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“Mais do que um filme documentario”

~
Apresentacao
`

Casulo é mais do que um filme documentário. Casulo é uma pesquisa científica, é a voz dos alunos da
Escola Pública, é uma possibilidade
outra de conceber a Educação
Básica.
Casulo é o registro dos sentimentos de alunos da Educação Básica
Pública acerca de experiências de
pesquisa sobre o lugar, a cidade.
Experiências que extrapolam as
salas de aula e os muros da escola, dando outros sentidos aos processos formativos formais desses
meninos e meninas da Escola Pública.
Casulo é a tentativa de fazer com
que os resultados de uma pesquisa
de mestrado cheguem não só aos
acadêmicos, mas às escolas, estudantes, professores, diretores,
governantes.... Não ficando esquecidos nas prateleiras de uma biblioteca.

A Pesquisa
Dizemos que Casulo é mais do que
um filme, porque o documentário é
apenas o Trabalho de Conclusão Final de Curso (TCFC) do projeto de
pesquisa “Casulo: Uma Experiência
Vídeo Documentada com Alunos da
Rede Pública de Ensino do Estado
da Bahia” do Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas
à Educação (GESTEC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Concebido e desenvolvido pelo
pesquisador Jordan Mendes, sob a
orientação da Profª Drª Tânia Hetkowski, o projeto Casulo, iniciado
em abril de 2013, teve uma caminhada de dois anos com o objetivo de registrar a memória e os
sentimentos das experiências de
pesquisa de um grupo de alunos da
Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia, que fizeram e fazem
parte do projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”. A ideia
central foi investigar: como fazer
pesquisa ainda na Educação Básica
influencia nos processos formativos dos alunos da Escola Pública?

O projeto “A Radio
´ da Escola na Escola da Radio”
´
O projeto “A Rádio da Escola na
Escola da Rádio” foi a inspiração
para a concepção e desenvolvimento do projeto Casulo e, provavelmente, se o projeto “A Rádio da
Escola na Escola da Rádio” não existisse, o projeto Casulo também
não teria sido realizado.

professores e colaboradores, os
alunos apresentam seus trabalhos
em eventos científicos locais, regionais e nacionais, e produzem,
com base nas suas pesquisas,
pequenos programas de rádio (podcasts), vídeos e outros conteúdos
informativos através de dispositivos móveis digitais (smartphones,
A ideia do Casulo surgiu a par- câmeras, tablets, etc.).
tir do envolvimento do pesquisador Jordan Mendes com o projeAs experiências do projeto da
to “A Rádio da Escola na Escola Rádio se iniciaram em 2009 no
da Rádio”, mais especificamente, Colégio da Polícia Militar (CPM),
através de oficinas sobre pro- unidade Dendezeiros, consolidandução radiofônica, elaboração de do-se em 2010 após ser contemroteiros para rádio e podcasts. plado pelo Edital nº 029/2010 de
Popularização
da
Ciência
Concebido e desenvolvido pelo (POPCIÊNCIAS) da Fundação de
Grupo de Geotecnologias, Edu- Amparo à Pesquisa do Estado da
cação e Contemporaneidade (GE- Bahia (FAPESB). Hoje, o projeto
OTEC) da Universidade do Esta- “A Rádio da Escola na Escola da
do da Bahia (UNEB), o projeto “A Rádio” é desenvolvido em mais três
Rádio da Escola na Escola da Rá- Escolas Públicas do Estado da Badio” tem como proposta central, hia: o CPM, unidade Lobato; a Eso desenvolvimento da Educação cola Municipal Governador RoberCientífica na Rede Pública de En- to Santos; e o Instituto Federal
sino do Estado da Bahia. Os alunos da Bahia (IFBA), campus Valença/
da Educação Básica, envolvidos BA. No documentário Casulo, esno projeto da Rádio, desenvolvem ses alunos e alunas são os protapesquisas sobre os bairros e lu- gonistas e coprodutores, e as suas
gares de cidades baianas como falas descrevem suas vivências e
Salvador, Valença, Laje, Ituberá e pesquisas,
que
vêm redimenNazaré das Farinhas.
sionando os seus processos forRespaldados por uma série de mativos, através da valorização da
atividades e oficinas realizadas memória e história dos bairros e
por pesquisadores do GEOTEC, lugares dessas cidades da Bahia.

´
O documentario
Casulo é um filme documentário
produzido de forma independente e que busca mostrar os desdobramentos do desenvolvimento
da pesquisa científica júnior por
alunos da Educação Básica, destacando a influência dessa ação
na escola, nos próprios professores, pesquisadores e gestores.
Por isso, o Casulo acaba sendo um
produto potencial no incentivo à
práticas inovadoras na Escola e é
um instrumento que pode possibilitar transformações no âmbito
escolar.
O documentário foi produzido a partir dos depoimentos de
38 sujeitos: 29 alunos-pesquisadores e nove professores, coordenadores, pesquisadores e colaboradores. Foram 23 dias de
filmagens, distribuídos ao longo de
seis meses, em vários dos lugares
que foram locus das pesquisas
desses alunos da Escola Pública.

Sinopse
Alunos da educação básica fazendo pesquisa científica
é um contexto incomum quando pensamos na Escola Pública.
As influências dessa experiência na vida desses estudantes?
É o que o casulo tenta mostrar.

Roteiro
Casulo é um filme documentário
coletivo que tem a intenção de investigar, registrar e mostrar as
possibilidades e desdobramentos
da iniciação científica júnior na
Educação Básica Pública, a partir das experiências do projeto
“A Rádio da Escola na Escola da
Rádio”. Essa característica coletiva se dá, principalmente, pelo
fato do Casulo ser, antes de um
filme, uma Pesquisa Participante
e, por esse motivo, demandar uma
participação ativa dos sujeitos
da pesquisa (alunos da Educação
Básica) nos rumos da investigação.
Essa particularidade fez com que
a construção do roteiro do documentário fosse realizada conjuntamente com alunos e ex-alunos
da Escola Pública, pesquisadores
do projeto da Rádio. As primeiras ideias para o filme surgiram
de uma reunião presencial com
sete ex-alunos-pesquisadores do
projeto da Rádio. Após essa reunião, criamos um grupo privado
no Facebook no qual trocamos informações, opiniões e sugestões
até definirmos o roteiro do
documentário. Foi inclusive no
grupo, que teve a participação
de alunos e ex-alunos do projeto
da Rádio, que Casulo, o nome do
filme e do projeto, foi escolhido.

Diretor-pesquisador
Graduado em Jornalismo, Especialista em Docência no Ensino Superior e Mestre em Gestão
e Tecnologias Aplicadas à Educação, Jordan Mendes é pesquisador, documentarista, professor
e jornalista. Casulo é o segundo
documentário dirigido por ele.
Seu primeiro filme documentário
foi “Gualin do Riocontra – A Língua Secreta do Bairro da Lapinha”
(2010). “Gualin”, fruto do seu TCC
da graduação, foi selecionado para
três festivais de cinema universitário (Salvador, Ilhéus e João Pessoa), vencendo o prêmio de Melhor
Filme na Votação do Júri Popular
do 1º Festival de Cinema Universitário da Bahia (2010).

Entrevista com Jordan
Mendes (Diretor)

porque o GESTEC é um programa
de mestrado profissional em Educação e a modalidade profissional
de mestrado, diferentemente da
acadêmica, possibilita, além da dissertação, outros formatos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Esses dois aspectos, somados ao
meu envolvimento com o projeto
“A Rádio da Escola na Escola da
Rádio” desde 2011, foram fundamentais para que eu concebesse a
proposta de pesquisa que teve o
documentário Casulo como produto final.

Por que um documentário como
Fora isso, as pesquisas acadêmiproduto de pesquisa de mestra- cas têm o objetivo principal de dar
do?
um retorno à comunidade pesquisada. O que sempre me incomodou
Eu acredito que o fato de eu em relação às pesquisas acadêmijá ter realizado, na graduação, cas é que elas muitas vezes não
uma pesquisa acadêmica que teve têm o alcance social que deveriam
como produto final um filme docu- ter. O texto científico é produzimentário, fez com que eu pensasse do dentro de um padrão que tem
nessa possibilidade no mestrado. o intuito principal de comunicar
É claro que isso só foi possível, pesquisas academicamente.
Para mais informações sobre “Gualin” acesse: http://gualin.com.br/

Dificilmente, você vai ver alguém
que não esteja na Universidade
lendo uma dissertação ou uma
tese. Eu acredito que produtos de
pesquisa que são mais acessíveis
ao público em geral, potencializam
a difusão de uma pesquisa científica.

deles nas escolhas do projeto de
pesquisa que fala sobre o processo de pesquisa deles faz todo
sentido. Essa participação deles foi fundamental, na verdade.

O nome Casulo foi sugerido e
escolhido pelos alunos-pesquisadores, assim como vários outros
O documentário é um desses pro- detalhes do filme. Como foi que
dutos que tem um grande poten- você promoveu a participação
cial difusor, porque a linguagem deles no processo?
audiovisual está mais presente na
vida das pessoas hoje em dia, as
A participação dos alunos aconpessoas se reconhecem no filme.
teceu presencialmente e virtualmente. Para elaborarmos o roteiro,
O roteiro do documentário Ca- tivemos dois encontros presenciais
sulo foi produzido em conjunto e, depois desses momentos, mancom os alunos-pesquisadores do tivemos contato
regularmente
projeto da Rádio. Por que você através de um grupo fechado no
envolveu os alunos nas escolhas Facebook. Essa interação pela
do filme?
internet funcionou mais do que
imaginávamos. Foi essencial para
Os sujeitos da minha pesqui- que eles pudessem de fato particisa são, em sua grande maioria, par das escolhas do documentário,
alunos da Rede Pública de Ensino como por exemplo: o nome do
que fazem pesquisa sobre o lu- documentário, a identidade visual,
gar, a cidade. Quem convive com alguns dos lugares que filmamos,
alunos da Educação Básica, que dentre outras coisas.
fazem pesquisa acadêmica, percebe que eles desenvolvem certas
A intenção era que eles puhabilidades que os outros alunos, dessem participar de todo proque não têm essa mesma possi- cesso de produção do filme, inbilidade, normalmente não desen- clusive da montagem, mas as
volvem. Esses alunos-pesquisa- limitações de tempo deles e da
dores são protagonistas dos seus própria
pesquisa
de mestraprocessos formativos, eles têm do não possibilitou isso. Ainda
voz nos desdobramentos das suas assim, a participação deles ocorpesquisas, por isso, a participação reu numa intensidade muito boa.

Os documentários sobre educação
estão em alta dentro e fora do
Brasil atualmente. Filmes como
Quando Sinto que Já Sei (2014)
e A Educação Proibida (2012)
são exemplos disso. Por que você
acha que isso está acontecendo?
Acho que as pessoas estão percebendo que há algo de errado
com o que chamamos de Educação,
de escola.
Por que os alunos não têm interesse na escola? O que pode ser
feito para que a escola seja um
lugar de desejo dos alunos? Por
que os alunos não podem participar mais, ter mais autonomia nos
seus processos formativos formais?
Acredito que muitos professores,
educadores e pesquisadores têm
feito esses questionamentos. As
pessoas, e não é apenas no Brasil,
estão querendo respostas para essas e outras perguntas acerca dos
processos educacionais. Essas, de
certa forma, são as respostas que
o Casulo busca nas vozes desses
alunos que fazem pesquisa.

isso, o seu principal compromisso
é beneficiar, de alguma forma, os
sujeitos da escola. Alunos, professores, gestores, pesquisadores.
Por esse motivo, nosso objetivo
agora é fazer com que o documentário chegue em todas as Escolas Públicas da Bahia e, quem
sabe no futuro, do Brasil. Portanto,
estamos buscando apoio financeiro
para produzir kits do filme (DVD
com texto informativo) para distribuir em todas as escolas baianas.
Logo depois de participarmos
dos festivais de cinema e eventos científicos, vamos disponibilizar o documentário no site do
filme na internet, pois queremos
que o maior número de pessoas
possível tenha acesso ao filme.
Qual é a mensagem que você
deixa para as pessoas que assistirem ao Casulo?

O Casulo é a mensagem. E essa
é a grande magia do documentário.
Não há algo que alguém diga que
possa dar conta das possibilidades
de mensagem do Casulo. Por isso,
eu espero que as pessoas se apropriem do Casulo da melhor maneiE agora, quais são os próximos ra possível. Eu espero que o Casupassos do Casulo?
lo inspire os seus espectadores,
inspire os sujeitos da escola, asO Casulo é um produto de pesqui- sim como os alunos-pesquisadores
sa científica em Educação e, por da Educação Básica me inspiraram.
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*O COLETIVO CASULO
é formado por JORDAN MENDES
e os seguintes alunos-pesquisadores do projeto “A Rádio
da Escola na Escola da Rádio”:
JEAN BISPO·WESLEI SILVA·ISLA MONTEIRO
EVERTON ASIS·LARISSA FALCÃO·KIARA MEDEIROS
FERNANDA PORTELA·DANILO RODRIGUES
CAROLINA MIRANDA·JÉSSICA FIGUEIREDO
ALESSANDRA CARVALO·LUIZA VITÓRIA SOUZA

PARA VER OS VÍDEOS DO CASULO ACESSE
O SITE OFICIAL:
www.casuloofilme.uneb.br

