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RESUMO

O objetivo desse projeto de pesquisa é o de compreender a formação dos discentes dos cursos de licenciatura da UEMG Ibirité no tocante ao processo de recepção da linguagem

audiovisual, sobretudo quanto às suas representações ideológicas. Além disso, procuramos entender a força retórica das mídias televisiva, jornalística e das novas mídias digitais

na formação desses discentes, analisando como tais dispositivos operam processos de semiotização na construção de suas experiências estéticas, ideológicas e discursivas. Por

fim, procuramos observar a aptidão dos alunos em relacionar as interfaces da praxiologia educacional à cultura imagética. O professor orientador tem franqueado à comunidade

acadêmica um curso no qual tem sido observada a experiência de recepção, por parte dos alunos, do conteúdo fílmico, a partir de discussões de produções audiovisuais. O

propósito do curso tem sido o de promover uma abordagem sobre a vivência no contexto das escolas tendo como recorte a questão da alteridade. O nome desse curso é “Um

corpo na escola: a liturgia escolar e a capilarização da biopolítica vistas pelas lentes do cinema”. O objetivo é captar, a partir de uma análise de discurso, as percepções e as

experiências dos alunos em relação aos teores de filmes e das posições ideológico-valorativas desses discentes em face de assuntos associados à diversidade sociocultural e à

cidadania, sobretudo daqueles mais rotineiras no ofício pedagógico. Tomamos como referência para a apreensão da narrativa do progresso da linguagem cinematográfica A

história do cinema – uma odisseia, respeitável série escrita e dirigida por Mark Cousins. Além disso, temos nos orientado por autores como Rosália Duarte, Pierre Bourdieu,

Michel Foucault, Walter Benjamin, Jacques Aumont, Jean-Claude Bernadet, Jean Claude Carrière, Ismail Xavier, etc – os quais permitem uma concepção mais vívida do

desenvolvimento da sétima arte.
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