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 Desritmos, vídeos e texto, compõem momentos de reflexão e produção na 

disciplina Seminário Geografias De Cinema: Educação Visual E Espaço, com o Prof. 

Dr. Wencesláo Machado de Oliveira Jr, no Programa de Pós-graduação em Educação 

da Faculdade de Educação da Unicamp em 2012. 

 Entre as leituras, os filmes e as conversas, a proposição para a elaboração de 

um plano sequência... roteiros... vídeos e escritos sobre o processo-produto... e 

então... a “fácil” crítica teórica transmuta-se em dificuldade prática... 

 O que inspira e direciona as lentes? Experimentar... deixar fluir os 

pensamentos e as conexões... provocar os sentidos?  E a inserção nas geografias e 

nos percursos escolares? 

 E ao descer do ônibus, nas proximidades da Biblioteca Central, observo que 

as obras de revitalização do campus, contemplam a instalação de pisos táteis 

contornando os gramados dos prédios... Práticas docentes passadas, cursos de 

Braille, Orientação e Mobilidade, AVD – Atividades de Vida Diária... juntam-se  às 

lembranças de uma conversa recente com um deficiente visual a respeito dos 

equipamentos urbanos que, em geral, são instalados sem uma consulta e ou 

participação dos principais interessados e usuários e o processo, em curso, de 

elaboração de normas técnicas para os mesmos...  Irresistível não fechar os olhos 

para tentar seguir a trilha por alguns metros... sentir... a sensibilidade e as 

dificuldades alheias... o direito de ir e vir... o primeiro assegurado no papel da 

Constituição do país... tão primário... tão difícil...  

 E apesar do atraso no horário de saída do ônibus da Moradia estudantil – 

Unicamp desacelero e ligo a câmera do telefone celular... seguindo a trilha... mais 

um ou dos minutos e consigo imagens para um plano sequência...  e ao atravessar 

em direção ao jardim da biblioteca encontro espalhados alguns tijolos da obra que 

juntaram-se a vontade de arte de alunos... provocantes... irresistivelmente... 

desritmos... 



 

 

 



Há pressa... 

A pressa  

apressa  

o passo... 

levando 

urgências 

da hora 

que corre... 

A cabeça 

Cheia de 

Palavras, 

Imagens 

E sons... 

Há 

Distância 

Da aula 

Que 

Também  

Já corre... 

Correm 

As pernas, 

A cabeça, 

Pasolini 

E o celular... 

 



  



 

Aproveita 

A pressa 

E liga a câmera... 

O caminho 

Será feito, 

Independente delas... 

Conversas perdidas 

Sobre pisos táteis... 

Aponta o ângulo, 

Como a bengala d’ 

O cego vê... 

As mudanças 

De chão, 

De rotas 

Roteiros... 

Rotineiros... 

Era só 

Para ver, 

Sentir, 

Notar, 

Trupicar, 

Mostrar, 

Drumoniando, 

Que as pedras 

Estão ou são o caminho...? 

 

 

 



 



 

                                      Ah pressa.... 

 

                   Há pressa??? 
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Derivas 

Capturas  

Arrastamentos 

E se Pasolini 

Não tivesse 

Completado 

Seu roteiro? 

E se o seu ponto final 

Fosse pós-era digital? 

Qual utopia 

Buscar? 

Quais bandeiras 

Levantar? 

Quais seriam 

As opressões 

A denunciar??? 





 

E os sons? 

Os sons dobram imagens? 

Os sons arrastam 

imagens? 

Os sons 

Não são inocentes... 

Buscamos 

Escolhas 

Ou  

Contingências? 

Nas rotas de fugas 

Há capturas... 

O óbvio é fácil... 

E sedutor... 

E Desritmo (1) 

Encontra no Andante de 

Mozart, 

Sua máxima  

Ululância!!!! 

 

 



 

À procura de conceitos 
 

 

Quem procura a verdade? E o que está 
querendo dizer aquele que diz "eu quero a 
verdade"? Proust não acredita que o 
homem, nem mesmo um espírito 
supostamente puro, tenha naturalmente 
um desejo do verdadeiro, uma vontade de 
verdade. Nós só procuramos a verdade 
quando estamos determinados a fazê-lo em 
função de uma situação concreta, quando 
sofremos uma espécie de violência que nos 
leva a essa busca. Quem procura a 
verdade? DELEUZE (2003: 14) 

 

 Uma violência pode ser só um calendário que 

insiste em apontar os dias que correm, esgotando 

outras possibilidades de buscas, tentando provocar o 

amadurecimento precoce de um fruto ainda em fase 

de germinação. Pode vir da força ou da insistência em 

rebrotar, de um galho podado ou aparentemente 

ressequido. A violência pode ser como o exercício da 

escrita, não natural, pois a procura pela melhor forma 

para exprimir aquilo que não está desvelado ao que 

escreve, desestabiliza e assim, revolve e retrocede. 

Também pode ser como uma leitura, que provoca 

uma necessidade de reação e contra argumentação, 

tentativas de diálogo com um interlocutor escritor.  



 

                                                          Resistir 

 

 

Re existir 

 

 

REEXISTÊNCIA: 

(...) que forças seriam capazes 

de nos bloquear e que 

convidariam a algo da ordem 

da resistência; e, em seguida, 

que forças nos movem quando 

criamos as nossas chamadas 

“obras de arte”. Ou seja, a 

questão é tentar compreender o 

que está na base das ações de 

resistência e de criação que, 

como veremos, tendem a se 

sobrepor uma à outra. (...) A 

noção de “resistência”, por 

exemplo, deixa de remeter à 

negação de alguma coisa que 

vem primeiro e deve ser 

eliminada, ou a uma situação 

de mera oposição. 

                                             Oneto (2007: 200), em  Nietzche/Deleuze: Arte, 

Resistência 





SA- 

BE- 

RES 

 

HO- 

RI- 

ZON- 

TAIS... 

 

São possíveis????? 

A Especialização 

É cheia? 

Conhecimento... 

Conhecer 

O  

Mundo... 

Que MUNDO??? 

Há rima? 

Ou solução? 



 

Limpar  

A  

Tela 

 

 



 

 



 

 
Vídeos  
DESRITMO e Desritmos 2, 3 e 4 
 

Desritmo é um plano sequência acrescentado de trilha sonora.  
Nas outras versões, mudaram as trilhas e foram usados efeitos visuais  
em meio digital. 
 
Disponíveis em: 
Desritmo 
http://youtu.be/L6NU7Hv2mW8  
Trilha sonora:  
MOZART, W. A. Concerto para piano n. 21, em Dó Maior, KV467, 
Andante. In: MOZART, Orquestra Amigos de. Compositores. Mozart. 
Manaus: Videolar, s.d. 1 CD. Faixa 10.  
 
Desritmo 2 
http://youtu.be/rBZuTk2k-Kg 
Trilha sonora:  
VIANA, Marcus. Adágio para a Terra Mãe. In:  VIANA, Marcus. Terra. 
Música das esferas 3. Manaus: Sonhos e Sons, 2001. 1 CD. Faixa 11. 
 
Desritmo 3 
http://youtu.be/brszGjUGpew 
Trilha sonora:  
MOTTA, Paulo.  Trópico Maracatu. In: MOTTA, Paulo.  Dharamsala 
Canudos. Manaus: Funalfa, 2007. 1 CD. Faixa 1.  
 

Desritmo 4 
http://youtu.be/quwuomA6Ij4 
Trilha sonora:  
MOTTA, Paulo.  Senda Chinesa.  In: MOTTA, Paulo.  Dharamsala 
Canudos. Manaus: Funalfa, 2007. 1 CD. Faixa 2.  
 

 

 

http://youtu.be/L6NU7Hv2mW8
http://youtu.be/rBZuTk2k-Kg
http://youtu.be/brszGjUGpew
http://youtu.be/quwuomA6Ij4


E sem concluir... 

Mas para continuar pensando... 

Ao tentar rasurar o conceito de plano sequência... 

Seja no ângulo ou a cada quadro... tempos, roteiros... tudo deixa vazar sobre aquele 

que dirige o olhar da câmera... 

Como uma escrita, foram várias reescritas... um exercício prolixo de mais do 

mesmo... 

Ao tentar escapar, a cada versão, mesmo desfigurando ou rasurando digitalmente 

as imagens, as capturas foram dadas pela trilha sonora, começando por Andante de 

Mozart... 

Apesar do questionamento à educação visual tradicional, o papel do uso de imagens 

no ensino de geografia nas escolas, a eficiência deste modelo de projeto é 

inegável... mesmo nas tentativas de desvios, ocorrem aproximações ou 

reafirmações, junto a esta “zona de conforto”...  

Escapar do estritamente figurativo... explorar melhor toda a potência das imagens 

em percursos escolares não é simples ... 
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