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Para além da moldura:  
relato de uma experiência com a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu  

Leonardo Motta Campos 
Artista/educador do Núcleo Experimental de Educação e Arte 
 
 
 

A Escola Livre de Cinema, inaugurada em 2006, é a primeira escola de audiovisual da Baixada 

Fluminense. Sua metodologia articula três conceitos – o corpo, a palavra e o território – como 

elementos de expressão da imagem e do som. Seu conteúdo pedagógico aponta para o domínio 

das técnicas e para o encorajamento estético, no sentido de estimular a criação e a produção 

audiovisual.  

Em novembro de 2011 o Núcleo 

iniciou uma parceria com a escola 

através do projeto Irradiações, visando 

à aproximação do l com este 

centro de formação de jovens na 

baixada. A escola desenvolve através 

da linguagem do audiovisual um 

importante trabalho educativo 

potencializador e multiplicador de 

vozes, promovendo um espaço de 

debate e construção de conhecimento 

e conscientização para a população de Nova Iguaçu, tendo como foco as condições de vida no seu 

entorno.  

 

As afinidades entre as instituições ELC e Núcleo Experimental estreitaram-se a partir do 

reconhecimento de interesses comuns de incorporar o entorno de seus territórios para dentro 

tanto das discussões teóricas quanto das ações práticas. Com as experiências no l, os laços 

inaugurados entre nossas instituições foram consideravelmente fortalecidos, essas afinidades 

conceituais se multiplicaram em afetividade mútua. Até o momento foi possível realizar um 

encontro no dia 2 de dezembro, em que um grupo de vinte estudantes da Escola Livre, 

acompanhados de seus professores, puderam conhecer o l e sua coleção.   
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Como desdobramento da visita ao museu, os alunos iniciaram o processo de um curta-metragem 

elaborado em stop-motion, técnica de animação que utiliza a fotografia para criar a ilusão do 

movimento. 

 

Foi também explorada com sucesso uma outra dimensão dessa afinidade, que diz respeito ao meu 

trabalho como artista e à concepção de uma atividade para o ELC. Como artista-educador do 

Núcleo Experimental desenvolvo a proposta Para além da moldura, uma ação fotográfica em que 

os participantes caminham com molduras vazadas pelo interior e exterior do l, exercitando 

diferentes recortes do espaço real. Esta ação/concepção é desdobramento da minha própria 

prática artística, na qual venho trabalhando com recorte e deslocamento de paisagens com uso da 

fotografia. Entretanto, quando essas práticas artísticas são oferecidas como experiência para o 

campo da educação dentro de uma instituição museológica, é de supor que se façam novos usos e 

sentidos dessas ações experimentais atingindo novos resultados surpreendentes. Este foi o caso 

da visita do ELC ao l. 
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Nesse novo contexto, propus ao grupo da ELC uma atividade com uma moldura vazada como 

elemento de recorte do espaço. Esta proposta abriu um rico universo de discussões que envolve 

séculos da história da arte, principalmente da pintura e, mais recentemente, da fotografia. Porém, 

o fator determinante dessa escolha é associá-la à arquitetura vazada do l concebida por 

Affonso Eduardo Reidy. Várias sinergias foram imediatamente exploradas, desde o entendimento 

da edição de um filme ao próprio recorte da paisagem da cidade do Rio de Janeiro, Baía da 

Guanabara, do Pão de Açúcar e seu entorno. Dessa forma, também foi introduzida uma rica 

história da concepção arquitetônica do l, projetada pela visão do Reidy há cinquenta 

anos. Passeando e explorando coletivamente com as molduras o entorno do museu, de forma 

criativa e lúdica, os estudantes do ELC, por meio da atividade proposta Para além da moldura, 

também recortaram a paisagem em diferentes ângulos e, ao mesmo tempo, puderam conversar 

sobre as ideias e princípios modernistas da arquitetura.  Esta experiência criativa e pedagógica 

abriu para esses estudantes o olhar para novos modos de ver e perceber o mundo. 

 

A Escola Livre de Cinema participou dessa ação em sua primeira visita ao museu; entretanto, por 

ser uma escola de audiovisual, o desdobramento dessa experiência superou as expectativas, 

gerando a produção de um curta-metragem. Neste vídeo, os alunos aparecem atravessando essas 

molduras vazadas. Ao visitar as galerias de exposições e os jardins, escolhiam-se locações para o 
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registro da ação. Os alunos ora entravam, ora saíam das molduras. Além disso, realizou-se uma 

série de retratos dos alunos com molduras dentro da exposição Genealogias do Contemporâneo. A 

moldura aqui não é mais um limite intransponível, e sim um portal, que permite atravessar 

mundos e tempos. 

 

A presença da ELC no l foi muito importante para apontar possíveis horizontes para o 

programa Irradiação. Pois foi possível construir uma resposta poética-artística e pedagógica a 

partir do encontro de interesses e objetivos comuns entre uma instituição educativa e o Núcleo 

Experimental, envolvendo o uso de diferentes linguagens artísticas. Como artista-educador e 

mediador dessa parceria pude perceber o envolvimento e o prazer dos estudantes da escola ao 

visitar o museu. Ressalto a adesão do corpo coletivo da ELC, assim como o desejo e dedicação por 

parte dos coordenadores de estreitar mais ainda os laços entre as instituições, propondo futuras 

ações em parceria.  

 

Esta é uma parceria que se inicia com 

um processo criativo inesquecível, e, 

fundamentalmente, deve-se investir no 

seu fortalecimento ainda maior para o 

ano de 2012.  Estes últimos meses de 

2011 foram decisivos para encontrar 

para além da moldura do museu um 

território amigo, onde sobre esses novos 

laços afetivos surgem novas visões e 

vozes sobre arte, mundo e vida. 

 

     

 

 

O Núcleo Experimental de Educação e Arte, patrocinado pela Petrobras e Unimed-Rio, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado 

do Rio de Janeiro (ICMS) e da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), é formado por uma equipe de artistas, educadores e 

produtores culturais que atuam no sentido de resignificar o l como lugar de criação coletiva e território de compartilhamento de 

múltiplas vozes, onde são pensadas de forma experimental as relações entre produção artística moderna e contemporânea, patrimônio 

cultural e o papel histórico e simbólico do museu na cidade do Rio de Janeiro.    

 

www.nucleoexperimental.wordpress.com 
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