, trilha 
sonora entre tantos outros elementos que 
compõem a narrativa audiovisual. Também 
evitaremos regras, “fórmulas didáticas” 
ou explicações definitivas sobre os temas 
discutidos e os filmes exibidos. Focare-
mos em um trabalho reflexivo e dialógico,            
respeitando as diversas opiniões apresen-
tadas. 

Buscando contemplar algumas dessas 
questões, o Projeto pedagógico propõe 
em nosso site três linhas principais de pes-
quisa (e fóruns de discussão):

a) Debates, bibliografia e links relaciona-
dos a pedagogia, cinema e educação, tec-
nologias de informações e comunicação;

b) História, técnica e linguagem do cinema 
(e do audiovisual);

c) Dados completos e análises sobre cada  
um dos filmes exibidos;



Para o planejamento das mediações 
precisamos conhecer bem o filme que 

iremos exibir. Costumamos sugerir que 
o filme seja visto pela primeira vez sem 
grandes preparações ou expectativas, 
como se faria com qualquer outro filme. 
Isso apenas para não deixarmos de apre-
ciar o filme como obra de arte.

Em seguida, podemos assistir novamente 
com maior atenção, voltar e repetir tre-
chos, procurar entender a estrutura do 
filme como um todo, assinalar aspectos 
que chamaram mais a atenção e anotar as 
primeiras considerações.

A partir daí podemos, aos poucos, apro-
fundar nossa análise do filme por vários 
caminhos:

Normalmente o próprio filme possui mate-
rial de divulgação, site oficial e até em al-
guns casos, um kit com materiais de apoio 
pedagógico. Também é possível ler entrev-
istas com o diretor e a equipe técnica, as-
sistir ao making of e aos extras do DVD ou 
ler as repercussões do filme na época em 
que foi lançado através de jornais e sites 
especializados.

OBS: Todos esses materiais estarão indica-
dos no site e vocês poderão incluir novas 
sugestões.

Quem conta a estória? É algum dos perso-
nagens, vários, ou existe um narrador ex-
terno? Como foram construídos os persona-
gens (eles representam alguns modelos ou 
estereótipos)? Existem antagonismos (entre 
heróis e vilões)? Qual o contexto histórico

6.4 - CONHECENDO O FILME
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em que se passa a narrativa (e em qual o 
filme foi feito)?

Podemos ainda pensar em questões mais 
específicas e no trabalho de cada profis-
sional envolvido na produção: Como está 
organizado o roteiro? E os aspectos téc-
nicos como a fotografia, o som, a monta-
gem e a direção de arte? Como eles con-
tribuem para contar a estória?

Também é importante conhecer outras    
obras do mesmo diretor, tentar identifi-
car seu estilo próprio e como ele se trans-
formou ao longo do tempo. Ou ainda, 

investigar se o filme dialoga com outras 
produções do período, se faz referência a 
outros países, épocas ou gêneros.

Esse processo certamente lhes dará uma 
compreensão muito mais ampla do filme e 
várias idéias para a mediação e o debate 
após sua exibição. Até que chega a hora 
de compartilhar essas propostas com os 
outros professores e agentes e ouvir novas 
ideias. 

Para isso o grupo no facebook será fun-
damental !!!
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Normalmente os debates ocorrem 
após a sessão. Antes deles, é sempre 

bom que haja uma breve apresentação do 
filme: diretor, ano e local em que foi feito, 
histórias por de trás de sua realização   
apenas para contextualizá-lo. Em alguns 
casos podem ser indicados aspectos para 
que a platéia preste atenção, mas é me-
lhor não interferir nas possíveis interpreta-
ções, nem estragar as surpresas da estória.

A dinâmica deve ser conduzida com se-
gurança, antes e depois da exibição. As 
dúvidas podem ser respondidas a partir 
do material pesquisado e do seu próprio 
repertório, sempre priorizando as pergun-
tas do grupo, para que o máximo de pes-
soas se expresse.

Embora nesse momento o educador e o es-
tudante/agente já estejam bem prepara-
dos em relação à obra, é fundamental não

impor interpretações prontas ou fechadas 
sobre o filme assistido.

Os grupos são diferentes em idade e 
áreas de interesse, assim como os edu-
cadores têm formações e áreas distintas 
de atuação, o que costuma proporcionar 
visões bem variadas de uma mesma obra.

Muitas vezes esse processo pode ser con-
fundido como uma não intervenção do 
mediador, mas para que esse diálogo se 
inicie é necessário que estejamos abertos 
para perceber e aceitar outras formas de 
ler o mundo.

A ideia é justamente explorar essa rique-
za de interpretações, permitindo que to-
dos expressem suas opiniões de forma 
democrática e o filme funcione como “pre-
texto” para diálogos diferenciados.

6.5 - DINÂMICAS DE MEDIAÇÃO



6.6 - A AVALIAÇÃO

É fundamental  em qualquer projeto que 
desde o início se pense em sua aval-

iação, buscando identificar possíveis prob-
lemas e indicar aperfeiçoamentos. Uti-
lizaremos diversas formas de avaliarmos 
nossa experiência a serem realizadas em 
conjunto durante todo o projeto.

Como os estudantes/agentes farão um 
relatório de exibição, pedimos aos profes-
sores que postem um relato de experiência 
após cada sessão, com os principais pontos 
do debate e os aprendizados observados 
no processo. 

Esse material, em conjunto com os demais 
conteúdos presentes em nosso site, tam-
bém permite que vocês possam realizar 
exibições cada vez mais proveitosas e se 
torna um valioso material pedagógico que 
pode ser utilizado por outros professores e 
estudantes de sua escola.

Durente os treinamentos podemos consoli-
dar as experiências desses meses e avaliar 
o projeto como um todo, indicando ainda 
as perspectivas futuras. 

26
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Entendemos que para um trabalho com 
filmes é fundamental a compreensão 

dos recursos expressivos utilizados em 
sua construção. Ao falar de cinema sem-
pre transitamos na delicada fronteira en-
tre a arte e a técnica: de um lado a alta         
tecnologia de computação, efeitos especi-
ais, estratégias narrativas, de pesquisa e 
marketing; de outro, somos envolvidos por 
estórias que nos fazem chorar, rir ou refle-
tir sobre temas profundos de nossas vidas.

O cinema, desde sua origem,  apropriou-se 
de elementos de outras artes como  teatro, 
literatura, música,  pintura e fotografia. 
Também estabeleceu diálogos com vários 
campos do conhecimento como a História, 
a Antropologia e a Psicologia.

Utilizaremos aqui o termo “linguagens    
audiovisuais” para falar não apenas de ci-

nema, mas de sua relação com as “velhas” 
e as novas mídias e linguagens, buscando 
mostrar suas diferenças e semelhanças e 
como elas se apresentam no mundo atual.

Para isso, contamos com uma série de 
referências de pesquisa, que vão desde 
bancos de dados com informações sobre 
filmes (e/ou para assisti-los), como o IMBD, 
CurtAgora ou PortaCurtas, revistas e sites 
de resenhas e análises filmicas, órgãos 
governamentais (ANCINE); a  pesquisas 
acadêmicas e uma vasta bibliografia so-
bre o tema.

Indicamos ainda importantes instituições 
públicas, fundações e ONGs, as quais 
realizam atividades relacionadas ao         
Audiovisual, com exibições gratuitas, acer-
vos ou políticas de empréstimo de filmes, 
entre as quais: Cinemateca Brasileira, Itaú        

6.7 - A LINGUAGEM
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Cultural, FDE (Secretária de Estado da 
Educação), MIS (Museu da Imagem e do 
Som), Centro Cultural São Paulo, Memorial 
America Latina, coleção Aplauso-IMESP 
(com livros gratuitos em pdf)... A relação 
de fontes é bastante extensa e a Internet 
ajuda muito nas pesquisas. 

Indicaremos as mais importantes em nosso 
site e vocês poderão complementar com 
novas dicas. 

Também existem livros e manuais técnicos, 
além de sites especializados que trazem 
o vocabulário específico utilizado para se 
fazer filmes (e para analisá-los)

O site Mnemocine foi desenvolvido espe-
cialmente para contribuir com pesquisas 
nessa área, publicando textos sobre ci-
nema, fotografia, vídeo, radio e televisão, 
que podem esclarecer as principais dúvi-
das nesse campo. Recomendamos tam-
bém a visita à seção de links e indicações      
bibliográficas. 

www.mnemocine.com.br 

Trazemos a seguir um dos textos da seção 
“Cinema - Técnica Cinematográfica” para 
consulta rápida em nossa oficina. 
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Um pequeno Glossário de termos para 
Produção Audiovisual 
Fabio Durand*

Morfologia, Sintaxe, Estilística e Drama-
turgia

1. MORFOLOGIA

1.1. Campo
Aquilo que a câmera vê. No espaço, o 
campo tem a forma de uma pirâmide com 
o vértice no centro da objetiva.

1.1.1. Quadro
O retângulo resultante da projeção da 
pirâmide sobre uma superfície plana, seja 
o filme, seja a tela de projeção.

1.1.2. Ângulo de visão
A medida do ângulo formado pelo vértice 
da pirâmide, em graus. O ângulo de visão 
varia em função da distância focal da ob-
jetiva e das dimensões da janela sobre o 
filme. Como o quadro é retangular, os ân-
gulos de visão horizontal, vertical e diago-
nal são sempre distintos. Uma objetiva é 
classificada em função de seu ângulo hori-
zontal: chama-se “normal” quando este 
mede cerca de 40 graus, “tele” quando é 
menor e “grande angular” quando é maior.

1.1.3. Ponto-de-vista e câmera subjetiva

O local do espaço em que se encontra o 
vértice da pirâmide. Quando reproduz o 
ponto de vista de um personagem, chama-
se câmera subjetiva.

1.1.4. Eixo (quebra de)
Distingue-se eixo visual da câmera de eixo 
dramático. O eixo visual é o próprio eixo 
geométrico da pirâmide, a direção para 
a qual a câmera está apontada. O eixo 
dramático, estabelecido pela relação en-
tre dois personagens que se olham frente 
a frente, por exemplo, é fundamental para 
situar o espectador espacialmente. A quebra 

de eixo, nome que se dá ao salto do ponto 

6.8 - GLOSSÁRIO
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de vista de um lado para o outro do eixo 
dramático, pode confundi-lo, portanto 
deve ser usada com cuidado. Equivale 
a mudar repentinamente a câmera que 
transmite um jogo de futebol para o outro 
lado do campo: o torcedor que assiste 
pela TV pode pensar que um gol marcado 
foi contra, pois não sabe mais para qual 
lado joga cada time.

1.1.5. Profundidade de campo
A dimensão do campo no sentido do eixo 
de visão. Em ótica, diz-se do intervalo 
entre o ponto mais próximo e o mais dis-
tante cujas imagens podem ser vistas com 
nitidez. Em linguagem cinematográfica, 
refere-se à visão simultânea de ações que 
se desenrolam a diferentes distâncias a 
partir do ponto de vista (ver “Plano”).

1.1.6. Off
Diz-se de toda ação que se desenrola fora 
do campo, mas que pode ser percebida 
seja pelo som, seja pelos seus efeitos vi-
síveis causados nos elementos em campo.

1.2. Plano
O enquadramento do objeto filmado, com 
a dimensão humana como referência. Aten-
ção: conforme o contexto, o termo plano 
pode ter outro significado (ver “Sintaxe”).

1.2.1. Plano geral (PG)
Abrange uma vasta e distante porção de 
espaço, como uma paisagem. Os persona-
gens, quando presentes no PG, não podem 
ser identificados.

1.2.2. Plano de conjunto (PC)
Um pouco mais próximo, pode mostrar um 
grupo de personagens, já reconhecíveis, e 
o ambiente em que se encontram.

1.2.3. Plano médio (PM)
Enquadra os personagens por inteiro 
quando estão de pé, deixando pequenas 
margens acima e abaixo.

1.2.4. Plano americano (PA)
Um pouco mais próximo, corta os perso-
nagens na altura da cintura ou das coxas.

1.2.5. Primeiro plano (PP)
Enquadra o busto dos personagens.

1.2.6. Primeiríssimo plano (PPP)
Enquadra apenas o rosto.
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1.2.7. Plano de detalhe (close-up)
Enquadra e destaca partes do corpo (um 
olho, uma mão) ou objetos (uma caneta so-
bre a mesa).

1.3. Posição de câmera
1.3.1. Plongée/Contra-plongée
Câmera posicionada em nível mais ou me-
nos elevado do que o objeto enquadrado, 
respectivamente (em francês: plongée = 
mergulho). Também conhecido como câ-
mara alta e câmara baixa.

1.4. Movimentos

1.4.1. Panorâmica (pan)
Rotação da câmera em torno de seu eixo 
horizontal (para cima e para baixo) ou 
vertical (para um ou outro lado).

1.4.2. Chicote
Uma panorâmica muito rápida.

1.4.3. Traveling
Deslocamento da câmera. Pode ser para 
frente (in), para trás (out), para cima, para 
baixo, para os lados ou combinado.

1.4.4. Zoom
Alteração gradual, dentro de um mesmo 
plano, do ângulo de visão. Chama-se 
zoom-in quando este diminui e zoom-out 
quando aumenta.

1.4.5. Traveling + zoom
Combinação dos movimentos descritos aci-
ma, normalmente em sentidos inversos.

6.8 - GLOSSÁRIO
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2. SINTAXE

2.1. Plano
É a unidade significante mínima do filme. 
Entende-se por plano o trecho contínuo de 
filme contido entre dois cortes consecutivos. 
Atenção: não confundir plano com tomada, 
que é a ação de filmar um plano. Em uma 
filmagem, podem ser feitas várias toma-
das de um mesmo plano, das quais apenas 
uma será aproveitada.

2.2. Cena
Pode ser composta por um ou mais planos. 
São agrupados em uma mesma cena os 
planos que têm uma continuidade tempo-
ral e espacial entre si.

2.3. Sequência
Pode ser composta por uma ou mais cenas. 
Define-se pela continuidade da ação.

2.3.1. Plano sequência
Uma sequência sem cortes.

2.3.2. Montagem paralela
Montagem intercalando planos de sequên-
cias que se desenrolam simultaneamente, 
mas em espaços diferentes, normalmente 
convergindo para um encontro no final.

2.4. Relações entre planos

2.4.1. Campo/contra-campo
Alternância de planos orientados no mes-
mo eixo dramático, mas em sentidos opos-
tos. Ver “Eixo (quebra)”.

2.4.2. Plano autônomo
Exibe uma ação que corre paralelamente 
às demais, sem encadeamento causal com 
o plano anterior e nem com o seguinte.

2.4.3. Efeito Kuleshov
Justaposição de planos com o poder de 
criar uma nova significação, inexistente 
nos planos isolados. O termo foi criado 
a partir de um experimento do cineasta 
russo Lev Kuleshov (1899¬1970) em que 
um mesmo plano de um ator (Mosjoukine) 
com expressão neutra era alternado com 
planos carregados de diferentes significa-
ções afetivas (criança = “ternura”; mulher 
num caixão = “tristeza”; prato de sopa = 
“apetite”), que “contaminavam” a inter-
pretação dos espectadores, fazendo-os 
acreditar que sua expressão havia mu-
dado. O poder do Efeito Kuleshov foi bas-
tante superestimado nas décadas de 20 
e 30 em função da valorização da mon-
tagem em detrimento de outros elementos 
da linguagem cinematográfica por parte 
de outros teóricos e cineastas russos como 
Sergei Eisenstein e Dziga Vertov.

6.8 - GLOSSÁRIO
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3. ESTILÍSTICA 
(FIGURAS DE LINGUAGEM)
As mais importantes são:
3.1. Elipse
Supressão de um intervalo temporal e/ou 
espacial, que fica subentendido.

3.2. Metonímia
Recurso em que o todo é representado 
pela parte, o grupo pelo indivíduo, a cau-
sa pelo efeito, etc.

3.3. Gradação
Variação gradual ascendente (clímax) ou 
descendente (anticlímax) na intensidade 
dramática.

4. DRAMATURGIA

4.1. Ação
É o elemento central da dramaturgia (em 
grego: drama = ação). É ação tudo aquilo 
que pode gerar uma reação da parte de 
outros personagens. Neste sentido, os ocu-
pantes dos assentos de um ônibus lotado 
que permanecerem sentados a partir do 
momento em que entrar no veículo uma vel-
hinha de muletas estarão desempenhando 
uma ação dramática que não depende de 
nenhuma ação física.

4.2. Personagem
É qualquer ser humano, animal ou ente 

inanimado ao qual sejam atribuídas car-
acterísticas humanas (prosopopéia), capaz 
de desempenhar espontaneamente uma 
ação.

4.3. Conflito
A oposição das ações de diferentes per-
sonagens.

4.4. Peripécia
Inversão repentina no sentido da evolução 
dramática, causada pela mudança de in-
tensidade das forças conflitantes (no fute-
bol: “virada”). Em um drama, podem ocor-
rer inúmeras peripécias encadeadas.

4.5. Desenlace
Resolução do conflito levando à situação 
final, depois que uma das forças antagôni-
cas sobrepuja a outra.

* Graduado em Cinema e Vídeo pela 
ECA/USP e atualmente trabalha na TV 
USP
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Agentes Brazucah sempre devem falar com Juliana Britto 
rede@brazucah.com.br

F. (11) 98194-8387 

PÁGINA DO FACEBOOK:
www.facebook.com/brazucah

TWITTER:
@brazucah

BLOG DO PROJETO:
www.blog.brazucah.com.br

SITE DA BRAZUCAH:
www.brazucah.com.br

Brazucah Produções Culturais

Rua Araçatuba, 505 – 

Alto da Lapa

São Paulo – SP – 05058-010

F. (11) 3804-6345 e (11) 2337-0535



COORDENAÇÃO BRAZUCAH

CYNTHIA ALARIO – cynthia@brazucah.com.br
MARCO COSTA – marco@brazucah.com.br

COORDENADOR GERAL

RAPHAEL ALARIO – raphael@brazucah.com.br
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

JULIANA BATISTA BRITO – rede@brazucah.com.br
COORDENADOR PEDAGÓGICO

FLAVIO BRITO – pedagogico@brazucah.com.br

8. EQUIPE
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Você SABE o que você come? A 
comida define nossa IDENTIDADE? 
Quais os benefícios dos alimen-
tos ORGÂNICOS? Você conhece a 
HORTA URBANA mais próxima da 
sua casa? Será que nossos HÁBITOS 
ALIMENTARES influenciam a distri-
buição de RENDA ou as condições 
ambientais do nosso PLANETA?
Essas e outras perguntas são ex-
ploradas em COMER O QUÊ?. 
No documentário produzido pela 
Deusdará Filmes, e dirigido por 
Leonardo Brant, personagens como 
Alex Atala, Bela Gil, Helena Rizzo, 
Josimar Melo, Neka Menna Barre-
to, Marcos Palmeira, Marcio Atalla, 

Roberto Smeraldi, Fabiolla Duarte, 
Claudia Visoni e outros levam o es-
pectador aos seus cotidianos para 
um mergulho na gastronomia nacio-
nal e nos hábitos alimentares dos 
brasileiros. 

COMER O QUÊ?
Si

no
ps

e FICHA TÉCNICA
Direção: Leonardo Brant 
Duração: 59 minutos
Ano: 2015
País: Brasil
Classificação:Livre
Gênero: Documentário



A pernambucana Val (Regina Casé) 
se mudou para São Paulo a fim de 
dar melhores condições de vida 
para sua filha Jéssica. Com muito 
receio, ela deixou a menina no inte-
rior de Pernambuco para ser babá 
de Fabinho, morando integralmente 
na casa de seus patrões. Treze anos 
depois, quando o menino (Michel 
Joelsas) vai prestar vestibular, Jés-
sica (Camila Márdila) lhe telefona, 
pedindo ajuda para ir à São Pau-
lo, no intuito de prestar a mesma 
prova. Os chefes de Val recebem a 
menina de braços abertos, só que 
quando ela deixa de seguir certo 
protocolo, circulando livremente, 

como não deveria, a situação se 
complica.

QUE HORAS ELA VOLTA?

FICHA TÉCNICA
Direção: Anna Muylaert 
Duração: 111 minutos
Ano: 2015
País: Brasil
Classificação 12 anos
Gênero: Drama
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SELEÇÃO DE CURTAS

Um curta metragem ficcional que pre-
tende recriar o universo que permeia 
as canções de Adoniran Barbosa, 
calcado em uma estética condizente 
com tempo e espaço no qual o artis-
ta estava inserido. Episódios famosos 
nas canções do sambista paulistano 
serão encenados e interligados numa 
releitura inédita.

Diretor: Pedro Serrano
Gênero: Ficção 
Duração: 15 min     
Classificação: Livre 

Realiza uma sátira de conteúdo 
político através da paródia dos for-
matos audiovisuais. A narrativa conta 
a história de um episódio verídico 
ocorrido durante o massacre ao ar-
raial de Canudos, em fins do século 
XIX, quando um canhão descomunal 
(a “matadeira”) foi comprado na In-
glaterra pelo governo brasileiro e 
transportado do litoral até a região 
do conflito no interior do Estado da 
Bahia.

Diretor: Jorge Furtado 
Gênero: Ficção 
Duração: 16 min    
Indicação: Livre    

DÁ LICENÇA DE CONTAR A MATADEIRA
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SELEÇÃO DE CURTAS

Descendente de uma nobre linhagem de toureiros, Paco Bravo 
se prepara para sua 100ª tourada. 
Diretor: Leonardo Minozzo
Gênero: Animação
Duração: 04 min     
Classificação: Livre  São Paulo é a cidade mais grafitada 

do mundo. “Graffiti” acompanha o rolê 
solitário de Alê numa das noites mais 
sinistras que essa cidade já viveu. O 
que o move a enfrentar as ruas nessa 
noite? 

Diretor: Lilian Solá Santiago
Gênero: Ficção
Duração: 10 min     
Classificação: Livre

Um garoto encontra um livro de 
filosofia. O improvável encontro 
será o início de uma violenta re-
volução em sua mente, na vida 
de sua família e na sociedade. 

Diretor: Fáuston da Silva 
Gênero: Ficção 
Duração: 15 min     
Classificação: Livre

MEU AMIGO NIETZSCHE

GRAFFITI

BRAVURA

Si
no

ps
e




