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Anderson Ferrari traz a relação entre ci-
nema, filme, poética e silêncio a partir 
da aproximação entre personagens de 
universos distintos em “Mademoiselle 
Chambon”. Ele foca nas cenas em que o 
diálogo é substituído por músicas, core-
ografias ou gestos, entendendo-as como 
“aberturas” para o espectador se “pro-
jetar” e construir sua “própria história”: 
“ver é sempre uma duplicidade”. Gabriela 
Meireles parte do filme “Como estrelas na 
Terra” e discute aspectos da disciplina es-
colar, da construção das subjetividades, 
das imagens de infâncias e dos “modos 
de ser professor”.

Roney de Castro e Reniely Albuquerque se 
apropriam de “Breakfast whith Scot” para 
pensar novas configurações familiares e 
as representações culturais que povoam 
nossas compreensões sobre esta 
instituição social na contemporaneidade. 
Zaine Mattos decompõe a estrutura de 
“Terra Fria” em questões sobre identidade, 
diferença e desigualdade das mulheres 
no mundo contemporâneo, marcado por 
“atos performativos, por repetições e 
discursos que produzem o sujeito”.

Marilda Pedrosa discute lugares cultu-
ralmente destinados às mulheres num 
tempo e lugar, apropriando-se dos per-
sonagens de “O sorriso  de Mona Lisa”. 
Ela aponta o papel da “instituição esco-
lar” nas relações de poder, resistência e 
produção de subjetividades. Rosalinda 

O livro “Política e poética das 
imagens como processos 
educativos”, organizado pelos 

professores Anderson Ferrari e Roney 
Polato de Castro (Editora UFJF), é 
formado por artigos de vários autores 
que não só analisam narrativas dos 
“artefatos culturais”, sobretudo filmes, 
que servem de referência, mas se 
confrontam com eles entendendo-os 
dentro de uma “cultura visual” mais ampla. 
Tratam das experiências de apropriação 
discursiva a partir do contato com 
estes “artefatos”, incorporando histórias 
e vivências, produzindo discursos no 
“campo” educacional, compreendido 
como “processos que envolvem saberes, 
poderes e ações sobre os outros, e de 
nós sobre nós mesmos”. Os escritos 
de Foucault são referência para 
discutir questões éticas e estéticas na 
transformação do sujeito naquilo que ele 
se torna, nos desdobramentos poéticos 
destas apropriações.

O artigo de Fernando Hernandez é 
fundamental para as discussões, pois trata 
de uma “pedagogia da cultura visual” 
como lugar de “relação e ressonância”, 
de emergência de significados do sujeito 
em confronto com a produção de sua 
subjetividade. Um “intervalo” produzido 
por justaposições de imagens e discursos, 
de diferentes lugares, assumindo 
significação “educativa”.

Ritti discute relações de gênero, a partir 
de resistência, rupturas e capturas vivi-
das pelas personagens de “Antônia”, que 
buscam no rap modos de escapar e pro-
duzir subjetivamente.

Ayra Lovisi e Ludmila Mourão discutem 
nossa incapacidade de “compreender 
as diferenças, de dar espaço para outras 
formas de pensar, agir e viver” através 
de “Billy Eliot”. Enxergam nas escolhas 
da personagem uma possibilidade de 
“recusa pelo padrão que envolve aproxi-
mação da dimensão desejante da vida”. 
Ana Lucia Lopes e Thomaz Spartacus 
fazem “releitura” de “Closet” e do conto 
“Aqueles dois”, de Caio Fernando Abreu. 
Abordam discursos e representações das 
homossexualidades, repensando cinema 
e literatura como “práticas discursivas 
que produzem representações de quem 
se olha, o que se vê e como se vê”, ou 
daquilo que não se vê.

Por fim, Denis de Souza, Filipe França 
e Marcelo dos Anjos, problematizam 
o sujeito socialmente identificado e 
construído por apelos do mundo em 
saber quem somos?; o que queremos 
ser? Questionam o lugar da escolha única 
e definitiva em favor da multiplicidade e 
da indefinição a partir do filme “XXY”.
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