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Ao longo das duas últimas semanas,
trouxemos diversas publicações nas
nossas redes sociais com curiosidades
sobre o curta-metragem Apenas o que
você precisa saber sobre mim. A
produção aborda a relação da
personagem protagonista transexual
Laura com o skatista cisgênero Fábio.
Durante todo o processo do filme, a
equipe de produção e direção, que é
cisgênera, entendeu que, ao falar do
outro e de um lugar que não é seu
lugar de fala, é preciso ética e
cuidado e, sobretudo, é preciso estar
aberto ao diálogo.

1- Você já pensou como é
importante priorizar os lugares
de fala de pessoas que são
invisibilizadas?

2- A forma como eu me vejo é
como os outros me veem e viceversa?

3- Como seria estar na pele, no
corpo e nas situações de vida do
outro?

4 - Eu espero que os outros
tenham os mesmos desejos, gostos
e ideias que eu?

1) “Quem sou eu”?
Confeccione tiras de papel com os
nomes de cada participante do
jogo. Embaralhe as tiras e cole-as
com nomes trocados nas testas
dos outros participantes, sem que
estes vejam o nome que está na
sua tira. Cada um tentará adivinhar
“quem sou eu?” por meio de
perguntas
aos
demais
participantes,
como
as
características da personalidade
ou atitudes próprias daquela
pessoa cujo nome poderá estar na
tira de sua testa.

2)
Aquela(s) história
Escolha
uma
história
cômica/dramática/assustadora
que
todos da família ou grupo de amigos
vivenciaram. Após eleger a história, cada
membro da família ou amigo deverá
escrever a sua versão de roteiro desta
história, incluindo a descrição detalhada
dos “elementos de cena, personagens,
falas e impressões” que cada um registrou
sobre o acontecimento.

Cada participante passa ao outro
sua versão de roteiro para leitura em
grupo. Ao final, deverão construir
uma única versão do roteiro que
incorpore detalhes ou partes de
todos os roteiros, chegando a uma
história em comum.

3) Trocando de personagem
Agora, utilizando a versão final do roteiro
elaborado
no
último
exercício,
os
participantes irão trocar de personagem,
preferencialmente, de forma que envolva a
troca de gênero e de idade. Prepare a
câmera e experimente uma reconstituição
dessa história, incorporando a forma de
andar, gesticular, falar, entre outros, do
personagem que irá interpretar.
Como exemplo, há diversos filmes bastante conhecidos que se desenvolvem a partir
deste mote: acordar um dia no corpo de um outro, mas com a mesma personalidade.
Envie para nós a gravação da cena pelo e-mail: agendamentomis@fcc.sc.gov.br

4)
Você decide
Em um grupo de pessoas (familiares/amigos), cada um vai escrever
um determinado conflito que vivenciou em particular, como agiu e o
que falou, sem se identificar. Embaralhe as histórias e distribua uma
para cada participante realizar a leitura no grupo e para que
tentem adivinhar quem escreveu e vivenciou cada história. Agora,
proponha que cada um escreva uma outra versão das histórias e
proponha uma outra forma de agir e falar, diferente da original e
que construa um outro desenlace final a partir do mesmo conflito
inicial.

Após
a
realização
exercícios, pergunte-se:

dos

1- Eu costumo rotular as pessoas
pelo jeito de vestir, falar, agir e
pensar?
2- Como é estar no lugar do outro?
3- Os outros guardam as mesmas
lembranças e percepções que eu
sobre uma mesma história?
4- A mesma história pode ser
contada
de
forma
diferente
dependendo de quem a conta?

5- É possível uma única versão ou podem
existir diferentes versões sobre a mesma
história?
6- Qual é a contribuição de um ator para
um personagem? Quanto ele empresta de
si mesmo ao representar o “outro”?

7- Você já pensou como é não se
identificar com gênero designado ao
nascer?

Notas Técnicas
REVELAÇÃO DO PERSONAGEM

“A revelação da
verdadeira
personagem
em
contraste
ou
contradição com a caracterização é
fundamental para toda boa estória.
A
vida
ensina
esse
princípio
fundamental: o que parece não é o
que é. As pessoas não são o que elas
parecem ser.” (McKee, Robert, em
STORY, 2006, p.107)

CONTAR HISTÓRIAS
“A prática de contar histórias é bem antiga. Remonta à época em que as
pessoas sentavam-se em torno da fogueira para ouvir histórias que
falavam de vivências, conquistas e conhecimentos adquiridos pelo
grupo. Assim, foi possível preservar tradições, valores, refletir sobre o
presente e apontar transformações, contribuindo para a formação de
identidades.”
Disponível em: <http://www.multirio.rj.gov.br/media/PDF/pdf_2110.pdf>

CONTAR HISTÓRIAS
“Hoje, com o avanço tecnológico na transmissão de dados e
com as novas facilidades de comunicação, as narrativas
audiovisuais ocupam espaço significativo no nosso dia a
dia, caracterizado por uma expressiva circulação de
mensagens.”

Disponível em:
<http://www.multirio.rj.gov.br/media/PDF/pdf_2110.pdf>

CONTAR HISTÓRIAS
“Uma história é contada em um tempo imaginário de acontecimentos
reais ou fictícios, encadeado pela ordenação das cenas. Ao narrar, são
feitas escolhas. Escolhe-se quem atua, em que lugar e época, em que
velocidade e ritmo, com que episódios, obstáculos e desfecho se
estrutura a história. É a interferência do diretor na construção da
mensagem audiovisual, recriando a realidade sob o seu ponto de vista,
utilizando-se, para isso, de recursos específicos do meio, como
enquadramento, iluminação, corte e efeitos especiais.”
Disponível em: <http://www.multirio.rj.gov.br/media/PDF/pdf_2110.pdf>

LUGAR DE FALA
“[...] a ideia do lugar de fala tem como objetivo oferecer visibilidade a
sujeitos cujos pensamentos foram desconsiderados durante muito
tempo. Dessa forma, ao tratarmos de assuntos específicos a um grupo,
como racismo e machismo, pessoas negras e mulheres possuem,
respectivamente, lugar de fala. Isto é, podem oferecer uma visão que
pessoas brancas e homens podem não ter.
Disponível em: <https://www.politize.com.br/o-que-e-lugar-de-fala/>

LUGAR DE FALA
“O lugar de fala traz, na sua essência, a consciência do papel do indivíduo nas

lutas, criando uma lucidez de quando você é o protagonista ou coadjuvante
no cenário de discussão. Não há silenciamento de vozes, na verdade é
justamente nesse ponto que queremos avançar. Traz uma liberdade para cada
grupo se reconhecer e entender em qual espaço se encontra conforme o
processo de organização e falar com propriedade a partir dele.”
Disponível em: <https://www.politize.com.br/o-que-e-lugar-de-fala/>

Envie seus comentários, sugestões, dúvidas, registros em vídeos ou
áudios produzidos a partir da realização dos exercícios aqui propostos
para o e-mail: mis@fcc.sc.gov.br, caso queira que sejam incorporados a
esse material e divulgados por meio de nossas redes sociais.
Professores de todas as áreas do conhecimento, temos um canal
exclusivo de atendimento e colaboração dedicado a vocês:
agendamentomis@fcc.sc.gov.br
Sua participação é importante para nós!
O Cinema ou o Audiovisual não são apenas meios de aprendizagem,
mas algo em si a serem estudados!

Produção:
Ana Lígia Becker
Administradora do MIS-SC
Cândido Detoni Gazzoni
Técnico em Atividades Culturais MIS/SC
Jenniffer Borges
Estagiária de Museologia
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