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RESUMO: A pesquisa “Experimentando Cinema num Lugar-Escola a partir de 
fragmentos (de filmes) de Brasil e China em transformação” tem se dedicado à 
formação de professores em escolas públicas, através do Programa “Cinema & 
Educação: A experiência do cinema na escola de educação básica municipal” da 
Secretaria de Educação do Município de Campinas (Brasil). Este artigo 
apresenta como ela tem se apoiado em “Pistas do método da cartografia” 
(organizadas por Eduardo Passos, Virgínia Kastrup e Liliana da Escóssia) para 
articular cineclubes que experimentam produzir imagens a partir de dispositivos 
de criação inspirados no projeto “Inventar com a diferença: cinema, educação e 
direitos humanos” (de Cezar Migliorin et al); bem como têm questionado as 
atuais políticas públicas de inclusão digital escolar. Ao assistir, conversar e 
produzir filmes e projetos de computação gráfica em escolas, tem sido possível 
estimular professores e estudantes de diferentes lugares e idades a gestar 
relações com o outro e com o território que propiciam invenções de um mundo 
em comum, a partir de cenas de dissenso (segundo a perspectiva de Jacques 
Rancière) que perturbam o sensível partilhado pelos que convivem; questões 
fundamentais para se pensar direitos humanos. Nos cruzamentos de criação 
entre corpos, equipamentos, sistemas informáticos e um “lugar-escola” - 
pensando o conceito de lugar a partir da geógrafa Doreen Massey - tem-se 
esbarrado em várias restrições impostas por modelos de inclusão digital 
presentes nas atuais políticas brasileiras voltadas à educação, pois elas 
dedicam-se à formação de usuários. Apoiando-se em princípios da Ética Hacker, 
em iniciativas de licenciamento como a Creative Commons, em projetos de 
softwares e hardwares livres, e em padrões abertos, defende-se uma 
experiência que ultrapasse o nível de usuário, garantindo que estudantes, 
professores e funcionários de escolas elaborem conteúdos e dominem 
processos tecnológicos, priorizando o desenvolvimento de habilidades que 
envolvam testar, manter, reciclar, alterar e reinventar aplicativos e máquinas. 
Não seria apenas tornar-se apto, tecnicamente, à programar, mas ter o direito 
de exercer esse papel na construção/manutenção de sistemas e debates de 
interesse público sobre ambientes informáticos escolares, por exemplo; o que 
poderá contrapor-se à condição de cidadania digital atual - muito próxima à de, 
somente, consumo – para se alcancar direitos de intervenção. Para existir 
plenamente numa sociedade totalmente permeada por tecnologias, é necessário 
consolidar a condição de cidadania digital entendida como direito humano, 
permitindo que se possa pautar maneiras de atuar politicamente para além do 
que foi previamente programado por mercados e/ou Estados. Acredita-se que tal 
movimento seja fundamental para a sustentabilidade da cultura humana: já que 
padrões fechados costumam gerar estagnação, controle e má distribuição de 



poderes, enquanto processos abertos possibilitam valorizar a diversidade e 
abarcar dinâmicas de criação cada vez mais democráticas. 
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