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as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 

terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 
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“Mas há uma verdade que o cinema de ficção não pode 
capturar: a autenticidade da vida tal como vivida.” 

(Edgard Morin) 
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RESUMO  

 

A dinâmica da sociedade contemporânea determina uma produção acelerada de 
imagens em movimento, postadas, a cada segundo, em sites na internet, trazendo 
representações de cenas cotidianas das muitas culturas espalhadas pelo mundo. 
Nos contemporâneos espaços educacionais formais, as tecnologias 
contemporâneas, nem sempre das mais atualizadas, embora entrem pela porta da 
frente, não espelham as práticas pedagógicas, nem as culturas que compõem os 
espaços das salas de aula. Essa marcada contradição, nas práticas educacionais, 
motivou o presente estudo, o qual objetivou um traçado de perspectivas para uma 
educação pautada no audiovisual, visando ampliar as discussões acerca das 
relações entre cinema documentário e Educação, considerando a linguagem 
cinematográfica e seus significados no espaço educativo. Nessa esteira, algumas 
questões se apresentaram: Como se processou a construção histórica do cinema 
educativo, principalmente no Brasil?  Por que o cinema ainda não entrou, de fato, na 
escola, se implicando nas metodologias dos processos de ensino aprendizagem?  
Quais são os códigos da linguagem do filme documentário? Quais os discursos 
impregnados nos filmes documentários?  Qual o diálogo estabelecido entre o 
espectador e o filme documentário?  Por que transformar a leitura e escrita do filme 
documentário, nos espaços educacionais, em movimentos de aprendizagem e de 
pesquisa? A metodologia, inspirada no próprio objeto de estudo, o cinema 
documentário, escolha determinada por ter como mote a vida e seus espetáculos 
cotidianos, adequado  para os constantes diálogos  com os espaço educacionais,  
referendou-se no Contra o método de Paul Feyerabend , em estudos sobre o 
discurso, na voz, principalmente, de Fernandes (2007) e Orlandi (2005), na análise 
fílmica, na voz de Jacques Aumont e Michel Marie (2011); Goliot-Lété e Francis 
Vanoye (2010) e na dialogia proposta por Bakhtin. Configurada a  pesquisa como  
bibliográfica e histórica, o texto investiu em: apresentar entendimento acerca das 
relações do cinema nos espaços educativos; explicitar a gramática fílmica, 
entendendo sua importância para uma melhor leitura audiovisual; apresentar leitura 
e escrita de imagens em movimento, dialogando com a teoria. Disso resulta a 
compreensão de que o cinema documentário pode povoar os espaços educacionais, 
dinamizando processos educativos, a favor dos estudantes, sempre. 
 
Palavras-chave: cinema documentário – cinema educativo – espaços educacionais 
–  educação audiovisual 
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educational setting:  prospects for an audiovisual education. 203 f. il. 2012. Tese 
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2012. 
 

ABSTRACT 
 

The dynamics of contemporary society determines an accelerated production of 
motion pictures, posted, all time, on websites, bringing depictions of daily scenes of 
many cultures around the world. In contemporary formal educational spaces, 
contemporary technologies are not always the most current, while entering by the 
front door, do not reflect the pedagogical practices or cultures that make up the 
spaces of classrooms. This marked contradiction in educational practices motivated 
the present study, which aimed to tracing prospects for a guided education in 
audiovisual, aiming to expand the discussion about the relationship between 
documentary filmmaking and education, considering the cinematic language and its 
meanings in the educational space. On this track, some issues are presented: How 
sued the historical construction of educational cinema, especially in Brazil? Why the 
movie is not indeed in the school yet, implying itself the methodologies of teaching 
learning? What are the the language’s codes of documentary film? Which discourses 
are  impregnated in documentary films? What dialogue have between the viewer and 
the documentary film? How transform the reading and writing of the documentary film 
in educational spaces for learning and research movement? The methodology, 
inspired in the very object of study, the documentary film, was chosen as a motto for 
having life and its everyday spectacles suitable for constant dialogue with the 
educational space and is endorsed in Against Method by Paul Feyerabend, in 
discuss studies, mainly in the voice of Fernandes (2007) and Orlandi (2005), in film 
analysis through the voice of Jacques Michel Aumont and Marie (2011); Goliot-Lété 
Vanoye and Francis (2010) and in the dialogism proposed by Bakhtin. The  research 
was been configured as a bibliographical and historical one, the text itself has 
invested in: present understanding of the relationship of cinema in educational 
spaces; explain the movie grammar, understanding its importance for better 
audiovisual reading; introduce reading and writing of images in motion, talking with 
theory. This leads to the realization that documentary filmmaking can enter school, 
streamlining educational processes for students forever. 

 
Keywords: documentary cinema - educative cinema - educational spaces - 
audiovisual education 
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RÉSUMÉ 
 

 
La dynamique de la société contemporaine détermine une production accélérée 
d’images en mouvements, postées à chaque second aux sites internet, en apportant 
des représentations de scènes quotidiennes des plusieurs cultures diffusées dans le 
monde. Dans les contemporains espaces éducatifs formels, les technologies 
contemporaines ne sont pas toujours les plus actualisées, malgré qu’elles rentrent 
par la porte principal, elles ne sont pas les exemples, le miroir, des pratiques 
pédagogiques ni des cultures qui composent les espaces des classes, des cours. 
Cette saillante contradiction des pratiques écolières a motivé mon étude, lequel a 
objectivé le traçage de perspectives pour une  éducation sillonné vers l’audiovisuel, 
menant accroître les discussions vis-à-vis les relations entre le cinéma documentaire 
et l’éducation, considérant le langage cinématographique et ses significations dans 
l’espace éducatif. Dans cette foulée, certaines questions se présentaient: Comment 
a été la construction historique du cinéma éducatif, principalement au Brésil? 
Pourquoi le film n'est pas encore intégré, en effet, à l'école secondaire, se 
mélangeant avec les méthodologies des processus d'enseignement et 
d’apprentissage ?  Quels sont les codes du langage du filme documentaire ? Quels 
sont les discours imprégnés dans les films documentaires? Quel est le dialogue 
établi entre le spectateur et le film documentaire ? Pourquoi transformer la lecture et 
l´écrit du filme documentaire dans les espaces éducatifs en mouvements 
d’apprentissage et de recherche ? La méthodologie inspirée du propre objet d’étude, 
le cinéma documentaire, choix déterminé par avoir la vie de la devise et de ses 
quotidiens, approprié pour un dialogue constant avec l'espace éducatif, a pris comme 
référence le Contra o método de Paul Feyerabend et aux études sur le discours, de 
la voix, principalement de Fernandes (2007) et Orlandi (2005) et dans l’analyse 
filmique, de la voix de Jacques Aumont et Michel Marie (2011) et Goliot-Lété et 
Francis Vanoye (2010). Toute l’étude s’établie, principalement, de la dialogie 
proposée par Bakhtin. A partir d’une recherche bibliographique et historique, le texte  
a investi en : présenter une compréhension au sujet des relacions du cinéma dans 
les espaces éducatifs. Expliquer la grammaire du filme comprenant son importance 
pour une meilleur lecture audiovisuelle. Présenter la lecture et l’écrit d’images en 
mouvements en dialogant avec la théorie. Le choix du cinéma documentaire comme 
objet d’étude a été déterminée par la simple raison qu’il prend comme mots clefs la 
vie et ses spectacles quotidien, ainsi se transforment adaptés à la construction d’un 
constant dialogue avec les espaces éducatifs. Dorénavant aboutissant à la 
compréhension que le cinéma documentaire peut peupler l’école, en dynamisant les 
processus éducatifs, en faveur des étudiants, toujours. 
   
Mots clefs: cinéma documentaire – cinéma éducatif – espaces éducatifs  - 
éducation audiovisuelle 
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 INTRODUÇÃO 

 

1. ATENÇÃO... GRAVANDO!!!... 
 

 “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça...” o comando de Glauber Rocha virou o 

lema de jovens da década de 60, que saíram por aí retratando o Brasil e o mundo, tentando 

entender a realidade em que viviam. O comando cabe em qualquer época, e o cinema nasce 

com essa característica de tentar apresentar culturas, aproximar tradições, mostrar lugares e 

cotidianos de povos, por vezes, distantes ou próximos entre si, em quilômetros e costumes. 

Mediante ficções e documentários, o dia a dia sempre foi devassado por lentes ávidas em 

capturar o estranhamento de um mundo de final do século XIX e início do século XX, que ia 

se configurando num cenário político e social de fundamental importância mundial, tendo 

como pano de fundo a revolução tecnológica. Entre capitalismos, socialismos, e outros ismos 

relacionados ou não com eles – neoliberalismo, catolicismo, protestantismo, espiritismo, 

judaísmo, misticismo, fanatismo – paisagens, lutas de classe, golpes de Estado, tradições, 

revoluções tecnológicas se insinuam aos cineastas, os quais, mexendo nas estruturas, fazem 

com que, através de imagens intencionalmente projetadas, pessoas pensem e se entreguem ao 

prazer de ver o que veem.  

No atravessar do tempo, na constante reprodução imagética das histórias que 

aconteciam no mundo, e das histórias inventadas para serem reproduzidas em imagens em 

movimento, o cinema foi se fortalecendo, virando arte, virando educação. Não tardou 

aparecer os escritos sobre a sua função educativa, e como não poderia deixar de ser, também 

sobre a sua função manipuladora de atitudes e comportamentos. As produções bibliográficas 

buscavam apresentar compreensões acerca do que era o cinema, quais os seus efeitos. Assim, 

russos, italianos, brasileiros, franceses, ingleses, canadenses, estadunidenses, alemães, 

escreveram suas teorias e utilizaram o cinema com a finalidade para educação. Houve a 

criação de institutos de cinema educativo, a exemplo do Instituto L’Unione Cinematográfica 

Educativa - LUCE , na Itália, e do Instituto Nacional de Cinema Educativo – INCE, no Brasil. 

Quanto à finalidade dos filmes no âmbito educativo, alguns, como o cineasta russo Dziga 

Vertov, usaram o cinema para apresentar fragmentos da vida real, suas histórias e 

contradições, passando pelo cotidiano dos trabalhadores e formando um mosaico de imagens 

distribuídas de forma poética e profunda provocando reflexões críticas sobre a dinâmica da 

vida, e outros usaram os filmes para manipular pessoas, como os filmes do LUCE que 
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serviam ao governo de Mussolini para inculcar valores do nacionalismo fascista, ao gosto e 

desejo do poder constituído. No percurso histórico, percebe-se que desde sempre o cinema foi 

colocado no meio de um campo de batalha: diversão, veículo para cooptar pessoas, 

instrumento de educação e, às vezes, tudo isso ao mesmo tempo. Seus papéis são diversos e 

sua competência reconhecida. 

É nessa configuração, que se parte para entender o uso do cinema pelo viés da 

educação. Como transformá-lo em instrumento de aprendizagem e de pesquisa? Como 

construir um olhar atento às manipulações imagéticas? O que nos inquieta, inicialmente, é o 

fato de que, se o cinema educativo foi discutido, se institutos foram criados, se a importância 

do audiovisual na educação foi defendida por diversos autores, por que o cinema até então 

não entrou, de fato, na escola? Não se impôs às metodologias dos processos de ensino 

aprendizagem?  Por que o filme ainda é visto com olhar enviesado pelos educadores? Como 

se processou a construção histórica do nosso cinema educativo? Por certo, não teremos 

respostas imediatas, objetivas e razoáveis para essas inquietações, as quais ficarão ecoando, 

em nossa mente, por um tempo ainda... Mas, e nos dias de hoje? Qual a sua configuração e o 

que faz com que seja importante pesquisar cinema na educação? 

 

1.1 OS DIAS ATUAIS E OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DO AUDIOVISUAL 

 

 É deveras comum, hoje, em muitos lugares, nos depararmos com alguém com uma 

câmera fotográfica na mão, um celular, um computador com acesso à internet, na rua, no 

restaurante, em casa, no trabalho. Tudo é motivo para captação e criação de imagens. Assim, 

o mundo contemporâneo vive e se perpetua em instantâneos momentos flagrados por pessoas 

em seu cotidiano. E nesse mundo hodierno, em diferentes culturas, o cotidiano também 

engloba o virtual e está sendo escrito a partir dele. Em segundos, milhões de imagens são 

produzidas. Em alguns instantes, fotografamos, filmamos, nos divertimos. Graças ao avanço 

tecnológico, convive-se hoje com imagens em tempo real, no que se refere ao flagrante da 

vida. Vive-se um tempo em que cada qual é protagonista de seus filmes. A representação de 

cada um, eternizada pela máquina, deixa ressoar histórias pessoais pelos anos que passarão. 

Somos cada vez mais eternos, saímos de estar apenas na lembrança (mente) e entramos em 

várias formas de imagens que se perpetuarão, e onde viveremos para sempre, ao menos, até 

que essas sejam perdidas entre pendrives, cartões de memória, hds. 
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 Andréa Barbosa e Edgard Cunha (2006, p.54-55), sendo chamados para a conversa, 

ampliam a significação da imagem para o mundo contemporâneo, quando evidenciam que  

a imagem sempre esteve presente na experiência humana se a entendermos 
como qualquer representação da “realidade”. No entanto, no mundo 
contemporâneo, ela se tornou o centro das formas de fruição do mundo – 
está nas ruas, nas casas, no céu, nas roupas, nos jornais, nos carros, 
formando uma espécie de banco de referências para a construção da 
experiência cotidiana. A comunicação se estabelece por meio de signos e 
estes se transformam culturalmente em significações. As representações são 
justamente as manifestações exteriores dessa significação construídas pelos 
indivíduos em seu fazer cotidiano. 

 Se a imagem é o centro das mais variadas manifestações, essas escritas e suas 

respectivas leituras deveriam ser importantes nos espaços de educação, de aprendizagens, para 

que seus integrantes participem da dinâmica da vida, de forma a trazer discussões, e 

entendimentos acerca dessa linguagem e suas implicações. Se forem atreladas as 

visualizações das transformações cotidianas aos espaços de aprendizagem, por certo, teremos 

leitores críticos de imagens, ou, pelo menos, com o olhar mais aguçado. E o cinema, do tipo  

documentário, se devidamente trabalhado nos espaços educativos, pode vir a ser um veículo 

de escrita e leitura de memória e história, um exercício de leitura e escrita de culturas. 

No entanto, na contramão da “festa da imagem”, observamos que o espaço educativo 

formal, apesar de estar inserido num mundo que se comunica, cada vez mais, através de 

imagens, ainda hoje continua resistente a essa linguagem, quase tanto quanto o foi quando o 

cinema foi pensado para a educação. Carvalhal (2008) traz a informação, a partir de 

entrevistas realizadas com professores da década de 50 à 80, de que muitos não utilizavam o 

filme por medo, por falta de prática, por achar que estariam “enrolando”,  ao invés de dar 

aula. E isso ainda não foi desmitificado: a ideia de que o professor que usa vídeo, na verdade, 

não quer dar aula. É evidente que assim formula quem concebe uma aula como espaço formal 

de monólogo, no qual apenas o professor fala, e traz oralmente todo o conhecimento, 

pressuposto que ainda permeia, e muito, o imaginário educacional. Com isso, os docentes 

utilizam, muitas vezes, o vídeo como uma ferramenta que vem complementar o código 

linguístico, inibindo a possibilidade de capacitação para leituras do mundo através da 

imagem. Tal fato é estranho, pois no desenvolvimento da criança, fala e imagem permeiam o 

imaginário, antes mesmo de sua apropriação dos códigos da língua escrita. Isso lembra um 

trecho da crônica de Carlos Drummond de Andrade1, Como comecei a ler: “Papai era 

assinante da ‘Gazeta de Notícias’, e antes de aprender a ler eu me sentia fascinado pelas 

                                                
1 http://escrevivendoluz.blogspot.com/2008/11/como-comecei-escrever-drummond.html 
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gravuras coloridas do suplemento de domingo”. O subsequente dessa crônica nos informa que 

isso ocorreu até o momento em que ele foi para a escola e desvendou o segredo das letras, 

deixando assim, de lado, o texto imagético. A educação formal considera pouco, 

pedagogicamente falando, a oralidade, por priorizar a escrita, e coloca a leitura de imagem em 

último plano, desconsiderando que são esses três elementos que mais se complementam nos 

processos de comunicação e de leitura e produção sobre coisas e mundos.  

Mas filmadoras, máquinas fotográficas e computadores estão entrando nos espaços 

educativos. Ministrando curso de edição de vídeo para professores do Estado da Bahia, 

constatei que algumas escolas públicas da capital e do interior têm esses equipamentos. São 

materiais que ainda são utilizados timidamente pelos professores e alunos, que apesar do 

encantamento com tal possibilidade de criar um filme, acaba tendo como entrave a falta do 

exercício de uma “alfabetização imagética”, a falta do ver filmes, fotografias, imagens, e de 

entender sua dinâmica. Com isso, os vídeos produzidos em sala de aula, muitas vezes, apesar 

de esforços dos docentes e discentes, caem em reproduções de personagens da cultura de 

massa televisiva, deixando passar, muitas vezes, a oportunidade de se trabalhar a imaginação, 

na criação de novas formas e transgressões dos formatos impostos, bem como servir como 

crítica, denúncia, debate, documento da realidade em que vivem e do contexto histórico 

educativo trabalhando, assim, a perspectiva de autonomia. Uma crítica feita pelos professores 

é que estes equipamentos chegam sem nenhum apoio pedagógico, sem um suporte, sem uma 

orientação. Tudo isso suscita questionamentos: Será que apenas enviar o equipamento para a 

escola pode ser considerado inclusão digital? Quem disse que os cursos de graduação 

preparam seus profissionais para o uso das tecnologias contemporâneas? Em que lugar a 

formação do professor contempla a aprendizagem das tecnologias contemporâneas e das 

leituras de imagens e imagens em movimento? 

No entanto, os movimentos sociais, que também trabalham no âmbito da educação, 

estão utilizando, cada vez mais, essas tecnologias de forma a fazer resistência ao sistema 

econômico e social que vem abrindo fendas maiores no que se refere às desigualdades. A 

facilidade em divulgar imagens, hoje, é um grande aliado dos grupos sociais que podem, de 

forma muito mais rápida, divulgar a realidade em que vivem para todo o mundo.  Circulam, 

por aí, vídeos, produzidos por amadores e profissionais, que retratam a luta, a crítica, a 

indignação e as soluções de uma parcela da sociedade que os sistemas hegemônicos não 

consideram como cidadão. O filme vai dar, também, voz e cara para quem não tem nem 
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carteira de identidade, ou qualquer desses números que insistem em nos codificar e nos 

legitimar como parte oficial da sociedade. 

Em vista das configurações expostas, comecei a pensar no uso do cinema documentário 

na educação, numa perspectiva de alfabetização audiovisual, entendendo o cinema como uma 

linguagem, cuja leitura e escrita, passam por código próprio. E entendendo que o cinema 

documentário constitui-se como importante veículo de leitura e escrita das histórias da vida, 

dos processos de ensino aprendizagem, traço, então, perspectivas de uma educação 

audiovisual. Assim, o que se espera, é que o filme documentário deixe de ser um mero 

instrumento e seja um texto prévio para o exercício da leitura do mundo e de suas 

peculiaridades. Que o cinema, tanto na perspectiva da leitura quanto da escrita, seja um 

exercício para decifrar imagens e desfiar os discursos apresentados no dia a dia. 

 

1.2 O TECER DA PESQUISA 

 

A pesquisa que ora apresento, foi concebido a partir de uma paixão: a imagem, acredito 

que em razão da minha formação em Desenho e Plástica, e, logo depois, pela descoberta da 

fotografia. O cinema sempre foi algo que me afetou; as imagens em movimento nunca 

precisaram pedir licença para entrar em minha vida. Comecei a aprender a editar filmes, a 

filmar, participei e ministrei oficinas, e foi por esse contexto, e pelos sentidos que emergiam 

dessas experiências, que o projeto de pesquisa foi pensado. 

No início da realização da pesquisa, as discussões, nas atividades Projeto de Tese I e II, 

foram interessantes. Os colegas contribuíam o quanto podiam, mas sempre colocavam a 

questão do quão pouco de cinema entendiam, alguns declarando, inclusive, não entender 

nada, o que é modéstia e exagero; todos nós entendemos um pouco de tudo, na 

contemporaneidade. Engraçado é que admitiam adorar frequentar o cinema, mas em relação à 

estrutura de filmes, pensavam não saber nada. O cinema ainda é pensado tomando como 

referência a estética Hollywoodiana, com suas grandes, caras e complexas produções. O 

cinema, que faz parte de um cotidiano de lazer da vida das pessoas, causa estranhamento, 

especialmente, quando falamos de sua estrutura, do modo de fazer. A pesquisa sempre foi 

recebida, em sala, com expectativa de que pudesse abrir a “caixa-preta” do cinema, para que 

ele pudesse ser entendido e utilizado de uma forma mais rica, mais didática, mais eficaz nos 

espaços educacionais. 
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 As apresentações em congressos foram riquíssimas como ponto de reflexão-ação; cada 

vez que divulguei a pesquisa e ideias que nela habitavam, pude retomar o projeto, simplificá-

lo em slides, ver e rever os pontos de vista colocados, assim como, na medida em  que ouvia a 

minha apresentação, fui solidificando e mudando ideias. Para mim, congressos são ricos 

encontros com o outro, esse outro que ganha vida, nome, voz e opinião, e é o espaço onde 

sempre aprendemos. Nas participações dentro e fora do Brasil, percebi muitos estudos 

relacionados a cinema e educação tanto na perspectiva de leitura quanto de escrita, o que 

evidencia não ser a minha uma preocupação isolada. O exercício de apresentação da pesquisa 

me fez rever alguns pontos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a perspectiva da imagem. 

No início, o projeto foi concebido para falar de uma educação imagética, através do cinema e 

de seus discursos. Como interpretá-los a partir somente das imagens? Percebi que estava 

silenciando uma parte importante do cinema, uma inovação bastante celebrada na década de 

30: o som. O cinema requer a observação da luz, cor, forma, teatralidade do corpo, da 

plástica, da expressão, do som, da voz, da música, dos ruídos, do silêncio, que juntos 

compõem o movimento que nos ilude e nos coloca numa outra dimensão de realidade. Dessa 

forma, tentando dar conta desses elementos complexos e que se entranham, a pesquisa se 

transforma em uma perspectiva de uma educação audiovisual.  

 Outro ponto da pesquisa foi a escolha do cinema do tipo documentário por este trazer, 

ainda que em recortes, a realidade: me interessa, dentre os vários elementos deste tipo de 

cinema, a perspectiva dos atores serem pessoas comuns, que representam suas próprias vidas; 

as situações cotidianas, pelo registro audiovisual, ganharem caráter de importância a partir do 

isolamento de ações (humanas, vegetais, animais), evidenciando pequenas partes constitutivas 

do mosaico de atividades que permeiam a existência, as cenas podem ser flagrantes do que 

está  acontecendo dia após dia, constituindo-se como retratos da vida.  

A experiência de orientar memoriais de formação no Projeto Salvador – Licenciatura 

em Pedagogia de professoras da rede municipal de ensino - tornou meu olhar mais sensível 

para as histórias de vida e suas significações nos espaços educacionais. Antes do Projeto 

Salvador eu já adotava escritas de memórias na disciplina Metodologia do Ensino de Desenho 

e Plástica I; recriávamos a história da arte a partir da história de escola de cada estudante. 

Dessa experiência ficou a importância da vida de cada um na construção desse espaço 

sociopolítico e cultural e, referendada em Bakhtin (2003), acredito que a utilização do cinema 

documentário na educação passa por um exercício dialógico, fundamental para os processos 

de ensino-aprendizagem pautado no conhecimento do outro. 
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 Mais um aspecto metodológico da pesquisa foi a adoção de um fio condutor para guiar 

a investigação: a leitura e escrita do cinema documentário, pensado na perspectiva de tê-lo 

como linguagem ativa nos processos educacionais, podem proporcionar não só um olhar 

sensível e crítico-reflexivo do audiovisual e dos códigos que lhe são próprios, bem como a 

criação de espaço-dialógico(entre-lugar) na dimensão da leitura e escrita no âmbito 

sociopolítico e cultural. 

Agregando mais fios ao fio condutor, trago as questões que foram norteadoras da 

pesquisa, de forma hierarquizada, e que proporcionaram a organização dos capítulos: Como 

se processou a construção histórica do cinema educativo, principalmente no Brasil?  E 

baseado no histórico do cinema educativo, por que o cinema, até então, não se impôs às 

metodologias dos processos de ensino aprendizagem?  Quais são os códigos da linguagem do 

filme documentário? E quais os discursos impregnados nos filmes documentários?  E qual o 

diálogo estabelecido entre o espectador e o filme documentário?  Por que transformar a leitura 

e escrita do filme documentário, nos espaços educacionais, em movimentos de aprendizagem 

e de pesquisa? 

Outros fios ainda vieram participar da composição da pesquisa, sob forma de objetivos, 

que assim se expressam: 

- ampliar as discussões acerca das relações entre cinema documentário e educação, 

considerando a linguagem cinematográfica e seus significados no espaço educativo; 

- ampliar, no âmbito acadêmico, o nível de informação acerca da história do cinema 

documentário e suas relações com a educação; 

- ampliar as discussões acerca das relações do cinema documentário e a possibilidade de 

manutenção, crítica, conhecimento, reconhecimento de culturas (incluindo a própria) pelos 

espaços educacionais; 

- e contribuir para as discussões sobre a leitura e escrita do audiovisual nos espaços 

educativos pela via do cinema documentário. 

 Para o acabamento da composição de tantos fios entrelaçados, a metodologia se fez 

presente, e essa já é um fio mais longo... 
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1.3 MONTANDO UMA METODOLOGIA E ESCREVENDO CAPÍTULOS  

 

A escolha de uma metodologia que dê conta do estudo do objeto da pesquisa é sempre 

um momento de difícil escolha, pelas metodologias, por vezes, nos restringir de extrair o 

máximo de possibilidades contidas no objeto pesquisado, e que, só nos damos conta no 

desenvolvimento da investigação. Assim, concordo com Paul Feyerabend (1977, p.29), 

quando ele escreveu: 

Verificamos, fazendo um confronto, que não há uma só regra, embora 
plausível e bem fundada na epistemologia, que deixe de ser violada em 
algum momento. Torna-se claro que tais violações não são eventos 
acidentais, não são o resultado do conhecimento insuficiente ou de 
desatenção que poderia ter sido evitada. Percebemos, ao contrário, que as 
violações são necessárias para o progresso. 

Durante toda a pesquisa, tive Feyerabend e seu livro Contra o Método como norte, e não que 

fosse contra o método, ao contrário, era a favor, mas de um outro método, que desse conta da 

pluralidade representada pelo objeto pesquisado. Sempre estive atenta às explicações 

metodológicas do professor da Faculdade de Educação da UFBA, Felippe Serpa e do seu 

anarquismo comprometido com uma abordagem que, ao contrário de engessar o pesquisador 

em seu frutífero campo de análise, ampliasse seu horizonte a partir de bem pensadas violações 

de métodos.  Em seu livro, Feyerabend aborda não o fim dos métodos, mas, ao contrário, a 

criação, por parte do pesquisador, de seu próprio método, se valendo das mais variadas 

abordagens e selecionando o que melhor cabe para apropriação dos dados da pesquisa. Fiquei 

seduzida por eles, visto que ganharia uma maior liberdade para pesquisar e maior 

flexibilidade na busca de informações que se configurariam dados que viriam compor a 

pesquisa. Ganhei também uma cúmplice perfeita para o desenvolvimento de tal metodologia: 

Mary de Andrade Arapiraca, minha orientadora. 

   Assim, puxando a ponta inicial do rolo de filmes, posso dizer que a pesquisa foi se 

delineando a partir da abordagem da Análise do Discurso. Fiz o curso Dominique 

Maingueneau, li os livros Brandão (2004); Maingueneau (1997); Fernandes (2007); Orlandi 

(2005) e, aos poucos, fui percebendo que, pelos meus objetivos, a Análise do Discurso de 

inspiração francesa não cabia na pesquisa, uma vez que a minuciosidade de análise proposta 

poderia vir a engessar meu objeto. Sobre isso, professora Lícia Beltrão, ao emitir seu parecer 

no ato  da qualificação da pesquisa, considerou o que eu já desconfiava: a abordagem da 

Análise do Discurso seria necessária, mas não absolutamente adequada na produção de 

sentidos, para que não se perdesse a riqueza semiótica do objeto em estudo – filme 
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documentário na educação. Assim é que, a Análise de Discurso foi descartada, mas a leitura 

na perspectiva da discursividade  triunfou. A opção por estudar a teoria e os filmes à luz dos 

elementos constitutivos do discurso, texto, contexto pareceu a mais acertada. Assim, 

impregnada das leituras sobre discursos, e dos discursos da semiótica, pelas leituras realizadas 

de textos de Bakhtin (2003; 2004); Santaella (2011; 2005); Blikstein (1985), assumi 

investigar, dando à pesquisa conotação bibliográfica,  enfatizando a abordagem histórica 

sobre cinema, cinema documentário e cinema educativo, na perspectiva da produção da tese.  

 Falar de cinema como linguagem é falar da gramática fílmica, e pautada nela e no 

estudo dos discursos, um filme foi escolhido e analisado: Crônicas de um verão de Jean 

Rouch e Edgar Morin. Esse filme que retrata o modo de vida de pessoas que vivam em Paris 

no fim da década de 50, me foi apresentado, em aula sobre cinema documentário, pelo 

professor José Serafim, na Faculdade de Comunicação da UFBA. Percebi a importância de 

trabalhar com os discursos de construção social para a análise do filme. Mais tarde, por 

sugestão do mesmo professor, participante da banca de qualificação desta tese, a Análise 

Fílmica foi incorporada à metodologia.  

Em vista disso, a leitura de Análise do filme de Jacques Aumont e Michel Marie (2011, 

p.10) foi assumida, incorporada ao script da pesquisa. Segundo eles,  “o objectivo da análise é 

apreciar melhor a obra, ao compreendê-la melhor. Pode igualmente ser um desejo de 

clarificação da linguagem cinematográfica, sempre com um pressuposto de valorização 

desta.”. Com ela,  fui descobrindo pistas para um melhor aproveitamento da leitura fílmica a 

partir dos seus elementos constitutivos. Incorporei ainda Précis d’analyse filmique de Anne 

Goliot-Lété e Francis Vanoye (2010, p.16), para quem “analyser un film, c’est aussi le situer, 

dans un contexte, dans une histoire. Et si l’on envisage le cinéma en tant qu’art, c’est situer le 

film dans une histoire des formes filmiques”2 , e ampliando, “un film n’est jamais isolé;  il 

participe à un mouvement ou se rattache, peu ou prou, à une tradition. Encore faut-il être 

capable de repérer les figures de contenu ou d’expression permettant de définir le rôle et la 

place de l’œuvre dans ce mouvement ou cette tradition.”3 Desse modo,  as leituras me deram 

direcionamento tanto do ponto de vista histórico da análise fílmica quanto das técnicas.  As 

obras se fizeram importantes para a compreensão da leitura fílmica e enriqueceram, ainda 

                                                
2 analisar um filme, é também situá-lo, num contexto, numa história. E, assim, considerar o cinema como uma 
arte, é situar o filme na história das formas fílmicas. (tradução nossa) 
3 Um filme nunca é isolado; ele participa de um movimento ou está ligado, mais ou menos, a uma tradição. Ele 
deve ainda ser capaz de identificar as figuras de conteúdo ou de expressão permitindo definir o papel e o lugar da 
obra neste movimento ou nesta tradição. (tradução nossa) 
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mais, o meu olhar para a história e para  como ela é contada. Ainda que as noções da análise 

fílmica não estejam explicitadas nos capítulos, elas podem, subliminarmente, ser percebidas 

em todos eles.  

Desde o primeiro rascunho do projeto de pesquisa,  rejeitei a opção de trabalhar com um  

campo criado por mim, especialmente para extrair dados que pudessem validar ou não a 

pesquisa. Optei pela não realização de oficinas para verificação dos dados, e, sim, pela 

“captura de instantâneos”, considerando a espontaneidade, o acontecido e o que está  

acontecendo, já que a pesquisa tem, o documentário, como uma de suas materialidades 

A princípio, uma única experiência seria trazida para análise, o Diálogos em Imagens, 

uma atividade de que  participei como professora,  que  objetivava trabalhar com leitura e 

escrita de documentários. No entanto, muitas outras experiências merecedoras de inclusão 

apareceram no decorrer da pesquisa. Como deixá-las de fora? Na perspectiva de considerá-

las, ouvi, certo dia,  as experiências de pesquisa narradas pela professora Lícia Beltrão que, 

pesquisando escritas, construiu um procedimento metodológico a que chamou  de flagrantes , 

como ela bem coloca em sua tese: 

Queria, enfim, me surpreender com escritas, ser surpreendida por escritas e 
surpreender escritas, ou, em outras palavras, flagrar escritas estampadas, flagrar 
estampas escritas, atitude assumida como um dos procedimentos metodológicos 
da pesquisa que se somava à leitura, como ato produtivo, gesto e atitude 
investigativa  permanentes, sem estabelecer, a priori, os lugares, os espaços, as 
situações, os mercados lingüísticos nos quais elas circulassem, nos quais fossem 
oferecidas e se oferecessem, mas considerando, no momento dos encontros, dos 
flagrantes [...] (BELTRÃO,2006, f. 43) 

Senti-me próxima a essa abordagem; era isso que eu queria: surpreender, me 

surpreender e ser surpreendida pelas imagens em movimento. Pegar os acontecimentos sem 

forjar um espaço para que eles acontecessem, fisgá-los em sua espontaneidade. Então, 

inspirada nos “flagrantes”, dei início ao que chamei de “instantâneos”. Como nas fotografias, 

“congelo”, com a ideia de conservar no texto, as ações vividas por mim, enquanto professora 

que trabalha com leitura e escrita de filmes, bem como as vividas por outros professores e 

alunos que trabalham  nos mais variados projetos que versam sobre leitura e/ou escrita de 

filme documentário, no âmbito da educação, seja nos espaços educativos formais, informais e 

não formais. 

Outra questão relativa à tese diz respeito ao referencial teórico e audiovisual nela  

referenciado. Não damos conta de explicar toda a teoria do outro no nosso trabalho, 

acreditando que o leitor, que ficar curioso por saber mais sobre as teorias utilizadas na tese, 
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bem como ver os filmes que são citados, poderia pesquisar no Google. Preferi, no entanto, 

optar por fazer um blog, como extensão da tese. Assim, o blog Por uma educação 

audiovisual, hospedado no  endereço: http://eaudiovisual.blogspot.com.br, foi criado na 

intenção de compartilhar os dados em sua “forma bruta”, ou seja, alguns textos na íntegra e 

não em pedaços ou interpretações. Assim, o blog contém alguns filmes citados (que estão 

indicados no texto com o símbolo (#), links para teses e dissertações pesquisadas e utilizadas, 

alguns livros e artigos disponibilizados na internet. Desse modo, ampliamos ainda mais a 

possibilidade de diálogo, convidando o leitor para uma possível leitura além da tese bem 

como a sua participação nas minhas escolhas bibliográficas e audiovisuais. A possibilidade de 

respostas, no fim das postagens, deixa espaço aberto para outras sugestões de textos sobre o 

referido assunto, espaço para uma possível discussão sobre o tema e  seus  desdobramentos. O 

desejo é que a tese não tenha seu fechamento na palavra “fim” da última página, mas continue 

viva na dinamicidade que o blog traz, na possibilidade de interação e atualização constantes. 

A tese não termina na defesa, tampouco na entrega do material impresso na biblioteca. A tese 

simplesmente não termina.  

Troquei alguns termos, à medida que fui escrevendo a tese. Senti a necessidade de 

trocar os termos ver/aprender e fazer cinema, por leitura e escrita de cinema, facilitando a 

abordagem de tais processos, e resolvi denominar o cineasta de “fazedor de filmes”, buscando 

uma proximidade maior daquele que dirige os filmes com professores e estudantes na prática 

do ler e, principalmente, escrever filmes. 

No que diz respeito à textualidade, adotei personagens que caminham comigo pela tese, 

um em cada capítulo, tecendo reflexões e questionamentos sobre os temas. São pessoas 

comuns - se é que existe alguém comum nesse “mundo de meu Deus” - que podiam mesmo 

andar pelo nosso cotidiano extraordinário: dois meninos, uma menina, uma moça, um 

cineasta. Personagens que ainda não perderam a mania de fazer perguntas, de explicar e de 

dizer suas verdades. Passeiam alheios às suas condições sociais, indiferentes a olhos  

embaçados que os lançariam a uma possível ignorância. Sem nenhuma cerimônia, eles 

permeiam com suas ideias, por que não dizer, muito requintadas, o texto. Na adoção dos 

personagens, inspiro-me um pouco em Jean Rouch e Robert Flaherty que flertam com a 

ficção para trazer a realidade em sua forma mais espontânea.  

E depois dos fios todos bem enroscados, a tese ficou com a seguinte estrutura: 
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1. ATENÇÃO... GRAVANDO!!!... 

 
De quando a autora apresenta seus personagens 

Começamos a gravar... Nesse capítulo que se configura como a introdução da tese, 

explicito o que me levou a pesquisar cinema documentário na educação e apresento a forma 

como a pesquisa se desenvolveu, o caminhar da pesquisa, a metodologia e de como a tese se 

estruturou. 

 
2  LUZ... OU EM BUSCA DO CINEMA EDUCATIVO  

 
De quando o menino jornaleiro anuncia o início do cinema e outras notícias mais... 

Da exibição do primeiro filme até os dias de hoje, muitos já escreveram sobre o cinema 

na perspectiva da educação. Nesse capítulo, fui em busca da história do cinema educativo, 

tentando entender algumas concepções que levaram ao uso (ou não uso) do cinema nas 

escolas, na contemporaneidade. Busquei teses, dissertações e livros que tratassem a forma 

como foi implantado e aplicado o filme nas escolas, bem como as concepções teóricas que 

envolviam tal processo. Busquei a origem dos filmes e de como eles foram entrando nos 

espaços educativos, bem como experiências que ocorreram do surgimento do cinema até 

então.  

 
3 CÂMERA... OU DOCUMENTÁRIOS NA PERSPECTIVA DE APRENDIZAGENS A 
PARTIR DE MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE AUDIOVISUAIS 

 

De quando o menino sonhador encontra com diversas culturas pelas imagens que se 
movimentam... 

 Mas o que é mesmo cinema documentário? Esse capítulo traz teorias sobre a noção do 

cinema documentário e suas várias formas de contar as histórias da vida, numa tentativa de 

compreender seu lugar no mundo cinematográfico e de como ele se relaciona com as 

dimensões sociopolítico culturais e educacionais. Assim, as formas de narrar a vida de quatro 

fazedores de filmes são expostas: Lumière, Flaherty, Vertov e Rouch, buscando entender as 

múltiplas formas de como este cinema conta as histórias das vidas que passam pelas lentes da 

filmadora, traçando uma linha até os processos educacionais e a importância das histórias 

contadas em imagens em movimento, na formação do sujeito. 
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4 ATENÇÃO... OU POR ENTRE LETRAMENTO, CINEMA DOCUMENTÁRIO, 
GRAMÁTICA E ESPAÇOS EDUCATIVOS   
 

De quando a menina da roça aprende a gramática fílmica... 

 A luz se apaga, a única iluminação é a da tela imensa para onde todos os olhos se 

voltam, capturados pelas muitas imagens que passam em segundos, imprimindo movimento à 

realidade exposta de outra forma. Com seu encanto peculiar, o cinema seduz e conduz o nosso 

olhar por entre tramas.  Esse capítulo pretende penetrar nos meandros da linguagem que nos 

emociona, visando entendê-la em seus detalhes, pressupondo, assim, que a leitura e a escrita 

cinematográfica podem ser apreendidas e exercitadas. Será que não precisamos de um alicerce 

cultural para ver filmes? Não precisamos entender suas estratégias de sedução, produção de 

sentimento? Desse modo, são apresentados e discutidos os pontos principais da gramática 

fílmica, bem como a figura do espectador, e a análise do filme Crônicas de um verão. 

Entendo as nuances dessa gramática para uma educação audiovisual. 

 
5 LUZ... CÂMERA... AÇÃO... CONCLUSÃO 
 

De quando a menina encontra o cineasta 
 

Hora do desfecho final, da última sequência de cenas que nos levam a palavra fim. 

Antes das três letras, alguns instantâneos podem ser vistos, algumas análises ainda são 

realizadas, alguns desejos ainda são evidenciados 
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  Capítulo 2 

 

2  LUZ... OU EM BUSCA DO CINEMA EDUCATIVO  
 

Dentre as razões que me impulsionaram a pesquisar sobre Cinema e Educação, 

encontra-se uma experiência de oficina que desenvolvi com pouco mais de cem professores 

de escolas públicas da Bahia, visando criar e editar um vídeo. Com essa oficina, fui informada 

acerca do acervo de equipamento tecnológico de várias escolas, como câmera filmadora, 

máquinas fotográficas, além de computadores, aparelhos de DVD, vídeo cassete, televisões, 

mas que, em sua maioria, permaneciam trancados em armários, por razões não razoáveis: falta 

de formação para uso, defeitos na instalação, medo de danificar alguns deles. A ciência desse 

quadro, do qual já desconfiava, foi determinante para me inquietar por demais, porque sempre 

achei que os estudantes de um modo geral, em especial os de escola públicas, são sempre 

logrados em seus direitos de usufruir de uma educação afinada com as possibilidades que o 

desenvolvimento das ideias, das ciências e das tecnologias oferecem. O que fazer com os 

tesouros guardados ‘a sete chaves’ nos armários escolares? Como o filme foi e é tratado nos 

espaços de educação?  

Alguns meses depois participei de uma entrevista com o cineasta Sérgio Muniz e o 

fotógrafo Thomas Farkas quando deles escutei o relato sobre a pretensão de, na década de 60, 

com a “Caravana Farkas”, levar filmes para dentro das escolas. A proposta não vingou. As 

escolas não se interessaram, pois os aparelhos eram, entre outras coisas, grandes, caros, e, 

principalmente, trabalhosos.  

E o pensamento, que nem sempre é uma coisa à toa, indagava: hoje é tão diferente, os 

aparelhos não são tão grandes, nem trabalhosos, e estão disponíveis nos espaços escolares. O 

que precisa ser feito para o desenvolvimento de uma educação audiovisual e, nesse escopo, 

trazer o  cinema para a realidade escolar?   

 De posse dessas inquietações, saí a pesquisar em autores que escreveram sobre 

Cinema e Educação, tentando entender, pelo viés histórico, como chegamos aos dias de hoje 

com muitos equipamentos, porém, com uma educação que ainda contempla pouco o 

audiovisual. À medida que adentrava em livros e na internet, fui descobrindo que a questão do 

cinema na Educação vem de um tempo muito remoto, vem do tempo em que o cinema 

começava a dar seus primeiros passos... 
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1.4 A ILUSÃO DO MOVIMENTO E O MOVIMENTO DA APRENDIZAGEM POR 
IMAGENS 
 

“Extra!! Extra!!” poderia estar gritando o menino jornaleiro pelas ruas de Paris naquele 

dia de 28 de dezembro de 1895 “Irmãos Lumière farão hoje a primeira exibição de cinema em 

público, no Gran Café!” Mas se de fato havia o tal jornaleiro a pesquisa não pode dar conta, 

mas os livros contam da primeira exibição pública, com ingressos vendidos. Eram curtos 

filmes do cotidiano de habitantes da cidade de Lyon e de La Ciotat, lugar onde residiam os 

irmãos Lumière; como a chegada do trem ou a saída dos funcionários da fábrica dos Lumière 

(este foi, de fato, o primeiro filme, e vale ressaltar que estes são bastante conhecidos até hoje) 

ou mesmo de membros da família dos produtores (a hora da comida do bebê, por exemplo). 

Isso faz pensar que o cinema, na perspectiva de filmar o real ou as coisas que estavam 

acontecendo naquele momento em que a câmera estava disparada, nasce como não-ficção. 

São os primeiros indícios de um cinema documentário, documentando um mundo através da 

poesia das imagens silenciosas que passavam e passam rapidamente e que trazem e trouxeram 

a ilusão de movimento. Ressalto o pesquisador e crítico de cinema Georges Sadoul (1956) 

que apresenta, minuciosamente, a história do cinema em seus livros, os quais foram 

importantes para a compreensão dos movimentos históricos. Sobre a ilusão Sadoul (1956, p.7) 

lembra que 

el cine puede darnos la ilusión del movimiento, pues las imágenes que se 
graban em nuestra retina no se borran instantáneamente. Esta cualidad – o 
esta imperfección – de nuestros ojos, la persistencia retiniana, transforma 
um tizón agitado rápidamente em uma línea de fuego. El fenómeno fue 
comprobado por los antiguos y su estudio esbozado em los siglos XVII  y 
XVIII por Newton y El Caballero de Arcy. 

Antes da primeira exibição do Gran Café, pesquisadores de 1830 até 1894, 

principalmente Thomas Edson e Plateau, foram aperfeiçoando as técnicas do aparelho 

cinematográfico até chegar ao cinematógrafo aperfeiçoado e utilizado pelos irmãos Lumière. 

Há registros de que em 1895 houve algumas iniciativas semelhantes, mas o fato é que o 

evento no Boulevard des Capucines foi recebido com mais êxito que as outras. Assim, o fato 

acontecido em 1895 aparece como um marco do início do estabelecimento do cinema como 

parte integrante da cultura. Nessa mesma época, o ilusionista e também francês, George 

Mèliés, lançava ao público cenas dos primeiros filmes de ficção. A fantasia e o sonho 

adentravam pelos olhos, aguçando a mente dos espectadores de todas as idades. Seis meses 

depois da exibição em Paris, outro menino jornaleiro, agora nas ruas do Rio de Janeiro, 

provavelmente gritava: “Extra!! Extra!! Primeira exibição de cinema no Brasil!”. 
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Mas o primeiro filme brasileiro “Vista da Baía de Guanabara” só viria a ser produzido 

entre 1897 e 1898, por um italiano de nome Alfonso Segreto vindo da França. Segundo 

Carlos Alberto Calil (2002), não se sabe ao certo se o filme foi exibido ou não, mas só o 

anúncio já bastou como marco. Segundo Morrone (1997), o lugar onde iria acontecer a 

exibição pegou fogo e esta foi adiada.  A partir de então outros filmes vieram, e a produção 

foi se consolidando. Ainda segundo Calil (2002, p.4), a produção inicial de filmes no cinema 

brasileiro foi a de documentários: 

Os temas predominantes dos cineastas do Brasil naquela fase pioneira foram 
as maravilhas naturais do país, em geral desconhecidas do público nacional 
ou estrangeiro. Cachoeiras, rios gigantes, baías, montanhas, florestas, ilhas, 
animais raros, enfim o grande teatro da natureza, que o crítico e ensaísta 
Paulo Emílio Salles Gomes (1916-77), não sem ironia, denominou de “berço 
esplêndido”. Ainda nesse capítulo, destacou-se a produção voltada à 
documentação dos encontros com os índios, realizada pela Missão Rondon, 
cujo ímpeto civilizador trazia a marca da ambiguidade. Sinceramente 
positivista, sua ação alternava-se  ao dirigir um olhar de ternura para os 
“bons selvagens” brasileiros. 

Mas os filmes documentários em geral eram utilizados para fins científicos ou 

demandas políticas e comerciais. O Brasil, bem como outros países, também começou a 

produzir muitos filmes de ficção. Ainda segundo as informações de Calil (2002), havia os 

filmes que reproduziam crimes famosos e faziam muito sucesso, filmes que de certa forma 

tinham um tom de documentário, visto que eram reproduções de um fato que aconteceu na 

vida real. Os filmes de comédias e os produzidos a partir de adaptações de livros também 

eram bem vindos aos olhos de mulheres, homens e crianças. 

E o cinema foi entrando, pouco a pouco, no cotidiano das pessoas, e uma vez no 

cotidiano, não demorou muito para ser pensado nos meandros da Educação. O espetáculo que 

acontecia nas feiras foi levado para a sala escura. A oferta da fantasia foi bem recebida pelas 

pessoas daquela época, o cinema era um bom recurso de entretenimento, dramas e comédias 

divertiam grande número de pessoas que ocupavam seu tempo livre com as histórias dos 

cineastas. Thomé Saliba (2002, p. 21) em seu livro sobre as “raízes do riso” cruza os 

primeiros passos do cinema com a teoria de Bergson sobre o riso, ampliando ainda mais a 

discussão do alargamento das possibilidades que o cinema trouxe para a modernidade:  

a teoria do humor de Henri Bergson, característica daquele fin-de-siècle 
modernista, afirmava que a comicidade nascia, em quaisquer situações, do 
contraste ou da antítese entre os elementos mecânicos e os elementos vivos. 
Bergson pensou o riso no mesmo momento da intensificação da revolução 
tecnológica. É bom lembrar que Bergson publicou seu livro na mesma época 
em que o cinema de Lumière e Méliès alargavam, sob a forma pública e 
coletiva, através da tela, a experiência coletiva do tempo como 
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simultaneidade – por isso, talvez, Bergson tenha colocado, como uma das 
condições para a fabricação do cômico, a ruptura com o tempo cronológico e 
o mergulho no tempo psicológico, na duração -, este conceito que, 
posteriormente, se tornará central na sua obra filosófica. 

Vê-se então, que não tardou para que o cinema ultrapassasse a linha de diversão e 

entretenimento nas feiras e, salas escuras, e, assim, muitos escritos sobre o cinema e sua 

perspectiva educativa foram aparecendo. Muitos realizadores, cineastas e cientistas 

começaram a escrever sobre o cinema e sobre ele compuseram uma vasta e sedutora biografia. 

Com esforço, deixo-a de lado, para no agora ‘passear’ por alguns projetos e escritos antigos 

que tiveram como viés o cinema educativo, buscando refletir sobre o que aconteceu no âmbito 

educacional em relação ao uso do filme. Procurei fatos e escritos mais significantes, do início 

do cinema até os tempos atuais, principalmente no Brasil, pois se estou focando o cinema na 

Educação hoje, impõe-se como necessário voltar atrás para entender o presente. 

 

1.5 O INÍCIO DO CINEMA ESCOLAR, AS FITAS PEDAGÓGICAS E AS 
“BIBLIOTECAS LUMINOSAS” 

 
O cinema foi bem recebido pelas pessoas encantadas pelas leituras imagéticas nos 

ambientes escuros, mas ele foi além do encanto na perspectiva do lazer, desde o seu 

nascimento. Contam Serrano e Venâncio Filho (1931?, p. 24) que em 1898 o Dr. Doyen, um 

médico jovem, permitiu a reprodução de uma de suas operações, argumentando que esse 

material era útil para ele e para os seus discípulos. Segundo esses autores, este é um marco do 

“cinema educador”. Ainda segundo eles: 

Na America, desde os primeiros ensaios do cinematographo, logo se 
entrevira a possibilidade de aplicá-lo ao ensino. EDISON verificara que o 
curso normal de certos estudos representa “um maximo de enfado para um 
mínimo de interesse”. Foi por isso que resolveu fazer, para a educação do 
neto, filmes de physica, chimica e historia natural. O êxito da iniciativa de 
Edison foi reconhecido pelos pedagogos e em breve as escolas norte-
americanas davam exemplo ao resto do mundo empregando o cinema, não 
só para fins meramente instructivos, mas integralmente educativos. 
(SERRANO; VENANCIO FILHO, 1931?, p. 25) 

A Educação já utilizava a fotografia para ilustrar as teorias em suas aulas de ciências. 

Agora, com a imagem em movimento, o aumento das potencialidades do novo recurso 

didático se ampliava, os detalhes davam precisão e se assemelhavam mais com a realidade e 

seu movimento. Os filmes começaram a, melhor que a fotografia, exemplificar as técnicas 

médicas, visualizar a fauna e a flora, mostrar cirurgias em outro país. Nesse sentido, esse 
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recurso passa a oferecer uma grande contribuição para a educação e o “filme científico” ganha 

espaço em salas de aula. 

Entretanto, apesar dessa penetração do cinema em relação à área das ciências naturais e 

biológicas, o filme na/para a educação da criança era um ambiente ainda não explorado. Se 

em algumas áreas da educação o cinema já caminhava bem, o rumo que ele estava tomando 

como entretenimento já não foi tão promissor, em relação principalmente as crianças. Não 

que ele não tivesse se popularizado, ao contrário, cada vez mais eram abertos cinemas nas 

cidades, a questão, no entanto, eram os conteúdos dos filmes, com histórias que, muitas vezes, 

revelavam o que havia de pior na natureza humana (roubos, traições, assassinatos). Isso fez 

com que educadores, médicos higienistas e outros indivíduos ligados à educação começassem 

a se voltar mais profundamente para o tema do cinema e da educação e os projetos e ações 

foram se delineando. 

Possivelmente, o primeiro livro publicado sobre cinema na educação no Brasil foi 

Cinema escolar de autoria de Venerando da Graça, no ano de 1918. Este retrata uma das 

experiências pioneiras sobre o tema no Brasil, de iniciativa do próprio autor, que se tem 

conhecimento, ao menos, não consegui localizar em pesquisas na internet e livros, nenhuma 

anterior a essa.  Suponho que, se existiram, foram mais localizadas e não foram divulgadas na 

mídia e livros.  

Esse livro é constituído, primeiramente, por uma explicação do autor acerca do projeto 

denominado Cinema escolar e das fitas pedagógicas, seguido de uma carta de Arthur Magioli 

que ressalta a importância do projeto, e uma parte do discurso de Lemos de Brito sobre o 

cinema e a infância. Fora isso, o livro, em sua maioria, é composto de artigos de jornais que 

falam sobre a repercussão das fitas pedagógicas. São esses recortes que nos levam a entender 

sobre o projeto e como foi o acolhimento do mesmo na cidade do Rio de Janeiro, contando, 

inclusive, com artigos de jornais de outras cidades do país. Mas o que vem a ser o projeto e as 

fitas? 

Venerando foi inspetor escolar do Rio de Janeiro, e pelos artigos que assinou em seu 

livro, é preocupado com a ‘infância’, a ‘moral’ e os ‘bons costumes’ e, não à toa, as fitas 

pedagógicas têm a finalidade de “educar, instruir, recrear e proteger a criança” (GRAÇA, 

1916-1918, p.09). Venerando esperava que as crianças aprendessem a partir dos exemplos de 

“boa conduta” ou “moralmente corretos”, demonstrado nas histórias, e até mesmo que os 

adultos também os adotassem. E não à toa, um dos textos do início do seu livro é o discurso 
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de Lemos de Brito (em GRAÇA, 1916-1918, p. 14-15) acerca do cinema no cotidiano infantil 

proferido no Congresso Americano da Creança em Buenos Aires, no ano de 1916. Ele aponta 

para o potencial cinematógrafo no que toca à aprendizagem, e de como esse virou “um objeto 

de deformação do caráter” e, ao final, pede que o governo impeça a entrada das crianças e crie 

sessões especiais para elas. Mas não foi o governo o primeiro a criar essas sessões, uma 

iniciativa particular do inspetor deu o empurrão inicial ao processo. 

Seguindo Lemos de Brito, o texto de Venerando da Graça ratifica o discurso que 

denuncia os filmes que só retratam prostituição, traições, assassinatos, roubos, raptos, 

adultérios e se questiona sobre o que esperar dessa geração que cresce vendo esse tipo de cena 

ao invés de filmes que cultuem a moral e as cenas patrióticas. E lança ao governo a tarefa de 

proibir crianças nos cinematógrafos, e deixá-las participar somente dos filmes “próprios” para 

a sua idade. Mas ele mesmo evidencia que o público que as acompanha prefere esse tipo de 

filme violento e com tramas, ou se enfadonha das imagens que veem na tela. Naquela época, 

como coloca Venerando da Graça em seu texto, a entrada para criança era gratuita, 

explicando, assim, a facilidade para estas assistirem qualquer filme, acompanhadas de 

adultos. Em vista disso, segundo ele, elas ficavam vulneráveis a todas as informações contidas 

nas imagens, mesmo que, por sua pouca idade não tenham noção de todos os elementos da 

história, a repetição de tais cenas durante a sua formação comprometia a aprendizagem das 

regras de convivência social e anunciava um adulto que compreenderia, de forma equivocada, 

a dinâmica da vida, podendo até repetir as cenas que viam na tela como parte da dinâmica 

social. 

O texto se desenvolve com a comparação do cinematógrafo com o livro, no que 

concerne à perspectiva de leitura, e ele (Venerando) vai modelando o seu ponto de vista 

revelando como o cinema pode ser mais perigoso do que o livro, pois este último precisa de 

dinheiro para compra e saber ler para entender, e o cinema é gratuito (para as crianças) e 

chega pela imagem e ideias. Assim, segundo esse autor, o cinematógrafo, “elle age pelo 

processo que mais actúa na materia plastica do cérebro infantil - pelas imagens, pelo exemplo! 

[...] os films cinematographicos, constituem, a meu ver, portanto, veneno mais fatal que os 

máos livros.” (GRAÇA, 1916-1918, p.17).  

A partir dessas preocupações expostas, o Cinema escolar tomou vida. Foi assim: 

Venerando da Graça junto com o outro inspetor escolar, o médico higienista e anarquista, 

Fábio Luz, em uma iniciativa particular, começaram a dar vida aos seus sonhos de cinema 

como educação moral, ou seja, para a formação de indivíduos que respeitassem os códigos 
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cívicos e os ‘bons costumes’ da época. Contrataram o operador cinematográfico francês 

Cyprien Segur para realizar as gravações. Foram produzidos quatro filmes, ou melhor 

dizendo, Fitas pedagógicas: a prefeitura, filme chamado de “natural”, como eram conhecidos 

os documentários naquela época, Uma lição de historia natural no jardim zoológico, também 

documentário, e um drama e uma comédia que foram escritos por Fábio Luz, 

respectivamente: O livro de Carlinhos e as Façanhas de Loulou. Os filmes de ficção sempre 

tinham um final como os contos que trazem a “moral da história”, ou seja, o que você faz de 

ruim, sempre tem consequência. Os filmes de ficção voltados para os elementos da 

constituição do estado brasileiro, os elementos da prefeitura, sua representação, divisões, 

símbolos e o passeio pelo jardim zoológico toca a outra área do conhecimento em voga na 

época: as ciências biológicas.  

Um ponto muito interessante e, a meu ver, importante, da produção, é que os atores dos 

filmes, eram alunos e professores das escolas municipais, ou seja, o Cinema Escolar em sua 

concepção e prática foi formado pelas pessoas envolvidas no processo pedagógico: as 

histórias foram escritas pelo inspetor escolar, as ideias do projeto concebido por outro 

inspetor escolar, os alunos e professores eram os atores dos filmes, e a filmagem e a edição 

foram realizadas por um profissional da área de cinema, pois naquela época os aparelhos eram 

de difícil manipulação, além de envolver um amplo conhecimento técnico para os dois 

processos.  

Naquele momento, as escolas não possuíam recursos de audiovisual, caros e trabalhosos 

na época, mas isso não foi empecilho para o projeto de Cinema escolar, na verdade, nunca se 

contou com tal possibilidade de o filme ser passado na própria escola. E o cinema como 

cenário dava o tom do projeto de um cinema educativo, auxiliado pelo espaço, enquanto 

representação do divertimento e do lazer, mesclado a uma ideologia de aprendizagem e 

formação do ‘bom cidadão’ através de filmes. 

 Para conseguir recursos e manter o projeto, Venerando da Graça pediu aos professores 

que incentivassem seus alunos e os pais a irem à sessão. A Circular dirigida aos professores 

municipais, pelo inspetor escolar Venerando da Graça inicia assim: “Não desconheceis as 

vantagens do ensino por meio do cinematographo. E’ elle o que mais promptos resultados 

offerece á instrucção e á educação de creanças e adultos” (p.34), e então ela apresenta os 4 

filmes aos professores  e os sensibiliza a participar do projeto “cinema escolar”. Antes desse 

documento, ele coloca uma reportagem sobre a França e o uso da metodologia do cinema em 

sala de aula. O Le Volume – Revista Francesa prevê que: 
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Num futuro muito próximo, o ensino será ministrado pela escola em parte 
pelos livros e em parte pelos films de imagens movimentadas; e esses dous 
meios complementar-se-ão.   
A livraria clássica terá também uma biblioteca luminosa. E’ um novo 
horizonte que se abre diante della. (apud GRAÇA, 1916-1918, p.31) 
 

O projeto de ‘cinema escolar’ não passou das quatro fitas iniciais projetadas em muitas salas 

de cinema do Rio de Janeiro, das mais distantes às mais próximas do centro da cidade. 

Durante três anos, de acordo com as reportagens de jornais publicadas na segunda parte do 

livro com o nome de “opinião da imprensa sobre o ‘cinema escolar’ e as ‘fitas pedagógicas’”, 

o projeto prosseguiu com sucesso, havendo o entendimento de que o cinema era uma eficaz 

metodologia para aprendizagem das ciências e das questões sociais. Os médicos higienistas da 

cidade participavam das reuniões, e os jornais noticiavam seus nomes nas sessões de cinema. 

Os médicos higienistas, que têm sua concepção voltada para os assuntos sociais e formação 

dos indivíduos, segundo a imprensa, vão influenciar o cinema escolar por muitos anos. A 

repercussão do projeto foi suficiente para abrir o debate acerca do uso do cinema na educação.  

Quanto às bibliotecas, ao menos aqui no Brasil, depois de mais de 90 anos, quer seja por 

dispersão de material, quer seja por falta de aquisição de filmes ou falta de crença no filme 

como método educativo, ainda não possuem tanta luminosidade, no sentido em que foi 

colocado no texto.  

Passando para a cidade de São Paulo, conforme pesquisa de Maria Lúcia Morrone  

(1997, f.36) em 1921, um inquérito foi realizado nas escolas públicas “com o intuito de ser 

apurada a inconveniência do cinema na formação do espírito da juventude”. Lourenço Filho, 

educador, um dos pioneiros da Escola Nova no Brasil, defensor do cinema educativo, 

apresentou seu trabalho intitulado “A moral no teatro principalmente no cinematógrafo”, no 

V Congresso Americano da Criança, o qual, segundo informa Morrone (1997, f.36), a partir 

dos resultados do inquérito, enfatizava “a necessidade de uma uniformização da legislação 

entre os países americanos e de uma rigorosa fiscalização em relação à indústria 

cinematográfica enquanto forma de diversão”. Ele descreve os efeitos da projeção de um 

determinado filme chamando de “maléfico”, “sem contudo, explicá-los”. Segundo ainda 

informações de Morrone (1997, f.36), três anos mais tarde, ele estaria como Diretor Geral do 

Ensino em São Paulo.  Lourenço Filho foi ativo na sua luta a favor do cinema educacional e 

combativo em relação à influencia negativa do cinema comercial na formação das crianças e 

jovens. Ele vai escrever que o cinema “é uma invenção formidável, de formidabilis, 
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formidabile, terrível, temeroso, temerando, que se deve temer...” (Filho apud Morrone, 1997, 

p.39). Foi a partir de determinado conceito que, segundo Morrone (1997, f.39)  

Em 1931, a Associação Brasileira de Educação dirigiu ao governo a 
proposição de que se transformasse a censura de policial em cultural. Uma 
comissão, presidida pelo Ministro Francisco Campos, que se destacou por 
sua habilidade técnico-jurídica, foi encarregada de estudar o projeto 
apresentado do qual resultou um decreto que nacionalizou a censura, 
extinguindo as de nível estadual e municipal. Sedimentavam-se, a partir de 
então as bases da censura cultural que vigorariam durante o Estado Novo. 

Os representantes do cinema, por sua vez, acharam um absurdo a censura ao cinema e 

publicaram artigos exaltando que a formação da criança e adolescente não era influenciada 

pelo espetáculo do cinema e, sim, pela modelo de sociedade em que eles viviam, e que esta 

sim, os influenciava muito mais.  

Em 1927, segundo dados de Morrone (1997, f.45) “foi criada uma Comissão do Cinema 

Educativo, subordinada à Subdiretoria Técnica de Instrução Pública no Rio de Janeiro.” E 

essa comissão “tinha por atribuição incentivar a adoção da imagem fílmica como recurso e 

exemplo de educação moderna a se desenvolver no país”. E, então, como desdobramento do 

movimento de “cinema escolar”, uma reforma educacional, a Reforma de Fernando de 

Azevedo, na Capital Federal, que se traduz pelo Decreto 2940 de 22 de novembro de 1928, 

traz no seu artigo 633 e 6354: 

As escolas de ensino primário, normal, doméstico e profissional, quando 
funccionarem em edifícios próprios, terão salas destinadas á instalação de 
apparelhos de projecção fixa e animada para fins meramente educativos. 

O cinema será utilizado exclusivamente como instrumento de educação e 
como auxiliar do ensino que facilite a acção do mestre sem substituí-lo. 

O cinema será utilizado sobretudo para o ensino scientífico, geographico, 
histórico e artístico. 

A projeção animada será aproveitada como apparelho de vulgarização e 
demonstração de conhecimentos, nos cursos populares nocturnos e nos 
cursos de conferencias... 

A Directoria Geral de Instrucção Publica orientará e procurará desenvolver 
todas as formas, e mediante a acção directa dos inspectores escolares, o 
movimento me favor do cinema educativo. 

A meu ver, estes artigos ampliam, ainda que não tenha sido, a principio, uma ação do 

governo, o projeto Cinema Escolar. E numa visão mais geral do movimento do cinema 

educativo, temos, segundo dados de Ana Carolina Maciel (2000 f. 72), em sua dissertação 

intitulada Figuras e gestos de Humberto Mauro: Uma edição comentada: 

                                                
4 Consta no livro de Serrano e Venâncio filho, ano não identificado, p. 12 
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A proposta do cinema educativo se expandiu pelas fronteiras nacionais: no 
Espírito Santo, data de 1933 o serviço escolas através do rádio e do cinema; 
no Ceará ocorriam sessões itinerantes nas escolas desde 1935, contando com 
uma cineteca com cerca de 120 filmes; na Bahia, a partir do decreto 9.465 de 
abril de 1935, passou a ser aplicado o cinema educativo, contando com uma 
cineteca central. Paraíba, Sergipe, Pará, Cuiabá, Pernambuco, Piauí e 
Blumenau também apresentaram relatórios referentes ao cinema educativo 
nos respectivos governos. Em são Paulo, Lourenço Filho, quando exercia o 
cargo de diretor geral do ensino, formou uma comissão para organizar o 
cinema educativo. Entre 1936-37, um total de 140 aulas foram realizadas 
com auxílio do cinema. (Relatório detalhado redigido por Luiz de Melo em 
20 de maio de 1938, documentação CPDOC-CG69). 

Este movimento de palestras e discussões sobre cinema e educação nos mais variados 

estados brasileiros, ficou conhecido como Cinema Educativo. Mais dois livros que traziam 

essa preocupação e discussão sobre cinema e escola foram importantes na época e prepararam 

o terreno para a criação do Instituto Nacional de Cinema e Educação, Cinema e educação de 

Jonathas Serrano e Venâncio e Cinema contra cinema – Bases geraes para um esboço de 

organisação do Cinema Educativo no Brasil, de Joaquim Canuto Mendes de Almeida. Não 

aparece no livro Cinema e Educação a data de publicação, mas tem-se, em suas referências 

bibliográficas, o livro Cinema Escolar, portanto, ele vem depois de 1918, o prefácio é datado 

de 1930, o que leva a crer que o livro pode ter sido publicado no referido ano, mas na sua 

conclusão ele traz dados de 1931, ficando difícil determinar o ano real da publicação. Já o 

livro de Joaquim Canuto é mais claro, traz o ano de 1931 como de sua publicação.  

 O livro de Serrano e Venâncio apresenta, em primeiro momento, notícias do cinema 

escolar em nível mundial, e segue com textos sobre a utilização do cinema nas escolas, a 

partir de uma escrita minuciosa e técnica, trazendo detalhes sobre aparelhos e tipos de 

películas, deixando claro que, se o professor quer fazer um filme, deve procurar um técnico 

para a filmagem e edição. Em seguida, os autores colocam várias recomendações aos 

professores sobre como utilizar o filme em sala de aula, a preparação do ambiente, duração 

dos filmes, de como ele deve complementar a aula e nunca substituir o professor. É um 

verdadeiro manual de como utilizar o cinema educativo. Eles relatam também a utilização do 

cinema nas várias áreas do conhecimento, evidenciando as que podiam utilizar mais ou menos 

os filmes. Fica evidente a preocupação em manter a autoridade e a fala do professor em sala. 

Por fim, eles retratam os avanços do cinema escolar a partir da experiência em outros países, 

em especial, a França, os Estados Unidos e a Alemanha. E finalizam com uma espécie de 

profecia: “Fatalmente há de soar a hora do auxílio official. E então terá passado a era do cine-

drama e chegado enfim a do cinema educador” (SERRANO; VENÂNCIO, 1931?, p. 139). 

Agora, no futuro, podemos ver que o “auxílio official” chegou, mas a história do cinema 
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soube dar espaço tanto ao cine-drama, preferido de muitos adultos para diversão nos horários 

de lazer, quanto ao cinema educativo, que foi assegurando o seu lugar no espaço 

cinematográfico e, bem ou mal, nos espaços educativos.  

No livro Cinema contra cinema, Joaquim Canuto faz o exercício de explicar o que é o 

cinema, como surgiu, suas características básicas, traços constitutivos do cinema 

documentário e do cinema de ficção, do cinema sonoro e do cinema mudo. É um livro rico em 

detalhes e informações, além de conter ilustrações dos equipamentos, cartazes de filmes, 

projeções, cenas de filmes. Ele denuncia o cinema mercantil como “o cinema que perturba a 

educação” (ALMEIDA, 1931, p.139) e a partir daí fala da educação e de que aquele é o 

século do cinema e que “o educador não póde desprezal-o: déve introduzil-o na escola 

modificando processo e methodos de educação; e deve introduzir a educação no cinema para 

oriental-o e desvial-o dos desacertados atalhos a que o levam os interesses mercantis do 

capitalismo mundial” (ALMEIDA, 1931, p. 143-144) Nesse capítulo amplo, o autor aborda o 

cinema educativo, fala da utilização deste em outros países e expõe a importância do projeto 

de Cinema Escolar de Venerando da Graça. O livro amplia a teoria acerca da importância do 

cinema para a educação e agrega ainda mais informações para as bases estruturais do Cinema 

Educativo do Brasil.  

É fato, que as discussões sobre cinema na Educação tinham dimensões mundiais. Na 

França, verificamos, pelas reportagens do livro, que já havia literatura sobre o tema, e projetos 

sendo veiculados. A perspectiva de que o cinema seria um método educacional que serviria de 

base para a construção de uma identidade voltada para os elementos referentes à pátria era 

também bastante explorada nessas discussões, não só na França  como em todo o mundo, 

incluindo o projeto do “cinema escolar” no Brasil. Essa tendência foi seguida por vários 

autores, por muitos anos. Na Inglaterra, John Grierson, produtor de filmes importantes e que 

tinha interesse particular pelo documentário5, também tinha esse olhar atento para a educação, 

sendo muitos os seus escritos voltados para o tema. Nesses, segundo o olhar de Silvio Da-Rin, 

a respeito da primeira caminhada do cinema, pelos anos da década de 20 e 30, Grierson 

assistindo a filmes americanos sobre a conquista do oeste, cujo enredo aguçava a consciência 

cívica e patriótica, entendeu que 

                                                
5 Ao assistir ao filme Moana de Robert Flaherty, ele vai atribuir-lhe o nome de “documentário” ao filme e traçar 
as primeiras características do cinema documentário, na época. Tal conceituação foi muito importante para 
dividir os filmes que tratavam de viagem e os filmes que tratavam de culturas (a exemplo de Nanook of North, 
Moana). 
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os métodos educacionais tradicionais eram insuficientes para enfrentar os 
desafios colocados pela sociedade de massa emergente. Para que o público 
fosse capaz de apreender a complexidade do mundo industrial moderno, era 
necessário recorrer às novas técnicas de comunicação e persuasão. E o 
cinema, com seus padrões dramáticos e sua capacidade de capturar a 
imaginação das platéias, possuía um grande potencial a ser explorado no 
campo da difusão de valores cívicos e na formação da cidadania. (2006, 
p.56) 

O trecho ilustra uma preocupação que habitava o pensamento de cineastas, professores, 

pesquisadores e outros interessados no tema da educação. E, nesses outros, incluem-se as 

pessoas ligadas aos sistemas políticos, categoria que não só se interessa pelo cinema como 

utiliza sua linguagem fluida e acessível. Foi assim, que os governos começaram a se interessar 

pelos filmes na educação. Em Roma, na Villa Falconeri, de acordo com informações de 

Jonathas Serrano e Venâncio Filho (p.31), o cinema continuava se expandindo como 

entretenimento e a preocupação com os conteúdos em relação às crianças que assistiam aos 

filmes e a forma como o cinema poderia ser educativo foi se delineando. As instituições muito 

comemoradas na história do cinema educativo em nível mundial, sem dúvida, foram os 

institutos de cinema educativo da Itália, inaugurados por Mussolini no dia 05 de novembro de 

1928, com a presença do Rei da Itália, membros do Conselho, Corpo Diplomático e altos 

funcionários do Estado. Em seu discurso, Mussolini, segundo os autores 

Sublinhou a grande vantagem do cinematographo em relação ao livro e ao 
jornal: falar uma língua compreensível a todos os povos da terra. Fala aos 
olhos e dahi o seu caráter de universalidade e as innumeras possibilidades 
que offerece para uma collaboração educativa de ordem internacional. 
(SERRANO; VENANCIO FILHO, 1931?, p. 31) 

 De acordo com a tese de Maria Souza da Rosa (2008), em que ela faz uma 

comparação entre o Istituto L’Unione Cinematografica Educativa - LUCE e o Instituto de 

Cinema Educativo - INCE6, Mussolini usa o Instituto para a formação do novo homem, o 

homem fascista. O LUCE era uma instituição civil criada por Luciano De Feo (que continuou 

sendo diretor durante todo o período fascista), e o Duce7 solicita seu reconhecimento junto ao 

Congresso, assim, ela vira órgão oficial do Estado. Passa a se chamar Istituto Nazionale 

LUCE, em 1925, e “a partir de então Mussolini e o Fascismo foram reverenciados em todo o 

mundo como os grandes benfeitores da cinematografia pedagógica” (f. 12).  Ela conta que em 

1928, este título foi coroado, na Liga das Nações, com a criação do Instituto Internacional de 

Cinema Educativo – IICE, que foi organizado e mantido por Mussolini. A Itália mantinha 

assim, dois institutos voltados para o cinema educativo. Seguindo o discurso de Mussolini, o 
                                                
6 Instituto criado em 1937 no Brasil 
7 Duce – palavra italiana que significa líder. Essa expressão era atribuída a Benito Mussolini, Chefe de Governo 
Fascista - Itália 
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Marquez Paulucci de Calboli Baroni, Sub-Secretário Geral da Liga das Nações, enfatiza que 

“não há meio mais poderoso de penetração. Ainda não se avalia bem a enorme influência que 

o cinema exerce na vida moderna” (SERRANO; VENANCIO FILHO, 1931?, p.32). Ao que 

parece, esse era o pensamento geral dos pesquisadores, professores entre outros envolvidos no 

processo educativo. A pesquisadora Maria Rosa achava que o INCE sofreu influência do 

LUCE, mas viu nos documentos dos dois institutos que não. Roquette-Pinto esteve no LUCE, 

conversou com o diretor, entenderam o projeto, mas a criação do nosso Instituto foi em 

consequência de uma necessidade do momento histórico. Logo, a criação de ambos 

correspondia a uma tendência das discussões que tomava o cenário educacional da época. 

Uma diferença importante foi o viés tomado por cada um dos institutos: O LUCE foi usado 

para propaganda e interesse do Governo Fascista, enquanto o INCE se encaminhava pelo 

cinema educativo, embora, é claro, sofrendo influência do Estado Novo e do nacionalismo, 

mas Roquette-Pinto sempre primou por desviar interesses propagandistas do Governo de 

Getúlio Vargas, e isso fez toda a diferença nos filmes produzidos pelo INCE. 

 A Revista do Cinema Educativo8, da Sociedade Cine Educativa Brasil Ltda, de 1932,  

traz  uma síntese sobre o cinema documentário no mundo, ou como diz no artigo, no 

estrangeiro,  tomando como referência uma publicação do “Instituto Internazionale de Cinema 

Educatoro di Roma”. De acordo com a publicação, havia o movimento do cinema educativo 

na Itália, como já foi abordado, e ele exaltava a produção dos filmes sobre agricultura, 

folclore, pedagogia, higiene e questões sociais, entre outras, e ressalta que a sua produção de 

filmes sobre cirurgia era a melhor dessa área. Na Áustria, existia uma organização de cinema 

escolar com filmes históricos e da história da civilização, fazendo surgir, em 1931 o 

Congresso Internacional do Cinema Educativo, em Viena. Na Bélgica, eles direcionaram o 

cinema educativo para a população rural, produzindo filmes sobre a agricultura e lavoura. A 

publicação destaca uma “universidade especial cinematographica” que realiza “projeções 

instructivas sobre diversos assumptos”. Passando para a Espanha, a informação é de que 

segue a mesma linha de produção da Bélgica, utilizando o cinema exclusivamente para as 

questões rurais, tendo o governo fornecido aparelhos de projeção e filmes às escolas 

acreditando na importância do cinema na Educação. Nesse país existia, inclusive, exibição 

dos filmes educativos nos trens que serviam para fins agrícolas e pecuários. Nos Estados 

                                                
8 Anexo em MORRONE, Maria Lucia. Cinema e educação (1920-1945) A participação da “imagem em 
movimento” nas diretrizes da Educação Nacional e nas práticas pedagógicas escolares. 1997. 218 f. Dissertação 
(mestrado em educação) Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 1997. 
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Unidos, o interesse foi também no campo agrícola, mas a informação é de que 44% de todas 

as escolas aproveitavam o cinema educativo e além da área agrícola e pedagógica, a 

engenharia começou também a se interessar pelo uso do cinema educativo. Na França, é 

ressaltado o Museu Pedagógico (Instituto Central de filmes para a instrução pública) e é 

enfatizada a sua produção de filmes que, em 1929, passa de 54 para 50.000 filmes. Na 

Alemanha, as notícias são de que “o Cinema Educativo foi considerado, por decreto, auxiliar 

obrigatório do ensino primário e secundário”. Os filmes que se destacavam em suas 

filmotecas eram os de higiene. Na Inglaterra, falava-se da criação de um departamento de 

educação, o Board of Education, para a aplicação de filmes com fins artísticos, científicos e 

de instrução escolar. Por fim, as notícias da Rússia, que produzia filmes sobre higiene e 

ciências sociais, e é ressaltado também a rígida censura em relação à produção de filmes no 

país. 

Tínhamos assim, mundialmente, uma rica produção e utilização do cinema na educação 

das crianças, dos jovens e dos adultos. Havia bastante intercâmbio entre os filmes produzidos 

pelo movimento do Cinema Educativo. As notícias dos relatórios com os resultados do 

impacto positivo desses filmes nos processos educativos, trazidas dos vários países, acabavam 

por fortalecer o movimento mundial.  

Aqui no Brasil, a criação do INCE sofreu influência principalmente da Itália e da 

França, naquele momento histórico dos anos 20 e 30, em que os países buscavam, cada vez 

mais, agregar a imagem em movimento às relações de ensino e aprendizagem. O fato desses 

dois países citados experimentarem a criação de institutos de cinema para produzir e difundir 

os filmes educativos, e, aliado a isso, as experiências exitosas dos projetos Cinema e 

Educação no país, a tendência à criação de um instituto brasileiro foi só uma questão de 

tempo, pouco tempo. 

 

1.6 “O LIVRO DAS IMAGENS LUMINOSAS” 

 
 “O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, no qual as nossas populações 

praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, acrescentando a confiança nos destinos da 

Pátria.” Foram essas as palavras que Getúlio Vargas utilizou em seu discurso no jardim do 

Palácio Guanabara, em 1934, em consequência de uma manifestação da Associação Brasileira 

de Produtores. Nesse mesmo discurso ainda havia outras frases, nas quais o presidente aponta 
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para a importância do cinema na educação. E, a criação do Instituto Nacional de Cinema 

Educativo - INCE, foi a prova na crença do cinema como veículo de educação.  

 Mas a caminhada do cinema na Educação, no que se refere às questões 

governamentais, já havia dado seus primeiros passos um pouco antes do pronunciamento e da 

criação do INCE. Assim, em 1932, o decreto 21.240/32 que trata da nacionalização do serviço 

de censura dos filmes cinematográficos, também trata da criação da "Taxa Cinematográfica” 

para a educação popular e coloca como algumas das justificativas ao decreto: 

Considerando que o filme documentário, seja de caráter cientifico, histórico, 
artístico, literário e industrial, representa, na atualidade, um instrumento de 
inigualável vantagem, para a instrução do público e propaganda do país, 
dentro e fora das fronteiras;  

Considerando que os filmes educativos são material de ensino, visto 
permitirem assistência cultural, cora vantagens especiais de atuação direta 
sobre as grandes massas populares e, mesmo, sobre analfabetos;  

 Tem-se aí a preparação do terreno para implantação do Instituto Nacional de Cinema 

Educativo. No artigo 7 § 3º delineia-se o filme educativo:  

§ 3º Serão considerados educativos, a juízo da comissão não só os filmes que 
tenham por objeto intencional divulgar conhecimentos científicos, como 
aqueles cujo entrecho musical ou figurado se desenvolver em torno de 
motivos artísticos, tendentes a revelar ao público os grandes aspetos da 
natureza ou da cultura. 

Isso nos remete aos filmes do INCE, produzidos por Humberto Mauro, alguns anos 

depois desse artigo, e que têm encaixe perfeito no texto, já que retrata esses motivos artísticos 

e os motivos da natureza e cultura, tocado de sensibilidade e beleza.  

Retomando à parte legal do cinema educativo, o decreto estabelece o “convênio 

cinematográfico educativo” no Rio de Janeiro, então Capital da República, tendo como 

responsável o Ministério da Educação e Saúde Pública e que consistia em inclusão a cada 

quinze dias na programação dos exibidores, de um cine-jornal, sonoro ou silencioso, filmado 

em todo Brasil e com situações brasileiras. Decretou-se também, a cada quinze dias, a 

inclusão de espetáculo infantil com finalidade educativa. A “taxa cinematográfica para a 

educação popular” é dedicada a esse Ministério e no artigo 22 é evidenciado a criação, 

oportunamente, “de um órgão técnico destinado não só a estudar e orientar a utilização do 

cinematógrafo, assim como dos demais processos técnicos que sirvam como instrumentos de 

difusão cultural.”  

E então, temos a lei 378 de 13 de janeiro de 1937 que cuida da nova organização do 

Ministério da Educação e Saúde Pública e dentre os vários artigos é publicado o seguinte 
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texto: “Art. 40. Fica creado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, destinado a promover 

e orientar a utilização da cinematographia, especialmente como processo auxiliar do ensino, e 

ainda como meio de educação popular em geral.” Desse modo, temos oficialmente a criação 

do INCE. 

O fato de o Instituto ser criado no Ministério da Educação, que também é o da Saúde, 

(não esqueçamos que nesse momento não existe um Ministério da Cultura) é contexto 

importante para compreensão dos temas dos filmes do INCE, pois muitos retratavam os 

avanços científicos da área de saúde.  

Sheila Schvarzman (2000. f. 219) sintetiza de maneira interessante esse viés do INCE: 
O INCE, pensado como instrumento de informação e aprendizado para 
populações diversas – dos estudantes das escolas primárias aos trabalhadores 
em suas associações profissionais ou em espaços longínquos – veicula a 
mentalidade saneadora da época através dos fatos e feitos do Estado, mas 
também as descobertas dos cientistas e as medidas e conhecimentos que se 
acreditavam necessários para fazer imergir o homem brasileiro em toda a sua 
potência. 

 O INCE também trabalhou com a poesia e a prosa, além de músicas que ganharam 

imagens. Humberto Mauro conduziu a dramatização de escritos e canções de artistas 

importantes, a exemplo dos filmes da série “Brasilianas”, inspirados em Villa Lobos e 

Casimiro de Abreu com o seu “Meus oito anos”. Cantigas populares levaram para a sala de 

aula a aprendizagem da Língua Portuguesa junto com sua cultura. Sendo um órgão do 

Governo, o Instituto sofreu pressões para realizar propagandas do governo, ainda que existisse 

um setor próprio para isso. A ideia de o Instituto manipular as mentes em favor de 

propaganda governista foi combatida por Roquette-Pinto e Humberto Mauro. E, assim, entre 

filmes de poesias e de ciências, importantes para os processos educacionais, o INCE foi 

ocupando o seu lugar na história da educação através do audiovisual. 

 

2.3.1 O INCE e a peleja do filme na trama da(s) metodologia(s) escolar(es) 
 

Certamente, o repórter-âncora do jornal do horário nobre, noticiaria o fato de que que o 

Brasil era um dos pioneiros no uso do cinema nos espaços educacionais. Mas, levando em 

consideração que a televisão só chegaria ao Brasil na década de 50, o jornal e o repórter ainda 

não existiam, resta a possibilidade sem provas, de que o menino jornaleiro tenha gritado a 

notícia pelas ruas de poucos automóveis, ou mesmo que a rádio tenha anunciado algo sobre o 

assunto. Mas o fato da televisão não existir no País fazia com que o cinema, naquele 
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momento, fosse diferente, mágico, empolgante (não que hoje em dia não o seja, mas o 

contexto diferenciava certas emoções). O “olhar” dos estudantes e professores ainda não 

estavam contaminados com a naturalização das imagens em movimento, do audiovisual, 

como se tem hoje, que já se nasce assistindo a televisão. Isso no entanto, não foi um grande 

trunfo para a aceitação imediata do cinema nos espaços educativos.  

A mágica do cinema só acontecia como entretenimento, os professores tinham certa 

rejeição ao que não dominavam, como era o caso da linguagem cinematográfica, algo ainda 

novo para as metodologias da época.  Assim, há a estranheza de compreender que os filmes, 

que ora habitava o ambiente do entretenimento, podia ser veículo de aprendizagem dentro dos 

espaços educacionais. Havia o entendimento de que o uso do filme em sala de aula 

substituiria a autoridade e mesmo a presença do professor, e isso perdura até os dias de hoje. 

O fato é que, também por conta disso, mas não só por conta disso, o INCE foi pouco 

explorado em sua época e, lançando um olhar para o momento presente, seu acervo ainda não 

tem o merecido e plural lugar na história. Embora com uma utilização mediana de seus filmes 

por parte dos professores, o INCE é um dos marcos mais importantes na história do cinema 

educativo do País.  

O INCE é lugar de desbravamento de novas metodologias, lugar de fazer cinema com 

recursos escassos, lugar de filme educacional crivado da poética de Humberto Mauro. Poesia 

e audiovisual compartilhavam a mesma dança em alguns filmes. É preciso ressaltar que o 

encontro de Humberto Mauro e Roquette-Pinto, dois entusiastas e curiosos dos assuntos da 

modernidade, foi importante para o desenvolvimento dos trabalhos do Instituto, no que 

concerne à concepção dos filmes e a sua produção.  Aquela não era uma época como a de 

hoje, em que a câmera cabe na palma da mão, as fitas são pequenas; naquele momento o 

trabalho era duro, mas contava com uma equipe criativa que fazia a mágica acontecer. Beatriz 

Roquette-Pinto Bojunga em entrevista a Carlos Roberto de Souza (2001) fala que  

Uma vez o Capanema9 entrou lá no Cinema Educativo e disse: “Dr. 
Roquette, me disseram que isso não é uma repartição – é uma casa de 
família!” Papai, com aquele jeitão dele, disse: “E o senhor acha que há 
algum inconveniente? E ele: “não, ao contrário, quem me dera que todos 
fossem assim”. 

 Mas, se do lado da criação a relação com o filme era amistosa, o que falar do outro 

lado, o de quem recebe o filme para trabalhar, para ler. Caminhar pela pesquisa de Caraline 

Carvalhal ajudou bastante a entender esse outro olhar. Uma das suas expoentes revela que 

                                                
9 Referência a Gustavo Capanema, então Ministro da Educação e Saúde 
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entre os professores que “ousavam” usar os filmes nas experiências por ela assistidas, a 

maioria foi bem sucedida. Assim, a autora observa, através do olhar da expoente que:  

As aulas audiovisuais eram vistas com seriedade, despertavam interesse nos 
alunos e não eram consideradas “chatas”. Eram cobradas, inclusive, na 
prova. Informar que eram cobradas em provas, mesmo hoje, permite a 
interpretação de que os filmes faziam parte das estratégias pedagógicas do 
professor. O que é cobrado em prova é reconhecido, não só pelos estudantes, 
mas também, pela família, como algo que tem muito valor dentre as 
atividades do corpo docente. (CARVALHAL 2008. f. 124) 

 No que se refere à utilização dos filmes pelos docentes, no trabalho de Carvalhal 

(2008, f. 125), vemos, ainda pelo olhar da mesma expoente, que:  

Como poucos professores utilizaram filmes por iniciativa própria e os 
demais docentes não, a depoente destaca que seu uso depende da política 
escolar adotada, ou seja, da instituição. Para ela, cabe ao orientador 
pedagógico adotar linguagens audiovisuais como forma de enriquecer a sala 
de aula, motivando os alunos. Clara Manuela afirma que o professor não foi, 
e não é, hoje em dia, motivado a fazer isso. Daí se explica o uso limitado a 
poucos mestres. Essa motivação, inclusive, deveria partir da formação inicial 
ou continuada, já que os professores não sabem trabalhar com o recurso 
fílmico, não foram preparados e ainda não estão. 

 Esse trecho evidenciado da pesquisa remete a um tema importante enfrentado pelos 

projetos que adotam o audiovisual como método de aprendizagem: a formação do professor. 

Muitos anos se passaram e uma educação que se paute também no audiovisual ainda não se 

desenvolveu. E se as pessoas do INCE acharam que seria fácil lidar com a falta de prática dos 

professores no que se refere à utilização do filme, a pesquisa mostra que não foi. Porém, um 

número razoável de professores o fez da melhor forma que encontraram. No caminhar da 

investigação, a pesquisadora trava diálogos com estudantes que na época assistiam aos filmes 

do INCE, professores que os utilizavam em suas metodologias e trabalhadores de o Instituto. 

A pesquisa leva a crer que, na época, o Instituto, apesar dos entraves, foi bem sucedido. É 

claro que em sua história existem alguns ‘poréns’, algumas críticas, por exemplo, o fato do 

Instituto ter apenas um cineasta contratado para elaborar os filmes: todos eram produzidos 

somente por Humberto Mauro (com Roquette Pinto, quando este era diretor do Instituto). 

Somente na terceira fase do INCE, ocorreram incentivos para que outros cineastas 

apresentassem projetos de filmes para educação, ampliando, assim, a possibilidade de 

diversificar o olhar sobre os temas. O fato de os professores não se envolverem muito no 

processo de eleição dos temas e criação dos filmes talvez tenha sido um outro entrave para o 

sucesso do Instituto. Outro ponto fundamentalmente importante é pontuado por André 

Andries (2001 apud WERNECK, 2009, p.288) no livro o cinema de Humberto Mauro: 
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A proposta é frustrada pela falta de projetos de filmes nas escolas, 
dificuldades de transporte e acesso, indisponibilidade de um número maior 
de cópias e tantas outras questões práticas. Assim, a ação nacional 
pretendida por Roquette-Pinto se torna restrita ao distrito Federal, cidades do 
interior do estado do Rio e Minas. 

 Apesar da dificuldade em ir às escolas, o Instituto deixou um legado de filmes que até 

hoje servem de referência, e por muitos anos foram utilizados pelos professores que 

acreditavam no cinema escolar. Estes filmes evidenciam o cineasta que foi Humberto Mauro e 

do uso da imagem poética até na construção dos filmes que podem ser considerados mais 

“duros”, como os científicos, por exemplo. Pelo tempo em que permaneceu no INCE, a obra 

de Mauro se confunde com a obra do Instituto. Em sua história, Mauro produziu muitos mais 

filmes voltados para o cinema educativo que filmes oriundos de seus projetos particulares, e 

cria uma obra em uníssono, pois produziu todos com a mesma maestria e poesia que lhe é 

peculiar.  

Além dos filmes produzidos no Instituto, havia uma espécie de intercâmbio de filmes 

educativos. O Governo adquiria para o acervo do Instituto, e, consequentemente, para uso em 

sala de aula, filmes de viés educativo produzidos em outros países. Por conta disso, o acervo 

do INCE era muito extenso e diversificado. 

 Em 18 de novembro de 1966, no governo do Marechal Castello Branco, o decreto-lei 

no 43, cria o Instituto Nacional de Cinema - INC e “torna da exclusiva competência da União 

a censura de filmes”. Em seu artigo 13, já aparece a extinção da “taxa cinematográfica para 

educação popular”, porém não há nada sobre o INCE. Mas, em 15 de fevereiro de 1967, o 

decreto 60.220 que no Ministério da Educação e Cultura aprova o regulamento do INC e 

define as suas atribuições. No artigo 3, define como sua competência:  “IX - produzir e 

adquirir filmes e diafilmes educativos ou culturais para fornecimento a estabelecimentos de 

ensino e entidades congêneres ou para projeção sem finalidade lucrativa”; no artigo 17, 

evidencia as divisões do Departamento do Filme Educativo; extingue, no artigo 36, a "taxa 

cinematográfica para educação popular" e traz em seu artigo 42 que: “São incorporados ao 

INC o Instituto Nacional de Cinema Educativo, do Ministério da Educação e Cultura e o 

Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica, do Ministério da Indústria e do Comércio.” 

Assim, o INCE passa agora a ter um papel secundário, virando parte do INC. O Instituto 

recém criado, tem vida curta no Governo de Ernesto Geisel. A lei no 6281 de 9 de dezembro 

de 1975, extingue o Instituto Nacional de Cinema e amplia as atribuições da Empresa 

Brasileira de Filmes S.A. -  EMBRAFILMES. Com isso o INC é absorvido pela 
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EMBRAFIMES e esta passa a ter como atribuições, conforme a lei, a produção, a co-

produção bem como a difusão de filmes educativos, científicos, técnicos e culturais.  

  Bem qualificou Chico Buarque esse momento histórico, como “tempo, página infeliz 

da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações”. A Ditadura 

Militar finaliza a história do Instituto extinguindo-o, como podemos perceber, aos poucos, 

guardando e dispersando muitos dos seus arquivos. Parte da história do INCE foi perdida em 

incêndios, seus arquivos perambularam por Brasília e Rio de Janeiro, e a cada lei, decreto-lei, 

seus documentos mudavam de lugar. Com isso, não só o Instituto foi finalizado, mas a 

exibição de filmes na escola também foi estancada. Desse modo, um processo que foi 

amadurecendo e tomando corpo, que foi muito discutido e, que entre erros e acertos foi 

tentando se solidificar, nos espaços educativos, é ceifado. A discussão do cinema educativo 

que atravessou 60 anos na história foi silenciada. É possível que essa interrupção tenha 

também colaborado para  que, ainda nos nossos dias,  não se consiga, efetivamente, trabalhar 

o cinema em sala de aula. 

 É possível achar anotações do INCE, principalmente, no acervo de Roquette-Pinto, na 

Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e na Fundação Nacional de Artes - FUNARTE, 

localizada na mesma cidade. Os filmes do INCE, e de Humberto Mauro, que puderam ser 

recuperados, estão hoje no acervo do Centro Técnico Audiovisual – CTAV, Secretaria do 

Audiovisual do Ministério da Cultura e são disponibilizados para o público em geral, 

contando, ainda que de forma precária, por causa das perdas, a história do cinema educativo 

do País. 

 

2.3.2 Humberto Mauro e o INCE: existências que se entrelaçam, que se 
confundem...        

     

 Humberto Mauro conta que na estação de trem de São Paulo, depois de receber o 

“Saci”10, apareceram rapazes do Cine Clube de Santos para pedir entrevista: “Eu disse que 

tava muito sensibilizado, mas não podia dar entrevista... o trem já estava partindo... eu subi... 

eles gritaram: “Então, diga o que é cinema para o senhor!”. Barulho de trem, fumaça, 

                                                
10 O Prêmio Saci foi uma premiação anual, iniciada no começo dos anos 50, e era concedida pelo jornal O 
Estado de São Paulo para as melhores produções brasileiras na área de teatro e cinema. Foi um evento solene e 
importante nessas duas áreas da arte no País, principalmente em São Paulo. O prêmio foi extinto em 1968, por 
conta da censura imposta pela ditadura militar ao cinema e teatro.  
Humberto Mauro ganhou o Prêmio Saci de melhor diretor, pelo filme O canto da saudade: lenda do carreiro, 
em 1953 
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confusão, eu gritei mais alto: “Cinema é cachoeira!”” 11, ele diz isso, pois, a frase que 

antecede a lembrança deste fato é: “cinema é movimento”. 

 Movimento e cachoeiras, árvores, nuvens, céus, mudanças, aventuras, nada disso 

faltou à vida de Mauro e de seus filmes. Na idade adulta troca a sua coleção de selos por uma 

câmera fotográfica Kodak e rapidamente apreende as noções de fotografia em Cataguazes-

MG, terra que se eternizou nas construções imagéticas maureanas. Em pouco tempo o cinema 

já começa a habitar seu imaginário. Enquanto Venerando da Graça iniciava o “cinema 

escolar” Mauro inicia a contação das suas histórias no cinema, dizendo que era coisa muito 

fácil. E a criatividade de Mauro inventava artifícios que obrigava o cinema a ser fácil.  

Portanto falar do INCE sem prestar devida homenagem a Humberto Mauro é esvaziar a 

história desse Instituto, é cometer um ato de injustiça com quem foi, desde o início e por 

muitos anos, juntamente com Roquette-Pinto,  parte da ‘alma’ do Instituto. Mauro “entre 1936 

e 1967, foi o cineasta responsável pela realização de 367 filmes no Instituto Nacional de 

Cinema Educativo” (SCHVARZMAN, 2000, f.04), por isso, não é figura de retórica e nem 

exagero afirmar que a história do INCE é também a de Mauro e vice-versa. Do mesmo modo, 

referir-se ao trabalho de Mauro no INCE é situar a construção de uma identidade brasileira a 

partir das imagens. A poética que ele imprimia nos filmes levara à sala de aula um material de 

uma estética bem planejada, pensada em suas cores, luz, planos, trama. Nada era gratuito ao 

olhar do cineasta; dos filmes de descobertas científicas aos filmes de literatura, o mesmo 

cuidado foi impresso.   

   Mauro, considerado o precursor do cinema novo, atravessou do cinema mudo para o 

cinema sonoro, sendo o autor que vai inspirar Glauber Rocha em seus filmes políticos de 

imagens que trazem a vivacidade do Brasil. Mauro retratou muito Cataguases, sua cidade 

natal, utilizando-se tanto dela para cenário dos filmes, como de seus parentes e amigos, e até 

de sua esposa como atores para seus filmes. De Cataguases para o Rio de Janeiro, trabalhou 

na Companhia Cinematográfica Brasil Vita Filmes, de Carmem Santos e na Cinédia, de 

Adhemar Gonzaga, lugar em que produziu muitos dos seus filmes importantes: Ganga Bruta 

(1932-1933), Lábios de Beijos(1930) (escrito por Adhemar), A voz do Carnaval (1933)l, com 

Carmem Miranda, A favela dos meus amores (1935) entre outros. A parceria de Humberto 

Mauro com Gonzaga foi frutífera em relação às produções de seus longas metragens. Em 

1937, a convite de Roquette-Pinto, vai trabalhar com o cinema educativo. Conta Ruy Castro 

(2006, p.05) que: 

                                                
11 Palavras de Humberto Mauro num texto publicado no livro de WERNECK, 2009, p.148 
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Um vendedor de electrodomésticos fora procurá-lo no Museu Nacional 
tentando empurrar-lhe alguns para o museu. Chamava-se Humberto Mauro, 
tinha 39 anos e era famoso porque, mesmo morando na pequena Cataguazes 
(MG), fizera filmes que se tornariam clássicos do cinema brasileiro, como 
Tesouro Perdido (1927) e Brasa Dormida (1928). Mudara-se para o Rio em 
1930 para trabalhar na Cinédia, fizera Ganga bruta (1933) e acabara de rodar 
Cidade-mulher, com música de Noel Rosa e Assis Valente. Era um gênio 
intuitivo, mas, nas horas vagas, tinha de virar-se vendendo enceradeiras e 
aspiradores de pó. Roquette não lhe comprou nenhum - mas comprou o 
próprio Humberto Mauro com a proposta: "Você vai trabalhar comigo. 
Vamos fazer o cinema educativo no Brasil!" 

A partir daí Mauro vai permanecer no INCE, locus onde produziu, fincou raízes e fez com 

que as coisas acontecessem criativa e profissionalmente, num clima de compartilhamento de 

ideias   entre os produtores. Ele só se afasta do Instituto quando se aposenta, porém, continua 

a dirigir outros filmes, mas de seus projetos pessoais.  

O cinema de Mauro pode ser considerado também o cinema de um homem só, pois ele 

estava presente em todos os detalhes, da roupa ao cenário, ele opinava em tudo, organizava 

tudo; ao mesmo tempo em que era um cinema do coletivo, pois Mauro era um homem de 

equipes. Ele delegava as funções e gerenciava tudo com o olhar buliçoso de quem vai 

resolvendo os problemas no momento em que eles acontecem. Seus irmãos, filhos, vizinhos, 

amigos, Mauro envolvia todos na produção. 

Em uma entrevista à Rádio Educadora do Brasil, no Rio de Janeiro, em maio de 1932, 

Humberto Mauro traduz muito do que é este cinema mauriano, que marcará a história do 

cinema brasileiro: “o cinema entre nós terá que nascer do meio brasileiro, com todos os seus 

defeitos, qualidades e ridículos, com a marcha precária e contingente de todas as indústrias 

que florescem traduzindo as necessidades reais do ambiente em que se forma” (MAURO 

apud SCHVARZMAN, 2000, f.15). Isso posto, atualizo para os tempos de agora e penso em 

como a escrita do audiovisual nas escolas, transpassada por tal modo de pensar o cinema, 

pode ser importante no que diz respeito às memórias e histórias contidas nos espaços 

educativos e que são sufocadas pela dinâmica dos conhecimentos gerais passados de forma 

desatrelada da realidade de cada indivíduo implicado nos processos educativos.  

O livro que Ronaldo Werneck (2009) escreveu sobre Humberto Mauro é mais que uma 

homenagem a um conterrâneo, mas uma homenagem a um amigo de muitos encontros; esse é 

o tom que fica impresso nas entrevistas e resenhas de livros, que compõem a obra. Werneck 

fala de Mauro como se contasse histórias à beira da fogueira; o livro tem o tom da “casa de 

família”, do INCE, da casa de Mauro, e ele apresenta o cineasta e seu cinema de forma 

poética: 
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Do fundo de Minas, a vida ressurge: viva. Cinemauro, um mundo. Viagem 
em flashback, toda biografia é um travelling na memória. Ou uma 
panorâmica, metáfora melhor quando o foco é um cineasta que amava captar 
a luz de Minas com a câmera em seu tripé - em um lento mover sépia e sobre 
si mesma: mata, moinho, vaca, cachoeira, claridade. Humberto Mauro é 
cinema que é cachoeira e movimento. Um universo que extrapola, maior que 
um século” (p.35). 

 O cinema mauriano tem como característica a simplicidade aliada a sensibilidade e 

criatividade. Os filmes iniciais produzidos por Mauro fizeram sucesso em Cataguases; eles  

retratavam a cidade e seus habitantes, e ainda no INCE a cidade foi cenário de muitos outros 

filmes. Werneck (2009) quando comenta o filme Thesouro perdido (1927), fala do entusiasmo 

do público e da alegria sentida nas cenas que tinham “acentuado cunho local”. Eles se 

reconheciam, eles riam ao ver os atores, seus vizinhos, pessoas públicas da cidade, ali, na tela 

do cinema. Como expõe Werneck (2009, p.83) “assistiam o filme com o misto de surpresa, 

ternura e embevecimento”.  

Assim, Mauro levava para as telas, não atores profissionais, mas pessoas que tinham 

outras profissões, outros afazeres, mas que davam conta da empreitada a elas proposta. Do 

outro lado, o reconhecimento do público criava uma cumplicidade entre o filme e o 

espectador; os detalhes da cidade, antes não visualizados, ficavam mais brilhantes no escuro 

da sala.  Depois de Tesouro perdido, veio o curta denominado A Sinfonia de Cataguases 

(1929), inspirado em Berlim, Sinfonia de uma Métroplole (1927)(#) de Walther Ruttmann.  

Werneck (2009, p.84) assim se pronuncia sobre a concepção do filme:  “ele não quer mostrar 

uma cidade rica, mas o que é uma cidade pobre. As cenas naturais de rua, de gente de figuras, 

o pobre mercado local, a estação da estrada de ferro, a chegada do trem do Rio de Janeiro, o 

jornaleiro...”. Nada passa despercebido aos olhos atentos do cineasta e Cataguases vai, pouco 

a pouco, passando a ser uma importante cidade na história do cinema, nas histórias de Mauro. 

Mauro continuou seus filmes dando importância às paisagens e pessoas cotidianas que o 

cercavam. A vida toda, sem muitos retoques, era uma experiência imagética. O cineasta foi 

desbravador de muitos acontecimentos relacionados ao cinema. O filme, Favela dos meus 

amores (1935), foi o primeiro filme a explorar o cotidiano do morro carioca. Sobre esse filme 

de ficção em cenário de documentário, Mauro (apud Souza, 1977) diz:  

Porque eu peguei a vida lá (na favela) como ela é, documentei tudo. Já no 
começo quando a gente vai subindo aquela escadaria, tem um canto; um 
samba por ali e eu mostro uma porção de cenas paradas, um sujeito vê isso, 
outro vê aquilo. São costumes da vida na favela. 

Assim, Mauro lança histórias de vida, cotidianos que se mesclam às ficções, aproximando sua 

experiência no nosso existir que, tantas vezes, fantasia a vida. 



50 
 

Em entrevista a Clóvis Gusmão, em 1941 e publicada no livro de Werneck (2009,      p. 

229) Mauro expõe seu pensamento sobre o filme posado, que era como o filme de ficção era 

chamado naquela época, e os filmes naturais, que já eram chamados de documentários,  

[...] O filme posado reproduz a vida dentro dos estúdios, artificializando-a e 
utilizando-se para isso dos atores e dos construtores de montagem, ao passo 
que o documentário vai surpreendê-la em flagrante, dando assim de novo à 
câmera o papel principal do filme. O documentário simplifica o cinema, 
libertando-o de tudo quanto nele signifique cópia de teatro. 

 Toda essa forma de fazer cinema, Humberto leva para o INCE. É interessante ver como 

ele consegue dar aos filmes de ficção traços de documentário, no que se refere ao cenário, aos 

participantes, aos elementos constitutivos do filme. 

Mas o que Mauro pensava sobre o cinema educativo que o acompanhou pela maior 

parte da sua vida? Humberto Mauro em conversa com Carlos Roberto de Souza sobre seus 

filmes, e que este publicou sua resposta em um artigo no Jornal do Brasil12, com título Um 

pioneiro ainda à espera de um discípulo, Mauro diz: 

Eu sempre achei que o filme educativo é o filme de longa metragem. O resto 
é filme instrutivo. [...] Educar é fazer com que o cidadão adquira hábitos que 
tenham significação na sociedade em que ele vive. Tanto que o sujeito não 
pode se educar sozinho. O sujeito pode se instruir sozinho, mas se educar 
sozinho é impossível. Ora, o grande filme, o filme de enredo, quando é feito 
com a verdadeira técnica de cinema e tem a tal da empatia que eles falam 
hoje aí -  e que você sente o personagem, você vive a história – No filme de 
enredo você vive 50 anos, você vive um século. Você sai do cinema tendo 
vivido aquilo que o filme demonstrou. Você sai do cinema – já que é preciso 
tempo para educar – você sai de lá com um hábito que não tinha, porque 
adquiriu naquela hora, ali no cinema. 

 Essas palavras se aproximam muito do pensamento de Roquette-Pinto quando separa 

cinema instrutivo de cinema escolar. A proximidade deu a eles certa cumplicidade de 

pensamentos sobre o cinema e a educação. No programa de rádio em que Mauro falava uma 

vez por semana, sempre que possível, trazia palavras de Roquette-Pinto para o diálogo. Mauro 

produziu, levando em conta seu trabalho no INCE, mais filmes de curta do que de longa 

metragem, mas a maior parte destes filmes transporta o espectador para a tela, propiciando a 

ele minutos de fantasia e quem sabe, pois isso é muito pessoal, de entrega ao momento de 

aprendizado. Ver os filmes de Mauro é ver surgir, reinventado, outros mundos, onde o real e 

fantasia se cortejam, e é ver, ao mesmo tempo, a criação de si e de Mauro em imagens. 

 

                                                
12 Jornal do Brasil, 14 de maio de 1977, Comemoração dos 80 anos do cineasta. Texto disponível em 
<http://news.google.com/newspapers?nid=1246&dat=19770514&id=HhsoAAAAIBAJ&sjid=cgwEAAAAIBAJ
&pg=927,4985185> Acesso em: 18 de fevereiro de 2010. 
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2.3.3 Sobre Figuras e gestos, o cinema vai para o rádio! 

 
Em 1943 e 1944, havia um programa na rádio do Ministério da Educação, denominado 

Figuras e gestos, que funcionava uma vez por semana com meia hora de duração, e Mauro 

proferia palestras sobre cinema. Esse material era publicado depois na revista Scena Muda, e 

na dissertação de Ana Carolina Maciel13 pode ser encontrada algumas transcrições desses 

programas. O Figuras e gestos que durou pouco mais de um ano, configurou-se em diálogos 

riquíssimos. Em uma dessas palestras em que Mauro fala da criação do INCE, ele diz: “O 

INC foi criado por ato do presidente Getúlio Vargas, e por proposta do ministro Gustavo 

Capanema, em 10 de março de 1936 – dia em que se comemorava o 40o aniversário da 

primeira exibição cinematográfica” E ele prossegue com as finalidades do Instituto:  

- Manter uma filmoteca educativa para servir aos Institutos de ensino oficiais 
e particulares 

- Permutar cópias dos filmes editados ou de outros que sejam de sua 
propriedade 

- Examinar e aprovar os filmes educativos no mercado 

As palestras versaram sobre vários temas relacionados ao cinema, desde a estruturação 

do cinema educativo às formas de fazer cinema e tinha um caráter pedagógico, afinal, Mauro 

ali, não deixava de ser um representante do INCE e do cinema educativo e ele deixou isso 

bem claro desde a primeira palestra em que desfiou quais seriam os caminhos do programa. A 

população não podia queixar-se sobre não saber das ações do Instituto. Mauro anunciou pelos 

microfones as atividades do INCE, os equipamentos (quantidade, modelo), falou sobre os 

filmes sonoros e de como Roquette-Pinto achava que “desprezar o som no Cinema Educativo 

é abrir mão de 50% das probabilidades do processo”14. E, assim, Mauro divulgava orgulhoso 

a inauguração do filme de 16mm preto e branco e de cores naturais – cromofilme, ambos 

sonoros.  

Compreendemos, a partir desses escritos, os postulados do INCE, que nos ajudam a 

entender a sua forma de produção,  e que, segundo Mauro15: 

Todo filme do instituto deve ser: 1o – nítido, minucioso, detalhado; 2o – 
claro, sem dubiedade para a interpretação dos alunos; 3o – lógico no 
encadeamento de suas sequências; 4o – movimentado, porque no dinamismo 

                                                
13 Utilizo o material da dissertação de Ana Carolina Maciel, que tem como título Figuras e gestos de Humberto 
Mauro: Uma edição comentada. Ela utiliza as várias transcrições do programa de Humberto Mauro e comentá-
las em forma de rodapé, preservando o texto na íntegra. O material vai da página 61 até a 212 de sua dissertação.  
14 Palestra II, de 09/08/1943, as 18:30hs 
15 Ibidem 
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existe a primeira justificativa do cinema; 5o – interessante no seu conjunto 
estético e nas suas minúcias de execução, para atrair em vez de aborrecer. 

A filmoteca possuía, naquele então, mais de 600 filmes, tanto produzidos pelo Instituto 

quanto comprados de outros países e adaptados, lá mesmo, para a língua portuguesa. Algumas 

escolas receberam seus próprios projetores, e os professores podiam pegar os filmes 

emprestados; a escolha era livre e dentro dos seus planos de aula, e os que não tinham acesso 

a projetores em suas escolas, podiam marcar hora na sede do Instituto. Em uma das palestras, 

Mauro chegou a explicar, respondendo uma pergunta, passo-a-passo como deveria proceder a 

projeção do filme na escola: melhor ângulo, tamanho da projeção, superfície a receber a 

projeção. Os programas acabaram sendo uma ampliação do trabalho do INCE, entendendo 

que a rádio poderia atingir um número grande de professores, tanto os envolvidos no 

processo, quanto outros que tivessem interesse em trabalhar com o cinema escolar. 

Em um outro programa, Mauro fala da possibilidade de um curso: 
Chamamos mais uma vez a atenção das pessoas que se interessam pelos 
problemas técnicos da cinematografia para a parte que denominamos de 
Consultas. Poderemos organizar uma espécie de curso, dividido em matérias 
correspondentes aos vários elementos que compõem a técnica e a arte do 
cinema e suas aplicações. 

Não consegui achar nada relativo a esse curso, além dessa proposta realizada na rádio. Teria 

acontecido ou será que não houve interesse? Indagações, no momento, sem respostas. 

 Em uma das palestras, a terceira, Mauro fala da importância do cinema educativo e  

também sobre o filme estrangeiro, da sua distância em relação aos elementos brasileiros, fato 

que o  incomoda, pois, em vez de ocorrer a troca de culturas, há a cópia desses filmes dos 

produtores estrangeiros. Para Mauro, os filmes produzidos no Brasil devem estar encharcados 

de elementos da cultura brasileira, e assim são os filmes dele que se utiliza dos cenários 

naturais do nosso País e das culturas que lhe são próprias. Mauro foi defensor de um cinema 

brasileiro alicerçado em suas raízes, longe de um cunho “cívico”, mas próximo de uma 

espécie de “biografia nacional”. Diz Mauro: “Mas se o cinema estrangeiro já nos habituou ao 

luxo e à variedade das suas produções, estamos certos de que ainda não nos roubou o 

entusiasmo natural que temos por tudo aquilo que seja uma representação fiel do que somos e 

desejamos ser.”16 Evidencia, assim, o cinema como um método de escrita de histórias de vida, 

de história de País respeitando as suas peculiaridades, individualidades, traços, que fazem um 

País tornar-se uma Nação. 

                                                
16 Segundo Ana Carolina Maciel (2000, f. 79): Transcrita da revista Cena Muda, texto de 26/10/43, p.22 e 23 
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 Mauro falava em filmar cenas que dessem sentido a vida, cenas cotidianas de como as 

pessoas viviam, não cenas maquiadas, e isso, ele defendia tanto para os filmes de ficção 

quanto para os documentários. Para Mauro, a literatura deveria ser fonte de inspiração, 

tomando partido nos elementos que ela traz de “mais nosso”. E isso ele fazia em seus filmes, 

a exemplo de Meus oito anos em que ele transforma a poesia de Casimiro de Abreu em 

imagens e nos faz sentir a saudade do autor. O cinema mauriano, conforme já enfatizamos, é 

o cinema da vida simples, do jeito simples de fazer, ao mesmo tempo em que se apega às 

minúcias da vida, deixando congelado, em imagens, através dos anos, os tipos de vida que 

constituíam o povo brasileiro. Diz Humberto Mauro17:  

Seria sempre preferível filmar, em vez dos episódios individualistas de salão, 
os grandes temas de massa, os dramas e as comédias em que se vissem os 
costumes do povo, suas paixões, seus sentimentos, e não esses idílios 
vulgares, essa vidinha artificial, de que a maioria dos produtores estrangeiros 
geralmente lança mão depois que seus métodos comerciais os obrigaram a 
colocar o seu cinema a reboque do estrelismo 

E Mauro continua o seu discurso sobre a importância do cinema educativo, enfatizando 

que:  

nada melhor e mais prático do que o cinema para apressar a educação  
intelectual e artística do nosso povo. Precisamos, portanto, ter um cinema 
brasileiro para o Brasil. Que tenha arte, que habitue o povo a pensar, a 
conhecer as realidades e necessidades brasileiras, através de histórias 
filmadas com inteligência e com beleza.18  

 Traz Mauro, para muitas das suas falas, o problema do cinema brasileiro no que se 

refere a este ser uma cópia do cinema estrangeiro, deixando de lado as potencialidades do 

País. E como a filosofia de Mauro era de que cinema sempre é fácil de fazer, ele sempre 

deixava as suas ideias do como fazer de forma simples e barata um filme: 

Para o documentário, o Brasil é o País ideal, com os assuntos espalhados por 
toda parte. Para tentá-lo, será necessário muito pouca coisa: filme virgem e 
uma câmera. Além disso, apenas conhecimento da linguagem e um perfeito 
senso de beleza cinematográfica. 

A produção pode ficar muito mais barata e, a nosso ver, deve quase sempre 
ser pós-sincronizada, isto é, fazer o som depois do filme revelado, copiado e 
cortado. Ruídos necessários e boa música brasileira, com o comentário na 
língua do país a que se destina. 

Supomos que os mercados, pelo menos americanos, estarão sempre abertos a 
todos os documentários brasileiros de nível artístico elevado.19 

                                                
17 Ibidem (f. 80) 
18 Ibidem  (f.80) 
19 Ibidem f. 81-82 
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 “Está feito o filme!” Esse foi um dos temas mais explorados por Mauro em suas 

palestras. O que ele achava absurdo e de certo modo empecilho era o preço dos filmes, fora 

isso, o resto era fácil. Em relação à facilidade de se fazer filmes, fico imaginando como 

seriam os conselhos de Mauro hoje em dia, com uma facilidade tecnológica ainda maior que a 

existente naquele tempo!? Quantos filmes ele teria produzido, a mais, no mesmo tempo que 

teve de vida? Que orientações daria para o cinema escolar hoje, com possibilidades 

ampliadas, propiciando não só a leitura dos filmes, mas a possibilidade potencial da escrita 

desses pelos estudantes? Teria, o referido curso que ele propôs, ido adiante? 

 Falando sobre documentário, tema central dessa pesquisa, Mauro diz que: 

No documentário, pode-se dizer que o personagem predominante é a 
“câmera”, pois é ela que se incube de selecionar, concatenar e ordenar as 
vistas sociais, de maneira a oferecer ao espectador pedaços de histórias 
atuais, retrospectivas ou a desdobrar-se, bem assim costumes, usos, aspectos 
sociais em todas as suas manifestações, por detalhes ou de forma 
complexa.20 

 Concordo em parte com Mauro, pois o artigo “a” antes de “câmera”, sugere um objeto 

e o objeto em si não tem nenhuma dessas propriedades se não for conduzido por alguém. 

Acredito que o personagem predominante é a pessoa que conduz a câmera, e a câmera é esse 

objeto que, de forma mágica, captura tudo o que os olhos veem, num movimento tal qual a 

realidade se apresenta. Para Mauro, o documentário exigia da fotografia o foco, a clareza e a 

firmeza em “seus apanhados”.  Ele, deduzo eu, realmente acreditou que o documentário seria 

o tipo de filme brasileiro que despontaria internacionalmente. 

 E Mauro continuou seu programa falando da técnica do cinema, como fazer um filme, 

os elementos do filme, respondia as cartas de leituras e levava ao ar as perguntas particulares 

dos ouvintes, que poderiam ser uma dúvida de outros. Era uma fala simples. Mauro colocava 

as coisas de forma que o fazer cinema, parecesse acessível. Defendia o cinema educativo e o 

filme brasileiro insistentemente no programa. Ressaltava a importância do INCE para 

pesquisadores, tanto pela sua produção quanto pela sua biblioteca de filmes adquirida em 

outros países, sem contar a gratuidade do processo. Por fim, o seu bom humor também 

entrava na pauta da programação, quando contava uma de suas histórias, e aproveitava para 

fazer a crítica aos cinemas de bairro, que são baratos, mas desconfortáveis, quentes e o som é 

péssimo. Eis que Mauro vai a um desses cinemas assistir ao seu próprio filme,  Argila, e nota 

que o filme de abertura tem um som que não se consegue entender, pensa em seu filme que 

não tem um som tão bom. Na metade da exibição de Argila não se contém e grita “Olha esse 
                                                
20 Fonte: Dissertação de Ana Carolina Maciel (2000). IV  13/09/1943, 19:30hs f. 91-92 
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som, não se entende nada!” e um espectador a duas fileiras na frente da sua grita “Cala a boca 

aí, siô! Tu quer entendê tudo por mil e cem?...”21 E eu fico me perguntando, que 

aprendizagem ou diversão existia em cinemas tão precários?  Por que a periferia não podia ter 

um cinema de boa qualidade? Mas por mil e cem, quem vai contestar?... 

 

2.4 E PARA FINALIZAR ESTA HISTÓRIA, MAIS UMA POÉTICA IMAGÉTICA: A 
CARAVANA FARKAS 

  
 Passear pela história revela que o Brasil foi um dos países pioneiros na introdução do 

cinema na Educação, principalmente pela criação de um instituto para cuidar de tal tema. É 

visto que apesar de todo esse passado, as discussões sobre Cinema e Educação estão longe de 

serem ultrapassadas. Os projetos que existiram nos levam a refletir sobre a importância da 

formação de professores, tanto na utilização da leitura e escrita do audiovisual em sala de 

aula, quanto na manutenção e manuseio dos equipamentos. O olhar sobre a nossa história de 

cinema educativo nos revela as intenções da construção de identidades; todos os projetos 

trabalharam com a perspectiva de mostrar o Brasil. Esse ponto me lembra a Caravana Farkas 

que não foi um projeto voltado para espaços educacionais, mas preocupado com a troca de 

diferentes culturas, pensamento em voga na época, aliado à tendência do Cinema Novo, e que 

tem suas raízes, como vimos anteriormente, em Humberto Mauro: produção com custos 

baixos, temas nacionais, uma equipe pequena, o povo em evidência, seus costumes e 

cotidiano.  

Motivados pelo filme de Linduarte Noronha, Aruanda (#), rodado na Serra do Talhado 

na Paraíba, que retratava a pobreza nordestina explorando ângulos e luz de forma diferente, e 

motivados também por cineastas argentinos que conheceu, segundo Clara Ramos (2007), no 

início da década de 60, o Fernando Birri e o Edgardo Pallero, dois cineastas brasileiros, 

Vladimir Herzog e Maurice Capovilla, foram fazer intercâmbio na escola de cinema da 

Argentina; esse contato estreitou as relações do grupo de brasileiros com os cineastas 

argentinos que falavam de quanto revolucionário seria fazer filmes sobre a realidade brasileira 

(e isso Humberto Mauro gritava há muito tempo), visto que o Brasil não conhecia (e acredito 

que ainda hoje não conhece) o Brasil. Assim, a partir dessas ideias e do encontro com outros 

cineastas brasileiros, Thomaz Farkas, já um conhecido fotógrafo, foi montando e dando vida a 

Caravana Farkas. Caravana que nos remete, pela ideia e não pelo produto, a expedição de 
                                                
21 Fonte: Dissertação de Ana Carolina Maciel (2000), XXV – 05/02/1944, 22:00 hs. f. 155 
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mapeamento cultural da década de 20, promovida por Mário de Andrade, em busca das 

culturas do nordeste. 

Idealizador e produtor da Caravana, Farkas queria mostrar (e ao mesmo tempo 

denunciar) aos habitantes do Brasil, principalmente do sudeste, da classe média e por que não, 

intelectuais, leituras sobre as culturas do nordeste, através de filmes documentários sobre 

comunidades com pouca (ou nenhuma) visibilidade nacional e suas manifestações culturais, 

além da condição de vida, muitas vezes, precárias desses lugares, por falta de incentivo 

político para suprir de infra-estrutura necessária aquelas localidades. Portanto, estes filmes 

tinham a intenção também de evidenciar a desigualdade e a condição de miséria que se 

configurava no País. Eram escritas de um “outro”, distante, de uma cultura aos poucos 

silenciada pelos avanços da contemporaneidade, e que era preciso trazê-la à tona, fazê-la 

participante das discussões nacionais. Assim, uma equipe de cineastas, entre eles: Geraldo 

Sarno, Sérgio Muniz, Paulo Gil Soares partiram, na década de 60, mais precisamente entre 64 

e 69, para flagrar as imagens do cotidiano nordestino. As casas de farinha, os engenhos, as 

gravuras e cordéis, os pescadores, enfim, em cada filme eles trançavam os elementos culturais 

da região, às técnicas de cinema. Naquele então, o cinema direto, nascido nos Estados Unidos 

e no Canadá, já despontava no cenário da produção Nacional e traços deste foi utilizado na 

Caravana. Em menor proporção, o cinema verdade, nascido na França, também tinha seu 

lugar nas produções.22 Esse é um tempo das simplificações dos equipamentos: as filmadoras 

ficaram menores, mais leves e fáceis de carregar e o som era melhor capturado. Thomas 

Farkas, além de ser fotógrafo, era dono de uma loja de equipamentos fotográficos (em 

verdade, uma loja da família) e audiovisuais de destaque na época. Portanto, havia a 

facilidade de dispor de aparelhos modernos para a empreitada. 

  Traços de composição do imaginário nordestino foram congelados em rolos de filmes 

e projetados de forma poética na escuridão. A Caravana produziu belos e importantes 

documentários de curta e media metragem. Segundo Sérgio Muniz23, entre 64 e 65 foram 

produzidos os 4 primeiros filmes, no início de 1969, depois Thomaz Farkas queria fazer outra 

viagem ele (Muniz) e Ana Carolina pesquisaram sobre o nordeste e em março/ abril de 1969  

                                                
22 Segundo pesquisa de Clara Ramos (2007) o cinema direto foi apresentado oficialmente em 1962 com um 
seminário promovido pela UNESCO e pelo Itamaraty e O filme Crônicas de um verão de Jean Rouch e Edgard 
Morin, só foi exibido em 1962, no Rio de Janeiro numa semana dedicada ao cinema francês. Acredito que é  
possível que cineastas que tenham realizado viagens para França, Estados Unidos ou Canadá  possam ter tido 
contato com este tipo de cinema, mas os equipamentos que permitiram esses dois movimentos, chegram no 
Brasil muito antes. 
23 Entrevista realizada juntamente com Thomaz Farkas concedida a Silvio Tendler em setembro de 2007, durante 
a Jornada de Cinema da Bahia, no Hotel da Bahia 
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partiram, o que resultou em mais 19 documentários, segundo a pesquisa de Clara Leonel 

Ramos (2007), numa Mostra de filmes em 1997, realizada por Sérgio Muniz, mais 14 títulos 

foram agregados. Segundo Meize Regina de Lucena Lucas (2006)24  

Esses filmes constituem um marco na cinematografia nacional. Em primeiro 
lugar, pelo objetivo do projeto – o estudo das diferentes realidades do país, a 
busca em revelar as múltiplas vozes do homem brasileiro e a tentativa de 
consolidar novos canais de exibição, e assim ampliar as possibilidades de 
produção. Em segundo, pelo próprio formato e dinâmica no qual foram 
realizados: produção simultânea de filmes agregando um grupo comum no 
qual cada diretor podia escolher com total liberdade o tema e a forma de sua 
abordagem. Em terceiro, pela repercussão no momento em que foram 
realizados e pela referência que constituíram, e ainda constituem, para o 
cinema brasileiro. 

A Caravana Farkas pode não ser marco na história do cinema educativo, mas 

certamente é marco na história do documentário brasileiro. Ainda me lembro da entrevista de 

Thomaz Farkas a Silvio Tendler25 e de como este enfatizou, em sua fala, que ele fez esses 

filmes para serem vendidos nas escolas; evidenciou o desejo de que este material fosse 

trabalhado pedagogicamente, e que fosse importante para as escolas.   Mas os filmes da 

Caravana nunca adentraram os muros da escola, sob alegação de que os custos e a mobilidade 

dos equipamentos (montagem do projetor na sala, colocação do filme na máquina) 

dificultavam o processo, além do fato de que mais uma vez os professores achavam que os 

filmes iam substituir as suas aulas, ainda que ele tivesse enfatizado que os filmes eram para 

ser utilizados como os livros, não houve como convencê-los. Sobre isso, a pesquisadora Clara 

Ramos (2007), escreve que:  

A decisão de Thomas Farkas de produzir em 1968 os documentários de “A 
Condição Brasileira” está relacionada com sua crença de que estes filmes 
seriam viáveis em termos mercadológicos. Sua ideia inicial era distribuir 
estes documentários no mercado de filmes didáticos, que parecia bastante 
promissor na década de 60. Segundo Sérgio Muniz, na época, entre 1000 e 
1200 escolas no Brasil possuíam projetores 16 mm, e destas, 
aproximadamente 250 podiam comprar filmes e, com frequência, pediam 
filmes sobre o Brasil. Entretanto, com o AI-5, as escolas passaram a não 
poder cobrar por atividades extracurriculares e deixaram de adquirir filmes, 
frustrando os planos de Farkas.  

Segundo Muniz, na entrevista para Silvio Tendler, Farkas tinha um amigo que alugava 

filmes para a escola, e numa conta matemática eles viram que se uma quantidade X de filmes 

fossem produzidos, levando em conta o número de escolas com projetores, o filme se pagaria 

só com esses aluguéis. Mas havia um governo no meio do caminho, e as atividades 

                                                
24 Disponível em http://oolhodahistoria.org/artigos/SIMPOSIO-caravana%20farkas-meize%20regina.pdf 
25 Entrevista realizada juntamente com Sergio Muniz concedida a Silvio Tendler em setembro de 2007, durante a 
Jornada de Cinema da Bahia, no Hotel da Bahia 
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curriculares, a exemplo da exibição de filmes nas escolas particulares, que era paga, ficaram 

proibidas. Então, nem o aluguel, nem a venda foram viáveis para os espaços escolares. 

Por outro lado, a tentativa de passar os filmes na TV Cultura também foi difícil; os 

funcionários amigos, explicavam que o Governo não permitira, achando que estava retratando 

a miséria no País (ainda que esta “miséria” fosse apenas o retrato da vida cotidiana de 

brasileiros de determinada parte do Brasil) e isso era inadmissível no Governo Militar.  Outro 

ponto colocado foi o fato de os filmes serem preto e branco, por isso, na segunda etapa, filmes 

coloridos foram importados. Mas este caminho comercial ele também não conseguiu. Então, 

em questão de inovação e mapeamento de culturas, os filmes foram um sucesso, em questão 

de divulgação, a época não foi tão apropriada, ao mesmo tempo em que não poderia existir 

melhor tempo para a divulgação desses filmes, visto que eles desvelavam o que o regime 

militar queria esconder. 

Ainda ouço a voz de Farkas dizendo que o sonho dele era que alguém (visto que ele não 

poderia mais) retornasse aos lugares que passaram e pudessem filmá-los, para observar o que 

permaneceu, o que o tempo levou, o que ficou? O que se transformou e por que se 

transformou? O que aconteceu além de uma suposta infra-estrutura básica? Mas quem será 

esse novo desbravador das terras congeladas em filmes? Será que dos espaços educativos do 

lugar brotarão essas pessoas para escrever seus próprios filmes, em seu próprio contexto? 

Quem viver verá?! 

 

2.5 INSTANTÂNEO UM: DIÁLOGOS QUE SE FAZIAM EM IMAGENS... 

 

Em 2007.2, meu último semestre do primeiro contrato como professora substituta da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, a professora Maria Cecília Silva 

me convidou para organizarmos uma ACC - Atividade Curricular em Comunidade. O 

professor Menandro Ramos, também da FACED foi chamado para colaborar. A proposta foi 

trabalhar com imagens, fotografias, filmes e poesia, e o nome recebido foi Diálogos em 

imagens: Interações Educacionais. Conseguimos duas turmas de ACC nesse semestre, mas 

que funcionavam juntas. Permaneci outros dois semestres em que esse  ACC continuou 

acontecendo, como colaboradora, pois o contrato de professora havia acabado e eu, logo em 

seguida, ingressei no doutorado, o que colaborou, ainda mais, para que o tempo inteiro meu 

olhar estivesse atento ao desenvolvimento das relações da aprendizagem a partir das imagens 

e a partir dos comentários dos participantes. 
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A justificativa dessa atividade de ACC era: 

O acesso aos bens culturais oriundos da cultura popular e que permitem a 
consolidação da identidade de um povo são fundamentais para uma política 
cultural que considere as aspirações das classes populares. Estamos 
propondo desenvolver atividades culturais no campo da educação e da 
cultura brasileira, experimentando a utilização de linguagens visuais, como 
vídeos, filmes, livros com ilustrações, cartoons, fotografias, bem como abrir 
espaço para que grupos que desenvolvem trabalhos educativos com foco na 
cultura e utilizando as linguagens artísticas possam apresentar suas 
produções, discuti-las e ampliá-las. Sendo de fundamental importância essa 
discussão temática para a melhoria da educação brasileira e efetivo 
desenvolvimento social, considerando ser este um espaço pedagógico de 
criação de possibilidades, no que se refere a aprendizagens significativas, ao 
trato com o conhecimento histórico/ memórias da cultura brasileira, 
possibilidades de ação social-política-pedagógica, e proposição didática de 
trabalhar com a poética imagética os temas educacionais, além de 
possibilitar parceria com comunidades, associações culturais e/ ou 
instituições de ensino e pesquisa que tratem da temática em questão, no 
sentido da produção de documentários e registros imagéticos, artísticos e 
culturais.26 

 O nosso ACC teve como participantes estudantes de variados cursos da UFBA, mas 

principalmente os de Pedagogia. Nos encontros, propomos assistir a filmes, principalmente 

documentários, e entendê-los, não só pela história, mas pela forma como ela era contada, ou 

seja, a utilização dos elementos fílmicos: o tipo de cena, plano, imagem, cor. Assim, 

procurávamos ler o filme como um todo, lendo, inclusive, à luz de suas ideologias. Utilizamos 

também a leitura e discussão de textos sobre imagem e cinema documentário,  

principalmente, o livro Introdução ao documentário de Bill Nichols e Os exercícios do ver de 

J. Martín-Barbero e Germán Rey. Os textos dialogavam muito bem com a leitura dos filmes. 

Mas não só de leitura vivia o Diálogos, paralelo as nossas atividades em sala de aula tínhamos 

uma cultura para conhecer e escrever audiovisualmente sobre ela, e, assim, nos aproximamos 

da comunidade que vivia no entorno do Parque de São Bartolomeu, na região que fica na 

Avenida Suburbana, e lá buscamos trabalhar com uma experiência com indicativos 

metodológicos para práticas de Cinema e Educação, com a perspectiva de estabelecer uma 

troca de saberes e registros imagéticos. Antes da ida ao campo, houve uma preparação: 

assistimos a um documentário sobre o Parque produzido pelo Movimento de Cultura Popular 

do Subúrbio, no qual é retratada as relações da comunidade com o parque, a degradação e as 

formas de vida que o habitam. No campo,  os primeiros encontros foram de conhecimento, 

                                                
26 Extraído da ficha enviada ao PROGRAD / PROEXT / SUPAC com a proposta do ACC em 2007.2 
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reconhecimento, estranhamento; uma cultura diferente para muitos dos participantes se abria 

para muitas descobertas. 

Nos encontros seguintes, trabalhamos com fotografias e produção de vídeo através de 

entrevistas, filmagens e fotos de ações cotidianas, tentando entender o dia a dia da 

comunidade. A proposta foi a de que cada um encontrasse a sua forma de olhar, e com os 

relatos escritos e orais, que aconteciam depois de cada visita. Ficou perceptível, pelas falas e 

imagens, que o diálogo com aquele grupo trouxe aos futuros professores um olhar ampliado 

para as várias possibilidades de ver o aluno e seu mundo, tanto quanto o seu colega e suas 

diferenças, e de entender a diversidade que uma sala de aula comporta. A busca de 

reconhecimento de sua  cultura, seus gostos, desejos e sonhos e respeitá-los fez da atividade 

uma experiência também introspectiva. A roda de avaliação, que acontecia depois de cada 

encontro, contava também com leitura do audiovisual e os depoimentos giravam em torno das 

mensagens/conteúdos imagéticas que passavam despercebidos e que só eram alcançadas pelo 

exercício do olhar mais aguçado. No exercício da escrita da imagem e do audiovisual, a 

percepção sobre o encontro com a comunidade e o entendimento de seus conhecimentos, suas 

histórias, muitas vezes silenciadas, muitas vezes não lidas, foi o ponto central das discussões. 

Entendemos que a vida e seu cotidiano, quando colocados no centro dialógico dos processos 

pedagógicos, exercem uma força de sedução e convocação à participação de todos, 

constituindo-se numa forma adequada e rica de educar a pessoa humana na perspectiva de 

torná-la cada vez mais interativa.  

Sobre prática pedagógica, a partir da leitura da imagem em movimento, o olhar de 

muitos dos estudantes, ainda que eu acredite que todos foram afetados, em maior ou menor 

grau, pois de alguma forma sempre somos afetados em nossas experimentações, era o de um 

pesquisador em formação: olhar buliçoso, inquiridor,  em suma, outro olhar, e isso ficou 

evidenciado no decorrer do semestre, em suas produções orais, escritas, imagéticas, 

audiovisuais. Na roda que fizemos no último semestre, todos quiseram falar de sua 

experiência e os sentidos experimentados durante o semestre, inclusive nós, os professores. 

Como nosso ACC contava, além das três horas de encontros semanais presenciais, com 

um espaço para o desdobramento dos nossos diálogos: era a nossa sala de aula virtual, o nosso 

ambiente de ensino aprendizagem no moodle da UFBA. Nesse espaço,  postamos e 

compartilhamos os relatórios individuais, o planejamento do curso, fotos e o que mais 

achamos importante. Esse espaço não foi utilizado de forma integral por todos, pois havia a 

dificuldade de acessar o ambiente por alguns poucos, ainda não familiarizados com a internet, 
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mas existiu o desejo de aprender e se entrosar com o universo virtual. Contávamos com um 

monitor para auxiliar os que não tinham familiaridade com a internet, e ele ficou responsável 

por postar alguns relatórios. Com uma carga horária pequena, era difícil abrir a discussão 

sobre a utilização do ambiente moodle, e nem todos os alunos tinham feito a disciplina 

Educação e Tecnologias Contemporâneas, que, entre outros temas, aborda o uso do ambiente 

virtual de aprendizagem, e nem todos os cursos da UFBA têm uma disciplina que discuta o 

uso da tecnologia na construção profissional. A dificuldade com o manuseio das tecnologias, 

ainda que tenhamos usado os programas básicos de edição de vídeo, também impactou a 

edição dos vídeos como também os processos de seleção e edição pela especificidade da 

linguagem dos programas, que exigiam sua específica apropriação. Com tudo isso, a maioria 

experimentou todos os processos oferecidos e, entre os acertos e erros que viravam 

aprendizagens, conseguiram entender as etapas da produção do filme. Tivemos poucos vídeos 

finalizados, mas a experiência de tentar fazê-los, o processo da produção, o desafiar-se a 

concebê-lo já validou a atividade, pois o que queríamos, muito mais que o produto, era o 

entendimento do processo, sua riqueza e suas peculiaridades.  

Abrindo mais uma frente para comunicação semanal, tínhamos também uma lista de 

discussão, e essa era bastante movimentada, considerando que os estudantes permaneciam de 

um semestre para o outro, pois agregávamos mais estudantes e não excluíamos ninguém. 

Então a lista virou um espaço de troca, por onde circulava a divulgação de eventos sobre 

cinema, textos, impressões a discussão de textos e das impressões. A lista contava não só com 

os estudantes e professores, mas com outras pessoas que participavam de algumas aulas como 

ouvintes ou foram convidadas para dialogar com o grupo sobre suas experiências, inclusive   

tínhamos em nossa lista um fazedor de filmes documentário, Carlos Pronzato, que divulgava 

bastante informação sobre eventos relacionados ao cinema documentário. 

Da experiência com Diálogos em imagens: Interações Educacionais fica a alegria de 

um fazer bem sucedido pelo envolvimento coletivo e a constatação de que os futuros 

professores estão mais interessados em dialogar com o audiovisual em suas práticas 

educativas tanto na perspectiva de leitura, quanto de escrita, do que se possa imaginar. 

Tínhamos sempre a sala cheia de estudantes que queriam estar ali lendo os filmes, falando 

sobre eles, entendendo-os e se desafiando a escrever, audiovisualmente, suas impressões. 

Estavam ali numa intensa vontade de se apropriar da linguagem audiovisual e fazer uso dela 

em seus processos pedagógicos.  
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  Capítulo 3 

 

3 CÂMERA... OU DOCUMENTÁRIOS NA PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAGENS A PARTIR DE MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE 

AUDIOVISUAIS 

 
O menino sonhador certamente diria que “o cinema já nasce documentário!” 

“Documentary is the creative treatment of actuality.”27 
–John Grierson 

 
Um menino sonhador em frente à tela conhece um mundo diferente, lugares distantes, 

terras outras ou mesmo seu próprio mundo num outro ângulo, ângulo que ele nunca parou 

para perceber até o momento em que seus olhos encontraram as imagens e seus ouvidos 

permitiram a entrada dos sons do filme na tela. Mas quem é o menino? Impossível saber, mas 

ele lança um olhar pela história e nos dá pista de que o cinema nasce documentário. E ele bem 

sabe, no acompanhar do tempo, que a evolução tecnológica permitiu uma diversidade de 

escritas do visual e depois do audiovisual, entendendo que, se no princípio foi o verbo, no 

início do cinema, o princípio  era e assim continua sendo:  a  imagem.  Já  quanto à cor, quase 

uma monocromia: preto e branco eram as imagens, depois vieram as imagens pintadas à mão, 

preenchendo  contornos, e depois veio o som, depois a cor e a policromia,  afinal. As câmeras 

grandes, pouco a pouco,  foram dando lugar às câmeras pequenas,  e a relação entre a pessoa 

que olha pela câmera e a pessoa ou objeto filmado foi, e ainda está sendo, modificada. O 

menino pode lançar o olhar no horizonte distante e compreender as suas mudanças e suas 

relações com a forma de ler e escrever o audiovisual e ler e escrever as histórias da vida. 

 

3.1 HAVIA CÂMERA E ELA PERMITIA ESCRITAS DE HISTÓRIAS DA VIDA 

 
O menino sonhador entretido em suas caraminholas mal podia se conter em puxar o fio 

dessa história. Descobria, assim, como quem não quer nada, de onde veio a palavra 

                                                
27 “Documentário é o tratamento criativo da realidade” (tradução nossa) 
 http://www.documentarysite.com/?p=44  acesso em 27 março de 2012 
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documentário, que sentido tinha e, como seu conceito foi se modificando e se tornando cada 

vez mais complexo no correr das horas da história, cada vez que entrava em contato com um 

tempo diferente, com cineastas diferentes, com culturas diferentes. Havia muita nitidez no 

fato de que as diferentes temporalidades afetavam diretamente a forma da linguagem e seus 

instrumentos e possibilitavam brincadeiras com a dimensão do imaginário e da realidade. E 

não seriam essas duas fatias do mesmo bolo?  

A fronteira entre os filmes de ficção e os de não ficção sempre foi questionada, e o 

limite preciso talvez nunca venha a ser de fato definido. A vida passeia sempre entre as 

diversas “realidades”, somos autores e atores da história e de nossa própria história, como 

querer então definir as fronteiras para a realidade? Como tentar definir o que cabe ou não na 

palavra “documentário”? As palavras, por vezes, não podem suportar o tanto de coisas que 

nela pode caber, ou melhor, nossa compreensão das palavras nem sempre nos permite uma 

ampla significação, devido a nossa cultura, devido ao nosso acanhamento de abstração, ou 

devido a nossa mania de achar que um conceito vai encerrar algo para sempre dentro da 

definição. Com isso dito, dizemos também que não temos intenção de encerrar a palavra 

“documentário” em um “conceito” fechado. A nós importa bem mais expor e dialogar sobre o 

que nele pode conter, entendendo de antemão que o que nele pode conter é mais do que nossa 

pesquisa possa expor, do mesmo modo como diz Gilberto Gil na canção Metáfora:  “uma lata 

existe para conter algo, mas quando o poeta diz: “lata”, pode estar querendo dizer o 

incontível”, [...] “ao poeta cabe fazer, com que na lata venha caber, o incabível”.  

Não é sem sentido, assim, o sentido provocativo do título do livro de Fernão Ramos: 

Mas afinal… o que é mesmo documentário? Já nas primeiras palavras do primeiro capítulo, 

de nome homônimo ao livro, o autor diz que a tarefa de definir tal gênero, não vai ser nada 

fácil: 

as fronteiras do documentário compõem um horizonte de difícil definição. A 
qualificação de uma narrativa como documentária, até bem pouco tempo, era 
negada por parcela de nossos críticos, seguindo algumas formulações 
próprias à semiologia dos anos de 1960. A falta de conceitos específicos 
provocou dificuldades no desenvolvimento de ferramentas analíticas. 
Comprometendo o horizonte da produção não ficcional.  (2008, p.21)           

Ainda que tenha provocado “dificuldades no desenvolvimento de ferramentas analíticas”, 

quem sabe se essa difícil definição, que não cabe num conceito, não acabou por alargar ainda 

mais as fronteiras dos documentários? O autor continua o capítulo traçando as formas como o 

cinema documentário foi se definindo. Observa-se com ele a necessidade de precisar o 



64 
 

universo do documentário por suas “singularidades estáveis” que os distinguem de outros 

filmes.  

Artistas não querem se sentir classificados e são estimulados por nossa 
sociedade nessa postura. No entanto, se queremos pensar a produção cultural 
de nosso tempo, temos que lidar com conceitos, com palavras mais ou 
menos precisas que designem o universo a que estamos nos referindo. (2008, 
p.23-24)  

E vai além, buscando alcançar certa legitimidade do conceito dizendo que: 
À repetição de conjuntos, mais ou menos homogêneos, podemos dar nomes. 
Documentário é um desses nomes. Designa um conjunto de obras que 
possuem algumas características singulares e estáveis, que as diferenciam do 
conjunto dos filmes ficcionais. (2008, p.24)           

Embora se possa considerar os “conjuntos mais ou menos homogêneos” como um ponto 

de partida, o próprio texto de Fernão Ramos sugere que esse grupo pode ser bastante 

heterogêneo. Quanto a essa heterogeneidade, Guy Gauthier, buscando entender o 

documentário em seu livro Documentário, um outro cinema, expõe a dificuldade de 

pesquisadores para entender esse tipo de filme e nos dá a pista sobre o problema da definição 

dos filmes enquadrados em documentários. Ele escreve que 

os que tiveram que se debruçar sobre o problema não tiveram apenas que 
procurar os critérios, mas precisaram também se defender da inflação verbal. 
Tudo o que não era o cinema dominante foi empurrado para as margens e 
etiquetado como “documentário”, daí um amontoado heteróclito onde 
encontramos outros cinemas minoritários, eles também em busca de um 
campo de acolhimento: o cinema experimental, o ensaio, o poema, o 
panfleto, a reportagem etc (2011, p. 195) 

 Tudo o que não podia ser enquadrado em ficção era então “encarcerado” na palavra 

documentário. Entretanto, os filmes produzidos com a matéria da vida dita real, os não 

ficcionais, fora da fantasia e das histórias não acontecidas, não se rendem a serem simples 

documentos imagéticos e/ou audiovisuais da história da humanidade. Os fazedores do cinema 

da vida real se colocaram como fazedores de outro tipo de filme, que foram caminhando para 

alcançar um patamar de igualdade e de mesma importância na zona do entretenimento. Para 

esse outro cinema chegar a essa zona, não foi, e se  pode dizer que ainda não é, tão fácil.  

É preciso caminhar pelos processos históricos para tentar reconhecer traços que 

determinam um filme ser ou não de determinado gênero. Podemos dizer, em acordo com a 

história, que uma característica do documentário é a intenção do autor de retratar a realidade 

tal qual ela é vista, o que não o impede de tratar as imagens de forma criativa mudando a linha 

temporal, ou lançando mão de atores para representação da vida de alguém de quem se quer 

contar a história real, entre outras técnicas próprias da linguagem cinematográfica. 
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Avançar na discussão é voltar na história para tentar entender o termo concedido a 

determinados filmes que retratavam a realidade. Indo buscar a origem da palavra, Brian 

Winston (1988, p.21), que coloca um título provocativo em seu texto: Documentary: I think 

we are in trouble28, escreve que toda essa história de denominar filmes como “documentário” 

começa lá na metade da década de 20 do século XX, a partir de um determinado escrito sobre 

cinema, que marcará a história do cinema documentário:  

It all begins with this: “Of course, Moana, being a visual account of events 
in the daily life of a Polynesian youth and his family has documentary 
value.” Thus wrote Grierson in a review of Flaherty’s second classic that 
was published by the New York Sun on 8 February 1926. This is generally 
taken to be the first time the word “documentary” was used in connection 
with film. 29 

Grierson, um crítico de cinema influente daquela época, vai introduzir o termo 

documentário a partir da análise do terceiro filme de Robert Flaherty pois, “only when 

Flaherty began to structure his actuality material so that it too might satisfy those needs could 

Grierson and others detect a new form and name it “documentary””30(WINSTON, 1988, 

p.21). Temos, nesse momento, uma ruptura, ou seja, uma outra forma de narrar a vida. Em 

relação ainda à palavra documentário, Guy Gauthier (2011, p. 197-198) considerando textos 

escritos por Grierson, escreve que:  

Como nota Grierson, que cunhou a palavra na forma inglesa, o documentário 
cinematográfico foi selado pela imprensa francesa do início dos anos 20 e 
consagrado por Nanook, em 1922. Sem dúvida ele teve uma existência 
paralela, talvez anterior, nos países de língua inglesa. Os russos, que 
utilizaram o termo mais ou menos ao mesmo tempo, fizeram dele, como 
frequentemente no campo artístico, uma simples transposição linguística, 
provavelmente a partir do francês. Sem se preocupar muito com a 
etimologia, eles fizeram, com Dziga Vertov, do documentário um “campo 
autônomo da arte do cinema”, o que é uma boa definição de conjunto, mas 
incluíram nele, vivazmente, “diferentes gêneros: o ensaio, o panfleto, o 
poema cinematográfico, o cinerretrato, o filme histórico e de propaganda”31, 
a confusão não data de ontem. A primeira tentativa de introduzir um pouco 

                                                
28 Documentário: eu acho que nós estamos em apuros (tradução nossa) 
“I think we are trouble” é a última frase que Edgar Morin fala para Jean Rouch no fim do filme Crônicas de um 
verão, 1961 
29 Tudo começa com  isto: "Evidentemente, Moana, sendo uma história de eventos na vida diária de uma jovem 
polinésia e sua família, tem valor documentário" Assim escreveu Grierson em uma revisão do segundo filme 
clássico de Flaherty que foi publicada pela New York Sun em 8 de fevereiro de 1926. Isto é geralmente 
considerado como sendo a primeira vez que a palavra "documentário" foi usado em relação a um filme. 
(tradução nossa) 
30 somente quando Flaherty começou a estruturar o seu material de realidade para que isto também pudesse  
satisfazer aquelas necessidades poderiam Grierson e outros detectar uma nova forma e nomeá-la de 
“documentário " (tradução nossa) 
31 Essa citação refere-se à Jean Bessalel e André Gardies. 200 mots-clés de La théorie Du Cinéma, Paris : Cerf, 
1992. Artigo ; « Documentário ». 
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de rigor foi a de John Grierson, em 1932, mas sua intervenção foi logo 
colocada entre manifestos de gêneros. Um entre outros. 

Apesar do marco da palavra “documentário” ser o texto escrito por Grierson, outros 

países já haviam utilizado um termo próximo, cuja tradução provocava equívocos, e, assim, a 

palavra, em sua multiplicidade de línguas, ganhava amplitude em seu sentido, apesar de a 

palavra ter sido utilizada para designar o filme Moana, é Nanook o marco no mundo do 

Cinema Documentário (que até então não tinha esse nome). 

Entrando um pouco no mundo de Robert Flaherty, antes de Moana, seu primeiro filme, 

Nanook of the North32 (#),é, pelo registro que se tem na história,  uma produção diferente dos 

outros filmes da época por colocar em evidência o habitante do local e sua história, e não o 

viajante, como acontecia nos filmes de viagens. Isso foi importante, pois criou, pela relação 

mais direta e com pouca interferência, uma identificação do espectador com o “personagem”, 

pois há uma encenação da própria vida o que é ponto essencial no cinema de Flaherty. Outro 

aspecto significativo é que o filme não seguia uma ordem cronológica dos fatos, as cenas 

foram sendo montadas a partir de uma narrativa. Flaherty vai dispondo das ações a partir da 

história que ele criou, e, por fim, havia a construção de um “personagem”, elemento central da 

trama; tudo contextualizado e interligado e como na ficção, com um início, meio e fim. A 

intenção foi evidenciar a vida dos Inuits a partir da visão de uma família e ele, sem dúvida, 

consegue tal façanha, utilizando-se também das palavras que vão direcionando o espectador e 

informando-lhes sobre os acontecimentos, ao longo da história. Importa lembrar que, nessa 

época, ainda não existia som, a voz vinha da própria tela com palavras escritas que se 

intercalavam com as imagens dos acontecimentos. O filme foi um sucesso de público e um 

marco na história do cinema. Na construção de Moana, e na de todos os outros filmes que o 

sucederam, tais como, Man of Aran (1934) e Louisiana Story (1948) (#), Flaherty segue a 

mesma linha narrativa.  

Em seu início, o cinema foi, nas primeiras imagens, o que se pode chamar, baseado em 

retratar a vida real, de documentário, ainda que Marie-France Briselance e Jean-Claude Morin 

(2011, p.33), referindo-se aos filmes dos Irmãos Lumière, escrevam na Gramática do cinema, 

que “é ainda muito cedo para falar de documentários ou filmes de viagens, pois todos os 

filmes resultantes destas expedições têm menos de um minuto e são projetados em público tal 

como saem da câmera, num só plano”, entendendo que, para entrar na categoria de filme 

documentário, este deveria conter determinados elementos característicos da linguagem 

                                                
32 No Brasil o título do filme é: Nanook, o esquimó 
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cinematográfica, assim, as palavras dos autores podem nos levar a acreditar que as primeiras 

produções foram rascunhos de filmes, protótipos do que seria mais tarde um filme, que 

consistiria numa linguagem fílmica. Em vista disso, Marie-France Briselance e Jean-Claude 

Morin (2011, p.46) vão considerar o filme Gold Rush Scenes in the Klondike (#) (Cenas da 

corrida ao ouro em Klondike), de 1899, produzido por Thomas Crahan, Robert K. Bonine 

para Thomas Edison, como o primeiro filme documentário da história: 

essa montagem de ponta com ponta de cinco filmagens é uma inovação. 
Pretende exprimir uma ideia ao reunir cenas diferentes que só tem sentido 
graças a essa reunião. Aquilo a que, mais tarde, se chamará uma sequência. 
Este filme constitui assim o primeiro documentário da história do cinema e 
trata-se, sem dúvida, de uma das primeiras experiências de montagem. No 
entanto, Thomas Crahan e Robert K. Bonine não tem consciência disso, tal 
como os seus colegas que descobriram a paragem da câmara sem lhe 
explorarem as possibilidades, e não retiraram qualquer conclusão teórica da 
descoberta. 

Tem-se, então, a eleição do primeiro filme documentário por sua técnica, ou por se diferenciar 

dos outros produzidos até aquele momento, por ter um número maior de planos e inaugurar 

mais um item que constituiria o cinema como linguagem.  

Mesmo levando em consideração esse marco, entendo que, numa categoria que bem 

acolhe uma diversidade como é a de documentário (mas considerando que tem seus critérios), 

prefiro assumir o trabalho dos Irmãos Lumière e sua equipe, e do próprio Thomas Edson e 

seus parceiros, bem como dos outros produtores de filmes de uma só sequência, que 

retratavam a realidade, como os primeiros filmes de um cinema documentário, ou mesmo, os 

filmes da origem do cinema documentário, sendo parte da história primeira e, portanto, parte 

desse grande universo que é o cinema documentário, entendendo a amplidão e importância de 

tais filmes, até hoje, no percurso da história, da educação, da sociologia e da memória e 

entendendo também a amplidão e importância na utilização da vida humana e do que dela 

deriva como matéria-prima e personagem principal para a produção dos filmes.  

Os irmãos Lumière filmavam o cotidiano da sua família, dos seus amigos e empregados, 

das pessoas nas ruas. A vida comum era o espetáculo. As pessoas paravam para assistir às 

imagens de cenas cotidianas de sua própria cultura. Logo depois, as pessoas passaram a ver 

cenas da vida de outras culturas e com elas interagir e refletir acerca de sua própria existência, 

conhecimentos, hábitos e habitat. Ainda sobre isso a que me referi como critério dos irmãos 

Lumière, encontro uma citação de Briselance e Morin (2011, p. 34) , extraída  do Le Lyon 

républicain, de 25 de outubro de 1896, dando notícias de que aqueles filmes eram “a própria 

verdade captada no ato do acontecimento”.  
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 Assim, o cinema foi dando os primeiros passos, entre encenações e flagrantes do 

cotidiano. A diversidade de público, porém, pedia sempre novidade. O público  queria, e quer,  

ser surpreendido, bem como os fazedores de filmes também ansiavam por novidades, por isso 

caminhavam adequando os aparelhos, descobrindo novas possibilidades de escrever e de 

apresentar a imagem.   

Com o passar do tempo, cansados de ver as paisagens de outros lugares escritas 

visualmente da mesma maneira, deduziram que a forma de narração do filme precisava 

sempre ser revista. É então, que o marco do filme de Robert Flaherty se deve ao fato de que 

os primeiros filmes não tinham uma linha narrativa; eram imagens montadas de paisagens e 

pessoas, cabendo ao público criar um sentido, ou não, no encontro com as imagens, ou criar 

suas narrativas, ao contar a história do filme para alguém, como crianças que,  antes de 

aprender a ler as palavras, inventam histórias a partir das imagens que leem. O que, no 

entanto, não tirava a beleza da produção, muito ao contrário, a corrida mercadológica os 

obrigava a empreender planos diferentes e novas perspectivas de ver o lugar ou a pessoa 

filmada. Sempre havia surpresas, e as descobertas no sentido da técnica, o aperfeiçoamento 

dos filmes e do cinematógrafo, o ângulo de filmagem, as técnicas de ilusionismo, as técnicas 

de montagem tinham fundamental importância, a cada filme criado.  

Com referência à concepção relativa ao  contar a história, ou seja,  criar um contexto, 

essa precisava ser modificada, para manter o fluxo de público, que se entediava, e ainda se 

entedia, quando a novidade não entra na ordem do dia. O espetáculo deve ser renovado, para 

garantir o elemento surpresa que está ligado diretamente ao prazer, satisfação, alegria, ou não, 

mas que se vincula ao diferente e à necessidade vital do indivíduo de sair, por meios de 

diversos subterfúgios, da rotina.  

Voltando-se à palavra “documentário”, e a partir dos escritos de  Gauthier (2011), 

subentende-se que após o marco que o filme de Robert Flaherty representou, e que John 

Grierson comemorou e escreveu, o próprio Grierson, entendendo a complexidade do termo e 

as dimensões que ele vai tomando, retorna ao que foi escrito. Assim, Gauthier (2011, p. 17) 

aponta que 

Inútil procurar os culpados, que não pensavam na posteridade desastrosa de 
tal nomeação. O ilustre responsável seria o próprio Grierson, que, com toda a 
sua autoridade, designou como documentary films os filmes que ele queria 
defender. Mas, em um discurso doravante póstumo, ele já declarava não 
culpado: Documentário é uma descrição desajeitada, mas ela continua a se 
impor. Os franceses, que primeiro utilizaram esse termo, queriam designar 
apenas os filmes de viagem. Ele lhes dava uma boa desculpa para as 
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fantasias exóticas e outras do Vieux Colombier. A partir dessas visões 
exóticas, o termo chegou a incluir até mesmo filmes dramáticos como 
Moana, La terre e Turksib. E, ao mesmo tempo, ele englobará outros 
gêneros, tão diferentes de Moana em sua forma e finalidade quanto Moana 
de Voyage au Congo.33 

E, por fim, Gauthier (2011, p. 17), de modo contundente, afirma:  

É assim que, há mais de 80 anos, as pessoas se debatem com um termo 
inapropriado e, entretanto, incontornável, cada um sendo levado a propor um 
nome para delimitar seu tema. Um simples inventário permitirá,  ao longo 
das páginas medir a dificuldade de falar de um objeto de definição incerta, 
entregue ao humor, ao arbitrário e, acima de tudo, à confusão. 

Mas já que há documentário, que seja documentário.  

A pertinência da frase em relação ao termo explica e mesmo justifica a polêmica que está 

posta até os dias de hoje sobre o que realmente é um filme documentário. Assim, mudaremos 

a questão de foco e desviaremos para outro caminho: não o de definição de um termo já 

instaurado e devidamente assumido como controverso, mas das formas que podem ser 

nominadas de documentário ou das formas possíveis de filmes que podem ser cunhadas como 

documentário. 

 
3.1.1 Havia o aprimoramento da câmera e ela começa a escrever de diversas 

formas as histórias da vida 

 
Para compreender a leitura e escrita do documentário, é preciso lembrar que o avanço 

tecnológico está intimamente relacionado com a forma de apresentar/representar a história 

imageticamente. Percebe-se uma relação dialética: enquanto o modo de filmar foi se 

modificando, os equipamentos foram sendo adaptados, enquanto os equipamentos foram se 

aperfeiçoando, novas formas de escrever foram surgindo. A história do cinema está em 

conformidade com o ritmo acelerado do fim de um século e início de outro marcado pela 

Revolução Industrial. Um tempo que imprimia um ritmo rápido às inovações, que 

deslumbrava e surpreendia as pessoas em períodos curtos; tempo frutífero para qualquer 

menino que sonha com perpetuação de histórias em forma de fotografias que se movem em 

tempo quase real. Assim, a história desse cinema será marcada, como a própria história a qual 

ele está inserido, ou seja, a partir de marcos representativos que constroem seu percurso.  

O cinema documentário vai se modificar pela forma de escrita do filme, e nas 

identificações dos tipos de cinema documentário, cabe perceber as formas variadas dos filmes 
                                                
33 O trecho em itálico refere-se à citação de Guy Gauthier do texto de Jonh Grierson. Grierson on documentary. 
Introdução de Forsyth Hardy. Londres, 1946-1966 
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contidos nesse vasto universo. A pesquisa de Guy Gauthier nos traz referências importantes 

na tentativa de que, “na lata venha caber o incabível”34, faz um bom resumo sobre a 

intencionalidade do documentário e postula que “mais do que falar de real, ou de realidade, os 

documentaristas procuraram, com frequência, reivindicar sua imersão na vida tal como ela se 

desenrola com ou sem eles.” (2011, p. 204) e que, em alguns casos, somente “etiquetas”, que 

por vezes são esquecidas, testemunham tal ambição. E no capítulo intitulado: o documentário 

em busca de definições, Gauthier apresenta outros nomes que foram significando o filme 

documentário pautado na vida humana, que seguiram se desenvolvendo no decorrer da 

história e que tocam nas formas e intencionalidades do cineasta para envolver o espectador, 

colocando-o mais inteiro diante da tela pelo entendimento do processo. 

Alguns desses nomes encontro, pela primeira vez, no livro de Guy Gauthier (2011) e 

alguns não são de tão fácil entendimento, talvez por haver poucos dados escritos nas 

“etiquetas”, sem permitir inferências. Assim, em relação à vida e à técnica, o autor encontrou 

as classificações que  apresento a seguir, de forma resumida:  

cine-olho: Inicia-se  em 1924 e tem Vertov como seu representante. Ele considerava a câmera 

como sinônimo ou  extensão do olho humano;  

documento-vida: Tomava as concepções de cinema de Vertov e teve como representante 

Léon Moussinac .  Consistia em trabalhar, no documentário, as cenas de cotidiano e mesmo 

detalhes de expressões. A denominação desse tipo de documentário aparece em 1928;  

filme de vida: Representado por Jean Benoît-Lévy e que tem como marco os documentários 

que trabalham, ao mesmo tempo, com os variados aspectos da vida: a vida animal, a vida do 

ser humano, a vida da natureza. A forma desse cinema está representada em um livro editado 

em 1945; 

câmera viva: Denominado por Richard Leacock no início dos anos 60, mas não se tem 

certeza de que ele é o autor de tal método. Sabe-se que “ele implica uma integração perfeita 

da câmera como prolongamento das possibilidades humanas, uma participação física do 

câmera, livre de seu status e de suas facilidades de observador, o que significa que sua 

experiência limita-se a qualquer testemunho” (p.205);  

cinema do vivido: Uma expressão que vem de Pierre Perrault e que foi citada por Gilles 

Deleuze. Essa forma de cinema se caracteriza pela equipe de filmagem passar muito tempo 

                                                
34 Refere-se a um trecho da música Metáfora de Gilberto Gil 
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com a pessoa ou grupo a ser filmado, mantendo uma relação de proximidade, tentando 

mostrar uma imagem fiel da realidade. 

Em designações de cinema documentário pautado na autenticidade,  Gauthier explica 

que “insistir sobre a vida acarreta, claro, a autenticidade, mas sem priorizá-la. Esse aspecto foi 

o mais contestado, por razões filosóficas, estéticas, morais, cujo debate em torno do cinema 

do início do anos 60 mostra o essencial da argumentação.” (GAUTHIER, 2011, p.205). E a 

sistematização apresenta as seguintes representações: 

cinema da realidade: Foi uma fórmula que não estava no centro das polêmicas e que se 

tornava imprecisa por considerar o olhar de cada lugar da ciência referindo-se às 

peculiaridades de cada um;  

cinema do real:  Surgiu de uma manifestação de mesmo nome acontecida em Créteil, no ano 

de 1965, e que “está agora bem implantada em Paris”(p.206). A característica é não definir 

bem as fronteiras entre documentário e ficção, englobando o neorrealismo italiano e o cinema 

realista de Ken Loach;  

cinema-verdade: Acontece a partir dos anos 60 e tem o cinema de Vertov como inspirador. 

“os promotores procuraram dizer que, simplesmente, filmavam, sem prepará-lo, o cotidiano 

em cuja direção eles escolheram apontar suas objetivas” (p.206);  

cinema direto: Também acontece na década de 60 e é propagado por Mario Ruspoli. Essa 

proposta “restitui ao cinema seu status de meio, ainda mais ágil por suprimir ao máximo os 

intermediários” (p.206).  

Seguindo em frente, o autor apresenta o cinema documentário em seu caráter 

educacional e ficcional:  

documentário romanceado: Surge no fim do cinema mudo e “podemos resumi-lo da 

seguinte maneira: filmagens em externas, com intérpretes oriundos do meio filmado, mas 

conforme um roteiro preliminar que organiza o interesse do espectador”(p.207), Tem Robert 

Flaherty e seu filme Nanook como ancestral;  

Docudrama: “É para a crítica francesa de televisão, uma apelação pejorativa, que evoca, a 

um só tempo, as telenovelas brasileiras e os reality shows importados dos Estados unidos da 

América. É o ponto extremo da deriva” (p.208); Há o conhecimento do contexto, mas pode ter 

um personagem fictício, e não importa muita a situação ser globalmente exata; 
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documentário-ficção: Expressão designada a filmes anteriores ao cinema direto, que 

apresentavam uma roteirização, podendo utilizar atores para complementar o que faltou na 

filmagem. Fazem o tipo “deve ter acontecido assim”, ou seja, são aproximativos; também 

conhecido com “docuficção”; 

ficção documentada:  “Consagrada ao Quebec, essa expressão é pouco usada na França, ou 

concerne à improvisação”;  

ficção documental: Geralmente com fim educativo é uma dramatização de um fato real. 

Geralmente o termo é associado quando se procura retratar melhor um determinado tema;  

“documentário” Fictício: “não se trata mais de um documentário, mas de um empréstimo à 

forma documental para apresentar um exemplo típico ou um ponto-limite”(p.209). 

E, por fim, dependendo de sua função e intencionalidade o documentário foi denominado 

de: 

documentário de criação: Afirmação do caráter artístico e autoral. “o ‘documentário 

interior’ e o documento autobiográfico representam casos extremos desse retorno do autor 

aonde a tradição clássica o mantinha à margem.” (p.211);  

documentário etnográfico e sociológico:  São descrições de fatos sociais e está no campo 

das ciências sociais e teve um papel importante na evolução do documentário. “Esse tipo de 

cinema reivindica um alcance científico, como o cinema praticado no âmbito das ciências 

exatas, reconhecendo, ao mesmo tempo, o papel, eventualmente perturbador, do observador” 

(p.211);  

documentário social: Não apenas descrevem, mas procuram denunciar uma situação tida 

como intolerável. “Pela forma, ele se afasta,  no mais das vezes, do documentário estritamente 

sociológico” (p.211);  

documentário militante: É denominado também de “documentário engajado”. Joris Ivens é 

seu melhor representante. Nesse tipo “o autor não só não cria minério sobre suas opiniões, 

mas ainda as proclama, seja na forma de uma contestação argumentada, seja tentando 

conseguir a adesão do espectador de modo convincente” (p.211); 

documentário de intervenção:  Diz que é a ideia de “suscitar uma dinâmica mostrando aos 

militantes sua própria imagem levou o cinema militante rumo a uma etapa suplementar” 

(p.211). É um cinema de intervenção e tem como sua melhor representação Fernando Solanas.  
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Sem dúvida, entre essas formas em que o documentário se apresenta, algumas são muito 

próximas umas das outras e muitas utilizadas ao mesmo tempo. Ainda na perspectiva de 

leitura e escrita do cinema documentário, outra forma de sistematizar esse tipo de cinema e 

que é amplamente utilizada por estudantes, professores, pesquisadores e cineastas é a de Bill 

Nichols (2005b). Em seu livro Introdução ao documentário, ele apresenta seis “modos de 

representação do documentário”, nos quais ele vai desfiando os modos de acordo com a 

ordem aproximadamente cronológica em que foram aparecendo, observando que o “desejo de 

propor maneiras diferentes de representar o mundo também contribui para a firmação de cada 

modo” (p.137). Assim, tem-se o documentário: poético; expositivo; participativo; 

observativo; reflexivo e performático. Passeando um pouco pelos modos categorizados por 

Nichols, constata-se que a sistematização acontece a partir da observação de filmes de 1928 

em diante: 

Modo poético (anos 20): Começa alinhado ao Modernismo. A matéria-prima é o mundo 

histórico que é apresentado diversificadamente de forma transformada, passando a ideia de 

ver o mundo de outras maneiras. Tende a apresentar a realidade de forma fragmentada. Como 

melhor característica, Bill Nichols (2005b, p. 138) vai apontar que o modo poético é 

“particularmente hábil em possibilitar formas alternativas de conhecimento para transferir 

informações diretamente, dar prosseguimento a um argumento ou ponto de vista específico ou 

apresentar proposições sobre problemas que necessitam solução”; 

Modo expositivo (anos 20): Também trabalha com o mundo histórico só que de forma mais 

argumentativa que o modo poético. Tem como forte característica a voz ou legenda que vai 

conduzindo diretamente o espectador pelas imagens. A voz de Deus, ou seja, a voz do locutor, 

muitas vezes treinada, sem a aparição de sua imagem, é a estratégia de contar a história nesse 

tipo de documentário. As imagens são coadjuvantes: ilustrativas e esclarecedoras, uma vez 

que a voz que relata os acontecimentos é superior, pois é quem vai validar os acontecimentos. 

Essa voz que vem de um lugar que não se vê, que não se sabe, é a grande autoridade, 

proprietária do conhecimento nesse tipo de documentário. Outra característica é que:  

 o documentário expositivo é o modo ideal para transmitir informações ou 
mobilizar apoio dentro de uma estrutura preexistente ao filme. Nesse caso, o 
filme aumenta nossa reserva de conhecimento, mas não desafia ou subverte 
as categorias que organizam esse conhecimento. O bom senso constitui a 
base perfeita para esse tipo de representação do mundo, já que está, como a 
retórica, menos sujeito à lógica do que à crença. (NICHOLS, 2005b, p. 144) 

A montagem nesse modo serve para manter a continuidade do argumento; a sensação de 

objetividade é aliada a um argumento bem embasado; 
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Modo observativo (anos 60): Este modo foi possível por conta dos avanços tecnológicos que 

reduziram o tamanho das câmeras e acoplou os gravadores a estas, podendo assim a câmera 

ser utilizada facilmente por uma pessoa, pois câmera e gravador podiam se mover facilmente 

pela cena. Esse modo foi amplamente utilizado no Canadá e nos Estados Unidos. Consiste na 

observação espontânea da cena, e o documentário, ao contrário do expositivo, não apresenta a 

voz-over, trazendo a imagem como referência principal. Também não apresenta música, 

efeitos sonoros, legendas, reconstituições históricas e situações repetidas e nem sequer 

entrevistas: “Olhamos para dentro da vida no momento em que ela é vivida. Os atores sociais 

interagem uns com os outros, ignorando os cineastas.” (NICHOLS, 2005b, p.148). Os 

cineastas se preocupam com o cotidiano das pessoas, seus afazeres no dia a dia sem interferir, 

apenas observando a vida acontecer. O cineasta é um não-participante que procura estar em 

posição de certa (em verdade, eles acreditavam que total) neutralidade nos acontecimentos, 

mas ainda assim a câmera está comprometida com a história, uma vez que é participante do 

momento em seus muitos detalhes. Ela é cúmplice dos acontecimentos. Pela característica da 

não interferência desse modo de representação, foi metaforizado na expressão “uma mosca na 

parede”; 

Modo participativo (anos 60): Tem sua raiz nas ciências sociais, principalmente no trabalho 

dos antropólogos, que passam um grande tempo em uma comunidade participando da vida 

das pessoas e entendendo sua constituição numa metodologia que exige participação e, ao 

mesmo tempo, em que estabelecendo aproximações e diálogos com as pessoas também 

mantém um distanciamento fundamental para análise. Assim, os documentaristas desse modo 

seguem esse mesmo padrão de participação. A voz que pode ser apresentada em primeira 

pessoa e é predominante no filme, nos certifica do engajamento participativo do 

documentarista no desenvolvimento dos acontecimentos. Ele também é personagem da 

história ainda que o principal seja os participantes ou elementos referentes ao tema do 

documentário. Não à toa que esse modo ganha a metáfora de “mosca na sopa”, em referência 

oposta ao modo observativo:  

A sensação da presença em carne e osso, em vez da ausência, coloca o 
cineasta “na cena”. Supomos que o que aprendemos vai depender da 
natureza e da qualidade do encontro entre cineasta e tema, e não de 
generalizações sustentadas por imagens que iluminam uma dada perspectiva. 
Podemos ver e ouvir o cineasta agir e reagir imediatamente, na mesma arena 
histórica em que estão aqueles que apresentam o tema do filme. Surgem as 
possibilidades de servir de mentor, crítico, interrogador, colaborador ou 
provocador.  (NICHOLS, 2005b, p. 155) 
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 Jean Rouch e Edgar Morin denominaram esse estilo observativo de filmar como 

cinema-vérité palavra derivada de Kinopravda de Dziga Vertov. Outra característica desse 

modo são as entrevistas que marcam o encontro do documentarista com o tema, assim, os 

filmes apresentam relatos diferentes na composição da história tecendo, dessa forma, um 

material polifônico sobre um determinado tema;   

Modo reflexivo (anos 80): Difere do modo participativo, pois o foco não é mais o  

relacionamento do documentarista com a  realidade, mas, sim, do documentarista com o 

espectador, encontrando similaridade no modo observativo  pela dependência da não 

participação ou ausência aparente do documentarista na composição do tema. Pode haver 

entrevistas, inclusive entrevistas encenadas, bem como participação de atrizes entre as 

pessoas. Como outras características  tem-se que 

os documentários politicamente reflexivos reconhecem a maneira como as 
coisas são, mas também invocam a maneira como poderiam ser. Nossa 
consciência mais exacerbada abre uma brecha entre conhecimento e desejo, 
entre o que é e o que poderia ser. Os documentários politicamente reflexivos 
apontam para nós, espectadores e atores sociais, e não para os filmes, como 
agentes que podem fechar essa brecha entre aquilo que existe e as novas 
formas que desejamos para isso que existe (NICHOLS, 2005b, p. 169) 

 Esse é um modo que engloba os documentários que é mais consciente de si e são os 

que mais se questionam. Ainda segundo Bill Nichols (2005b, p.163), “o lema segundo o qual 

um documentário só é bom quando seu conteúdo é convincente é o que o modo reflexivo do 

documentário questiona”. Porém, como ainda alerta o autor, é um modo abstrato demais e que 

perde de vista as questões concretas; 

Modo performático (anos 80): Podem conter um tom autobiográfico enfatizando a 

experiência do próprio cineasta no tema. A representação realista do mundo pode vir por 

licenças poéticas, formas de representação subjetiva e mesmo narrativas de estrutura menos 

convencional. Esse modo contém características dos outros modos, a exemplo de ter um filme 

com voz-over como no modo expositivo, mas a informação vem carregada de dramaticidade o 

que leva ao tom do performático, até mesmo pelas estratégias de convencimento passando 

pelo apelo da memória e não da história, levando a construção dos filmes através de pedaços 

de memórias para dar o tom de emoção ao tema tratado, levando o espectador a interagir 

através da afetividade. Esse modo exige emoção. A identificação ou não ao tema, mas sempre 

no encontro de histórias do tema em questão com a vida de quem assiste.  Assim, Bill Nichols 

(2005b, p. 176) escreve que o modo performático 
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[...] nos convida, como fazem todos os grandes documentários, a ver o 
mundo com novos olhos e a repensar nossa relação com ele. O documentário 
performático restaura uma sensação de magnitude no que é local, específico 
e concreto. Ele estimula o pessoal, de forma que faz dele nosso porto de 
entrada para o político. 

Encerram-se, assim, as características dos seis modos expostos por Bill Nichols.  

Voltando às características da sistematização apresentada por  Guy Gauthier,  percebe-se que 

há uma infinidade de modos e categorias  que deixaria qualquer menino sonhador tonto com 

as inúmeras possibilidades de tratar o audiovisual. O certo é que autores criaram e criam sua 

própria forma de escrever o cinema, algumas muito bem sucedidas, outras nem tanto. Mas a 

importância disso é o ousar, brincar com as (i)limitações da máquina, perceber outras formas 

de escrever o audiovisual, e como já diz Lô Borges, na  canção  intitulada  Manuel Audaz “e 

no ar livre, corpo livre, aprender, ou mais, tentar”, e foram e ainda são as tentativas que 

colocam o mundo em movimento. São elas que colocam os processos de aprendizagem no 

centro de discussões. É essa perspectiva que faz com que qualquer menino sonhe em estar nos 

espaços educativos: ousar, buscar outras formas de ler e escrever o mundo, buscar a sua forma 

de ler e escrever o seu, o dele, o nosso mundo. 

Assim, a diversidade vai se delineando e se enquadrando, pouco a pouco, no mundo do 

documentário. Sem dúvida, há diversas escolhas de escrita do audiovisual em forma de 

documentário que se pode lançar mão, dependendo sempre da intencionalidade do filme a ser 

realizado. O fato é que o cinema documentário acabou por se apresentar como um espaço 

amplo para experimentações de contação e recontação das histórias que permeiam a vida 

humana. 

 

3.1.2 Havia uma câmera e havia a imprevisibilidade da vida apresentada em 

pedaços 

 

Com o passar do tempo, o documentário vai-se inventando, se reinventando. A 

pluralidade dos modos de escrita nos traz a certeza de que estamos em um campo que é 

permeável a inovações e, em um campo que se permite a hibridização referente às formas de 

escrita do cinema de ficção. Acho pertinente quando Cezar Migliorin (2010, p.09) diz que:  

o lugar do documentário é esse lugar de indefinição, inapreensível. Dito de 
outra maneira: todo poder sabe lidar com o que ele sabe nomear. Todo poder 
sabe administrar as reivindicações daqueles que ele pode reconhecer como 
sujeitos de direito, mesmo que seja para dizer que eles não têm direito – 
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ainda, agora, aqui. O documentário hoje é o nome de uma liberdade no 
cinema. (Grifo nosso) 

E esse lugar de indefinição que traz a liberdade é o mesmo lugar que traz a criatividade 

e as inovações no tratamento dos temas, e o lugar desses temas assim como sua construção 

audiovisual exigem maneiras diversas de elaboração, contando, como elementos importantes, 

com as imprevisibilidades próprias da dinâmica da vida.  

Historicamente, o cinema documentário vai afirmando a sua presença no cenário 

sociopolítico e cultural, afinal ele é criado nesse cenário e faz dele seu habitat, sua matéria-

prima, sua razão de ser. E, para além do sentido de documento, extrapola pelos pedaços de 

histórias da vida que se aglutinam para contar o fato acontecido, além de provocar os 

espectadores a se tornarem cúmplices do momento, se relacionando com a imprevisibilidade 

da leitura de cada um, pautada na diferença que acaba por possibilitar a abertura para novas 

percepções frente aos registros audiovisuais. O desdobramento dessa cumplicidade acaba 

afirmando a oportunidade de dialogia apresentada por Bakhtin (2003, p.401), ao tempo em 

que evoco as palavras do mestre, de que “o texto só tem vida contatando com outro texto 

(contexto). Só no ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e 

prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo”. Diálogo que nos coloca em contato com 

o outro que concebe o filme, o outro que é retratado no filme, e conosco, estabelecendo, 

assim, uma multiplicidade de vozes que ecoará no momento presente de ler o filme, no 

momento futuro, quando encerramos a leitura e podemos, dependendo do local de sua 

realização, estabelecer diálogo com o outro que participou do mesmo momento, prolongando 

a experiência e criando mais outros sentidos no encontro da imprevisibilidade da leitura de 

cada um, vinculada ao seu caminhar na vida, no encontro com outras realidades. Eis o 

espetáculo: poder aprender a partir do encontro imagético da realidade de um tempo passado e 

das muitas vozes que eclodem e ecoam. É como se os sentidos circulassem entre câmera e 

pessoas. Em outras palavras, a potência da interação está ali, como se as emoções do outro 

estivessem sempre disponíveis na câmera.  

Mudando de perspectiva, mas calcada ainda na imprevisibilidade que habita o mundo 

do documentário, temos a imprevisibilidade da escrita. São muitas as questões que bailam no 

momento de captura da realidade: como começar a filmar o real, a partir de um tema? E como 

desenvolver esse tema? E que garantias se têm que a vida segue em roteiro como filmes de 

ficção e se coloca tão previsível frente ao tema que se quer? E quem disse que a vida é 

previsível? Lidar com documentário é lidar com a imprevisibilidade, ingrediente básico na 

escrita do filme documentário. Impossível saber que espetáculo a vida prepara para os 
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próximos segundos, dias, meses, anos que virão. Ainda que as abordagens para capturar o 

audiovisual sejam das mais diversas, a realidade é constituída no  complexo movimento das 

ideias das pessoas que habitam o mundo, compondo a sua estrutura social e política,  sem 

desconsiderar o que nele há, proveniente da natureza.  Todo esse cenário é disponibilizado aos 

fazedores de filme que trabalham com o documentário. Evaldo Mocarzel (2012), 

documentarista e sabedor, na prática, de tal característica, em seu texto Arquitetura do 

inesperado35, traz mais uma forma de ver o documentário:  

O que é um documentário? [...] uma estrutura de linguagem que precisa 
dialogar com a imponderabilidade do acaso, que precisa prever, como 
elemento de composição em seus planos, uma espécie de “arquitetura do 
inesperado”, como já afirmou o crítico Carlos Alberto Mattos. [...] Para 
Comolli36, o cinema (e sobretudo o filme documentário) precisa se fazer 
“sob o risco do real” e o “real” para ele são lapsos, frestas, brechas, pausas, 
silêncios e todo tipo de elemento imprevisível capaz de subverter as 
entranhas da “sociedade do espetáculo” que nos envolve e que tanto nos 
sufoca. Mais: para esse poeta do ensaio, que analisa com tanta clarividência 
a trama de poder que mascara as construções do olhar no mundo globalizado 
e imagético em que vivemos, o filme documentário é um espaço de 
resistência contra todo tipo de “informação-mercadoria” dos veículos de 
comunicação de massa.”   

A imprevisibilidade permite um mergulho ainda mais profundo no tema tratado 

proporcionando a espontaneidade dos elementos, pois se caracteriza como elemento 

surpresa para o documentarista que trabalhará com o material audiovisual pré-definido e 

com os elementos surgidos pelo ato da pesquisa, sabendo que esse imprevisível, por 

vezes, pode mudar, até mesmo , “as regras do jogo” mudando o resultado pretendido, mas 

fortalecendo a história a ser contada no filme. Por essas especificidades, o filme 

documentário, ao contrário do filme de ficção, não tem um roteiro prévio, e, sim, um tema 

e tudo o que pode estar relacionado a ele, a partir de pesquisas minuciosas, deixando 

margem para o que aparecerá no decorrer das filmagens. Nesse sentido, o roteiro aparece 

depois da captura do audiovisual, na montagem do filme. Em vista disso, podemos dizer 

que o documentário é um filme de um esquema em aberto, que absorve as dinâmicas do 

previsível e imprevisível, próprias da dinâmica da vida. Quanto ao documentarista, ele é a 

pessoa que deve apurar o olhar, atendo-se aos detalhes, para flagrar os espetáculos 

cotidianos e dele colher o que há de mais original e, assim, tramar as histórias de forma 

que elas dialoguem com a imprevisibilidade do olhar do espectador.  
                                                
35 Mocarzel, Evaldo, Arquitetura do inesperado em  
<< http://cadernodecinema.com.br/blog/arquitetura-do-inesperado/>> acesso em maio de 2012 
36 Segundo  Evado Mocarzel , Jean-Louis Comolli, crítico, cineasta e escritor, foi editor da revista Cahiers du 
Cinéma de 66 a 71, em sua fase maoísta, também autor de uma coletânea de textos semanais sobre a linguagem 
do cinema, “Ver e Poder”, lançada no Brasil pela editora da UFMG. 



79 
 

E se um elemento importante do documentário é um bom tema, e a vida como tema 

traz consigo a incomensurabilidade de temáticas, não seria interessante contar as histórias 

da vida? 

 

3.2 HAVIA FORMAS DE NARRAR E ESSAS FORMAS SÃO NARRATIVAS DAS 
HISTÓRIAS DA VIDA 
 

Se Bia Bedran fosse convidada para cantar neste texto, certamente, faria um fundo 

musical com Quem conta um conto dizendo: “Uma história bem inventada; E bem contada 

por ti; Vale a vida, vale risada, Vale a pena existir [...] São viagens do pensamento; Pelas 

imagens que a história contém; Sonhos através dos tempos; Movimentos que vão e vêm...”. E 

se um menino sonhador coubesse neste texto científico estaria de olhos e ouvidos atentos para 

descobrir mais uma história acontecida na vida e que cabe tão bem na sua própria vida. Por 

que será? 

Mary Arapiraca (2007, p.16) mais que depressa poderia dizer que “é pelo fato de 

sermos regidos pelo simbólico, de sermos seres em busca de sentidos e rumos para a nossa 

trilha e explicações para tudo o que acontece aqui, ali e acolá.” E essa busca pelo simbólico 

nos faz desejar tecer histórias, reconstruí-las, de um modo cômico, de um modo trágico, de 

um modo suave ou agressivo, dependendo sempre da intencionalidade de quem está narrando, 

e essas histórias nos fazem voltar aos acontecimentos para recontá-los e/ou para ouvi-los, 

numa busca de sentido tanto para quem conta quanto, e principalmente, para quem ouve. 

Assim, temos as narrativas. Álamo Pimentel (p. 6, 2009), em entrevista sobre Narrativas e 

Educação cedida à Revista Presente, evidencia o quanto “gostamos de uma boa conversa” e a 

delineia, trazendo algumas de suas características, dizendo:  

a narrativa é um arranjo de linguagem. Ao mesmo tempo que busca dar 
visibilidade para uma experiência já vivida, constrói, para essa experiência 
uma cadência, uma lógica interna que produz começo, meio e fim; constrói 
uma estrutura com sentido organizacional 

Esse arranjo de linguagem, como estratégia de escrita, também nos faz rejeitar ou nos 

aproximar do que é ofertado, dependendo de como a história é construída e de como os seus 

elementos constitutivos – início, meio e fim – são dispostos e relacionados para criar a ação 

da narrativa. Essa ação da narrativa traz sentidos à história do filme. 

Em referência ao que Mary Arapiraca (2007, p.20) escreveu em seu texto, as narrativas 

são os “presentes preciosos” que são ofertados ao outro, pois “todo mundo precisa ter para 
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quem ofertar os sentidos que constrói”, e o outro generosamente recebe, acolhe e cria seus 

próprios sentidos. As narrativas se constituem, assim, como deflagradoras de um espaço 

dialógico, da fala externa de um que conta a sua história com a fala interna do outro que a 

ouve e/ou vê, promovendo sentidos. E, na promoção de sentidos que toca a construção social, 

Roland Barthes, (1966, p.1)37 aponta para o lugar fundamental da narrativa na vida, deixando 

indícios de sua importância histórica e cotidiana:  

Innombrables  sont  les récits  du monde. [...] le récit  est présent dans  tous 
les temps,  dans  tous  les  lieux,  dans  toutes  les  sociétés;  le  récit  
commence  avec l'histoire même  de  l'humanité; il n'y a pas, il n'y  a jamais 
eu nulle part  aucun peuple  sans récit;  toutes  les  classes,  tous les  groupes 
humains  ont leurs  récits, et  bien  souvent  ces  récits  sont goûtés  en  
commun par des  hommes  de  culture différente, voire opposée :  le récit se 
moque de la bonne et de la mauvaise littérature: international, 
transhistorique, transculturel, le récit est là, comme la vie.38 

E Barthes em seu texto vai desfiando os modos de entendimento das narrativas a partir das 

estruturas existentes, levando em consideração o tempo histórico, os elementos culturais de 

cada comunidade, pois nas narrativas há sempre um discurso impregnado e para entendê-lo é 

preciso contextualizá-lo, é preciso entender sua construção no tempo-espaço. Barthes indica 

ainda que o entendimento da narrativa deve ser estudado a partir da Linguística que é o 

alicerce de sua teoria. Tem-se ainda no texto a noção de sequência que é nele colocada como 

elemento da narrativa; uma sequência pode se apresentar seguida de outra, pode estar 

intercalada à outra, pois uma pode não estar terminada e já surgir outra, dependente ou não da 

primeira, mas sempre ligadas por um fio condutor. Isso exposto, permite-nos notar os 

artifícios da contação das histórias e que o cinema agrega aos seus artifícios de montagens 

para contar muito bem. 

E adentrando no que se refere à narrativa no cinema, David Bordwell (2005, p.277) 

assume três concepções: narrativa como representação, como estrutura e como ato. Como 

representação tem-se o “de que modo se refere ou confere significação a um mundo ou 

conjunto de ideias”. Como estrutura “o modo como seus elementos se combinam para criar 

um todo diferenciado” e, por fim, como ato, tem-se “o processo dinâmico de apresentação de 

uma história a um receptor”. Percebendo esses elementos combinados amplia-se ainda mais a 

                                                
37 Disponível em <<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-
8018_1966_num_8_1_1113>> 
38Inúmeras são as narrativas do mundo. [...] a narrativa está presente em todos 
os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a história da humanidade. Não 
há, nunca houve qualquer povo em qualquer lugar sem narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm 
suas narrativas, e, muitas vezes, essas narrativas são apreciadas comumente por homens de diferentes culturas, 
ou o oposto: a narrativa zomba da boa e da má literatura: internacional, trans-histórica, transcultural, a narrativa 
está aí, como a vida. (tradução nossa) 
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perspectiva de compreensão da narrativa e do emprego do sentido como elemento que 

perpassa os três modos e se torna fundamental para o diálogo criador-narrativa-espectador.  

No caminhar pela história do cinema enquanto entretenimento, percebemos que o 

aumento da produção dos filmes leva a certa competição para seduzir o maior número de 

espectadores possíveis e também garantir certa rentabilidade nos negócios e patrocínio para os 

projetos cinematográficos. O ganho disso é a apresentação das mais diferentes temáticas, a 

inovação das técnicas e, com isso, variadas formas de contar as histórias. Em busca da 

novidade, há sempre a busca por novas formas de demonstrar o cotidiano: os planos se 

multiplicam, os filmes ficam mais longos, os planos se agregam a um fio condutor e outras 

emoções são buscadas no encontro do olhar com a tela. Assim, ao tocar as emoções do 

público, as narrativas se colocam como um bom lastro no tratamento do audiovisual, como 

bem coloca Jean-France Briselance e Jean-Claude Morin (2011, p.103),  

a história é aquilo que aconteceu na realidade ou que poderia ter acontecido 
(nas ficções), narrado numa ordem cronológica. A narrativa é o tratamento 
dramático dessa história, ou seja, a maneira de contar, o que implica destacar 
certas partes da história, suprimir outras e reduzir ou dilatar o tempo real 
para criar o tempo de narração.  

Então, o início das narrativas do cinema vai se confundir com as experimentações na 

forma de filmar e de montar o filme. Mais uma vez, o avanço tecnológico é responsável 

também por esse modo de contar as histórias, aliando a ele a criatividade dos cineastas que, 

entre seus muitos desejos, procuravam e procuram novas formas de apresentar o material 

audiovisual. No decorrer da história, o sonho e a técnica andam entrelaçados e não poderia ser 

diferente. Assim, o cinema se afirma como esse contador de histórias em imagens, elemento 

mais representativo dessa contação, e sons. Sobre o tratamento dramático no  cinema 

documentário, Evaldo Mocarzel (2012)39 aponta que: 

No documentário, a busca por uma narrativa, sempre esbarrando ou mesmo 
driblando todo tipo de desdobramento ético, é um pouco mais árdua, mais 
complicada, pois o “real” não é necessariamente dramático. A “verdade” 
num documentário nasce obrigatoriamente de uma construção dramatúrgica, 
de procedimentos de linguagem muito claros, manipuladores, arquitetados 
de maneira a convencer, emocionar, fazer os espectadores refletirem sobre o 
que estamos focalizando nos nossos filmes.      

É verdade que, teoricamente, os filmes documentários são considerados filmes não 

narrativos e é verdade ainda que os autores sobre cinema e imaginação, cinema e sonhos, 

                                                

39 Disponível em < http://cadernodecinema.com.br/blog/arquitetura-do-inesperado/> acesso em maio de 2012 
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cinema e fantasia, cinema como arte e experiência estética, deem vazão apenas à ficção, como 

se fosse a única “fábrica de sonhos”, que leva o espectador a viver outras vidas. Mas o 

documentário se revela e sempre se revelou, cada vez mais, presente no que se refere à 

experiência estética e prazerosa, pois é também encontro com personagens, por vezes, 

distantes do nosso universo, encontro com  situações que nos colocam a pensar em soluções, 

até porque também vivemos a vida de um outro que passa pela tela, ou queremos viver em um 

lugar representado pelas imagens, ou mesmo sentimos as dores e felicidades da situação 

representada. Há um desejo de penetrar em outras vidas que se sabe que é real. Há uma 

necessidade por histórias em todo ser humano, e é aí que o narrador encontra seu melhor 

receptor. Edgard Morin (1983) refletindo sobre a nossa necessidade de histórias audiovisuais 

e partindo para a nossa necessidade afetiva da experiência cinematográfica, escreveu sobre 

impressões desse encontro do indivíduo com o cinema em qualquer dos gêneros: ficção ou 

documentário: 

Mesmo cheio a transbordar de alma, e mais amplamente, mesmo estruturado 
e determinado pela participação afetiva como está, o cinema não deixa de 
responder a necessidades... 

Essas necessidades já nós a sentimos: são as necessidades de todo o 
imaginário, de todo o devaneio, de toda a magia, de toda a estética: aquelas 
que a vida prática não pode satisfazer... 

Necessidade de fugirmos a nós próprios, isto é, de nos perdermos algures, de 
esquecermos os nossos limites, de melhor participarmos do mundo... ou seja, 
no fim de contas fugirmo-nos para nos reencontrarmos. Necessidade de nos 
reencontrarmos, de sermos mais nós próprios, de nos elevarmos à imagem 
desse duplo que o imaginário projeta em mil e umas vidas extraordinárias. 
Quer dizer: necessidade de nos reencontrarmos para nos fugirmos. Fugirmo-
nos para nos reencontrarmos, reencontrarmo-nos para fugirmos, 
reencontrarmo-nos algures que não em nós, fugirmo-nos no íntimo de nós 
próprios. (MORIN, 1983, p.170) 

Explicita-se, assim, a nossa necessidade de viver nessas realidades paralelas de onde 

tiramos o entendimento de nossa própria vida. Necessidade de estar presente nessas histórias e 

dialogar com elas. Necessidade do encontro, enquanto seres sociais que precisam das histórias 

dos outros e mesmo que precisam ouvir suas próprias histórias para assim se redefinir 

diariamente, ainda que essa redefinição seja fortalecer-se do que já se é. A experiência do 

cinema pode ser um dar sentido às aprendizagens que acumulamos no dia a dia e que um 

elemento nos coloca na compreensão de tudo que lemos, que fazemos, ou que foi ensinado.  

Num exemplo narrativo de leitura do audiovisual, evoco uma de minhas experiências 

como professora de estágio, quando um estudante  estagiário de docência em Desenho 

Técnico, narra o seu esforço inglório para  explicar e demonstrar na lousa onde todas as linhas 
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e pontos, de determinado assunto, numa perspectiva tridimensional, tinham que se enquadrar. 

Segundo ele, as perguntas eram indicativas da incompreensão do assunto. Ao fim da aula, 

esse mesmo professor-estagiário passa um vídeo sobre o tema com uma construção 

tridimensional, com os mesmos traços e pontos colocados anteriormente na lousa. A mesma 

plateia calada observava atentamente os elementos coloridos que iam desfilando na tela e, 

passo a passo, mostrando como traçar, exclamam sorridentes e surpresos: Ah, agora sim!. 

Quem me dera estar naquele espaço e filmar aquela história. Por certo, traria muitas 

informações acerca de aspectos do processo ensino-aprendizagem a partir do audiovisual. O 

certo é que essa narrativa tomou sentido de contação das experiências e aprendizagens a partir 

do uso do audiovisual em sala de aula. E se há um entendimento a partir de filmes ilustrativos, 

há um entendimento ainda maior a partir de filmes com narrativas que demandam o 

aprofundamento dos temas, o mergulho nas tramas que conduzem a determinados assuntos, 

bem como a uma compreensão guiados pela saborosa cadência das narrativas.  E como 

desdobramento, o convite de Mary Arapiraca (2007, p.23) vem se articular da melhor forma 

na história: 

É preciso dar todo o tempo do mundo para que as pessoas, os nossos alunos, 
apresentem suas narrativas e, a partir delas, possam construir outras e firmar 
a sua história de leitor de seu mundo e do mundo do outro, inscritos em toda 
parte, inclusive na página escrita. 

O que eu acrescentaria: inclusive na página audiovisualmente escrita, e por que não? 

 

3.2.1 E havia os documentaristas que escreviam muitas histórias com a vida... 

 

Como já vimos, são muitos os documentaristas que tiveram participação na história do 

documentário, cada um dando a sua contribuição com os mais variados métodos, nas mais 

variadas técnicas e entre muitas concepções filosóficas e sociológicas. Provavelmente, há 

alguns ainda que não saberemos seus nome, e que nunca veremos suas obras perdidas ou 

esquecidas, devido ao apagamento histórico, ou ao apagamento material. Respeitando todos 

os que desfilam nas letras dos livros, pela história do documentário, escolho quatro que 

aparecem, frequentemente, nos muitos relatos sobre o cinema documentário, para pensarmos 

sobre suas concepções de leitura e escrita, suas narrativas de vida. Cada um em sua época, em 

seu país, em seu contexto, em sua forma de ver o mundo, representou mudanças na forma de 

ler e escrever a nossa história e ainda hoje esses homens, (nessa história há poucas, mas 

corajosas e audaciosas mulheres e, a história feminina marcada pelo preconceito já nos diz 
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por que), influenciam outros documentaristas nas suas formas de tratar o audiovisual. Refiro-

me aos irmãos Lumière e seu cinematógrafo, a Vertov e sua câmera olho, a Flaherty e seus 

personagens reais e a Jean Rouch e seu Cinema Veritè; esses homens que se valeram do 

equipamento e da forma para contar o que seus olhos viam, que brincavam com as imagens e 

com os sons a partir das montagens, mas que sempre se impregnavam da vida real, cotidiana, 

rotineira ou nem tanto. 

 

Lumière – primeiro cinema – Contando as histórias da vida em pequenos filmes, com 
muito encanto - Produção de filmes: 1895-1907 

“El cinematógrafo Lumière era uma máquina pra reconstruir la vida”  

(SADOUL, 1956, p.24) 
  

Havia um pai fotógrafo e dono de uma indústria de películas fotográficas, e ele 

incentivou o quanto pode a criação de seus filhos, nascidos numa abastada família de Lyon. 

Em suas andanças, os irmãos Louis et Auguste Lumière conheceram os filmes de estúdio de 

Thomas Edson e os filmes de Dickson, entre outras tentativas de dar movimento às imagens 

estáticas da fotografia e, se encantaram com a mágica da apreensão do movimento da vida 

que a máquina capturava. Louis Lumière já era fotógrafo, um dos melhores daquele tempo, e 

havia estudado desenho. Seus conhecimentos foram imprescindíveis para as muitas 

adaptações da máquina e o surgimento do cinematógrafo. Ao contrário de Edson, os Lumière 

experimentaram seu invento nas ruas, com a luz do dia, como explica um dos textos 

explicativos na entrada do Musée Lumière em Lyon40: 

Outre la projection rendue possible, le Cinématographe révolutionne le 
contenu des toutes premières images animées. Les premières bandes Edison 
étaient techniquement restreintes à des mises en scènes en studio ; c’était la 
vie que venait devant l’objectif. Avec le Cinématographique, appareil 
maniable pesant 5 kilogrammes, c’est dorénavant l’objectif que va aller à la 
recontre de la vie.41 

As ruas de Lyon se transformam em palco, pessoas são flagradas em seus movimentos, o 

cotidiano era tema de destaque dos pequenos filmes de menos de um minuto dos Irmãos 

Lumière, que também filmavam artistas da dança e da música para exibir aos espectadores. 

Mas o cotidiano, doce cotidiano, é retratado em sua forma sensível: hora da comida do bebê, 
                                                
40 Fonte: Placa informativa nos jardins do Musée Lumière –Lyon – França   
41 Além de a projeção ser possível, o Cinematógrafo revoluciona o conteúdo de todas as primeiras imagens em 
movimento. As primeiras fitas de Edison foram tecnicamente limitadas a encenações no estúdio, era a vida que 
vinha para diante da lente. Com  o Cinematógrafo, aparelho manejável pesando 5 kg, é agora a lente que vai ao 
encontro da vida. (tradução nossa) 
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crianças brincando, reunião de família. Muitas filmagens desse cotidiano mais íntimo, eram 

da família Lumière, documentando cenas de uma abastada família francesa e seus costumes. 

Como conta Georges Sadoul (1956, p.24) “el creador del cinematógrafo rehusaba lós recursos 

del teatro: no hizo jamás puestas em escena, no empleó nunca actores, sus guiones eran 

interpretados por sus parientes, sus empleados o sus amigos”. Além da delicadeza do real, 

seus filmes também continham o riso provocado por cenas como no O regador regado, 

considerado o primeiro filme cômico da história, ou na Demolição de um muro, em que o 

muro é destruído e reconstruído a partir de manipulação da imagem. 

  Mais tarde, os filmes de viagens viraram os principais gêneros da Lumière. As 

expedições deram visibilidade ao cotidiano de outras cidades, de outros países; o cinema dos 

Lumière alargava as suas fronteiras, mantendo-se a indústria na cidade de Lyon. Lançando 

mão mais uma vez das informações das placas de entrada do Musèe Lumière, tem-se que: 

Grâce à cette liberté de tournage sur le vif, les opérateurs Lumières attirent 
les faveurs du public en tournant dès 1896 des vues animées d’environ 50 
secondes de la France et du Monde. Le Cinématographe opère ainsi 
brusquement dans le regard des spectateurs un singulier rétrécissement du 
globe terrestre : des Français découvrent le Japon animé, tout comme des 
Japonais découvrent la France. Le catalogue des vues Lumière comptera au 
total 1 422 titres, couvrant 31 pays. C’est  la toute première prodution 
cinématographe française et mondiale.42 

E essas produções que até hoje guardam os costumes de um certo povo de uma determinada 

época são preciosos documentos para reconstituição da história. O valor histórico dessas 

projeções hoje é muito maior que o seu valor comercial, na época. Assim, os documentários 

são pequenos pedaços de realidade que podemos não só reviver, como encontrar pistas para 

interpretação de contextos de uma determinada época, uma determinada comunidade e, a 

partir de situações passadas, ampliar nosso entendimento do presente e nele escrever e 

inscrever muitos outros capítulos audiovisuais. No site do Musèe Lumière, encontramos a 

seguinte inscrição, que reforça o modo de considerarmos o valor histórico dessas produções.  

Sur le plan de l’histoire du cinéma, la conservation quasi complète de cette 
production permet d’avoir un nouveau regard sur ces films. Long temps 
dépeints comme peu inventifs sur le plan formel car invariablements tournés 
en cadre fixe et en une seule prise, les vues Lumière présentent pourtant une 
centaine de travellings (ou "panoramas " comme on le disait à l’époque) et 

                                                
42 Graças a esta liberdade para filmar no local, os operadores Lumières atraíam a atenção do público desde 1896, 
com vistas animadas de mais ou menos 50 segundos da França e do Mundo. O Cinematógrafo opera, assim, 
bruscamente, no olhar dos espectadores um singular encolhimento do globo terrestre: os franceses descobriram o 
Japão animado, como os japoneses descobriram a França. O catálogo de vistas Lumière continha um total de 
1.422 títulos, abrangendo 31 países. É toda a primeira produção cinematográfica francesa e mundial. (tradução 
nossa) 



86 
 

autant de bandes constituées de plusieurs plans. La valeur de leurs images 
préservées tient aussi dans le témoignage qu’elles apportent sur le tournant 
du siècle, à la fois par l’intérêt documentaire de leur contenu et par les choix 
des sujets qui reflètent une vision partiale et partielle sur le monde et donc 
l’idéologie du moment.43 

  Sobre os irmãos Lumière e suas estratégias de filmagem, Silvio Da-Rin (2006, p.157) 

faz interessante descrição: 

No novo campo da imagem em movimento, Louis Lumière perseguiu uma 
linha coerente com sua trajetória técnico-científica, dedicando-se a 
experiências de observação e registro do real executadas por vezes de forma 
sistemática e com câmera oculta. Alguns de seus filmes possuem mais de 
uma versão, com a repetição muito aproximada do ponto de vista, sugerindo 
um aperfeiçoamento sucessivo de um método de apreensão do movimento  

As pesquisas de Louis Lumière contribuíram muito com o mundo do cinema não só 

com a técnica de filmagem, mas com a de colorir os fotogramas dando cor às imagens. Era 

uma técnica de pintura à mão, de fotograma por fotograma, cuja beleza do material final 

compensava o trabalho.  

 As palavras de Jean Luc Godard, em 1966, quando participou da retrospectiva 

Lumière organizada por Henri Langlois44, ilustra bem  a forma de cinema desenvolvida pelos 

Irmãos Lumière, fazendo a inevitável comparação com o que acontecia naqueles anos, ou 

seja, o cinema de ficção que se desenvolvia paralelo ao cinema documentário 

Ce qui intéressait Mélies, c’était l’ordinaire dans l’extraordinaire, et Lumière 
l’extraordinaire dans l’ordinaire. Louis Lumière, via les impressionnistes, 
était donc bien le descendant de Flaubert, et aussi de Stendhal, dont il 
promena le miroir le long des chemins. 45 

O que pode nos remeter ao cenário educativo e pensar em quão extraordinário pode ser a vida 

de cada envolvido no processo educativo e de como ainda tornamos o momento do estar 

descobrindo conhecimentos como um tempo ordinário enfadonho. E como as imagens nos 

levam a ver de outra forma o ordinário da vida, quem sabe a construção imagética nos espaços 

educativos não possa ter tanta graça como os primeiro filmes vistos pela humanidade. 

 
                                                
43 Em termos de história do cinema, a conservação quase completa desta produção permite um novo olhar sobre 
esses filmes. Há muito tempo retratado como sem imaginação em termos formais pelas imagens serem, 
invariavelmente, filmadas no quadro fixo e em uma única tomada, as vistas Lumière ainda tem uma centena 
travellings (ou "panoramas " como era chamado na época) e muitas bandas constituídas por vários planos. O 
valor das imagens preservadas está também, no testemunho que eles trazem da virada do século, tanto o valor 
documental do seu conteúdo e da escolha de temas que refletem uma visão parcial e tendenciosa do mundo e, 
portanto, a ideologia da época. (tradução nossa) 
44 Fonte: Placa no jardim do Musée Lumière –Lyon – França  
45"O que interessava Méliès era o ordinário no extraordinário, e Lumière, o extraordinário no ordinário. Louis 
Lumière, via os impressionistas, era, portanto, um descendente de Flaubert, e também de  Stendhal, do qual ele 
se espelha ao longo dos caminhos " (tradução nossa) 
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Flaherty  e Nanook – a sedução do audiovisual a partir da invenção de uma história bem 
contada nos filmes documentários – Produção de filmes: 1922 – 1949 
 

 Flaherty, estadunidense, geólogo e explorador, em suas andanças vai trabalhar no norte 

do Canadá e, a partir daí, nos anos que passa por lá, estabelece relações com a cultura dos 

Inuits, nome do primeiro povo habitante do Canadá e fica encantado com as diferenças 

culturais, por conta, inclusive, da baixíssima temperatura, da estrutura morfológica da região e 

de como as pessoas se estruturaram para viver naquele ambiente em que, pelas condições 

físicas, as inovações tecnológicas demoravam mais a chegar. Esse cenário desperta-lhe o 

desejo de filmar o dia a dia desse povo, tão próximo e tão diferente de sua própria cultura. 

Consegue muitas horas de filme em quase dois anos passados entre os Inuits, e, enquanto 

monta todo o material, já nos Estados Unidos, o não esperado acontece: um incêndio destrói 

quase que a totalidade das suas filmagens, não restando quase nenhuma imagem.  Isso, no 

entanto, ao invés de constituir-se em um episódio negativo, acaba por se transformar numa 

boa oportunidade. Flaherty consegue um financiamento para voltar e fazer o filme, e dessa 

vez, ele acaba por filmar tudo diferente do que fizera antes ao perceber que as imagens 

incendiadas eram desprovidas de emoção, esse insight transforma o explorador em cineasta e 

escreve o nome de Robert Flaherty na história do cinema documentário. 

Flaherty subverte a captura do real iniciada por Lumière e imprime à realidade uma 

dramaticidade própria dos filmes de ficção. Os muitos anos passados com os Inuits dá a ele 

uma intimidade com o lugar e com os “personagens”. Ressalte-se o fato de Flaherty 

apresentar, pouco a pouco, o filme para os Inuits, à medida que o editava no próprio local, 

constituindo a primeira vez que eles viram um filme, ou pelo menos uma pequena parte deste, 

como conta Andréa Barbosa e Edgard Cunha (2006). O fato de mostrar o material filmado nas 

diversas expedições, e pela experiência da filmagem do primeiro filme perdido, criou-se uma 

intimidade e cumplicidade entre os Inuits e Flaherty, chegando ao ponto de serem feitos 

acordos sobre  o que poderia e deveria ser filmado,  o que poderia ser visto como um bom 

exercício de respeito entre os diferentes. O filme apresenta um cotidiano exótico para a 

sociedade americana do início do século, e percebemos que passa, numa análise das imagens, 

e ainda que com a condição de Flaherty de manter constante diálogo com os Inuits, a 

aparência do “bom selvagem”, ou de uma civilização ainda inferior. Mas, mesmo com um 

olhar romântico posto naquela cultura, o filme revela um homem e suas peculiaridades, outra 

forma de estar na vida. E quanto aos “personagens” (estes estavam realmente para a palavra 

personagem, pois é visível a encenação, em algumas cenas, a não espontaneidade do 
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acontecimento, mas sim, uma boa interpretação deste, na maioria das principais cenas) o fato 

de serem apresentados como Nanook e sua família é uma verdade somente para o cinema, 

pois aquela não era a sua família, já que a esposa de Nanook não quis participar e a esposa do 

filme era outra mulher que decidiu colaborar com as filmagens. Mas, ainda que sua esposa 

não seja sua esposa, a grande questão do filme é que eles foram atores de sua própria história, 

apresentando seus costumes, gostos, sobrevivência. A esposa de Flaherty, Frances Flaherty 

(apud GAUTHIER, 2011, p.55), escreveu que “Nanook foi realmente o primeiro filme de seu 

gênero, o primeiro a mostrar nas telas pessoas comuns, fazendo coisas comuns, sendo elas 

mesmas”. 

O filme foi de grande sucesso na sociedade estadunidense; era diferente de tudo o que já 

haviam visto em filmes de viagens. Nanook of the North inaugurava um novo modo de fazer 

cinema a partir de imagens da vida real e colocava, como já foi dito, o ser humano no centro 

do filme; tudo que acontecia era a partir dele. Na visão de Olivier Séror sobre o filme:  

C’est en même temps une conception très américaine du monde. On y décrit 
un individu en lutte pour survivre face à une nature hostile. C’est un 
hommage à un mode de vie authentique et non dégradé par la civilisation 
(thème cher à Flaherty) mais aussi une œuvre profondément individualiste. 
(SÉROR, 2009, p.3)46 

Tem-se uma característica própria do modo de escrita de Flaherty: seres humanos que 

vivem em regiões onde a civilização não afeta seus costumes. Em verdade, as afetações pelos 

costumes acontecem e, por isso, essas demonstrações de uma civilização intocada sempre 

passam por  uma alteração induzida pelo cineasta, embora ele diga que:  

O documento é filmado no próprio lugar que se quer reproduzir, com as 
pessoas do lugar. Assim, o trabalho de seleção será realizado sobre material 
documental, com finalidade de narrar a verdade da forma mais adequada e 
não dissimulando-a por trás de um elegante véu de ficção, e quando, como 
corresponde ao âmbito de suas atribuições, infunde à realidade o sentido 
dramático, este sentido surge da própria natureza e não unicamente da mente 
de um escritor mais ou menos engenhoso (FLAHERTY apud DA-RIN, 
2006, p.51) 

Para conseguir uma narrativa mais dramática em cenas da vida real, é visto que se requer um 

pouco de fantasia, mas não a ponto de deturpar a realidade, pois essas civilizações podem 

apresentar costumes que já aconteceram e que já não mais acontecem, mas que ainda estão 

impregnados nas pessoas, ainda que elas não mais as pratiquem. Da-Rin (2006, p.52), 

                                                
46É ao mesmo tempo uma concepção muito americana do mundo. Ele descreve um indivíduo lutando pela 
sobrevivência contra uma natureza hostil. É uma homenagem a um estilo de vida autêntico e não degradados 
pela civilização (tema muito caro a Flaherty), mas também uma obra profundamente individualista. (tradução 
nossa) 
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expondo a preocupação de Flaherty para demonstrar a luta do ser humano x natureza 

selvagem, aliando a isso subterfúgios para caracterizar tal façanha, expressa-se da seguinte 

maneira: 

Os esquimós quase não caçavam morsas, muito menos com arpão. Os 
habitantes de Samoa não usavam mais as roupas tradicionais vistas em 
Moana, nem mantinham a tatuagem como rito de passagem. Como os 
pescadores da ilha de Aran não pescavam mais tubarões, foi preciso capturar 
um a centenas de quilômetros, no golfo de Biscaia, para que uma sequência 
de pesca fosse filmada  

Mesmo que os elementos sejam, por vezes forjados, não estejam dentro da realidade concreta 

das comunidades filmadas, os filmes de Flaherty foram considerados documentários, sendo 

Moana, inclusive, o inspirador da palavra documentário. Desse modo, mesmo com esses 

elementos forjados, a depender do ponto de vista, o trabalho de Flaherty tem uma dimensão 

muito importante como documento, pois acaba por preservar uma tradição de pequenas 

culturas. E ultrapassando o estado de documento, acaba por abordar as histórias com muita 

graça e delicadeza. Há na montagem uma forma de contar a história que provoca o humor, a 

exemplo da família de Nanook saindo de uma pequena canoa, quando fica óbvio pra qualquer 

um que não cabem tantas pessoas na canoa, sendo a comicidade o elemento de aproximação 

com a cultura distante.  

Num mergulho sobre sua obra e técnica, Jean Rouch (2009, p.100) consegue descrever 

simplificada e lucidamente Robert Flaherty: « C’est um explorateur (la seule étiquette qu’il se 

reconnaisse), c’est-à-dire um découvreur de monde et d’hommes inconnus, mais dont il tente 

de faire partager la découverte par les autres hommes »47, e há um grande mérito nesse 

partilhar pois ele não faz de forma distante e sim em pleno acordo com a comunidade, 

desfiando memórias e histórias, no sentido de partilhar o que se vê e o que estava além do 

visto, e, assim, ele povoa de detalhes seus filmes. Essa relação do fazedor de filmes com o 

filmado é de fundamental importância na construção da história, pois dela depende a captura 

dos elementos essenciais da constituição do filme, os que estão além da superficialidade. 

Sobre a metodologia de Flaherty, Rouch (2009, 100)  vai reconhecidamente escrever que :  

C’est un ethnographe, sans le savoir et sans le vouloir, que a donné peut-être 
la plus grande leçon de patience et de ténacité à ceux qui se vouaient à 
l’étude des autres hommes. Sa recherche maniaque de l’authenticité 
l’obligeait à un contact préalable prolongé (plusieurs mois, sinon plusieurs 
années) précédant une observation minutieuse, une tentative de 
compréhension mutuelle dont bien peu d’ethnographes professionnels 

                                                
47 É um explorador (o único rótulo em que ele se reconhece), isto é, um descobridor do mundo e de homens 
desconhecidos, mas do qual ele tenta compartilhar a descoberta com os outros homens. (tradução nossa) 
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peuvent se vanter. Pour Flaherty, observer des hommes, c’était aussi être 
observé, être accepté par eux. Et comme nous verrons plus tard, la technique 
de la projection des films aux hommes que l’on filme, inaugurée par Flaherty 
dès 1921, est peut-être l’une des plus fructueuses techniques de 
l’ethnographie actuelle.48 

E Flaherty com Nanook of the North, Moana, Man of Aran, entre seus outros filmes, 

modificou a forma de escrever as histórias reais. Com isso, além de imprimir uma estratégia 

de perpetuação na memória dos costumes, contribui também para o fazer da educação de um 

povo, cujo saber da história de cada um fortalece a forma de estar no mundo e de respeitar as 

diferenças a partir do conhecimento delas. Assim, que mais interessante seria do que aprender 

com graça, detalhes, perseverança, responsabilidade, pesquisa, imersão e comicidade que 

Flaherty imprimiu em suas muitas histórias de povos que não sofreram o apagamento do 

tempo, pois vivem em imagens, cada vez que giramos a manivela, ou tocamos no f, ou play, 

ou iniciar, ou qualquer que seja a representação que apareça nos reprodutores de vídeo.  

 

Vertov: o Cine-olho e o Kino Pravda – o “cine-escritor das atualidades” - Produção de 

filmes: 1919 - 1954 

 
Dziga Vertov, registrado por seus pais como Denis Arkadievitch Kaufma, de origem 

polonesa, desenvolveu seu cinema, denominado por ele de Cine-olho, na então União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vertov é, desde muito jovem,  poeta e um dia vê a câmera 

como, mais que  extensão, uma parte de seu corpo. No texto sobre o nascimento do Cine-olho 

escrito em 1924, ele escreve poeticamente, dando-nos a ideia de sua concepção de escrita: 

E eis que, num dia de primavera, em 1918, eu volto da estação. Guardo 
ainda no ouvido suspiros, o barulho do trem que se afasta... alguém que faz 
juras... um beijo... alguém que exclama... Riso, apito, vozes, sinos, 
respiração ofegante da locomotiva... Murmúrios, apelos, adeuses... Enquanto 
caminho, penso: é preciso que eu acabe de aprontar um aparelho que não 
descreva, mas, sim, inscreva, fotografe esses sons. Caso contrário, 
impossível organizá-los, montá-los. Eles fogem como foge o tempo. Uma 
câmera, talvez? Inscrever o que foi visto... Organizar um universo não 
apenas audível, mas visível. Quem sabe não estará nisso a solução?... 
(VERTOV, 1983b, p.260) 

                                                
48 É um etnógrafo, sem saber e sem querer, que deu talvez a maior lição de paciência e tenacidade para aqueles 
que se dedicaram ao estudo de outros homens. Sua busca maníaca pela autenticidade o obrigou a um contato 
prévio prolongado (vários meses ou mesmo anos) precedido de uma observação cuidadosa, uma tentativa de 
compreensão mútua que muito poucos etnógrafos profissionais podem se gabar. Para Flaherty, observar os 
homens, era também ser observado, ser aceito por eles. E como veremos mais tarde, a técnica da projeção dos 
filmes aos homens que eram filmados, inaugurada por Flaherty em 1921, é talvez uma das mais frutíferas 
técnicas etnográficas atuais. (tradução nossa) 
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E logo depois desse momento, conta ele, Mikhail Koltsov convida-o para fazer cinema, 

encontrando , assim, a sua forma de inscrever histórias, e o Cine-olho toma vida. Ele funda, 

no ano seguinte, 1919, um grupo de fazedores de cinema que se denominam 

“documentaristas-kinocs”. O knocs tem uma produção não só audiovisual, como muitos 

textos escritos sobre o que, e como deveria ser o Cine-olho. Em verdade, e voltando um 

pouco na história, Vertov começa, desde muito cedo, a ser seduzido pelo som, experimenta 

muitas formas de gravação, e só depois é seduzido pela imagem. E ainda que o olho torne-se 

elemento principal de sua filosofia, ele trabalha, incessantemente, para equilibrar o Cine-olho 

e o Rádio-ouvido, naquilo que mais tarde se transformará em Rádio-olho.  Em 1930, segundo 

Jean Rouch (2009, p.95) seu filme Entusiasmo vai ser o primeiro filme sonoro do mundo. Não 

mais pianos ao fundo das imagens, mas os sons das cidades, das pessoas falando, das sirenes 

tocando, dos murmúrios, dos gritos, dos trens, das palavras. Para Vertov, a imagem precisava 

falar.  

Filmando em várias cidades da Rússia e, principalmente em Moscou, Vertov 

desenvolve um cinema documentário pautado numa poética imagética de muita sensibilidade. 

Ele cria uma forma muito própria de construir o filme, desde a filmagem até a montagem, 

tendo o olho, o papel principal em todas as etapas. Olho reflexivo e analítico do início ao fim. 

Quanto à forma de Vertov se relacionar e estruturar a sua produção, Séror (2009, p.5) 

escreveu: 

A l’inverse de Flaherty, Dziga Vertov, cinéaste de l’avant-garde russe, qui se 
refuse à toucher au réel. Il se refuse aussi à toute forme de narration : le 
cinéma bourgeois est issu de la littérature et du théâtre, il faut inventer un 
cinéma révolutionnaire qui se détache de la psychologie mais nous montre 
une nouvelle vision du monde.  

Pour lui, la caméra est un œil/machine qui voit mieux que l’œil humain : 
théorie du « ciné-œil ». Filmer le plus objectivement possible donc et à 
l’insu de ce que l’on filme (« la vie à l’improviste »). Vertov rêvait d’un 
cinéma où l’on filmerait la vie de tous les jours dans le monde entier qui 
serait monté et projeté au quotidien (presque une idée de la télévision 
moderne). Mais en définitive, c’est un cinéma hautement personnel, un 
cinéma du point de vue documenté (Vigo). 49 

                                                
49 Ao contrário de Flaherty, Dziga Vertov, cineasta da vanguarda russa, se recusa a tocar no real. Ele se 
recusa também a toda forma de narração: o cinema burguês é procedente da literatura e do teatro, é preciso 
inventar um cinema revolucionário que se desprenda da Psicologia, mas nos mostre uma nova visão do 
mundo. 

Para ele, a câmera é um olho-máquina que vê melhor do que o olho humano: a teoria do "Cine-olho".  Filmar 
o mais objetivamente possível, por isso, sem que alguém se dê conta que é filmado ("a vida de improviso"). 
Vertov sonhava com um cinema onde filmaríamos a vida de todos os dias do mundo inteiro que seria 
montado e exibido cotidianamente (quase uma ideia da televisão moderna). Mas, finalmente, é um cinema 
muito pessoal, um filme do ponto de vista documentado (Vigo). (tradução nossa) 
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Esse cinema, com essa pureza na forma de capturar as imagens, Vertov denomina de Kino 

Pravda, ou seja, Cine-Verdade. No texto intitulado Variação do manifesto, ele escreve que 

“NÓS declaramos que os velhos filmes romanceados e teatrais têm lepra”. Esse “nós” é 

sempre referência aos Knocs. Ainda que vivendo na mesma época, Vertov se diferencia 

completamente de Flaherty, estando mais próximo do tipo de filmagem dos Lumière, da 

câmera discreta que deixa a vida passar à sua frente sem interferências. Mas é na apresentação 

do material audiovisual que Vertov vai marcar seu nome na história: pelas suas montagens. 

Sua concepção de montagem começa desde o momento em que o tema do filme é definido, e 

a montagem acontece a todo o momento, na filmagem das cenas, na arrumação das imagens 

brutas, na transformação dessas em um filme, nas quais ele vai utilizar muito da gramática do 

cinema e manipular a realidade definindo tempo e espaço, dando sentido aos inúmeros 

recortes de vida real. Segundo ele próprio, ele é o cine-olho: “eu sou o cine-olho. Eu sou o 

olho mecânico. Eu, máquina, vos mostro o mundo do modo como só eu posso vê-lo” 

(VERTOV, 1983d, p.256) 

Deve-se lembrar que Vertov vive a época da Revolução Russa; começa a fazer cinema 

na época em que Lênin está à frente da URSS, e logo após a morte de Lênin, Stálin assume o 

poder. É uma época em que a arte toma novos rumos, inclusive o de olhar a vida real e 

romper com a ficção. Vertov e sua obra são influenciados, diretamente, pelo contexto, não à 

toa ele denuncia:  

a câmera experimentou o infortúnio. Foi inventada em um tempo em que 
não existia país algum onde o capital não estivesse no poder. A diabólica 
idéia da burguesia consistiu em usar o novo brinquedo para entreter as 
massas ou desviar a atenção dos trabalhadores de seu objetivo: a luta contra 
os seus senhores (VERTOV apud STAM, 2003, p.61), 

Vertov tinha como objetivo o de seu cinema ser, antes de tudo, educativo, portanto devotou-se 

a filmar o cotidiano dos trabalhadores, na tentativa de fazê-los refletir acerca das condições de 

trabalho, do lazer, da vida pulsante e oprimida, da vida acontecendo e sendo sufocada. O 

Cine-olho tentou capturar tudo o que podia de um cotidiano, trazendo à tona, de forma 

poética, a vida e uma perspectiva de experimentação de sua própria realidade. Ele defendia a 

tese de que o cinema tinha que retratar a vida como ela é. 

Sobre Kino Pravda, Jean Rouch (2009, p.95-96) escreve que suas ideias e estratégias de 

escrita estavam à frente do seu tempo, deixando Vertov como precursor de um dos 

movimentos que ia acontecer nos anos 60, o cinema direto: 

Tout en reprenant lês idées-clés des Kino Pravda, en jouant sur le 
contrepoint de l’image et du son, en mélangeant sous-titres poétiques et 
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images chocs, Vertov innove encore, il introduit pour la première fois au 
cinéma « l’interview en direct », le témoignage naïf mais sincère d’un 
cimentier et d’un kolkhozien... et ceci dix ans avant les interviews populaires 
de l’Anglais Paul Rotha, salué généralement comme l’inventeur du cinéma 
direct. Ce film venait trop tard et trop tôt : au fur et à mesure que les 
personnages de cette fresque historique disparaissaient de la scène politique, 
les ciseaux de la censure les faisaient disparaîte du film, dont ne peut voir 
aujourd’hui qu’une version tronquée.50 

 Além da entrevista direta, Vertov inova escrevendo o Extrato do ABC dos Kinoks, que 

é uma breve teoria sobre a montagem de filmes, e isso para ele é ação vital do cine-olho. 

Vertov é um homem de ideias inovadoras e revolucionárias, mas sua metodologia não é aceita 

pelos documentaristas mais clássicos que o sufocam mais e mais, por isso, alguns filmes são 

censurados e muitos dos seus projetos não são aprovados. Mas, nas voltas das horas que 

mudam o tempo, ainda que tenha sido levada a um apagamento na história, a obra de Vertov 

perdurou e, hoje, em razão de historiadores e documentaristas, ela recebe o merecido 

reconhecimento na história do cinema, e seus filmes desfilam nos espaços educativos, 

provocando ainda diversas discussões, pois o filme, independente da época, sempre nos 

impulsiona a uma atualização das questões do nosso tempos.  

 

Jean Rouch e seu Cinéma-vérité - culturas imortalizadas pelos filmes - Produção de 
filmes: 1948-2003 

 
Jean Rouch nasceu na França. O primeiro filme a que assistiu foi Nanook of the North; 

seu pai era um explorador, diretor de um Museu Oceanográfico e chegou a ir uma vez à 

Antártida. Rouch formou-se engenheiro civil e foi trabalhar na África, construindo 

principalmente estradas e pontes. A convivência com a população e observação do modo de 

vida do povo o faz pensar sobre a colonização da França nas cidades africanas, o contato e 

interesse pela cultura e principalmente pela religião, faz com que Rouch passe a estudar 

etnologia. E esses são os primeiros passos para o surgimento do documentarista.  

Sob a influência direta de Robert Flaherty, Rouch passa a filmar em algumas cidades da 

África, onde já tinha intimidade com a população pelo tempo em que levou trabalhando lá, e 

                                                
50 Tudo (todos os filmes) representavam as ideias-chave do Kino Pravda, de jogar sobre o contraponto da 
imagem e do som, misturando legendas poéticas e imagens chocantes, Vertov inova mais uma vez, ele introduz 
pela primeira vez no cinema "a entrevista ao vivo", o testemunho ingênuo, mas sincero de um pedreiro e de um 
kolkhozien ... E isto dez anos antes das entrevistas populares do inglês Paul Rotha, geralmente aclamado como o 
inventor do Cinema Direto. Este filme chegou tarde demais e cedo demais: À medida que os personagens deste 
afresco histórico desapareceram da cena política, as tesouras da censura os fizeram desaparecer do filme, o que 
podemos ver hoje em dia é uma versão truncada. (tradução nossa) 
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como Vertov sua câmera se torna um prolongamento do seu corpo em meio à cena. Mas, ao 

contrário da câmera de Vertov, que se mantém distante, discreta, tentando uma quase 

inexistência, a câmera de Rouch é participativa, vai onde o corpo dele vai, graças às 

inovações tecnológicas que reduzem o tamanho da câmera, acoplando nela  o gravador e 

reduzindo o barulho, mas como no kino pravda, vê o que tem que ver. E em homenagem a 

Vertov, Rouch denomina o seu cinema de cinéma-vérité, ou seja, em bom português, cinema 

verdade. Ao contrário da outra forma de cinema que surgia no Canadá e Estados Unidos na 

mesma época por conta da mesma tecnologia que tornou as câmeras mais leves e fáceis de 

transportar, denominado cinema direto, o cinéma-vérité necessitava mergulhar na cultura a ser 

filmada e dela ser participante, para então construir um diálogo constante. Assim, na junção 

da metodologia de Flaherty com Vertov, e pautado em práticas etnográficas, Rouch inscreve o 

seu nome na história do cinema documentário, com uma técnica utilizada até hoje por muitos 

documentaristas. 

 Com essa técnica, Rouch produz muitos filmes, com tribos africanas e seus rituais, 

sendo o filme “Crônicas de um verão”, produzido com Edgar Morin, um marco representativo 

da sua proposta de cinema. Nele, Rouch explicita a metodologia desse cinema, enquanto 

constrói a história de como vivem as pessoas que moram em Paris em 1960, e se elas são 

felizes. Diz Rouch (2009, p.112) que ele e Morin atribuem o nome de cinéma-vérité ao que 

eles estavam fazendo, numa homenagem a “um cineasta injustamente esquecido”, Vertov. E 

nas palavras do próprio Rouch (p. 2009, p.115):  

Car c’est la caméra de Flaherty qui nous a appris toutes les règles du 
« cinéma direct », qu’avec Michel Brault (et en même temps que Richard 
Leacock et Dan Pennebaker) nous expérimentions dans les années 1960, 
sans oublier, bien sûr, toutes les prophéties poétiques des Kinoki 

C’est ainsi qu’est né notre « cinéma-vérité ».  Et contrairement à Orson 
Welles qui n’avait jamais, en bon prestidigitateur, révélé ses tours de cartes 
pour garder le spectateur dans l’illusion, nous pensons (et merci à François 
Reichenbach) qu’il faut les révéler. À ce moment-là, le cinématographe 
devient un outil de recherche, comme au temps des frères Lumière et de 
leurs opérateurs parcourant le monde pour montrer aux hommes leur image 
et l’image des hommes d’ailleurs...51 

                                                
51 É com a câmera de Flaherty que nós apreendemos todas as regras do "Cinema direto", é com Michel Brault (e 
ao mesmo tempo que Richar Leacock e Pennebaker Dan), que fomos experimentando nos anos de 1960, sem 
esquecer, é claro, todas as profecias poéticas dos Kinoki. 
Foi assim que nasceu o nossa "cinema-verdade." E, ao contrário de Orson Welles, que nunca, como bom mágico, 
revelou seus truques para manter o espectador na ilusão, nós pensamos (e obrigado a François Reichenbach) que 
devíamos revelar. Naquela época, o cinematógrafo torna-se um instrumento de pesquisa, como no tempo dos 
irmãos Lumière e seus operadores percorrendo o mundo para mostrar aos homens a sua imagem e imagens dos 
homens de outros lugares... (tradução nossa) 
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Em “Crônicas de verão”, podemos observar as características “herdadas” de Flaherty:  a 

cena final retrata uma sessão de cinema onde as pessoas filmadas assistem ao filme produzido 

e, uma discussão é realizada ao final da exibição, quando eles falam de suas atuações, da 

atuação do outro. Em verdade, as pessoas também são personagens interpretando a sua 

própria vida, e as discussões sobre uma encenação ou não também são elementos das 

filmagens.  Sobre isso  Brian Winston (1988, p.24) vai lembrar que Crônicas “is partly about 

the strange tribe that lives in Paris, a reaction by Rouch to radical criticism of the 

anthropologist role in cultures  other than their own. But more than that, it is a film that 

directly confronts the difficulty of preserving “the actual” even with the new equipment”52. 

Por menor que seja o equipamento, todos somos por ele afetados durante uma filmagem. 

Mesmo levando muito tempo com as pessoas, como fazia Rouch e antes dele Flaherty, o 

objeto câmera é sempre um estranho. Ainda assim, tudo o que as pessoas expressavam eram 

suas verdadeiras histórias ou o desejo de assim quererem ser, e naquele momento em frente à 

câmera podiam ser. Em vista disso, percebemos que os múltiplos papéis que desempenhamos 

no decorrer dos nossos dias compõem também o âmbito do real. 

O início do filme também é marcado pela proposta: numa conversa entre Rouch, Morin 

e Marcelline, eles falam sobre as filmagens, de que não têm noção do que querem, mas que 

querem saber se as pessoas são felizes, e assim, Marceline e Nadine vão às ruas da França 

com um microfone, parando as pessoas e perguntando: “Vocês é feliz’?”. As questões sobre o 

ser humano e sua condição de ser e estar no mundo se revelam.  No decorrer do filme, somos 

levados a penetrar no dia a dia dos “personagens”, quando a câmera de Vertov, sem 

interferência, os acompanha em muitos momentos, assim como a câmera de Flaherty se 

ocupa, atentamente, do cotidiano desses habitantes de Paris. O filme nos leva ao entendimento 

de uma época. A França está em guerra com a Argélia, o filme tem africanos das colônias 

francesas que moram em Paris, bem como pessoas de outros países. Podemos nos situar em 

diversos pontos de vista, ver como as pessoas traçavam reflexões a partir das provocações dos 

documentaristas; por certo, a experiência de construir um filme com os cineastas traz alguma 

mudança, nem que seja muito sutil, em seus modos de ver a vida. 

A maioria dos filmes de Rouch foi filmado na África, sendo que mais uma vez, na 

história do cinema documentário, uma cultura com muitos traços diferentes da do 

documentarista, esse diferente que aflige e convida, vem para tela. Em certo sentido, podemos 
                                                
52 É, em parte, sobre a tribo estranha que vive em Paris, uma reação de Rouch à crítica radical do papel do 
antropólogo em outras culturas que não a sua. Mas mais do que isso, é um filme que confronta diretamente a 
dificuldade de preservar "o real", mesmo com o novo equipamento. (tradução nossa) 
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também afirmar que o cinema documentário tem a inclinação de trazer à tona culturas 

silenciadas pelas estruturas políticas, ou geográficas. Culturas misturadas na grande massa 

cultural que só a câmera pode distingui-las no macro universo e garantir o espaço de suas 

individualidades. Ver o outro, mergulhar em outra cultura não só amplia o entendimento 

sobre outras culturas, como também permite conhecer-se, jogar com as diferenças e dialogar a 

partir dos traços micro e macro culturais que nos constituem como indivíduo. E Jean Rouch 

trata de forma respeitosa as imagens colhidas;  não é um homem que descobre uma cultura tão 

diferente da sua, não é o colonizador, mas um homem em busca de conhecimento, de 

entendimento mais amplo do mundo. Rouch filma os diferentes feiticeiros e seus diferentes 

rituais de magia, revela a religião africana a seu modo. Em seu Cinéma-vérité, a verdade é 

trazida poeticamente em cenas fortes, em cenas alegres, em cenas de uma cultura que se 

permite ser filmada, permite abrir para o mundo seus costumes mais sagrados. Rouch alia 

técnica e etnografia à sensibilidade, e isso deu muito certo.  

 

3.3 CINEMA DOCUMENTÁRIO NA EDUCAÇÃO - PERSPECTIVAS DE LEITURA 

ESCRITA DE VIDA 

 

Conforme já foi dito, muitos profissionais viram no cinema de ficção e de não ficção 

perspectivas de aplicação no fazer pedagógico. Muitos autores escreveram, e ainda escrevem, 

sobre o cinema na Educação. No Brasil, inclusive, havia a Revista do Cinema Educativo. 

Muitos cineastas adotaram, explicitamente, o viés educativo em seus filmes. Dziga Vertov, 

via seus filmes como veículo educativo para os trabalhadores; John Grierson, também foi um 

defensor do cinema com perspectiva educativa. Alguns institutos, no Brasil, na Itália, na 

Alemanha, na Áustria, na França, foram criados para produzir e gerir filmes didáticos e 

alguns governos criaram comissões para realizar um intercâmbio entre os países para compras 

dos filmes didáticos produzidos. Livros foram publicados, inclusive descrevendo o passo a 

passo de como o professor deveria usar o cinema em sala de aula, desde as escolhas dos 

filmes até sua colocação no projetor. Com as leituras realizadas até agora, foi possível notar 

que o uso dos gêneros, ficção e não ficção, era bem distinto, sendo razoável o que Venâncio 

Filho (1930, p.27), em seu artigo intitulado Cinema educativo, nas década de 30, apontou: “o 

cinema educativo pode tomar três modalidades: a) – films que concorrem para melhorar o 

homem, dando-lhe emoções e noções uteis à vida, de preferência para o grande publico; b) – 

films documentários, de viagens, actualidades, etc; c) – films de ensino propriamente”. 
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Observa-se que ele engloba todos os filmes do cinema, deixando de fora os filmes que não 

contribuem para essa “melhoria do homem”, que seriam os filmes de violência, entre outros, 

os quais, segundo os profissionais ligados ao cinema e educação daquela época, não eram 

educativos, ao contrário. 

Na percepção dessa distinção entre os gêneros, depreende-se que o cinema de ficção 

fora utilizado para trabalhar as discussões em torno da “moral e bons costumes”53. Não era 

raro encontrar as lições de moral nos filmes realizados para serem didáticos e nos produzidos 

para consumo nos espaços ou projetos educativos. Os outros filmes de ficção, aqueles 

produzidos para o cinema, para serem exibidos em projetos ou espaços educativos, passavam 

por uma seleção dos coordenadores e professores; a atmosfera da escolha dos filmes pode ser 

sentida num trecho do livro Cinema e Educação, de Irene Sá (1967, p.15), escrito na década 

de 60, em que ela aponta que “a nós cabe valorizar os elementos positivos em vez de deixar 

que os adolescentes sejam inoculados ùnicamente com os germes da violência e da 

vulgaridade”. Passados 50 anos do Cinema escolar e das Fitas pedagógicas, de Venerando da 

Graça, o discurso ainda era o mesmo no que tange à preocupação com grande parte dos filmes 

exibidos no cinema, no sentido que pudessem formar o bom caráter do indivíduo, dentro dos 

princípios da moral e do civismo. Os filmes escolhidos, muitas vezes, eram a adaptação de 

livros da literatura, ou alguma história em que o personagem passasse por lições de vida 

representativas de mudança de atitude, de superação das dificuldades. 

Já os filmes documentários, de não ficção, constituídos pelos filmes de viagem, 

didáticos, de guerra, eram utilizados de forma ilustrativa, para apoiar a exposição de 

determinado tema, ou mesmo como a própria apresentação do tema ao estudante. Muitos 

filmes didáticos tratavam de temas das diversas disciplinas: Biologia, História, Geografia, 

Matemática, Física, Química, Língua Portuguesa; o INCE, inclusive, tem um filme sobre as 

letras do alfabeto. Infere-se que esse tipo de filme inclinava-se para a formação científica do 

indivíduo. Esse era o papel do documentário na Educação, numa tentativa de propor um 

aprendizado mais lúdico, mais instantâneo, e que, por conta da imagem em movimento, 

resultaria em aprendizagens pelos estudantes dos assuntos das disciplinas. Contudo, não se 

pode esquecer que muitos dos filmes didáticos de muitos anos atrás eram monótonos, 

mediante uma voz modulada que ia explicando as imagens.  

                                                
53 Termo utilizado para abordagem da educação da criança e do adolescente no que se refere às regras de conduta 
no âmbito social e familiar.  
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Hoje em dia os documentários produzidos para uso nos espaços educativos, lançam mão 

de muita criatividade, levando em consideração a forma como cada faixa etária assimila 

conhecimentos, propiciando assim, formas mais lúdicas e divertidas de transmitir os 

conhecimentos relativos às disciplinas. Um exemplo disso são os vídeos da TV Escola, um 

projeto do Ministério da Educação que produz vídeos, que são disponibilizados em DVDs, 

para a escola pública, mas disponíveis à educadores em todos os níveis de ensino, bem como 

o público em geral. Possivelmente, se protegendo da visão do vídeo que substitui o lugar do 

professor, o Projeto é apresentado da seguinte maneira no site: 

A TV Escola não é um canal de divulgação de políticas públicas da 
educação. Ela é uma política pública em si, com o objetivo de subsidiar a 
escola e não substituí-la. E em hipótese alguma, substitui também o 
professor. A TV Escola não vai “dar aula”, ela é uma ferramenta pedagógica 
disponível ao professor: seja para complementar sua própria formação, seja 
para ser utilizada em suas práticas de ensino. Para todos que não são 
professores, a TV Escola é um canal para quem se interessa e se preocupa 
com a  educação ou simplesmente quer aprender.54 

A TV Escola vem trabalhando com modos diversificados de tratar os documentários, 

adequando a forma de escrita para a idade a quem se destina. Tomando como ilustração os 

vídeos produzidos para as crianças, tem-se a série De onde vem, que mistura animação com 

imagens gravadas no cotidiano. A estrutura do vídeo segue sempre a seguinte ordem: em um 

primeiro momento representa situações sobre o tema em forma de desenho animado, em 

seguida, traz a informação científica, com a voz de um narrador de fundo e cenas documentais 

correspondentes ao assunto tratado, e no fim, o personagem animado volta à cena para 

“arrematar” a história. Em mais um exemplo, temos os filmes para o ensino de literatura, que 

abordam a vida de escritores e poetas, mesclando entrevistas, encenação de personagem 

retratando o autor, cenas das cidades onde ele viveu, usando, assim, diversificadamente, a 

linguagem cinematográfica. Há muitos filmes no Projeto TV Escola, para diferentes idades, 

sobre diferentes temas, com diferentes tratamentos em sua construção fílmica, sempre 

procurando adequar a linguagem ao público e “seduzir” o olhar, através de estratégias de 

escrita fílmica, do espectador.  

Percebemos, assim, que atualmente, o filme documentário deixa de ser meramente 

ilustrativo de um tema e passa a desempenhar papel similar ao da ficção: a da história que se 

basta em sua linguagem, sem mediação durante a sua exibição, mas aberto a discussão após a 

sua exibição; e cada vez mais, há a adoção do documentário nos espaços educativos, visando 
                                                
54 Disponível em: 
<http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&id=94&Itemid=97> acesso em 
maio de 2012 
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à formação sociopolítica e cultural do sujeito como um todo participante, atuante e entendedor 

do mundo em que vive. 

 

3.3.1 O cinema documentário na cena educativa  

 

Considerando o papel do cinema documentário e sua inserção nos espaços educativos, 

principalmente na Educação Básica, uma vez que a educação superior sempre utilizou esse 

tipo de filme, principalmente na área de saúde, como já foi visto no primeiro capítulo, 

importa-nos penetrar um pouco mais no sentido de ampliar nosso nível de compreensão da 

importância do cinema documentário nos espaços educativos. 

Qualquer observador mais atento reconhece que os filmes documentários, na 

contemporaneidade, utilizam técnicas de abordagem do cinema veritè, direto, olho, e elegem 

os mais variados temas. Atravessando as décadas, muitos ainda contam as histórias da vida de 

uma pessoa, seja ela famosa ou uma “pessoa comum”. Nessa esteira, a escola passa a ser, 

também, um espaço retratado nos filmes, tanto para mostrar seus participantes, quanto para 

refletir sobre sua dinâmica. O fato é que o cinema documentário estabelece um compromisso 

com a realidade e com a vida, ainda que poética ou mais direta e dura seja a apreensão; nele, a 

trajetória das pessoas retratadas mexe com o espectador,  ou porque reconhece nele próprio o 

outro da tela, ou porque o rejeita. O certo é que somos seres em busca de significações, e 

assim, diante da tela e fora dela, podemos ressignificar nossas crenças, desejos, medos, 

vontades, vida, de acordo com o grau de envolvimento com o produto cinematográfico. 

Partindo desse ponto de vista e refletindo acerca do aumento da produção de imagens e 

imagens em movimento nos dias de agora, e ainda das facilidades de tal ato e da necessidade 

da atualização dos espaços educativos para dar conta das mensagens contidas por trás dos 

conteúdos imagéticos, infere-se que “certamente necessitamos de novas pedagogias que 

considerem o poder estruturante da imagem, fundindo-se realidade, ficção e imaginário” 

(Serpa, 2004. p.129), e  abordagens que tomem como ponto de partida a vida nas três 

dimensões: realidade, ficção e imaginação.  

O ver filmes documentários, assumindo que são “recortes” da realidade, vai trabalhar 

essas três dimensões. O encontro do olhar do espectador com o filme, pode estabelecer um 

exercício dialógico com a história podendo levar o indivíduo a se identificar, rejeitar, criar e 

mesmo re-criar a sua própria. A identificação do outro com o filme é fundamental na trama. 

Não se faz um filme para si. O filme se completa a partir da leitura do outro, dos vários 
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outros, espectadores de diferentes lugares. Em vista disso, tomando Miriam Leite (1998), por 

referência, chegar a um acordo de que  

entre a imagem e a realidade que representa, existe uma série de mediações 
que fazem com que, ao contrário do que se pensa habitualmente , a imagem 
não seja restituição, mas reconstrução – sempre uma alteração voluntária ou 
involuntária da realidade, que é preciso aprender a sentir ou ver.        
(LEITE, 1998. p. 40) 

Assim, esse imperativo movente de “aprender a sentir ou ver a realidade” nos remete a 

dois pontos que não pode ser deixado de lado e que tem relação direta com o aprender a ver: o 

diálogo e a alteridade. Pois esses são uma construção que se faz através da diferença, um 

exercício de respeito às peculiaridades de cada um, como se estivéssemos diante de uma 

grande colcha de retalhos culturais.  O exercício de ver a realidade, a partir de imagens em 

movimento, vai estar preso à utilização da dialogia, pois é através dela que ocorre o 

reconhecimento do ser como o outro, como o não-eu, “um traço importante do tratamento 

social da diferença étnica, nacional: sua ambivalência e a contribuição positiva do diferente à 

vida dos grupos”(JODELET,1998, p.56). É nesse diálogo que se dá a criação de uma relação 

de identidade do eu com o outro, enriquecendo ainda mais os fundamentos culturais do eu, 

somando novas formas de ver o mundo ao que já existe e  dando-lhe uma visão mais ampla do 

seu espaço. 

Além desses elementos apresentados na construção do olhar sensível, a atenção aos 

detalhes e às mensagens contidas nas imagens, também vão se modificando, na medida em 

que ocorre uma maior intimidade com o exercício imagético. Uma vez aguçado o olhar, as 

percepções da realidade dinâmica em que vivemos também tomam outra forma. A postura em 

relação às relações socioculturais é modificada, a partir da decodificação de mensagens que 

poderiam passar despercebidas; assim uma posição mais crítica em relação ao mundo é 

estabelecida. 

Segundo Miriam Leite (1998) ,“a imagem não explica. Convida a recriá-la e a revivê-

la” (p. 41). Convite aceito, liberdade para a imaginação é ponto fundamental nesse processo, 

assim, podemos criar e recriar realidades e culturas. O convite ao ver imagens em 

movimentos e com elas ser cúmplice, é um convite para mergulho em outra possibilidade de 

leitura, que requer imaginação. 

Entendendo-se que o exercício do ver leva ao exercício do fazer, tudo o que foi dito 

acerca do espectador, vale também para quem produz. Trabalhar com o fazer documentário 

nos espaços de educação é estar do outro lado da dinâmica do ver o audiovisual. Dessa vez é 
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o espectador quem vai escolher o plano, a cor, a história, ele continua sendo espectador só que 

da vida em movimento, e mesmo de sua própria vida. É ele quem vai flagrar e congelar 

momentos que passarão pelo tempo, atualizando-se cada vez que é revivido, isso é,  

transformação de tempo passado em uma história viva, uma espécie do tempo perdido 

proustiano, porque o cinema documentário em potência perpetua a existência de qualquer 

tempo, de qualquer lugar, de qualquer ambiente, de qualquer pessoa. 

O exercício do fazer também é uma ficção que vai se completar, como obra, pelo 

imaginário de seus outros espectadores e/ou produtores. Como vimos nos exemplo de 

produção de documentários, a ficção da vida real é válida; muitas vezes, ou sempre, o 

“personagem”, ou seja, o indivíduo que está no centro do documentário, encena sua própria 

vida, e, assim, vai criando sentidos para sua própria realidade, que se complementam no 

encontro do olhar do outro e do seu próprio; isso nos remete às pesquisas que têm por base a 

história de vida. Dialogando com Josso (2006, p.25) e a importância dessas histórias para a 

educação, entendo que a história contada por imagens tem a mesma dinâmica. A autora 

apresenta três planos de produção de conhecimento a partir dos escritos de vida. Acerca do 

primeiro, ela nos fala “do processo de formação do sujeito” no qual cabe a forma como o 

indivíduo vive, suas escolhas, dependências, responsabilidades, lugares, pessoas, enfim, como 

ele se constitui socialmente. Sobre o segundo, ela enfatiza o processo de conhecimento, o que 

se aprendeu por herança familiar, por curiosidade pessoal, leituras nos mais diversas mídias, 

viagens. E, por fim, no terceiro plano, a autora traz a importância de vir à tona o 

conhecimento do sujeito, suas competências, o seu ser e estar no mundo, “a gestão da sua vida 

cotidiana”. Os planos se complementam e formam um rico relato de vida, imbricado à história 

e memória dos envolvidos. 

É claro que a autora vai estar centrada em autobiografia, mas os três planos que ela traz 

estão imbricados nos processos de produção do conhecimento e que são válidos também para 

uma construção não pautada somente no indivíduo. Longe de colocar a produção do filme 

documentário como uma autobiografia, cabe, se assim for, a proposta do trabalho com cinema 

documentário, tentar entender que esse pode ser uma construção coletiva de histórias, de uma 

sociedade, de um grupo, dos envolvidos na prática pedagógica (professores e estudantes), do 

entorno dos espaços educacionais (moradores, arquitetura), de outras culturas, de visitas a 

outros locais em que se possa conhecer e trocar informações acerca do modo de vida de cada 

localidade, e o próprio passado pode ser recriado; é bom ter isso de cor (coração) e salteado. 

Assim, nunca é demais enfatizar, quando se pensar em fazer cinema na educação, sobre a 
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importância de considerar que há uma série de construções que podem ser elaboradas nos 

espaços e que podem vir a ser uma rica experiência para a constituição de sujeitos da 

educação e da cultura.  

Então,  pensar no cinema documentário nos espaços de educação é também pensar em 

construir uma prática pedagógica que proporcione a troca de histórias de vida, a partir do 

audiovisual e das relações de repetição e gravação de histórias, e, consequentemente, da 

possibilidade de ver/rever detalhes, palavras, ações que realizamos só a partir dele, bem como 

a inclusão da escrita de cada um, sua vida, desejos, histórias, memórias, numa troca de 

experiência audiovisual que permite o conhecimento e re-conhecimento de culturas, de 

diferenças, como coloca Kremer (2003) “Viver é seguir um fio de vida tramado com outros 

muitos fios simultâneos que se tornam ‘visíveis' nas ressonâncias e nos interstícios de cada 

trajetória”. (p.221). Assim, uma pedagogia da imagem abraça também uma pedagogia do 

encontro de si e do encontro do outro, numa construção coletiva que abarque o individual e o 

todo. E esse encontro ocorre tanto com o educador e a sua própria história, quanto com o 

estudante, sua história e a história dos outros que habitam o espaço, e que, no exercício 

coletivo de fruir o fluxo imagético, permitem que as imagens puxem histórias e se entrelacem 

em composições cada vez mais especiais. 

Na mira de uma educação pautada na imagem como memória e história, é interessante 

ressaltar um escrito de Martine Joly (1996) que diz  

considerar a imagem como uma mensagem visual composta de diversos 
tipos de signos equivale, como já dissemos, a considerá-la como uma 
linguagem e, portanto, como uma ferramenta de expressão e de 
comunicação. Seja ela expressiva ou comunicativa, é possível admitir que 
uma imagem sempre constitui uma mensagem para o outro, mesmo quando 
o outro somos nós mesmos (p. 55) 

e essa imagem, tratando da filmagem do real, ou seja, do documentário, pode vir a ser 

também, além de uma troca de história dos participantes, uma troca do conhecimento 

encontrado dentro e fora dos muros dos espaços educacionais. Pedindo desculpas pela 

empolgação, mas isso nos parece grandioso:  a construção e re-construção do indivíduo, o 

compartilhar de experiências e vivências, a partir do exercício de ver e se re-ver como  

“personagem”, como elemento do espaço imagético, um deslocamento que o provoca a tecer 

reflexões acerca de si e do outro e do mundo ao qual está inserido, em parceria com múltiplas 

vivências próprias do movimento de ir, vir e ser. 
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3.4   INSTANTÂNEO DOIS: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENTRE A ESCRITA 
DE SI E A VIDEOBIOGRAFIA  

 

Convite aceito, fui trabalhar como professora orientadora de memoriais em um curso de 

Pedagogia para as professoras das escolas municipais de Salvador. Não imaginava que o 

contato com as histórias de vida das professoras cursistas que eu orientava e das outras tantas 

que participavam do curso iam modificar, pouco a pouco, a minha forma de ver as escolas, os 

processos pedagógicos e a condição de ser professor na contemporaneidade. A vida das 

professoras cursistas entrelaçada a minha, de professora, fez com que eu olhasse para o 

processo de formação de professores. A vida das professoras cursistas entrelaçada às 

tecnologias contemporâneas me fez descobrir, junto com e junto aos outros professores do 

curso, formas de trocar, de tocar em conhecimentos e nas tecnologias que a 

contemporaneidade traz. Mas esse curso, instituído como Projeto Salvador, merece uma 

apresentação formal. 

O Projeto Salvador: Licenciatura em Pedagogia para Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, segundo seu projeto original, foi estabelecido na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia, a partir de um convênio firmado com a Prefeitura de Salvador 

para licenciar em Pedagogia professores em exercício, corresponde a uma vocação própria da 

Faculdade de Educação da UFBA de propiciar educação continuada a professores da 

comunidade baiana, considerando o pressuposto que, tomar posse, contemporaneamente, do 

ofício que confere legitimidade ao fazer específico do professor, implica seu acesso a um 

conjunto de processos que configuram a sociedade da cultura, da informação e da 

aprendizagem 

Atenta à realidade posta, a equipe do Projeto desde sempre considerou os cursistas 

como trabalhadores da Educação em pleno exercício dessas funções e, assim, o percurso 

acadêmico, nesse contexto, buscou formar um profissional que alie características do fazer 

pedagógico com outras referentes ao pensar permanente a sua própria prática, como bem 

explicita o Projeto do curso: “essa graduação toma como objeto de estudo o próprio processo 

educativo – a educação em seu acontecer cotidiano, traduzido, mais especificamente, na ação 

docente que confere sentido e organicidade às diferentes ênfases do trabalho pedagógico, base 

comum de formação dos profissionais da educação” 
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Instalado em 2002 e finalizado em 2007, o Projeto Salvador formou cento e trinta e 

quatro professores, em duas turmas, uma de noventa e oito e outra, de trinta e seis concluintes, 

essa última, objeto de nossas considerações nesta tese, foi toda constituída de professoras.   

Para concretizar esse processo educativo – a educação em seu acontecer cotidiano, o 

Curso do Projeto foi concebido para que as professoras cursistas  mergulhassem em suas 

histórias e trouxessem delas as experiências significativas que as constituíram e as constituem 

como pessoas, como professoras. Para marcar essas histórias elas produziram um memorial de 

formação. 

O Memorial de Formação tem características que lhes são peculiares, devido a 
sua natureza de relato que se imbrica com reflexões, relato que envolve uma 
articulação entre vida e trabalho, vida e formação, vida e educação. A 
produção do Memorial, em seu processo, é formativa, demanda e engendra 
conhecimento, aprendizagem, reflexão, crítica, problematização da prática e 
de teorias e, em seu produto, apresenta-se como registro do vivido nas 
circunstâncias do curso, na memória e relato de aspectos relacionados à 
formação e à docência. Assim, não se restringe, portanto, a um texto narrativo. 
(extraído do relatório do curso) 

A formação não se constrói por acumulação, mas sim por meio de um 
trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de construção permanente de 
uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa e dar um 
estatuto ao saber da experiência. Produzir a sua vida é também produzir a sua 
profissão (Bastos.M.H.C.In: Práticas de Memória Docente, 2003, p.172) 

O intuito do memorial foi, desse ponto de vista, textualizar o próprio processo de 

aprendizagem e de ampliação de conhecimentos, vivências e visões de mundo, materializar 

esses percursos, permitindo, assim, um retorno avaliativo e autoavaliativo do processo do 

Curso. 

Ao lado disso, os autores desfilaram suas teorias e as histórias das professoras 

encontraram o conhecimento escrito nos livros, cruzaram as histórias de vida dos professores 

do curso, se embriagaram com as poesias, filmes e outras histórias, saraus e visitas ao 

ambiente tão familiar: as escolas públicas da cidade de Salvador. O memorial, Trabalho de 

Conclusão do Curso, começou a ser construído desde o primeiro dia de aula e perpassou todo 

o curso,  numa perspectiva de bricolagem. Aos poucos, a ideia de universidade que elas 

tinham em mente, se deslocava. O sentido foi deslizando em busca de uma outra ideia de 

ciência: mais humana, mais próxima da história de vida que começou a ser delineada. A vida 

começou a fazer outro sentido nas salas de aula ocupadas pelas professoras que se lembraram 

de trazer as histórias vividas por seus alunos para as suas narrativas. O trabalho de conclusão 

de curso, em palavras, imagens e ações revelou a maturidade atingida no processo dos anos 

passados nas cadeiras da sala 17 da Faculdade de Educação e nos anos passados nas suas salas 
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de aula. As histórias de vida sendo desfiadas para outros, em mais uma troca, delas com os 

que passaram para ver a exposição final. Mas voltemos ao início de tudo outra vez... 

 

3.4.1 Primeiro passo, a construção do sujeito pedagógico 

 

Mas para que escrever sobre a história da sua própria vida quando não se é nenhuma 

celebridade? O que posso contar da minha vida? Era o que muitas professoras pensavam. 

Engraçado como, por vezes, atribuímos pouca importância à nossa própria vida em sua 

relação com o nosso fazer e ser no cotidiano. Entender a própria vida como parte da história, 

de um modo geral e da história da educação, foi um desafio que colocamos para os 

professores cursistas. Entender que essa história seria escrita de modo diferente das outras 

histórias do livro que elas leram, dos filmes que elas viram, também não foi um processo 

demasiadamente complexo.  Inicialmente, muito receio, mas quem não os tem? O medo mais 

evidente dessas caras professoras era de começar e prosseguir com uma escrita de si que 

ultrapassasse o que lhes parecia comum demais, sem estatuto ‘científico’, sem importância 

capital no quadro da história da educação de sua cidade e do sistema educacional ao qual 

pertenciam. Aliás, ultrapassar esse estágio de não reconhecimento de sua importância no 

quadro da educação é, no nosso entendimento, um dos maiores valores da formação de 

professores a partir de suas próprias histórias e da interpretação delas. Isso lembra Josso 

(2006, p. 28) quando escreve que “toda mudança existencialmente significativa introduz uma 

espécie de “caos” psíquico, isto é, comportamental que engendra um desconforto mais ou 

menos suportável de acordo com as pessoas”. Assim, era preciso saber aproveitar o “caos”  

como um elemento de criatividade, de crescimento e de fortalecimento da identidade de ser 

professora considerando sua história contada por ela própria, “passada a limpo” a partir do 

viés da sua própria criticidade. Sobre o que escrever, acreditamos no que Josso (2006, p.30) 

aponta sobre a formação a partir da biografia: 

Essa pedagogia centrada no sujeito da formação, nas características dos que 
aprendem relacionadas com sua dinâmica biográfica não tem necessidade de 
confidências sobre as intimidades das pessoas, mesmo quando utilizados os 
relatos de vida. [...] A formação, do ponto de vista do sujeito, para se nomear 
como tal, exige de quem aprende, criatividade e tempo para converter as 
vivências, as atividades em experiências e integrá-las significativamente à 
história de vida tal como ela começa a ser contada. A criatividade é 
indispensável uma vez que se trata de elaborar os instrumentos, 
procedimentos e simbolizações que dão significados ao que se vive e se 
aprende.   
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As atividades, desde o nascedouro, foram permeadas de provocações intencionais à escrita de 

si, entendendo a criatividade como elemento fundamental da produção. E essa criatividade, 

como já escreveu Gianni Rodari (1982, p.140) baseado nas leituras principalmente de Ribot, é 

o  “‘pensamento divergente’, isto é, de capacidade de romper continuamente os esquemas da 

experiência”. Para ele, a mente criativa questiona todo o tempo, “descobre problemas onde os 

outros encontram respostas satisfatórias” e trabalha para resolvê-los; esta mente “não aceita o 

conformismo”, o estabelecido. Rodari (1982,) em sua Gramática da Fantasia traz a afirmação 

de que podemos ser criativos, seres criadores de nossa própria história, desejosos de 

liberdades, a tal “liberdade” que Cecília Meirelles bem definiu “[...] Liberdade, essa palavra / 

que o sonho humano alimenta / que não há ninguém que explique / e ninguém que não 

entenda...”55 

E nesse exercício de criatividade e liberdade, os seis semestres de vida acadêmica 

permitiram o amadurecimento da história de cada um. Percebemos e respeitamos que a 

integração das histórias precisava do tempo de maturação de cada indivíduo. Tempo de rever 

suas histórias, tempo de curar as feridas da aprendizagem, de curar as feridas da vida de 

professora, de curar suas feridas de família, tempo de lembrar seus bons e maus professores, 

tempo de refletir sobre eles, tempo de enxergar com novos olhos os alunos que estavam em 

sala de aula naquele momento presente, bem como os que estiveram em outros momentos de 

suas vidas. Tempo de perceber o que aprendiam e com quem aprendiam, como e onde 

aprendiam, de perceber o que ensinavam, para quem ensinavam como e onde ensinavam. 

Tempo de se ver mulher, professora, ser humano participante da vida que é coletiva, fazendo 

história e deixando seus vestígios no planeta, tempo de se ver a partir da sua escrita fazedora 

de história e contadora dela mesma.  

Assim , a proposta de escrita de memorial foi pautada pelas memórias das lembranças 

de infância, de estudante, de iniciantes no universo profissional dessas tão diversas 

professoras, entrelaçadas às suas experiências vivenciadas tanto nos espaços da UFBA quanto 

em seus locais de trabalho. Essas facetas de escrita foram denominadas de Eu-estudante, Eu-

professora, Eu-professora-cursista, no entanto, isso não engessava a construção do texto, eram 

disparadoras de lembranças que permitiam pensar separado cada acontecimento e relacioná-lo 

com outros seus e alheios, relatar nos seus cadernos de campo e na construção do memorial, 

que, ao gosto da autora seguia ou deixava de seguir uma ordem cronológica. Mais tarde, 

                                                
55 Romance 24 ou da bandeira da inconfidência. -  Livro Romanceiro da Inconfidência Em Obras poética, Nova 
Aguilar, p.452 
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algumas utilizaram a estratégia de escrever sobre suas vidas, relacionando um acontecimento 

do passado com o presente.  

Foi proposto um ensaio monográfico como parte constitutiva do memorial. A questão é 

que elas tinham que, a partir de suas histórias e de suas observações nas visitas à escola, 

realizadas em três semestres, mais sua própria percepção como professora, escrever um artigo, 

que era um desdobramento de seu próprio memorial, um capítulo a mais da sua história em 

que elas fizeram um recorte de um tema que as incomodasse nas relações de ensino 

aprendizagem. O ensaio monográfico estava distante de ser um elemento destoante do 

memorial, antes, era seu complemento. O diálogo era da sua vida com autores que escreveram 

sobre o tema escolhido. Mais uma vez a palavra era “científico”. Será que o “Científico” 

sempre amedrontará as pessoas na Universidade? Será que o científico tem que ser seco, frio, 

distante da vida? Mais uma vez discutimos sobre a vida e a ciência estarem intimamente 

entrelaçadas e de como um não pode viver sem o outro. O medo foi sendo dissolvido nas 

visitas às escolas e nas discussões do tema numa sala em que se conversava, em que podiam 

expor suas impressões, em que se debatiam os problemas de uma rede pública de educação 

em comum. 

Assim, os memoriais foram sendo escritos, entre as lembranças dos acontecimentos, as 

pesquisas e as situações que teciam a cada dia a existências das professoras. Como mágica, as 

letras teciam tramas diferentes que, muitas vezes, se cruzavam com experiências próximas. 

Não, a vida da maioria das professoras não fora fácil e talvez esses memoriais, que recriam as 

suas vidas, venham a ser um documento para se re-pensar a história de educação que temos 

hoje, quer seja pelos vazios deixados pela ausência de fatos, pelo que não ousaram relatar ou 

pelo grito no papel, na esperança de que as coisas um dia mudem junto à alegria das 

descobertas do dia a dia, a graduação depois de anos de prática na escola. Como bem disse 

Eliane Lopes (2001, p.13) na introdução do livro de Magda Soares: “Sem ingenuidades, é 

preciso também lembrar que tudo isso, porque é História, são vidas recriadas e não vividas, e 

que as biografias valem tanto pelo que contam quanto pelos seus silêncios e pelas suas 

lacunas” 

 

3.4.2 Estratégias da escrita de si a partir do encontro com o outro 

 

Faz-se necessário entender um pouco sobre a dinâmica do curso e a sensibilização do 

olhar proposta para as professoras no decorrer do curso. Uma preparação pouco a pouco para 
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a leitura pautada na diversidade de suas formas. Então, prosseguindo, uma atividade eixo do 

curso foi Escrita de Memorial, que perpassou todo o curso. Foram seis semestres estimulando 

a escrita e as lembranças das professoras, colocando à baila das discussões suas memórias e o 

lugar delas nos memoriais. Personagens distantes e próximos do cotidiano delas entraram em 

sala de aula e estreitaram os laços de intimidade com a literatura tanto no que toca a leitura 

quanto na escrita. Como já escreveu  Josso (2006, p.29): 

Um dos paradoxos das situações educativas consiste nesse ponto em que as 
demandas de formação, formuladas de início, não são uma garantia de que 
haja, de fato, formação, se compreende formação no sentido em que a pessoa 
é afetada, tocada, empurrada, perturbada pela situação educativa, o que 
exige, de início, que se transforme, se enriqueça, se forme ou se desloque, 
em uma palavra, que um projeto se forme, se construa, evolua.  

Assim, buscando esses afetamentos, entrelaçamos mais histórias de vida às histórias de vida 

das professoras. Íamos despejando, pouco a pouco, semestre a semestre, um pouco de música, 

de poesia, de filme, de literatura. A preocupação era provocar debates sobre a sua própria vida 

e a vida de seus alunos e professores, buscando entender os processos de ensino e 

aprendizagem a partir dessas relações. 

Muitas provocações apareceram em forma de audiovisual; os filmes foram uma forma 

de leitura fundamental para a escrita dos memoriais, assim, Narradores de Javé e a tentativa 

de tornar as histórias do povo de Javé em documento científico, para evitar a destruição da 

cidade pela construção de uma hidrelétrica. Utilizamos essa história no início do curso, 

motivados pela discussão do que era científico nas histórias de nossas vidas. O tempero da 

vida foi outro filme interessante, em que elas mergulharam na história a partir do cheiro, da 

comida, dos detalhes. Esse filme foi passado no penúltimo semestre do curso, quando elas já 

modelavam o memorial; a atenção aos detalhes foi o tema da nossa discussão, o 

aprimoramento da escrita das histórias de suas vidas, o rebuscar das palavras, dos fatos. Na 

ida para casa sempre pedíamos que escrevessem algo das suas vidas que se relacionassem 

com o filme assistido. É engraçada a semelhança da vida com a ficção, e de como as 

metáforas são importantes nas leituras e escritas dos fatos. Assim, os filmes serviam de 

dispositivo de lembranças longínquas e provocação de muitas outras. Não foi utilizado 

nenhum filme do gênero documentário nesse momento, mas a construção do tema a partir da 

linguagem cinematográfico foi explorada. Há sensações que só o contato com audiovisual 

pode despertar, e isso também foi discutido. 

Mas o curso tinha um eixo de Tecnologia, e as disciplinas desse eixo trabalharam 

bastante o uso da imagem, seja em vídeo, em blogs, fotografias, cartazes; a imagem foi vista e 
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revista em seus movimentos ou não. Para exemplificar melhor, trago para a discussão uma das 

disciplinas que teve as tecnologias de informação e comunicação como suporte: Polêmicas 

Contemporâneas II.  Três professores ficaram à frente da disciplina, dois da área de Artes 

Visuais e um de Sociologia. A disciplina trabalhou com discussões sobre temas 

contemporâneos pertinentes à educação e as mais diversificadas áreas, mas essas discussões 

foram realizadas a partir de diferentes suportes e ambientes: uma exposição, um jornal, dois 

blogs e dois documentários. Alguns cursistas do Projeto Salvador levaram para suas salas 

essas formas de fazer e divulgar pesquisas escolares, através do uso da internet, cartazes, 

programas de rádio, vídeo, ou seja, a aplicação de outros suportes para desenvolver as 

atividades de aprendizagem. A utilização desses suportes, além de ampliar o universo de 

informações dos estudantes, por certo, possibilita que a aprendizagem na escola se torne mais 

dinâmica, atual e, até mesmo, prazerosa. Afinal, fala-se tanto em práticas lúdicas, por que não 

colocar um jogo que acompanha o mundo dos estudantes, que lança mão de tecnologias uma 

vez que que as escolas hoje têm seus laboratórios de informática, televisores, CDs, DVDs, 

filmadoras, máquinas fotográficas, por que não usá-los para os processos de aprendizagem, 

informação, e ludicidade dos estudantes? 

Mas voltemos a Polêmicas: nessa disciplina, as professoras exploraram o trabalho com 

imagens: um grupo retratou as mulheres, sua luta, suas paixões. Esse grupo saiu pelas ruas 

fotografando mulheres, antes anônimas, agora em exposição. Colocaram suas faces refletindo 

sobre as mulheres professoras do ensino público, dos primeiros passos dos estudantes, ou 

mesmo de quem parou de estudar há muito tempo e volta para escola depois de muitos anos, 

ou de quem nunca pisou na escola. Lembrando dessa exposição e da dinâmica da disciplina, 

nos remetemos a Rosa Fischer (2008, p.28) quando escreveu: 

Em outras palavras, interessa-me pensar na mídia com ‘trama de 
visibilidades’ e de ‘enunciabilidades’ destes tempos, naquilo que possa 
interessar à educação, questionando a bruta, fácil e suposta equivalência de 
palavras e coisas, a busca incansável a que muitas vezes nos propomos para 
encontrar os não-ditos ou as verdades recalcadas das coisas, o  gozo vivido 
com nossos achados sobre o ‘verdadeiro’ sentido das imagens analisadas – 
como se assim replicássemos aquele movimento de mais uma vez fixar, 
esconjurando qualquer risco de escape, de fuga, de imprevisibilidade das 
coisas ditas e mostradas. O exercício que faço aqui é o de pensar a relação 
entre mídia e currículo, mídia e educação, por meio de uma modesta 
preocupação com fazer a história do presente, aceitando qualquer dialogar 
com os perigos contemporâneos, como escreve Foucault, sem procurar 
propriamente alternativas, mas desejando efetivamente navegar em meio a 
problematização. 
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A exposição foi sobre essas mulheres e suas vidas, e os não-ditos mesclado aos gritos, 

sussurros. Uma exposição de mulheres de face ímpar e que, ao mesmo tempo, é próxima de 

todas as outras mulheres do mundo.  A fotografia também foi amplamente utilizada nos blogs. 

Um grupo resolveu pesquisar sobre álcool e trânsito e vídeos, fotos, artigos e depoimentos 

passearam pelas páginas da internet. O quinto grupo pesquisou a própria escola pública 

municipal em que uma delas trabalhava e fizeram um documentário. Filmaram a escola que 

está localizada numa comunidade de baixa renda, onde parte dos estudantes moram em 

palafitas. As professoras pesquisadoras ouviram seus pais, vizinhos e as próprias crianças. 

Buscaram assim entender o processo de aprendizagem a partir da realidade e do cotidiano dos 

estudantes. O vídeo foi visto por todas as professoras do grupo e possibilitou uma boa 

discussão acerca de onde vem os alunos das escolas municipais, quem são, como vivem e 

como aprendem. 

O sexto grupo optou também por um documentário, mas trabalhando com um tema que 

até então não é bem resolvido nos espaços escolares: a acessibilidade de deficientes físicos. 

Foi realizada uma entrevista com uma professora que relatou suas dificuldades como 

cadeirante e as conquistas conseguidas até então. Refletiu-se sobre o quanto é ainda precária a 

acessibilidade nas cidades, apesar de todas as verberações políticas das propagandas 

governamentais; a realidade ainda está longe das propagadas políticas de inclusão, não apenas 

no acesso de cadeirantes mas, no próprio acesso às tecnologias, e tudo mais que caracteriza o 

acesso à cidadania.   

E, assim, estas provocações a partir de leituras e escritas de audiovisual, bem como os 

textos literários, filmes, músicas, obras de arte, estimularam bastante a forma de escrita dos 

memoriais. Muitas professoras se permitiram brincar com o seu texto, escreveram seu 

memorial tendo consciência de que aquela escrita seria, principalmente, para um outro, que 

ela não conhecia: um professor avaliador, alguém que pegará o memorial um dia na internet. 

A preocupação em enxugar os excessos, em clarear a escrita, em abordar a história de forma 

sedutora era outro elemento de desejo das professoras e que essas foram pouco a pouco 

tomando as rédeas das estratégias de escrita. Em outra dimensão, o falar de sua vida ia 

tomando outros significados, ficando evidente as mudanças de seus textos e de suas 

discussões no passar do tempo. O medo de falar de si foi se dissolvendo e a maioria conseguiu 

superar a dor da exposição da sua vida ao outro e deu ao seu memorial um tom de história de 

educação, de re-significação de sua própria história e da história dos implicados em seus 

percursos. Pode-se dizer que a maioria chegou ao final do curso entendendo seu lugar de 
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sujeito pedagógico e com poesia suficiente para mudar sua sala de aula, se assim quisessem e 

desejassem, e muitas desejavam e já mudavam. 

 

3.4.3 Videobiografia:  memórias que se cristalizam no vídeo 

 

Considerando a caminhada até aqui exposta, é perceptível que não foi sem sentido a 

apresentação da conclusão de curso ter como tema leituras e escritas e como mote central do 

trabalho as palavras das professoras, seus objetos pessoais de infância e de trabalho, seus 

depoimentos em vídeos, suas vidas contidas numa sala que contava um fragmento da história 

da educação brasileira vivida e construída por essas mulheres, professoras, estudantes. Era 

inconcebível a ideia de uma conclusão do curso que se caracterizasse apenas com a entrega do 

memorial a três professores, e que estes escrevessem um parecer e pronto! Estava encerrada a 

história que as professoras trabalharam três anos remexendo em suas memórias.  

Era preciso mostrar à comunidade da Faculdade de Educação a pesquisa e o processo de 

escrita das professoras. Assim a ideia de “bricolagem” parecia ser a mais apropriada para o 

trabalho de conclusão do curso levando em conta que este foi formado sempre por pedaços, 

que foram costurados e formados a partir da escrita. Elas selecionaram trechos de seus 

memoriais e um cartaz em forma de carteira de identidade com a foto e trecho de cada uma 

foi colado à parede. No chão, vários objetos formavam uma trilha: da máquina de escrever ao 

computador, os diários, a palmatória, os livros, tabuadas e gramáticas de hoje e do tempo em 

que estudavam, letras coloridas ocupavam os espaços vazios deixados pelos objetos. O púbico 

pôde ler e compartilhar de seus segredos, de suas salas de aula. No mesmo espaço, um vídeo 

fazia presenciar e ecoar a imagem e a voz das professoras. Não só os objetos contavam as 

histórias, mas elas, cristalizadas no filme, com o público podendo identificar e se aproximar 

mais das professoras e suas memórias a partir do audiovisual. Era o que se pode denominar de 

“videobiografia”. 

O nome “videobiografia” vem a partir de um texto de Christine Delory-Momberger, que 

expõe o Manifesto da fotobiografia. Da década de 90, escrito por Gilles Mora e Claude Nori, 

por sua vez, o manifesto sofre influência de André Bazin, Walter Benjamim e Roland Barthes 

no que toca seus estudos sobre a imagem e sofre influências das teorias da autobiografia.  

Como anuncia Delory-Momberger (2006, p.114)  

escritas de si com sais de prata numéricos, a fotografia deve interessar a cada 
um. Ela representa uma categoria da experiência que permite, ao lado de 
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outras formas de percepção vividas (cognitivas, sensíveis, afetivas), 
interpretar situações e acontecimentos. Esta forma de biografização, quer 
dizer, de escrita da vida, propõe um “quadro de estruturação e de 
significação da experiência pelo qual o indivíduo se atribui uma figura no 
tempo, isto é, uma história que ele relaciona a si mesmo.56 

Assim, a identificação com a proposta foi imediata, mas, no Projeto Salvador, não 

pensamos em imagens estáticas, as letras já cumpriam esse papel, precisávamos de imagens 

em movimento, imagens com falas. 

E o que foi a “videobiografia” no Projeto Salvador? Foi a necessidade de colocar na 

exposição a voz, a imagem, o movimento, a professora falando de seu memorial. A primeira 

ideia era para ser a leitura do trecho do memorial, mas começamos mesmo, eu e Felippe 

Santos Serpa, a escrever a história de vida das professoras em vídeo. Percebemos que elas não 

se sentiam a vontade de recitar uma frase do memorial para o vídeo e que isso seria artificial 

demais. Assim, a “videobiografia” foi se delineando a partir do relacionamento que havíamos 

estabelecido com elas nesses três anos, o que as deixava à vontade para contar mais que um 

trecho do memorial, mas outros acontecimentos da sua vida de estudante/professora.  

Aproveitamos uma área verde da faculdade, sentamos num banco feito de tronco embaixo da 

árvore e começamos a dialogar, uma por uma sobre sua vida. A câmera traz sempre o 

nervosismo inicial, é um objeto que cria desconforto e se, na escrita, elas já se sentiam 

desconfortáveis para falar de suas vidas, imagine se expor de corpo inteiro? Isso era uma 

entrega total ao leitor de suas memórias. Mas tínhamos três elementos a nosso favor: éramos 

nós, orientadores delas há três anos que conduzíamos o trabalho o que criava uma intimidade 

e, consequentemente, maior  “relaxamento” , o lugar era bastante agradável, ao ar livre e 

recuado, a câmara era pequena, uma câmara de mão semi-profissional que eu colocava entre 

as mãos e na altura do peito e a alguma distância confortável delas enquanto conversávamos e 

gravávamos. Aliado a esses três elementos, a ida em grupo as fortaleciam e as deixavam mais 

a vontade e assim a fala saía espontaneamente sobre seu processo de aprendizagem e ensino 

como se tivesse conversando no intervalo.  

A câmera de vídeo que amedrontava no começo foi sendo esquecida e, aos poucos, elas 

iam contando, à língua solta, como aprenderam a ler, escrever, como eram  suas salas de 

aulas, o que aprenderam com a escrita do memorial. Como entrevistadores nos colocamos em 

posição de quem estava “batendo um papo”, e notamos que nas falas de muitas havia mais 

riqueza de detalhes e histórias que nas escritas dos memoriais. Ali, no final do curso, depois 

de três anos de virar e revirar suas vidas, de pensar em si, elas podiam falar no vídeo, sobre 
                                                
56 Texto entre aspas refere-se, segundo nota da autora,  a Delory-Monberger Ch. (2003), Opus cité, p.120 
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suas vivências. Gravamos uma a uma, mas as outras professoras ficavam do lado dialogando 

com a “entrevistada”. Assim, passaram a se conhecer melhor, pois como a turma era dividida 

em três grupos de orientadores de memoriais, as participantes de um grupo não liam o 

memorial da outra, a menos que tivesse intimidade. Nesse momento da “vídeobiografia”, elas 

se expuseram e trocaram umas com as outras suas histórias, medos receios, alegrias. Duas 

choraram ao tentar relatar sobre suas memórias antigas, isso não foi para o vídeo geral, mas a 

dor da fala, era também liberdade de contar segredos que queriam ser revelados, que 

precisavam sair ali, que ficaram presos nos três anos e que as palavras escritas não deram 

conta. Como orientadores, também nos sentimos afetados pelas histórias de cada uma, pelas 

histórias que nunca lemos no memorial, pelas histórias de professoras-cursistas que não 

tínhamos intimidade com a leitura da história de vida.   Assim, a “videobiografia” era um 

mostrar-se, um conhecer a outra e um conhecer-se.  

E, assim, um vídeo foi para a sala de exposição onde as professoras orgulhosas 

passeavam com seus filhos, maridos, mães, pais, parentes, amigos. A sala da bricolagem era o 

lugar onde as pessoas podiam passear por entre os itens de escola, enquanto ouviam as vozes 

das professoras contando suas histórias em tom de confissão, de protesto, de alegria, de 

orgulho, de decepção, de acalanto, e antes de tudo, histórias verdadeiras de si mesmos. 
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  Capítulo 4 

 
4 ATENÇÃO... OU POR ENTRE LETRAMENTO, CINEMA 

DOCUMENTÁRIO, GRAMÁTICA E ESPAÇOS EDUCATIVOS   
  

A moça da roça estava surpresa. Na sala escura com tela iluminada, a linguagem do 

cinema abria-se a seus olhos como flor que a gente espera desabrochar na primeira hora da 

manhã. Ela não cabia de contentamento por entender que o cinema tinha códigos próprios, 

como a gramática que ela aprendeu tão pequena. Viu nisso a possibilidade de ler aquelas 

imagens de outro jeito e foi além, pensara nas escritas a partir daquela outra gramática, 

entendeu que as imagens têm intencionalidades, têm seus recortes, suas manhas e foi 

mergulhando tanto no mundo de imagens e sons que ela começou a ver o mundo de outro 

jeito. Talvez ela tenha pensado: por que a escola também não me ensinou essa gramática? 

Mas deixemos a moça em suas pesquisas por mundos afora e tratemos dessa linguagem 

do cinema que trabalha com imagens do real e que conta, com o encanto do movimento, as 

histórias da vida. A partir de vídeos de cenas da vida real compreendemos que fotografar e 

filmar viraram lugar comum no dia a dia, e isso nos leva a um passo para entender a 

importância desse fazer nos espaços educativos.  Em segundos, milhões de imagens são 

produzidas no mundo. Crianças e jovens lançam mão de tal expediente muitas vezes por dia. 

Em alguns segundos, eles fotografam, filmam, se divertem. O avanço tecnológico que 

modifica o mundo do cinema, também nos trouxe certa instantaneidade no que se refere ao 

flagrante da vida real. Vive-se um tempo em que cada qual é artista principal de seus filmes e 

dos filmes alheios. A representação de cada um eternizada pela máquina, deixa ressoar 

histórias pessoais pelos anos que virão. Na multiplicidade da captura das imagens, somos 

cada vez mais eternos, saímos de estar apenas na lembrança (mente) e entramos em várias 

formas de imagens que permanecerão, e viveremos para sempre, ou até o dia em que elas 

sejam “deletadas”, apagadas, danificadas. 

Pensando nessa situação social emergente em que vivemos e transportando essa 

discussão para os espaços educativos, percebemos que, nas escolas, a decodificação e 

compreensão dessa linguagem ainda não estão tão presentes, ainda que ela tão presente esteja 

em nossas vidas, nas vidas dos estudantes. Se a vida nos espaços educativos segue numa via 
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de mão dupla, a necessidade de outras leituras seria contemplada na mesma proporção, mas o 

entendimento da linguagem audiovisual, em suas minúcias, ainda não está na pauta das 

disciplinas. E, talvez ,a pauta de cada disciplina nem mesmo fosse lugar para a aprendizagem 

dessa linguagem dada a sua grande fluidez. Ela, bem como a gramática de palavras, pede 

presença transversal nas pautas das disciplinas, assim, no plural. 

O que se percebe, é que esses espaços acabam sendo um exercício dinâmico de 

homogeneidade e heterogeneidade, quer seja pela farda ou por detalhes pessoais que são 

adicionados a ela, quer seja pela interpretação da geração de cada um ou pelas características 

psicológicas e físicas individuais, mas, ainda é um espaço em que, na maioria das atividades, 

deixamos de lado, algumas vezes, as histórias de vida, a ancestralidade, a presença individual 

e mesmo os temas contemporâneos que influenciam diretamente na formação do sujeito. Em 

outra perspectiva, esquece-se de incluir o modo de vida dos estudantes, de significar o que se 

está vivendo e o que foi vivido. 

Outro aspecto que marca muito a relação do ensino-aprendizagem é o fato de a escrita, 

o texto em palavras, ser dominante. Todas as atividades vêm dessa escrita e nela terminam, 

não propiciando, num mundo marcado por múltiplas formas de comunicação, um equilíbrio 

entre as diversas linguagens. Pensado no mundo de imagem e imagem em movimento, em 

que estamos, cada vez mais, imersos, os espaços educacionais acabam perdendo a 

oportunidade de educar no tempo presente, no fervor dos acontecimentos, com a vida que está 

aí. Atenta a essa mobilidade de suporte a partir das descobertas tecnológicas, Cristina Costa 

(2005, p. 21) explicita:  

É nesse cenário que a Educação tem que rever seu paradigma letrado e 
adentrar o campo das imagens e das linguagens tecnológicas para que possa 
ultrapassar as barreiras que separam duas culturas: uma, eurocentrada, 
iluminista e burguesa, baseada na escrita como forma de produção e controle 
do conhecimento; e outra, globalizada, massiva, baseada em múltiplas 
linguagens e tecnologias de comunicação, dentre as quais se afirmam de 
forma hegemônica os meios audiovisuais.  

Diante disso, entendemos que o mundo contemporâneo requer, cada vez mais, leituras 

diversas, em diferentes mídias, e a autora, no decorrer do seu texto, discorre sobre a urgência 

da inserção da leitura de imagens, como papel fundamental da escola, ampliando as 

perspectivas de comunicação e de entendimento do mundo.  Caminhando por outra via, 

percebe-se também que esse mesmo mundo que nos apresenta, ou nos impõe, essas múltiplas 

formas de leituras e escritas, é o mesmo mundo que, ainda que nos deixe viver nossa 

individualidade e heterogeneidade, ainda que nos dê liberdade de dialogarmos com iguais, ou 
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mesmo diferentes,  e criarmos grupos de afinidades, produz também, a massificação cultural, 

e uma quase nulidade do sujeito frente à situação sociopolítica e cultural mundial. Então, por 

tudo isso e muito mais que a contemporaneidade aponta, se faz importante que a escola 

acompanhe e faça a crítica ao tempo em que ela está inserida, promovendo o movimento 

escolar de modo contextualizado  para que o mundo lá de fora adentre seus muros e dialogue 

com estudantes, professores e todos os outros envolvidos no processo educacional, e quem 

sabe o cinema não seja um bom exercício para essas outras leituras, entendimento e 

expressões do mundo? Como bem já escreveu Mônica Fantin (2011, p.110) 

Considerar o cinema como um meio significa que a atividade de contar 
histórias com imagens, sons e movimentos pode atuar no âmbito da 
consciência do sujeito e no âmbito sociopolítico-cultural, configurando-se 
num formidável instrumento de intervenção, de pesquisa, de comunicação, 
de educação e de fruição. No entanto, considerar o cinema como um meio 
não significa reduzir seu potencial de objeto sociocultural a uma ferramenta 
didático-pedagógica destituída de significação social. 

Certamente, falamos de um cinema que não deve ser olhado como simplesmente um 

documento informativo, mas como uma linguagem, mais uma que deve ser aprendida, 

apreendida, como outra forma de escrita, outra forma de leitura, equilibrada na dinâmica da 

sala de aula, em meio à oralidade e escrita enquanto palavras.  

Mas, para conhecer uma linguagem é preciso antes de tudo, mergulhar em suas formas 

de aprendizagem, seus códigos, seus fascínios, sua estrutura... 

 
4.1 POR ENTRE LETRAMENTOS, ALFABETIZAÇÃO  E O AUDIOVISUAL 

 
Letramento é uma palavra ainda muito discutida e, cada vez mais, flexibilizada para dar 

conta das inúmeras linguagens que estão atreladas a ela na contemporaneidade. Magda 

Soares, diante do resultado de suas leituras e práticas, vai assumir a palavra letramentos, no 

melhor plural. Mas voltando um pouco na história, mesmo correndo o risco de demasiada 

simplificação, baseada principalmente nos escritos de Magda Soares (2002; 2004), vemos que 

antes das concepções de letramento e alfabetização vigentes, o conceito de alfabetização 

sofreu modificações a partir dos censos demográficos. O da década de 50, no Brasil, 

considerava alfabetizado não apenas o sujeito que tinha a capacidade de ler e escrever seu 

nome, mas também  passa a ser “aquele capaz de ler e escrever um bilhete simples, ou seja, 

capaz de não só saber ler e escrever, mas de já exercer uma prática de leitura e escrita, ainda 

que bastante trivial” (2004, p.7). Sem dar prosseguimento a essa história, importa verificar 



117 
 

que a aquisição da leitura e escrita vai deixando de ser apenas codificação e decodificação das 

palavras, mas, começando a haver uma diferenciação entre as pessoas que faziam uso da 

leitura e escrita mecanicamente, das que as relacionavam com os processos sociais. No Brasil, 

Paulo Freire foi o principal teórico que modificou o método de alfabetização, dando a este um 

sentido além do código, relacionando-o com o contexto sociopolítico e cultural. Assim, tudo 

caminhava para que esse primeiro contato de crianças, jovens e adultos com as letras fosse, 

usando as palavras de Freire (2001, p.126) “um exercício através do qual o alfabetizando vai 

se apoderando, pouco a pouco, do profundo mistério da linguagem. Quer dizer, vai assumindo 

aquilo que ele já faz quando vem se alfabetizar.” Assim, o aprendente podia relacionar o que 

foi codificado e dar sentido dentro do mundo que o rodeava, e que ele conhecia, enquanto 

palavra, também através da fala. E essa concepção de relacionar o que o aprendente já sabia 

com os códigos da leitura e escrita constitutiva da linguagem, é importante para quaisquer que 

sejam as categorias implícitas da palavra no plural: letramentos.  

A questão é que por essa concepção de codificação e decodificação e a emergência da 

noção de letramento, a alfabetização passa a ser vista de forma negativa, associada aos 

métodos tradicionais sintéticos ou, em razão dos quais muitos indivíduos acabavam por usar 

as competências da leitura e escrita de forma precária, comprometendo assim sua inserção no 

mundo letrado, e, consequentemente, no mercado de trabalho. Como explica Soares, o 

processo de aprendizagem da escrita deixou de ser método e passou a ser teoria.  E então, foi 

na década de 80, segundo Soares (2004, p.6), que a palavra letramento surge em um texto pela 

primeira vez: “assim, é em meados dos anos de 1980 que se dá, simultaneamente, a invenção 

do letramento no Brasil, do illettrisme, na França, da literacia, em Portugal, para nomear 

fenômenos distintos daquele denominado alfabetização, alphabétisation.” Ela vai apontar 

também que, ainda que no século XIX, os Estados Unidos e Inglaterra já utilizassem a palavra 

literacy,  mas “foi também nos anos de 1980 que o fenômeno que ela nomeia, distinto daquele 

que em língua inglesa se conhece como  reading instruction, beginning literacy tornou-se 

foco de atenção e de discussão nas áreas da educação e da linguagem” (2004, p.6). A partir 

das muitas teorias que foram surgindo nessa época, tem-se então a “invenção do letramento”.  

Com essa “invenção”, a alfabetização começa a perder espaço, e uma consequência 

deste processo é que, segundo Soares (2004, p.11), “privilegiando a faceta psicológica da 

alfabetização, obscureceu-se sua faceta linguística – fonética e fonológica”. Assim, 

entendendo que para se apropriar da linguagem o indivíduo deve penetrar no mundo 

grafocêntrico apreendendo os códigos e processos da escrita, e vai acontecer o que Soares 
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chama da re-invenção da alfabetização, agora imbricada ao letramento, pois, como aponta a 

autora, 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das 
atuais concepções psicológicas, lingüísticas e psicolingüísticas de leitura e 
escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da 
escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 
sistema convencional de escrita –  a alfabetização – e pelo desenvolvimento 
de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são 
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 
alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de 
leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua 
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 
relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 
(SOARES,2004, p.14) 

Esse foi um importante entendimento para as práticas de alfabetização e letramento, 

numa perspectiva da completude e da indissociabilidade entre essas práticas. E é, então, que 

em meio a esses ajustes, surgem outros processos diferenciados de leitura e escrita. Tem-se 

que com o avanço tecnológico, as linguagens se multiplicam, muda-se o suporte, os textos 

vão ser abrigados em tela brilhante. Com a internet cria-se uma prática de leitura baseada nos 

múltiplos textos vinculados, hipertextos, fazendo com o termo “letramento” vá sendo tomado 

de empréstimo em outros contextos, por isso a palavra ganha o plural, numa tentativa de que 

ela dê conta também da aquisição desses processos. Em relação a tudo isso, Magda Soares 

(2002, p.155-156) explica que,  

 

Na cibercultura, o confronto entre tecnologias tipográficas e digitais de 
escrita e seus diferenciados efeitos sobre o estado ou condição de quem as 
utiliza, sugere que se pluralize a palavra letramento e se reconheça que 
diferentes tecnologias de escrita criam diferentes letramentos.  Na verdade, 
essa necessidade de pluralização da palavra letramento e, portanto, do 
fenômeno que ela designa já vem sendo reconhecida internacionalmente, 
para designar diferentes efeitos cognitivos, culturais e sociais em função ora 
dos contextos de interação com a palavra escrita, ora em função de variadas 
e múltiplas formas de interação com o mundo – não só a palavra escrita, mas 
também a comunicação visual, auditiva, espacial.  

Assim, um conceito que passa a ser muito estudado é o de letramento digital, que abrange a 

escrita em suas variadas apresentações: imagem, letras, som. Antônio Xavier (p. 2) vai 

explicar que 

O Letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes 
das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital 
pressupõe assumir mudanças nos  modos de ler e escrever os códigos e sinais 
verbais e  não-verbais, como imagens e desenhos, se  compararmos  às  
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formas de  leitura  e  escrita  feitas no  livro,  até porque o  suporte  sobre o 
qual estão os textos digitais é a tela, também digital. 57 

Em verdade, em relação à língua o código de leitura é o mesmo, mudando a forma de se 

relacionar com ele, em vista de a ele se adicionarem outras semioses.  Uma questão que 

emerge desses letramentos é que ainda que a pessoa seja letrada, quer dizer, esteja imersa no 

mundo da linguagem verbal escrita, ela, necessariamente, pode ser uma pessoa não letrada 

digitalmente, ou em outras palavras, não imersa no mundo dos textos digitais. É visto 

também, que indivíduos não imersos no mundo da linguagem verbal escrita, podem ser bons 

iniciantes no letramento digital. As crianças e suas relações com o computador e internet é um 

bom exemplo de indivíduos imersos no letramento digital, ainda que não estejam na idade de 

aprender as primeiras letras. 

É, então, que se tem uma característica importante, pois apesar de a palavra letramento 

ir para o plural, quando, num sentido mais amplo, se assume a igualdade no processo, é 

atribuído um adjetivo a cada letramento, de modo que há letramento, letramento digital, 

letramento fílmico ou letramento audiovisual, cada um com sua especificidade, cada um com 

sua gramática, cada um com sua forma de se relacionar com o texto. Afinal, como bem 

esclarece Soares (2002, p.156) “a conclusão é que letramento é fenômeno plural, 

historicamente e contemporaneamente: diferentes letramentos ao longo do tempo, diferentes 

letramentos no nosso tempo.” 

Assim, tratando do letramento fílmico, que vai ter as intencionalidades do letramento já 

vistas até então, diferenciando-se principalmente por ter a imagem como principal linguagem, 

seguida dos sons, da palavra oral e escrita, estes três últimos elementos nem sempre estão 

contidas no filme. Existe filme sem som, sem fala, sem legenda, mas não sem imagem. Dito 

isso, é necessário entender que o filme vai ter códigos próprios, diferenciado da linguagem 

verbal, e, no deslizamento do conceito de alfabetização e letramento, este se torna válido no 

que toca ao ensino-aprendizagem audiovisual. A forma do indivíduo se relacionar com a 

leitura e escrita segue dentro das especificidades próprias da gramática fílmica e da relação 

das dimensões sociopolítica e social do cinema.  A forma como o indivíduo se relaciona com 

a leitura dos filmes de ficção e de não ficção pode ser diferente, por conta da noção de 

realidade representada em cada gênero. 

                                                
57 Disponível em < http://www.ufpe.br/nehte/artigos/Letramento%20digital%20e%20ensino.pdf> acesso em 
junho de 2011 
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Lembrando o discurso da criação do INCE, proferido por Getúlio Vargas, em que ele 

dizia que os filmes eram livros luminosos que até analfabetos podiam ler. Entende-se disso 

que uma pessoa não precisa ser, necessariamente, um sujeito letrado, ou seja, imerso no 

mundo das letras escritas e dela fazer uso social, para se tornar um letrado audiovisual. Mas, 

uma vez que o indivíduo está imerso na cultura letrada e dela faz uso constante e o relaciona 

aos conhecimentos de vida que tem, há aí uma profícua relação com o letramento audiovisual, 

tendo em vista que esse indivíduo poderá aproveitar e mergulhar mais no filme, abrindo-se a 

um repertório maior no que toca às relações semióticas e se apoderando mais da história que 

lhe é apresentada. Aos que leem o mundo sem a leitura das letras escritas e que na oralidade 

acharam o entendimento das metáforas impregnadas nos discursos, possivelmente farão uma 

leitura dos signos fílmicos de forma mais analítica. Mas sabemos que a leitura desses “livros 

luminosos”, por alguns indivíduos não imersos no mundo das letras escritas, ou mesmo 

imersos parcialmente nesse mundo e ainda os que têm pouco entrosamento com a leitura 

imagética, será feita no “raso”, com perdas de metáforas, correndo risco de que na falta da 

leitura das “entrelinhas”, e mesmo das “linhas”, não se tenha aí uma leitura crítica, e 

dependendo do conteúdo e dos elementos, certas ideologias serão assimiladas sem maiores 

questionamentos.  

De alguma forma, qualquer que seja o grau de escolaridade do indivíduo, e qualquer 

que seja seu nível social, as leituras fílmicas, as leituras de filmes documentários, enquanto 

elemento de apreciação estética, considerando que o filme esteja compatível com o ritmo da 

pessoa, serão sempre uma experiência além do racional, e estarão dentro do mundo do 

sensível, numa entrega, em que na ida e no retorno de cada um na história fílmica vivenciada, 

não se sai ileso, pois no encontro com o filme ou mesmo apenas nas ideias que ele suscita 

depois, saímos muito ou pouco, conscientes ou inconscientes, mais sabedores de si e/ou do 

mundo. 

Mas dizem que toda linguagem tem uma gramática, como bem descobriu a moça da 

roça. Vamos entender então alguns aspectos que se referem à do cinema documentário. 

 
4.2 UMA GRAMÁTICA, MODOS DE ESCREVER, MODOS DE LER 

 

O cinema que começa, em primeiro momento, como entretenimento, rapidamente torna-

se objeto de estudo a partir das várias teorias e áreas do conhecimento (Semiótica, Psicologia, 

Educação, Sociologia). Não bastava à ciência utilizá-lo em suas aulas como um meio de 
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ilustrar mais vividamente os assuntos, existia um fascínio, um sentimento que percorria, e 

percorre, o corpo de quem recebe as imagens, e que se aplicava também em seu fazer, e esse 

fenômeno era o filme. Assim, a partir das mudanças de suas escritas, aliadas às teorias, 

principalmente da imagem fotográfica, o cinema se constituiu como linguagem.  

Marcel Martin (2007, p.16) aponta para o fato de que “convertido em linguagem graças 

a uma escrita própria que se encarna em cada realizador sob a forma de um estilo, o cinema 

tornou-se por isso mesmo um meio de comunicação, informação e propaganda, o que não 

contradiz, absolutamente, sua qualidade de arte”. E o encanto pelo cinema vem 

principalmente dessa qualidade. Ainda na dimensão artística, Robert Stam (2003, p.132) 

baseado nos escritos de Christian Metz e reafirmando as teorias deste, também escreve sobre 

o fato de o cinema ser uma linguagem:  

Não apenas em um sentido metafórico mais amplo, mas também como um 
conjunto de mensagens formuladas com base em um determinado material 
de expressão, e ainda como uma linguagem artística, um discurso ou prática 
significante caracterizado por codificações e procedimentos ordenatórios 
específicos. 

Acrescenta também, e ainda baseado em Metz, que a linguagem cinematográfica é muito 

caracterizada pela “invenção”, é modificada, por vezes, por um único indivíduo que inventa 

outra forma de escrita, o que seria o “estilo” mencionado por Martin. E assim foi em toda a 

história do cinema e sua constituição como linguagem. Nesse sentido, o cinema continua 

sendo uma linguagem aberta a inovações, construções e desconstruções, superações, como 

toda e qualquer forma de linguagem humana. 

 No que se refere ao cinema e a sua representação da/na realidade, Stam (2003, p.133), 

escreveu que “a relação entre o cinema e o mundo é de tradução. A realidade é o ‘discurso das 

coisas’ que o cinema traduz em um discurso de imagens, o qual Pasolini designou como ‘a 

linguagem escrita da realidade’”. E essa linguagem escrita da realidade, como as outras 

linguagens, precisa dos muitos artifícios para que seja fluida, pois só assim ela pode se 

aproximar de forma mais fiel dessa realidade que ela representa, assim, os múltiplos frames e 

seus movimentos, seus enquadramentos, sua cor, textura, entre outros elementos, se 

combinam para que o cinema “traduza” a realidade, da melhor forma, para que seja possível 

ser vista dentro do movimento próprio que a vida apresenta, levando em consideração o 

tempo próprio da realidade do filme.  

Para entender a construção do cinema, a forma como o filme conta a história, faz-se 

necessário mergulhar no mundo onde o fazedor de filmes modela a imagem, entrar pelas suas 
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conotações e denotações, penetrar no emaranhado dos dispositivos, códigos, ações que fazem 

o universo fílmico e o constitui como espaço flagrado e eternizado da vida. Falar de uma 

gramática do cinema documentário é entender que se fala, em muitos pontos, de uma 

gramática universal do cinema, devido ao uso recíproco de elementos constitutivos dessa 

linguagem tanto para os filmes de ficção como para os de não ficção.  Interessante é o ponto 

de vista de Noël Caroll (2005, p.73) que em seus estudos sobre a fronteira entre a ficção e não 

ficção nos remete às novas teorias do cinema e sobre a dificuldade que se tem em traçar uma 

linha divisória entre esses dois gêneros, ou mesmo um. O autor debruça-se sobre os estudos 

para trazer as diferenças entre um gênero e outro a partir do ponto de vista da apresentação da 

imagem, e escreve que: 

Outra razão por que alguns teóricos de cinema supõem que a distinção entre 
ficção e não-ficção é inviável é o fato de que os filmes de ficção e de não-
ficção compartilham uma série de estruturas – o flashback, a montagem 
paralela, o campo-contracampo, o plano-ponto-de-vista, etc. E certos 
maneirismos encontrados em filmes não ficcionais, como a fotografia 
granulada e a instabilidade da câmera, foram assimilados pelos filmes de 
ficção com vistas à produção de determinados efeitos – como a impressão de 
realismo ou autenticidade. No campo da diferença formal, portanto, não é 
possível diferenciar os filmes de ficção dos de não ficção. (CAROLL, 2005, 
p.73) 

No livro Gramática do Cinema Marie-France Briselance e Jean-Claude Morin (2010) 

mostram, cronologicamente, o surgimento dos elementos que eles entendem como 

constitutivos da linguagem fílmica. Ao todo são 29 pontos identificados. Eles dividem o livro 

em dois momentos. No primeiro, eles descrevem a história do surgimento de  cada  ponto e na 

segunda parte eles descrevem as suas características e uso. Os pontos identificados pelos 

autores, em ordem cronológica, são os seguintes: Em 1891 tem-se o plano e os 

enquadramentos por W.K.L.Dickson, em 1892 tem-se a imagem por imagem e a música de 

filme por E Reynaud, no ano de 1894 a câmera lenta, também por W.K.L.Dickson, em 1895 

tem-se a paragem da câmera por W. Heise e A. Clarck e, nesse mesmo ano, tem-se a inversão 

do sentido por Lumière. Em 1896, tem-se os travellings por A. Promio e em 1897 tem-se o 

acelerado por F. Doublier. Já em 1898 tem-se a sobreimpressão, as máscaras e os esbatidos 

por G. Meliès. Em 1900 o plano subjetivo por G. A. Smith, o campo/contracampo, a elipse 

espacial e o suspense por J. Williamson, tem-se o fora de campo por C.Hepworth, a passagem 

por desfocagem por G.A. Smith, as panorâmicas por J. White, o picado por A. Promio, o 

contrapicado por J. White, a diagonal de campo por W.Haggar e a profundidade de campo por 

L. Lumière. Em 1901, tem-se o flash-back e a elipse temporal por F. Zecca. Em 1903, tem-se 

a sequência por G. A. Smith e o flash-forward por E. S. Porter. Em 1906 tem-se o plano 
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oblíquo também por E. S. Porter e por fim, como 29o ponto tem-se as ações paralelas de D. 

W. Griffith. 

Ainda que se apresentado como pontos, do que se pode considerar início do cinema, 

estes são utilizados, até hoje, por todos os fazedores de filmes. Os pontos surgiram no 

desenvolvimento dos filmes tanto de ficção quanto nos de não ficção e são utilizados pelos 

dois. Os filmes podem conter muitos, todos, alguns pontos desses a depender da 

intencionalidade de quem conta a história. 

A partir de agora veremos alguns dos elementos principais que constituem o filme e que 

fazem parte dessa gramática do cinema. Muitos elementos, como vimos, constituem essa 

formação do filme, sendo alguns fundamentais para o acontecimento do filme, elementos 

básicos, a exemplo da imagem, do som (e entendo o silêncio como parte deste) e do plano. 

Alguns outros elementos, como profundidade de campo, formas de planos, texturas vão ser o 

diferencial na forma de contar cada história; é como um contador de história que lança mão da 

fantasia, de jogo de corpo, de tom de voz, de ambiente tematizado para criar a nossa ligação 

com a história contada, nos vincular a ela e dela fazer parte, na nossa entrega às palavras. No 

cinema, nossa entrega é às imagens modeladas da melhor forma para nos permitir a entrada 

em um mundo que existe tão somente pela luz e pelo nossa sensibilidade, que nos sequestra a 

atenção, pelas nossas histórias de vida, experiências, vontade de ouvir a história de outros.  

Mas sigamos pelos mistérios da gramática fílmica... 

 

4.2.1 A imagem: suas muitas leituras, suas variadas significações... 
 

Como já foi dito, a imagem é o elemento principal do filme, e o seu movimento, 

trazendo-a para uma outra interpretação diferente da fotografia, foi a descoberta primeira do 

cinema. Bazin (1983, p. 126) quando relaciona o filme à fotografia escreve que, 

O cinema vem a ser a consecução no tempo da objetividade fotográfica. O 
filme não se contenta mais em conservar para nós o objeto lacrado no 
instante, como no âmbar o corpo intacto dos insetos de uma era extinta, ele 
livra a arte barroca de sua catalepsia convulsiva. Pela primeira vez, a 
imagem das coisas é também a imagem da duração delas, como que uma 
múmia da mutação.  

Assim, tomando como base a imagem, e a imagem vista a partir da sua duração, ou seja, a 

imagem cinematográfica, é relevante que comecemos a apresentar os elementos que 

compõem o filme a partir dela. E falar de imagem é falar de construções ideológicas. 
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De uma forma ampla, falar de imagem é também falar de sua significação em relações 

sociopolíticas e culturais. Sabemos que desde os primeiros tempos da nossa história usamos a 

imagem para nos comunicar. As inscrições achadas nas cavernas ultrapassam a estética da 

arte de ver e fruir para criar o questionamento sobre o que nossos ancestrais queriam 

significar com seus bisões, flechas, seres humanos, entre outros temas. Este é um indício de 

que a nossa história sempre foi permeada por signos. Como já afirma Bakhtin (1986, p.114), 

“When studying man, we search for and find signs everywhere and we try to grasp their 

meaning.”58;  e nessa investigação sobre as nossas produções de signos, o autor aponta para o 

fato de que os signos sempre vão significar algo e que estes sempre serão criados nas sempre 

complexas relações dialógicas estabelecidas entre um indivíduo e outro. Baseado nisso, 

podemos observar que se estabelece, a partir dessa ideia de signo, a discussão do simbólico 

como construção da sociedade e das relações.  

A realidade e o imaginário da sociedade são permeados de signos, o ser humano dentro 

de seu contexto social vive dentro de significados e significantes que variam de cultura para 

cultura formando uma rede de peculiaridades intrínsecas na sua vida homo socius. Conforme 

Humberto Eco (1973, p.11), o indivíduo  “[...] vive num mundo de signos não porque vive na 

natureza, mas porque, mesmo quando está sozinho, vive na sociedade” vê-se com isso que o 

mundo é apreendido e reconhecido através dos signos, e são estes que criam e recriam, a 

realidade. Os indivíduos criam seus símbolos numa tentativa de normatizar a vida em 

conjunto e estes ganham significações diferentes, dependendo de cada cultura. Num plano 

mais amplo, a realidade simbólica é necessária para a compreensão do tempo e do espaço; 

sem essa abstração, seria difícil perceber o mundo e suas rotinas simbólicas que nos 

constituem como seres sociais e então, nota-se que a sociedade em que se “vive e se constitui 

como ser humano não é mais do que um complexo sistema de sistemas de signos” (ECO, 

1973, p.11), e esse é um jogo semiótico imprescindível à sobrevivência.  

Nessa construção simbólica, a imagem nunca será neutra, ela sempre carrega, em sua 

origem, ideologias. Segundo Bakhtin (2004, p.32)  

um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 
reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou 
apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos 
critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, 
justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio 
dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, 

                                                
58 Na tradução de Machado (1997, p.44): “quando estudamos o homem, buscamos e encontramos signos em toda 
a parte e tratamos de compreender sua significação” 
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encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor 
semiótico.  

Assim, há a importância de se levar em consideração o contexto no qual a imagem é 

produzida, pois levando em consideração a ideologia impressa nos signos, vamos entender 

que a manipulação da imagem é fundamental também para a permanência de determinadas 

legitimizações.  No que toca os traçados ideológicos por trás dos signos apresentados no 

nosso cotidiano, percebemos que estes se apresentam cada vez mais em forma de fotografias e 

imagens em movimento. Como já foi dito, a humanidade sempre criou imagens, mas, por 

conta da diversidade e acessibilidade de dispositivos aliado ao desejo de um registro contínuo 

das formas e rastros de nossa existência, nunca se produziu tanta imagem como na 

contemporaneidade.  

E, na produção de imagem, um elemento de fundamental entendimento para sua leitura 

é o discurso. E sobre discurso, Maria Brandão (2004) aponta-o como sendo o ponto de 

articulação dos fenômenos linguísticos e dos fenômenos ideológicos, de modo que um estudo 

do discurso, compreende a linguagem como um lugar de conflito e de confronto ideológico, e 

que essa não pode ser estudada fora da sociedade, pois os processos que a constituem são 

histórico-sociais. Nesse sentido, este não pode estar desvinculado de suas condições de 

produção. Eni Orlandi (2005, p.15) evidencia que a “palavra discurso etimologicamente, tem 

em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, em movimento [...] o discurso é assim 

palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso, observa-se o homem 

falando”. E a linguagem cinematográfica está, como qualquer outra linguagem, balizada pelos 

discursos, tendo a sua construção discursiva principalmente na imagem.  

O entendimento da mensagem, desse “homem falando”, do ser humano se expressando 

e compreendendo-a em suas múltiplas linguagens e ações de leitura e escrita, de acordo com 

os estudos do discurso, e mais precisamente pela abordagem da Análise do discurso, passa por 

três pontos fundamentais: texto, contexto e discursos. Com a palavra discurso no plural, 

seguindo a concepção de Bakhtin (2004) segundo a qual alguns signos são produzidos dentro 

de uma ideologia, mas que podem ser entendidos, em primeiro momento e sem levar em 

consideração o contexto em que foi criado, de outra forma, por conta de outras ideologias que 

permitem as múltiplas interpretações. Na análise dos textos, contextos e dos discursos dos 

filmes, Claudemar Fernandes (2007) aborda alguns elementos importantes que não podem 

deixar de ser considerados: o sentido entre os sujeitos em enunciação, a enunciação, ou seja, o 

efeito do sentido entre os pares, o lugar do sujeito considerando o aspecto sócio-histórico e 

ideológico. A ideologia, ou a concepção de mundo de determinado grupo social vai se 
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constituir através dos signos. As condições de produção são entendidas pelos aspectos sociais, 

ideológicos, políticos em que se produz o discurso e o sujeito discursivo, que leva em sua 

constituição, a polifonia e heterogeneidade dos discursos.  Segundo Karel Kosik (1976), na 

medida em que o indivíduo vive em muitos mundos e cada um tem uma chave diferente, só é 

possível se apropriar das chaves mudando a intencionalidade e o modo de se apropriar da 

realidade, por isso o sentido é uma peça fundamental para a interpretação e o estudo do 

discurso audiovisual por este trabalhar na perspectiva polifônica, ou seja, as várias vozes que 

constituem o discurso, sendo necessário entender o contexto dos sentidos, pois conforme 

aponta o autor, “estes mesmos sentidos, por meio dos quais o homem descobre a realidade e o 

sentido dela, são um produto histórico-social” (p.29). 

 Isto posto, entendemos que o discurso é parte constitutiva e indissociável das 

construções imagéticas a partir dos signos e significantes e, consequentemente, de seu caráter 

ideológico. Brandão (2004) aponta que quando se pensa em ideologia, sob a ótica do discurso, 

esta apresenta nitidamente duas vertentes. A pesquisadora toma por base Althusser, Marx e 

Ricouer para dizer que a ideologia é, 

uma visão, uma concepção de mundo de uma determinada comunidade 
social numa determinada circunstância histórica. Isso vai acarretar uma com-
preensão dos fenômenos linguagem e ideologia como noções estreitamente 
vinculadas e mutuamente necessárias, uma vez que a primeira é uma das 
instâncias mais significativas em que a segunda se materializa. Nesse 
sentido, não há um discurso ideológico, mas todos os discursos o são. Essa 
postura deixa de lado uma concepção de ideologia como "falsa consciência” 
ou dissimulação, mascaramento, voltando-se para outra direção ao entender 
a ideologia como algo inerente ao signo em geral. Dessa forma, pelo caráter 
arbitrário do signo, se por um lado a linguagem leva à criação, à 
produtividade de sentido, por outro representa um risco na medida em que 
permite manipular a construção da referência. Essa liberdade de relação 
entre signo e sentido permite produzir, por exemplo, sentidos novos, atenuar 
outros e eliminar os indesejáveis (BRANDÃO, 2004, p. 30-31). 

Sendo assim, a ideologia expressa uma concepção de mundo que pode e que sempre será  

desdobrada em outras concepções. Com isso a autora vai apontar para o fato de que a 

manipulação dessa referência, tomando como base os estudos de Marx e Engels, vai 

beneficiar, a partir dos discursos, a ideologia enquanto recurso de perpetuação e dominação de 

valores.  

 Pelo ponto de vista de um entendimento sociopolítico e cultural das imagens 

produzidas, o contexto é fundamental para a leitura dessa imagem, pois se observa que as 

formas de manipulação imagética têm se ampliado nos últimos tempos, e que estas servem a 

sistemas sociopolítico e cultural que insistem em hegemonias que acabam por massificar 
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muitas culturas existentes, ou sufocar outras, ou mesmo extrair a essência de algumas pela 

“espetacularização” que a mídia proporciona. A eleição de determinados sistemas tem como 

consequência a impressão do seu referencial nos indivíduos que vivem sob sua tutela, 

tentando barrar a contemplação das várias culturas, o que seria um risco à sua hegemonia.  

Entrando no sistema de hegemonia no qual vivemos no Brasil, é visto que falar de 

diversidade num sistema que visa ao lucro é entender que pela visão dos que movem este 

sistema, a cultura só pode sobreviver a partir dos ditames das suas engrenagens. Esse discurso 

é reforçado com a manipulação da imagem como forma de “anestesiar” e persuadir os 

indivíduos, buscando atrelá-los a uma lógica comum e, com isso, matando suas peculiaridades 

culturais, elemento importante na luta pela conquista de espaços autônomos e livres da 

hegemonização. Segundo Susan Sontag (2004, p.195), 

uma sociedade capitalista requer uma cultura com base em imagens. 
Precisa fornecer grande quantidade de entretenimento, a fim de 
estimular o consumo e anestesiar as feridas de classes, de raça e de 
sexo. E precisa reunir uma quantidade ilimitada de informações para 
melhor explorar as reservas naturais, aumentar a produtividade, 
manter a ordem, fazer a guerra, dar empregos para a burocratas. As 
faculdades geminadas da uma câmera, subjetivar a realidade e 
objetificá-la, servem idealmente a essas necessidades e as reforçam. 
As câmeras definem a realidade de duas maneiras essenciais para o 
funcionamento de uma sociedade industrial avançada: como um 
espetáculo (para as massas) e como um objeto de vigilância (para os 
governantes). A produção de imagens também supre uma ideologia 
dominante. A mudança social é substituída por uma mudança em 
imagens. A liberdade de consumir uma pluralidade de imagens e de 
bens é equiparada à liberdade em si. O estreitamento da livre escolha 
política para libertar o consumo econômico requer a produção e o 
consumo ilimitados de imagens.   

E as câmeras tem se multiplicado cada vez mais, e cada vez mais as imagens chegam a 

internet e, por que não dizer,  ao mundo. Com isso, olhando a discussão mais 

particularizadamente pelo prisma da educação vê-se, nesse contexto, que esta passa a ser 

elemento fundamental e importante  e para tanto deve estar ancorada no entendimento desses 

processos de manipulação imagética, para o entendimento dos discursos enraizados nas 

mensagens, fazendo com que o espaço educacional seja também um importante veículo de 

transgressão dessa ordem. É preciso que a Educação venha a contemplar a diversidade de 

culturas e que seja não um espaço neutro, pois não existe neutralidade em nossas ações, 

somos constituídos por composição sociocultural própria e que imprime valores diferentes em 

cada indivíduo, mas que seja um espaço de abertura que contemple a discussão de uma 

construção social pautada na rebeldia, na crítica e na reflexão.  



128 
 

A internet, no que se refere principalmente às redes de relacionamento e blogs, tem sido 

um grande espaço de discussão e subversão das normas. Nesse espaço virtual e sem 

fronteiras, a multiplicidade cultural tem se intensificado, as críticas aos sistemas hegemônicos 

têm sido compartilhadas. O vídeo hoje aparece quase que em tempo real ao acontecimento. 

Segredos são revelados para o mundo todo, e com ele as ideologias que marcam grandes e 

pequenos grupos. Trazer para a Educação a apropriação do discurso imagético, num 

movimento de ver imagens em movimento e produzi-las se faz importante, entendendo que o 

exercício da análise discursiva dessa produção bem como a própria produção, exercita a 

intersubjetividade o que vai desaguar em possibilidade, criatividade, imaginação e, 

consequentemente, em inventividades e autonomia. 

As imagens, elemento marcante no mundo rápido da internet, são repassadas 

diariamente, no que poderiam os maniqueístas dizer: para o “bem” e para o “mal”. E quem 

sabe se Castro Alves vivesse nesse tempo, junto com os livros também escreveria: “oh! 

Bendito o que semeia imagens / Imagens, imagens em movimento à mão cheia / E manda o 

povo pensar!”59 E não seria o audiovisual também “esse audaz guerreiro que conquista o 

mundo inteiro?” E esta é uma realidade que vai se consolidando nesses tempos modernos, 

sabendo, no entanto, que o advento da tecnologia mais avançada não chega a todas as pessoas, 

do Brasil e do mundo, que ainda há localidades sem luz e sem telefonia, pois as engrenagens 

políticas não passam pelos fios de eletricidade de algumas cidades, e que algumas pessoas 

chegarão, no momento final da existência, sem um único livro, nem de papel nem das “letras 

luminosas”. Mas ainda assim, haverá sempre imagens, som, palavras: audiovisual, para nos 

(os que acessam)  lembrar disso. E com isso vejo brilhar os olhos de uma menina da roça em 

frente à tela, poderia dizer mais desse momento, se ela realmente existisse. 

 
No movimento das imagens em movimento 

Falar de imagem em movimento, sua leitura e escrita é falar também do objeto 

imprescindível a essas duas ações: a câmera. É ela que vai conduzir o olhar do fazedor de 

filmes. É ela, a partir de suas propriedades, que vai definir o recorte da paisagem, os sons 

capturados, as cores das imagens, a rapidez ou lentidão dos episódios. Ela é a primeira a ver a 

cena, antes mesmo do nosso olhar. É nela onde tudo, ou quase tudo, é registrado: as ações, os 

acontecimentos, a infinitude. É ela que captura o acontecimento em forma de imagens em 

                                                
59 Paráfrase do poema O livro e a América – Castro Alves, do livro Espumas Flutuantes. In: Obra Completa. Rio 
de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2004. Pag. 76 
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movimento, que é seu produto. E é ela que faz a mágica da ilusão desses movimentos das 

imagens típico do movimento da vida, pois, na vida, tudo se move, tudo pulsa, tudo muda, 

tudo se movimenta. 

E, as imagens em movimento são imagens que partilham das muitas “leis” da fotografia, 

pois elas também são fotografias, em sua unidade básica. Em acordo com isso, cabe aqui as 

palavras de Roland Barthes (1984, p.13) sobre fotografia e as impressões desse produto da 

câmera escura: 

O que a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete 
mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente. Nela, o 
acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa: ela reduz sempre o 
corpus de que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela é o Particular 
absoluto, a Contingência soberana, fosca e um tanto boba, o Tal (tal Foto, e 
não a Foto), em suma a Tique, a Ocasião, o Encontro, o Real, em sua 
expressão infatigável. 

Para chegar a essa cristalização do instante do encontro do olhar com os momentos 

mágicos eternizados, a câmera se faz presente, trazendo para a mente detalhes que a memória 

nem sempre apreende, que o olhar por vezes não registra. É ela que testemunha esse momento 

que ocorre uma só vez e lança-o para os olhares de quem ali fisicamente não esteve, mas é 

como se estivesse. E o olhar da pessoa que traz o acontecimento em imagens, será sempre um 

olhar diferenciado do olhar direto, pois como bem afirma Jean-Marc Rosenfeld (2000, p.49-

50),  

com efeito, passar da observação direta à observação fílmica consiste em 
passar de uma sensório-motricidade a outra. Trata-se de colocar em questão 
as bases sobre as quais construímos nosso sistema cognitivo e simbólico, de 
desestabilizar aquilo que é certamente o mais grosseiro, mas também o mais 
profundo, assim como o são os mecanismos do inconsciente. Isso equivale a 
uma desestabilização dos esquemas fundamentais, dos primeiros momentos 
de nossa ontogênese, a uma profunda reconversão que não pode acontecer 
sem uma resistência obstinada. Não é mais suficiente apenas ver de outra 
maneira, mas ser de outra maneira. 

A observação fílmica acaba por levar a um olhar mais analítico e sensível, um olhar 

atento às cenas, um olhar, à primeira vista, enquadrado, mas que além do quadrado, vê uma 

infinidade de possibilidades de contar em imagens os acontecimentos. Em outro ponto desta 

ação, um espectador, que não está por detrás da câmera, mas na frente do produto desta, na 

dinâmica do ler os filmes, e de se fazer sabedor dos acontecimentos que tecem as relações do 

mundo, também poderá modificar o seu olhar, deixando-o mais sensível tanto às histórias 

contadas pelo audiovisual, esse livro das letras luminosas, quanto às histórias passadas no seu 

dia a dia. 
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Do ponto de vista mais sociológico e histórico, Marc Ferro (2010, p. 31) falando do 

produto da câmera vai dizer que “o filme tem essa capacidade de desestruturar aquilo que 

diversas gerações de homens de Estado e pensadores conseguiram ordenar num belo 

equilíbrio. Ele destrói a imagem do duplo que cada instituição, cada indivíduo conseguiu 

construir diante da sociedade.” E diante disso ele acrescenta que “a câmera revela seu 

funcionamento real, diz mais sobre cada um do que seria desejável mostrar. Ela desvenda o 

segredo, apresenta o avesso de uma sociedade, seus lapsos. Ela atinge as estruturas” (grifo 

nosso). A câmera invade o ambiente e tudo o que nela é registrado se traduz, ainda que 

ilusoriamente, em um tom de verdade. É ela que denuncia, é ela que traz a graça, a suavidade, 

o frescor, a luta pela sobrevivência, os calorosos diálogos. É na frente dela que alguns são o 

que querem ser, que outros podem fingir ser o que não são, outros dizem o que não têm 

coragem de dizer e outros são flagrados dizendo o que não queriam que fosse visto e ouvido. 

É na frente desse objeto que as pessoas se desestabilizam ou se encontram, choram e riem, 

contam suas histórias. Há na câmera um estranho poder de fazer com que cada um reflita 

sobre o que vai dizer em sua frente, por vezes, é quase como estar diante um confessionário, 

ou num divã, ainda que estejamos em sua frente, não temos o total domínio sobre o que esteja 

realmente registrando. Por outro lado, para quem está por trás do objeto que lhe serve de 

extensão do olhar, a vida é vista de forma enquadrada, ou retangular, e muito além dela.  

Em relação à escolha de quem está por trás de câmera, de para onde apontar e de como 

escolher as imagens, Jean Rouch (2000), no filme Jean Rouch  - Subvertendo fronteiras (#), 

dos antropólogos Ana Lúcia Ferraz, Edgar Teodoro da Cunha, Paula Morgado e Renato 

Sztutman, fala da sua  relação com a câmera e do processo de captura da vida da seguinte 

forma:  

O sistema é partir com uma câmera, estar sozinho, não ter roteiro, não saber 
nada e registrar os elementos à medida que ocorrem. Como vocês fizeram 
(aqui ele refere-se aos entrevistadores), de forma reticente com meus três 
filmes e chegaram às suas ideias. Não pode haver pressa. “Never be in a 
hurry”. É preciso esperar. Nesse momento, o filme nasce na câmera.  

É bem verdade que na maioria das vezes, mesmo sendo um documentário, já temos um 

tema e uma ideia pré-concebida do que queremos filmar, alguns de seus aspectos, pessoas, 

enquadramentos, mas é bem verdade também que não há a certeza da concretização do que 

temos pré-concebido. Mas partir como se nada soubesse é abrir-se ao novo e aproveitar as 

inusitadas imagens que se oferecem à câmera, é saber que a surpresa está à espera, pois num 

documentário, na maioria das vezes, tudo é imprevisível. Olhar pela câmera é esse ver além 

do quadrado, esse deixar a câmera livre para filmar, pois nessa abundância de imagens, os 
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prévios esquemas de edição do filme dialogam com ideias pré-concebidas proporcionando 

escolhas. E à pessoa que olha fica a responsabilidade de fazer caber toda essa dinâmica da 

vida da melhor forma possível em cada frame. Um pouco mais adiante, Rouch (2000) vai 

dizer que “pelo visor das câmeras que eu usava, eu via o filme. Eu estava dentro dele. Eu era 

o primeiro espectador do filme. E, se eu sentia medo, é porque o filme era bom. Mas eu não 

podia tremer.” . E o processo criador está na entrega à atividade, de forma que todo o corpo 

possa sentir a história m primeira mão. 

Algumas questões sobre a câmera também são abordadas por Jacques Aumont (1993, p. 

182) em seu livro A imagem. Ele expõe, baseando-se principalmente em Comolli, o seguinte: 

a) A câmara como metonímia do cinema: de toda a aparelhagem 
cinematográfica, a câmara é a parte que está mais diretamente relacionada 
com o visível; 

- ela metonimiza a parte visível da produção e da tecnologia (vs. Sua parte 
invisível, a química, o laboratório); 

- ela trata diretamente a luz e o visível; 

- enfim, ela própria se metonimiza numa parte que é a objetiva. Esta trata a 
luz more geometrico, segundo as modalidades perspectiva para as quais foi 
construída, e Comolli nota o deslize abusivo da objetiva para a objetividade 
(particularmente em Bazin), manifestando segundo ele a pregnância 
ideológica da câmara. 

E essa câmera, este objeto, essa metonímia do cinema, que produz a imagem e dela é 

representante por lhe dar vida, também é ela que exerce influência sobre as relações entre o 

filmado e o filmador. A câmera de Lumière e Flaherty era grande, parada, com filme menos 

sensível a luz e, pelo tamanho, mais perceptível. A de Rouch era mais leve, um pouco menos 

perceptível, por vezes com gravador acoplado que lhe garantia o som e a imagem ao mesmo 

tempo e que também lhe garantia uma maior mobilidade no acompanhamento dos 

personagens. E se o movimento na imagem se dava pelo movimento das coisas e das pessoas, 

pois a câmera pesada ficava sobre o tripé. Outro movimento de câmera foi conseguido com a 

leveza: o movimento do fazedor de filmes que se movimenta junto com as pessoas e as coisas. 

O movimento na imagem com a câmera parada tende a deixar o espectador vendo quase que  

de fora a vida do outro, o que não implica com isso que ele deixa de se indignar, de se 

emocionar, de se sentir na cena. A câmera em movimento tira o espectador do lugar de 

observador mais distante e o coloca no acompanhamento da cena, ele é impelido a 

testemunhar os acontecimentos de forma possivelmente mais participante. As condições de 

interferência na leitura que faz esse observador também são importantes para o envolvimento 

deste na história. 
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No passar do tempo, as câmeras ficaram ainda mais leves, ainda menores e, lançando 

um olhar para as câmeras na contemporaneidade, percebemos que as relações entre filmador e 

filmado são cada vez mais próximas, havendo, em alguns casos, uma certa naturalidade no 

contato entre o objeto e a cena e os personagens.  A abundância (ou seria extravagância), 

característica desse momento da história, insere a câmera nas relações cotidianas e, por vezes, 

essas câmeras passam quase que, e não menos que, quase imperceptíveis, espreitando a 

dinâmica da vida e dela se fazendo cada vez mais presente. Quanto ao movimento nas 

imagens, esse dependerá da intencionalidade do autor da narrativa. Os filmes se apresentam 

ou com a câmera parada ou com a câmera em movimento, dependendo sempre de que tipo de 

emoção se quer passar, do que se quer dizer, de como se quer dizer. Há algum tempo, as 

câmeras tremidas eram típicas de filmes documentários, agora, muitos filmes de ficção 

apresentam a câmera mais tremida, passando ao espectador certa sensação de realidade. As 

técnicas de captura e apresentação das imagens em movimento sofrem a influência de cada 

gênero, como já afirmei, por conta da intencionalidade de quem está criando a história.  

E assim, o cinema documentário, se apropriando dessa diversidade de câmeras vai 

construindo uma outra dinâmica da vida a partir das imagens, lançando mão inclusive dos 

muitos programas de edição, em que o fazedor de filmes pode manipular o tempo e espaço 

das imagens, criando e recriando verdades; as verdades das imagens construídas de forma que 

sintamos emoções. Na abordagem de Marcel Martin (2007, p.28): 

[...] a imagem reproduz o real, para em seguida, em segundo grau e 
eventualmente, afetar nossos sentimentos e, por fim, em terceiro grau e 
sempre facultativamente, adquirir uma significação ideológica e moral. Esse 
esquema corresponde ao papel da imagem tal como foi definido por 
Eisenstein, para quem a imagem nos conduz ao sentimento (ao movimento 
afetivo) e, deste, à ideia. 

É preciso ler a imagem capturada pela câmera, e entender essa reprodução do real e perceber 

como ela afeta os nossos sentidos, como ela produz sentimentos. Na trama da linguagem 

cinematográfica, a imagem que vai passar pela câmera e depois pela edição, chega ao leitor 

como uma construção que deve ser lida com olhos atentos. Segundo Peixoto (1998, p.222),  

“ler imagens” significa classificar seus significados, ler seu sentido. Para 
tal, há de delas se aproximar, detalhar esses sinais por meio de outras 
fontes: o trajeto do olhar, as impressões visuais globais, as rupturas ou 
contradições entre o que é percebido e o que é compreendido. E isso é 
muito mais amplo do que uma simples leitura. Desse modo, “ler” e 
“imagem” devem ser mutuamente re-vistos, pois a expressão só tem sentido 
na condição de lembrarmos que a imagem não é um texto sem palavras e 
que “ler imagem” é diferente da leitura que se faz de um texto em que 
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decodificamos cada signo buscando seu sentido; é principalmente, a análise 
do conjunto desses signos e de sua produção. 

 Na leitura de imagens, todos os elementos da gramática fílmica precisam estar 

presentes. A leitura depende de todos os elementos que integram o filme, e separá-los seria 

comprometer o seu entendimento.  Na interpretação das imagens produzidas pelas câmeras 

filmadoras, as imagens em movimento, faz-se necessário não congelá-las, não evidenciar 

apenas um único elemento, ou escolher um frame da cena e dissecá-la, ou um pequeno trecho, 

pois o “movimento”, próprio dos filmes, estará fadado à morte se, com isso, a imagem voltar 

a ser estática, como em sua origem, uma fotografia a ser analisada. O filme precisa de um 

entendimento contextualizado, um entendimento do todo. O filme conta uma história e esta 

deve ser interpretada em sua totalidade, tanto no ponto de vista de sua escrita, como em sua 

leitura.  

No trabalho com documentários, trabalha-se na perspectiva da proximidade e do 

movimento, na expectativa de que na sala escura (às vezes nem tanto se for levar em 

consideração as salas de aula), como num processo de imersão no audiovisual sem 

interferências de outras imagens e sons, o espectador sinta-se como se estivesse vendo de fato 

um acontecimento.  

O prazer cinematográfico baseia-se na força de envolvência de imagens 
dispensadas segundo um dispositivo que encerra o espectador numa redoma 
do tamanho do seu próprio corpo, potencialmente ampliada a toda a sala. 
Nesta perspectiva, as “novas imagens” e os novos dispositivos de consumo 
da imagem possuem uma força de transformação e de envolvência ainda 
maior e acentuam duas ilusões: a do “ser na imagem” e a da imagem que 
contém o mundo, incluindo o sujeito da percepção (GARDIES, 2008, p.182) 

Assim os sentimentos são deflagrados e a troca de vivência acontece, a partir do reflexo da 

vida do outro na vida de quem está assistindo. Não à toa Martine Joly (1996, p.135) aponta 

para fato de que  

a imagem é um meio de expressão e de comunicação que nos vincula às 
tradições mais antigas e ricas da nossa cultura. Mesmo sua leitura mais 
ingênua e cotidiana mantém em nós uma memória que só exige ser um 
pouco reativada para se tornar mais uma ferramenta de autonomia do que de 
passividade. 

E esse não seria um bom tom para se dar ao trabalho em sala de aula? Vincular esses 

estudantes às tradições antigas e as suas próprias? Na oportunidade do ler e escrever 

imageticamente, saberiam mais de cada um e de si; Saberiam mais quais costumes culturais 

mobilizam a vida de cada pessoa que compartilha esse mesmo espaço de educação. Uma 

contação de história de forma audiovisual, que ilumina o rosto de cada leitor e o chama para a 
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participação mais implicada da historia da própria vida e do mundo, como bem dizia 

Drummond, “vasto mundo”.  

 
4.2.2 O  Som 

 

E se a moça da roça estava um pouco confusa, tinha algum motivo. Os livros do 

historiador Georges Sadoul, por exemplo, estavam divididos em época muda e época sonora e 

nas muitas leituras sobre os filmes, no decorrer da história, a moça foi se perguntando sobre o 

som no cinema e encontrando aqui e ali vestígios de como esse elemento foi se acomodando 

ao mundo das imagens em movimento... 

Tem-se como marco que a época sonora foi inaugurada no cinema no fim da década de 

20 do século XX, com o filme Lights in New York (1928), uma ficção apresentada pela 

Warner Bros com direção de Bryan Foy. Mas o som no cinema chegou... Bem, o som? O som 

chegou ao cinema desde a exibição dos primeiros filmes, quando, principalmente um pianista, 

acompanhava as cenas flagradas pelos irmãos Lumière e pelos outros cineastas da época. De 

acordo com pesquisas de Ney Carrasco (2005)60, a primeira exibição do filme dos irmãos 

Lumière, no Grand Café, foi acompanhada por “uma seleção musical ao piano”. Ainda 

segundo Carrasco (2005), existem duas teorias da inclusão da música no cinema, que, 

segundo o autor, não se excluem, pelo contrário, se complementam. A teoria de Kurt London 

diz que a música era necessária por conta do barulho que o aparelho de projeção fazia e, 

assi,m a música abafaria o ruído, e a segunda teoria, de Hanns Eisler e Theodor Adorno que 

dizia que a sala de projeção escura era um “ambiente inóspito”, o que tornava a experiência 

uma “tortura psicológica” e, assim, a música era um “antídoto para esse mal estar”. Mas 

Carrasco (2005) ainda traz em seu texto as impressões de Gorbman, que argumenta sobre a 

teoria de London, uma vez que quando os projetores ficaram menos barulhentos a música 

permaneceu. Por outro lado, ela vai apontar para a necessidade da música como uma 

tendência do melodrama, filmes muito produzidos na época, e que a música acentuava os 

sentimentos dramáticos do filme, sendo até mais importante que os diálogos. Ainda assim, me 

parece que a teoria de London não está tão errada, pois esse pode ter sido um motivo para o 

início da música no cinema, e, como a música começa a evocar emoções dos espectadores, 

além da experiência visual, a intencionalidade do uso da música nos filmes foi se modificando 

com o passar dos tempos. A música, inicialmente, como vai explicar Carrasco (2005), era um 
                                                
60 Disponível em << http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/viewFile/24/38>> acesso em agosto de 
2012 
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acompanhamento musical e não uma trilha sonora no cinema mudo. O autor apresenta três 

fases da música nesse determinado cinema, que nos dá a dimensão de como ela vai se 

incorporando à imagem. A primeira, uma fase em que a música acompanhava as imagens, 

mas não tinha nenhum compromisso com o que ali estava posto, não estava vinculada ao que 

a imagem retratava; os músicos responsáveis pela sala de exibição escolhiam tocar a música 

que melhor lhes conviessem, pois inclusive, na maioria das vezes, eles nem sequer tinham 

tempo de assistir aos filmes antes da execução, e, por vezes, improvisavam os acordes no 

decorrer das cenas. Já na segunda fase desse cinema mudo, os produtores já estavam mais 

presentes na escolha das músicas que acompanhavam as imagens, a indústria musical, por sua 

vez, começou a criar catálogos com músicas para cada situação: música para incêndios, para 

navios afundando, música de mistério, música para catástrofe. Mas a música não era, como 

hoje, criada especialmente para o filme, eram músicas que faziam parte de uma coletânea a 

ser escolhida pelo realizador para acompanhar seu filme. Carrasco (2005) ainda pontua que aí 

se inicia o movimento de padronização das músicas para os filmes, mas explicita também, a 

dificuldade da execução padrão da música, por conta da “diversidade da formação musical” 

em cada sala de exibição.  Por fim, o autor explica que na terceira fase, as planilhas musicais 

acompanhavam os filmes na distribuição. Nesta fase, começam a aparecer encomendas de 

partitura original, criada especialmente para o filme, a primeira data de 1908, para o filme 

L’Assassinat du Duc de Guise. Mas, muitas vezes, o acompanhamento era formado por 

músicas originais, adaptações e trechos de músicas já existentes. Numa síntese sobre os 

primeiro passos da música no cinema, a questão é que “[...] da mesma forma que o indivíduo 

não esquece jamais a língua aprendida na infância, a música passou a ser uma linguagem 

imprescindível ao cinema, desde que ele teve todo o seu aprendizado na infância ligado a ela.” 

(CARRASCO, 2005, p.44) 

Vê-se então, que mesmo na época caracterizada como muda, o som era vital aos filmes, 

pelos diversos motivos já explicitados, e pelo diálogo que ele estabelecia com a imagem em 

movimento, pois era a música de fundo que também doava às imagens o ritmo, e indo além, a 

música escolhida, de acordo com a cena, era mais lenta ou mais rápida, produzindo no 

espectador uma ilusão visual. E essa constatação também foi muito importante para a 

manutenção e desdobramento da música no cinema. A música estava presente tanto nos 

filmes de ficção como nos documentários, e era cada vez mais bem planejada para dialogar 

diretamente com a imagem. Eisenstein (2002-a, p.106), cineasta que começa a carreira na 

década de 20 do século passado, e, portanto já se insere numa fase em que a indústria da 
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música para o cinema está em pleno desenvolvimento, em seu meticuloso trabalho de pensar 

em todos os elementos que compõem o filme, depõe: “Fizemos com relação a esta questão, 

uma análise das teorias existentes sobre as correlações gerais entre fenômenos sonoros e 

visuais. Também examinamos a questão de se correlacionarem fenômenos visuais e sonoros 

com emoções específicas”, isso mostra que a preocupação na apresentação do filme para o 

leitor, passava não só pela imagem, mas também pelo som, um casamento que ajudava a criar 

a emoção. Eisenstein (2002-a) vai explicar que o músico criava a partir do filme já montado e 

eles conversavam sobre as cenas para que o músico entendesse qual a exata emoção imagética 

era transmitida, a criação do som daria o tom de alegria ou tristeza à cena. Como ainda 

explica Eisenstein (2002-a, p.113) apresentando a metodologia de composição de imagens 

através do som, escolhendo planos que correspondam a música: 

um compositor deve agir do mesmo modo quando pega uma seqüencia 
cinematográfica previamente montada: ele é obrigado a analisar o 
movimento visual tanto através da sua construção abrangente de montagem, 
quando da linha estilística desenvolvida plano a plano – até as composições 
dentro dos planos. Ele terá que basear sua composição da imagem musical 
nesses elementos.  

E, assim, Eisenstein foi utilizando a sua metodologia em seus filmes, fazendo dialogar a 

composição musical com a composição imagética, e, com conhecimento de causa escreve 

sobre os diversos aspectos da composição do filme: o som, a cor, a forma, a montagem, 

dissecando cada elemento, ao mesmo tempo em que apresenta o lugar desses elementos no 

filme como um todo. Então, a observação de Carrasco é pertinente e importante para 

entendermos o papel desempenhado pela música no cinema: 

[...] o desenvolvimento da linguagem narrativa no cinema passa 
inevitavelmente pela via musical. A partir do momento em que as exibições 
de filmes eram sempre acompanhadas de música, a própria formação do 
código narrativo do cinema, bem como do referencial que, paralelamente, o 
público desenvolveu para decodificar esse código, não se deram 
exclusivamente pela dimensão imagética do cinema, mas sim pela soma 
desta com a dimensão musical. Desde o princípio, a articulação fílmica dá-se 
com a presença da música. Em outras palavras, o cinema comercial pode não 
ter nascido falado, mas com certeza nasceu musical. (CARRASCO, 2005, 
p.38) 

É entendendo esse movimento histórico que podemos afirmar que desde o princípio o 

cinema é audiovisual. Nesse percurso, pautada por Orlandi (2007) e as suas formas do 

silêncio, concluo que, com  o silêncio do cinema mudo, com o silêncio entre uma música e 

outra, entre a imagem em movimento e o barulho esquecido do projetor, enfim, com o 

silêncio da estranha mudez do cinema que era musical, o cinema produzia sentidos. 
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E a moça da roça continua com seus pensamentos... - O cinema é mudo, porém tem 

música e não é considerado sonoro. Ah, não tem palavras... Ora, é mudo porque não fala, 

então a época após o mudo não deveria ser a época falada, do cinema falado, ao invés de 

sonora?... Melhor não tentar entender as antigas denominações e obedecer quem disse, 

sabendo o que dizia, que “ viver ultrapassa qualquer entendimento”.  Mas Clarice, como viver 

sem saber em que época as palavras chegaram ao cinema? ...  Será que só em 1928? Pensaria 

a moça? Pensariam alguns!... Mas as palavras... As palavras não chegaram na primeira sessão 

de cinema no Grand Café, mas chegaram bem cedo ao mundo das imagens em movimento...  

El cine había ya balbuceado algunas palabras em lós laboratórios de Edison, 
em 1899. Lumière, méliés y otros, habían sonorizado ingenuamente lós films 
haciendo pronunciar lãs palavras detrás de la pantalla. Pathé había 
organizado presentaciones de películas cantadas antes de 1900, mientras 
Baron y Lauste proponían ingeniosos sistemas de sincronización. 
(SADOUL, 1956, p.259) 

Quanto à forma mais utilizada de diálogos ou o uso das palavras no cinema mudo, era 

apresentada imageticamente para ser lida, intercalada entre uma cena e outra. Se era para 

explicar uma ação, geralmente vinha antes da cena em questão, se era a fala de algum 

personagem, vinha depois; eram os chamados intertítulos. Dizem que o cinema era melhor 

entendido por quem dominava os códigos da escrita. Entretanto, quem não dominava os 

códigos da língua escrita, fazia sua leitura mediante as imagens, o “livro das letras 

luminosas”.  Com o avanço da tecnologia, conseguiu-se, aos poucos, a sincronização da 

banda sonora com a banda imagética, sendo que o marco do sonoro atribuído ao cinema 

refere-se ao primeiro filme totalmente dialogado: Lights in New York (1928).  Mas como todo 

processo de ruptura, houve protestos: 

[...] la nueva técnica era condenada por las glorias del arte mudo: Chaplin, 
King Vidor, René Clair, Murnau, Pudovkin, Eisenstein. Estes dos últimos 
redactaram junto com Alexandrov un manifiesto contra el cine sonoro que se 
hizo famoso. Reconocían que el arte mudo tocaba a su fin, que el uso de lós 
ruídos era deseable y que el sonido libraría a las películas de subtítulos y 
perífrasis visuales. Pero afirmaban que toda adición de palabras a uma 
escena filmada, a la manera del teatro, terminaria com la realización 
fílmica, pues no concordaria com el conjunto, que procede sobre todo por 
yuxtaposición de escenas separadas. Lo cual significa que definían el 
montaje como la esencia del arte cinematográfico. Principio que lós condujo 
a reducir el sonido al papel de contrapunto orquestal com los cuadros 
visuales , en factor independiente de la imagen. Esta teoria, como las de 
Dziga Vertov, es falsa si se la toma ao pie de la letra. Fue sin embargo, 
sumamente fecunda. el contrapunto de imágenes y sonidos no resume el cine 
sonoro, pero se convierte em uno de sus importantes médios de expresión. 
(SADOUL, 1956, p.261) 
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Tais protestos, como se pode observar atualmente, não impediram as mudanças no mundo do 

cinema,  embora, esses protestos não  fossem injustificáveis, pois como aponta Da-Rin (2006, 

p.96) 

O temor de Eisenstein e seus companheiros se mostraria plenamente 
justificado. Nos primeiros anos do sonoro, escritores, diretores e atores de 
teatro europeus subitamente ganharam um lugar de destaque da indústria 
cinematográfica. A narrativa se acomodou aos diálogos e as filmagens 
abandonaram as locações em exteriores e foram confinadas nos estúdios, 
onde era possível controlar o processo técnico da gravação de som. 

No ano seguinte ao manifesto,  

Pudovkin voltaria ao tema, concluindo que a montagem de imagens e sons 
em contraponto era o único meio de “ultrapassar o naturalismo primitivo 
para descobrir e experimentar a rica profundidade de significações que está 
latente no cinema sonoro”.61 O assincronismo era proposto como um 
princípio artístico para o uso cinematográfico do som (DA-RIN, 2006, p.96) 

Por entre manifestos, estudos, experimentações, o filme hoje é sonoro: com músicas, palavras 

faladas, silêncios. E Marcel Martin (2007, p.114-115) aponta, em seus estudos, que as muitas 

contribuições do som no cinema, seja na perspectiva de trazer mais “realismo” às imagens, 

assim, “o som aumenta o coeficiente de autenticidade da imagem”. Quanto à contribuição no 

que toca à “continuidade sonora”, a trilha sonora estabelece uma continuidade na sequência 

de imagens, diminuindo a ideia de fragmentação e criando uma unidade na diversidade 

imagética. Sobre “a utilização normal da palavra”, esse autor aponta para o fato de que com a 

fala o cinema fica livre dos intertítulos, liberando “em parte, a imagem de seu papel 

explicativo para que possa consagrar-se à sua função expressiva”. A outra contribuição é “o 

silêncio”, que ele coloca como um valor positivo e aponta para o “papel dramático” que pode 

desempenhar, uma vez que sua representação pode estar relacionada “à morte, ausência, 

perigo, angústia ou solidão”. Assim, “o silêncio, melhor do que a intervenção de uma música, 

é capaz de sublinhar com força a tensão dramática de um momento”. Uma outra contribuição 

apontada por Martin (2007, p.115) , são “as elipses possíveis do som ou da imagem”, são sons 

que passam a noção do que pode ser, ou imagens que passam noções de algo, sem que haja o 

som correspondente. Por fim, o autor aponta para a “justaposição da imagem e do som em um 

contraponto ou contraste, a não-coincidência (realista ou não), e o som em off permitem a 

criação de todo tipo de metáforas e símbolos [...]” e como última contribuição, a música, 

apresentada como ‘um material expressivo particularmente rico”. Com isso, o autor nos dá 

uma ampla visão da representação do som no cinema e a multiplicidade de significados de 

acordo com a sua função e forma. Pensando nesses muitos elementos, percebemos também 
                                                
61 Trecho citado por Da-Rin de “O assincronismo como princípio do Cinema Sonoro”. Em Pudovkin, 1961: 223  
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que  o audiovisual é, cada vez mais, bem planejado para dialogar com as emoções do 

espectador através das imagens e dos sons. Os estudos semióticos contribuem também com as 

escritas das imagens e sons e coloca na ordem do dia a necessidade de aprimorar, cada vez 

mais, o repertório cultural para ler e escutar as mensagens do audiovisual, para ler e ouvir de 

forma plena o “livro das letras luminosas”, para entender o sentido de suas imagens 

dialogando com seus sons.  

No que toca ao ambiente dos documentaristas, o uso das falas, ou a entrada no cinema 

dito sonoro, não foi tão rápido. Como aponta Da-Rin, por mais que eles utilizassem câmeras 

menores nos “ambientes naturais” e tentassem capturar imagens simultaneamente aos sons 

havia a dificuldade de conseguir uma boa qualidade sonora, por conta do barulho feito pelas 

filmadoras e da dificuldade de uma perfeita sincronização dos gravadores e câmeras. Da-Rin 

(2006, p.99) expõe sobre a situação de filmagens da época, antes dos anos 60 do século XX, 

nos lembrando que “os volumosos gravadores de som ótico eram transportados em 

caminhões. As câmeras 35 mm eram ruidosas e moviam-se com dificuldade sobre tripés, 

carrinhos ou gruas. As películas tinham baixa sensibilidade, tornando obrigatório o uso de 

possantes refletores”. Por isso, o cinema foi se apropriando cada vez mais das tecnologias 

sonoras e aprimorando os espaços dos estúdios de gravação. Mas a matéria-prima dos 

documentários, geralmente, está nas ruas das cidades, nos exteriores.  

Além da dificuldade na captura do som, havia que superar a ideologia na forma do 

documentário, pois era uma época em que, a visão do diretor, surgida na escola inglesa, era 

mais importante, como declara Edgard Anstey (apud DA-RIN, 2006, p.99) “não estávamos 

interessados em gravar diálogo ou comentário, ambos considerados não-fílmicos”. 

Ironicamente, Anstey filma em 1935, com som sincronizado à imagem, o filme Housing 

Problems, segundo Da-Rin (2006, p. 100) um filme “pioneiro na tomada de depoimentos dos 

moradores de cortiços em um subúrbio de Londres; foi um dos poucos documentários da 

escola inglesa que teve grande repercussão pública por abordar questões sociais, resultando 

extensas matérias e editoriais em jornais ingleses”, obteve sérias críticas de documentaristas, 

pois para a escola griersoniana62, a arte do documentário, a sua criatividade, estava em 

apresentar as histórias na visão do diretor, e essa era a voz mais importante a ser ouvida no 

filme; quando Anstey traz a voz dos entrevistados para cena, ele troca o eixo principal da 

narrativa. Não bastava ao documentarista montar todo o filme à sua vontade, era preciso que a 

sua voz conduzisse o entendimento das imagens. As críticas foram severas, mas Anstey, o 

                                                
62 Referência a John Grierson (1898-1972) – Cineasta Britânico 



140 
 

primeiro a trazer a entrevista direta para o documentário, reconhece a importância do seu 

filme na autenticidade, embora também assuma as críticas e admita a falta de pureza no que se 

refere à arte da filmagem do documentário de acordo com a escola griersoniana. Assim, 

começamos a perceber que há uma forma de os documentaristas apresentarem seus temas ao 

espectador, e encontramos a “voz” como elemento que diferencia a contação das histórias, a 

voz que conduz os acontecimentos, e dá o tom da narrativa.  

A voz, como explica Bill Nichols (2005a, p.50), “não se restringe a um código ou 

característica, como o diálogo ou o comentário. Voz talvez seja algo semelhante àquele 

padrão inatingível, formado pela interação de todos os códigos de um filme”. E a mudança 

dessa voz se dá, principalmente, porque “os modos dominantes do discurso expositivo 

mudam, assim como a arena do debate ideológico” (NICHOLS 2005a, p.47). Tomando por 

base a história dos filmes documentários, ele identificou, no mínimo, quatro principais estilos: 

o primeiro surge pela década de 30, e era o estilo griersoniano, quando a voz era denominada, 

muitas vezes, como a “voz-de-Deus”; o segundo surge por volta da década de 60 com o 

cinema direto e a voz foi denominada de “efeito direto”; o terceiro aparece na década de 70, a 

voz vem em forma de entrevistas com o narrador falando diretamente com o entrevistado; e o 

quarto, e mais recente, é o documentário auto-reflexivo, em que há passagens observacionais 

com entrevistas e a fala sobreposta do diretor.  

A voz-de-Deus, que vem da escola griersoniana, “como convém a uma escola de 

propósitos didáticos, utilizava uma narração fora-de-campo, supostamente autorizada, mas 

quase sempre arrogante.” (NICHOLS, 2005a, p.48). Da-Rin aborda, no que toca a época da 

fala dos documentaristas ingleses,  

Muitos documentários realizados após o advento do sonoro veiculavam a 
“visão do diretor” através da outra forma que Anstey reconhecia como “não-
fílmíca”: o comentário em voz off. Grande parte da produção oficial se 
assemelhava a uma palestra ilustrada. Eram peças rotineiras de propaganda 
que negavam as conquistas estéticas do griersonismo e vieram alimentar um 
preconceito contra o documentário, visto por muitos como sinônimo de um 
cinema educativo entediante. (2006, p.101-102) 

A voz off nos filmes que tendiam ao griersonismo não era uma voz que apresentava a 

realidade, era uma voz que explicava a realidade, dava a ela um sentido, explicitava a história 

de acordo com o entendimento do diretor. Sobre essa mesma voz Jean-Claude Bernadet 

(2003, p.16) vai apresentá-la como a “voz do dono”, e como característica, ele aponta que ela 

se apresenta como: 
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voz de estúdio, sua prosódia é regular e homogênea, não há ruídos 
ambientes, suas frases obedecem à gramática e enquadram-se na norma 
culta. Outra característica: o emissor dessa voz nunca é visto na imagem. Ele 
pertence a um outro universo sonoro e visual, mas um universo não 
especificado, uma voz off cujo dono não se identifica. 

Essa sempre será a “voz do saber”, a que conduz os acontecimentos, a que tem a explicação, a 

que de tudo sabe e que relata os acontecimentos em terceira pessoa, mantendo uma distância 

entre espectador e narrador. A voz off ou voz over, como também é conhecida, sempre será 

uma voz sem corpo, sem rosto, apenas voz. Em alguns filmes que se utilizam de entrevistas e 

voz do dono, percebe-se, como coloca Bernadet (2003), que as entrevistas são apenas 

ilustrações para a voz, os entrevistados ocupam um papel secundário. Em verdade, esse outro 

que é retratado no documentário, ainda que esteja no centro da história, a voz dele será 

silenciada, ou parcialmente silenciada, pela voz de quem produz. Porém, para um bom leitor, 

a imagem prevalecerá para marcar o seu lugar, e, para esse leitor, ela pode gritar mais que a 

“voz do dono”.  Ainda hoje podemos encontrar essa voz nos documentários, principalmente 

os educacionais e os produzidos para a televisão.  

Nichols considera a marcação da voz a partir do início do cinema sonoro, mas ele 

pontua que filmes da época do cinema mudo também apresentaram essa voz. Nanook of the 

North, produzido por Robert Flaherty, por exemplo, é uma história que apresenta uma 

narração, mas ao invés de uma voz falada, a voz vem em forma dos intertítulos, uma voz 

autorizada que conta o que viu naquela região tão fria e distante do Canadá, conduzindo o 

espectador a acompanhar a história do jeito do fazedor de filmes. A voz, nesse caso escrita, é 

o fio condutor da narrativa imagética. 

 O segundo estilo da voz do documentário, sofreu influência do cinema direto que 

“prometia um aumento do ‘efeito verdade’ graças à objetividade, ao imediatismo e à 

impressão de capturar fielmente acontecimentos ocorridos na vida de determinadas pessoas.” 

(NICHOLS, 2005a, p.48). Neste cinema, e no Cinema Verité63 que também vai utilizar esse 

tipo de voz, a câmera acompanhava as pessoas sem interferência de quem estava produzindo o 

filme, sem perguntas, sem conduções de posturas. As pessoas eram livres para agir 

naturalmente na frente da câmera. O filme era produzido da mesma forma, sem a condução de 

uma voz que determine a história, queriam se afastar da “voz do dono”.  Porém, devemos 

atentar para o fato de que o narrador de um filme nunca será neutro e o corte das imagens para 

transformá-las em um filme não deixa de ser também uma voz, só que nesse caso silenciosa, 

                                                
63 A diferença entre o Vérité e o Direto, no que se refere ao registro, é que o segundo acompanhava a cena a certa 
distância, e o primeiro filmava dentro da ação. 
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mas impregnada de ideologias. Contudo, alguns filmes do cinéma-vérité, alguns filmes de 

Jean Rouch, a voz do diretor vai estar presente, dando o seu entendimento dos fatos. Como 

afirma Nichols (2005a, p.49) “o cineasta sempre foi testemunha participante e ativo fabricante 

de significados, sempre foi muito mais um produtor de discurso cinemático do que um 

repórter neutro ou onisciente da verdadeira realidade das coisas”. Sempre será em vão achar 

que não há ideologias e pontos de vista na criação do audiovisual. 

O terceiro estilo traz como fio condutor as entrevistas, mas o narrador fala diretamente 

com o entrevistado. A voz, dessa vez, conduz de forma direta, mas emerge daí uma reflexão 

em torno das entrevistas, e Nichols enfatiza que “a entrevista ainda é um problema. 

Subjetividade, consciência, forma argumentativa e voz continuam inquestionadas na teoria e 

na prática do documentário.” O fato é que, por vezes, o documentarista vai eleger apenas 

pessoas que concordam com o ponto de vista dele, e, assim, perde-se a argumentação 

contrária que pode criar uma tensão criativa no filme. A eleição de personagens enfáticos ao 

tema, por vezes, acaba mesmo colocando-os como astros, o que, segundo Nichols, “contradiz 

a sua aparente condição de pessoas comuns”. A identificação do outro é de ver pessoas como 

elas nas telas, e que são tão astros quanto cada um de nós na lida do dia a dia.  

O quarto estilo que Bill Nichols aponta é o mais recente, encontrado nos documentários 

que estão sendo produzidos na contemporaneidade. Ele vai denominar essa voz como auto-

reflexiva. É um tipo de filme que contém muitas passagens observacionais, entrevistas e a voz 

sobreposta do diretor, mas que não é a “voz do dono”, é uma voz menos de afirmação que de 

questionamentos, pois é a voz de quem também tem dúvidas e se questiona sobre o tema. 

Quanto às entrevistas nesse tipo de documentário, Bill Nichols (2005a, p.58) escreve: 

quando a voz do texto desaparece por trás dos personagens que falam ao 
espectador, estamos diante de uma estratégia de não menos importância 
ideológica que a dos filmes de ficção equivalentes. Quando sentimos que 
não existe mais uma voz autoritária capaz de conceder ou negar o 
imprimatur de veracidade de acordo com seus objetivos e pressupostos, de 
acordo com seus próprios cânones de legitimação, sentimos retornar o 
paradoxo e a suspeição dos quais as entrevistas deveriam ajudar-nos a 
escapar: o testemunho, aceito sem crítica, deve oferecer sua própria 
legitimação. Ao mesmo tempo o filme se torna um endosso.  

  O autor vai apontar para o fato de muitos cineastas parecer “ter perdido a voz”, 

colocando a voz do outro como a voz que dá o tom ao documentário, que confirma a história. 

E ele vai apontar para o fato de que “poucos estão preparados para admitir, através do tecido e 

da textura de sua obra, que todo filme é uma forma de discurso que fabrica seus próprios 

efeitos, impressões e pontos de vista” (NICHOLS, 2005a, p.50).  “é reconfortante ver que o 
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campo do possível para o filme documentário se expandiu para incluir estratégias de 

reflexividade que podem posteriormente servir a objetivos políticos e científicos” (p.67) 

Sobre todo esse movimento, concordamos quando Bill Nichols (2005a, p.49)  afirma 

que “o cineasta sempre foi testemunha participante e ativo fabricante de significados, sempre 

foi muito mais um produtor de discurso cinemático do que um repórter neutro ou onisciente 

da verdadeira realidade das coisas.” E essa testemunha muda a sua forma de contar as 

histórias através dos tempo porque o mundo e sua forma de se relacionar com ele também 

muda. O fato é que, na contemporaneidade, a voz do documentário é uma voz que busca 

respeitar os pontos de vista apresentados, a polifonia de Bakhtin (2003) e a verdade se 

dissolve e toma a forma de muitas verdades: verdade do fazedor de filmes, verdade dos 

depoentes, verdade das imagens apresentadas, verdade de quem assiste e tudo isso girando 

num mundo em que tudo é questionado e todas as verdades precisam ser comprovadas. E o 

fato é que quando contamos uma história, qualquer que seja ela, que pertence a outro, ou 

mesmo que nos pertence, devemos dar sempre o devido tom de respeito, de importância. 

 
4.2.3 Outros elementos que dão sentido aos sentidos 

 
Até agora vimos os dois elementos mais importantes que constituem o cinema: a 

imagem e o som. Mas percebemos que as representações da realidade nas telas variam em 

profundidades, em planos, na forma como nos são apresentadas, como percebemos suas 

ideias, que parte do corpo aparece, detalhes das paisagens, como a realidade nos é 

apresentada, tudo isso, compõe o mundo do audiovisual, conta a história e  interfere, 

inclusive, nas nossas emoções. Percebemos também, que além de capturar o tempo presente, 

o instante, há no filme a mágica da manipulação das temporalidades. Há no filme também 

cores que nos aproximam ou nos afastam da cena, que nos emocionam, que fazem com que 

passemos por muitas sensações. Portanto, além da imagem e do som, a forma como esses dois 

elementos são manipulados para dar conta da apresentação da realidade, são fundamentais 

para dar vida e emoção à contação das histórias. Assim, a composição de um filme vai passar 

também pelas noções de plano, enquadramento, montagem, luz, cor...  
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• Plano, enquadramento e movimento (ou não) da câmera  
 

Enquadramento, plano e movimento de câmera se entrelaçam, é quase impossível, na 

cena, perceber cada um separadamente, uma vez que estão imbricados em um mesmo 

processo: o de sequestrar a realidade cada vez que se grita (ou se pensa) “ação”, e a câmera 

começa a registrar. São afetados diretamente pelo tipo de câmera, e, principalmente, pelo tipo 

de lente da câmera, pois é esta que determina a maior e menor abertura, ou seja, ela delimita o 

máximo de porção de coisas que se pode reproduzir como imagem em movimento e o mínimo 

da porção de coisas que se pode flagrar da gravação da imagem em movimento. É a câmera e 

suas propriedades a responsável pelos detalhes das pessoas ou coisas que podemos visualizar 

na imagem. Por exemplo, uma câmera com alta definição e uma filmagem muito de perto ou 

com um zoom, me fazem ver as marcas da pele das pessoas, as nuances de sua coloração 

enquanto uma câmera com menos definição esconderia mais a coloração e não registraria as 

marcas mais leves de nosso corpo. Embora as imagens possam surpreender ao fazedor de 

filmes, a câmera ainda não tem autonomia. Autonomia ainda é uma prerrogativa do humano. 

É o fazedor de filmes que vai determinar, dentro das limitações da câmera, o que deve ou não 

ser mostrado, e ele vai fazer isso num grande jogo que envolve os planos, os enquadramentos 

e os movimentos, ou não, da câmera.   

Marie-France Briselance e Jean-Claude Morin (2010, p. 298) escreveram que, “se a 

literatura se escreve com palavras, o cinema escreve-se com planos”.  A cada play e pause um 

plano é criado. Estes planos serão melhor definidos na montagem, quando o excesso é 

retirado, ou seja, é recortada as partes que não servirão para entrar no filme. Quanto aos 

planos produzidos pela filmagem, os autores trazem para discussão a câmera e sua 

importância na delimitação do plano e dizem que “é preciso lembrar que o plano é uma 

redução da imagem, uma redução do campo de visão pela objetiva, que se torna o olho da 

câmera e que funciona então como funil.” E sobre a diferença do olho e do olho da câmera, é 

visto que o segundo só vê o que queremos mostrar, a câmera só vê o que “está em seu campo 

ótico”. O “olho” da câmera é uma extensão enquadrada de nossos olhos.  Numa definição de 

plano ainda na Gramática do Cinema, Marie-France Briselance e Jean-Claude Morin (2010, 

p.298), apontam que, 

o plano é unidade criadora do filme e podemos defini-lo assim: é a porção de 
ação registrada na película ou no disco duro entre o início e a paragem da 
câmera. Para simplificar, o plano é o jogo de cena filmado entre as duas 
palavras mágicas da rodagem: “Ação!” e “Corta!”. Um conjunto de planos 
situados no mesmo tempo e no mesmo lugar é uma sequência. Uma ou 
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várias sequências que se relacionam com a mesma ação, que se desenrola em 
vários locais e em vários tempos, formam aquilo a que genericamente se 
chama uma cena, que não tem qualquer relação com o seu homônimo teatral.  

As sequências formadas pelo plano são também tratadas na montagem ou edição, para 

criar mesmo uma melhor dinâmica para a elaboração da cena. Marcel Martin (2007, 139) 

define o plano a partir de alguns pontos de vista importantes: 

Tecnicamente falando e do ponto de vista da filmagem, consiste no 
fragmento de película impressionado desde que o motor da câmera é 
acionado até que tenha parado; - do ponto de vista do montador, o pedaço de 
filme entre dois cortes de tesoura e, depois, entre duas emendas; - e 
finalmente, do ponto de vista do espectador (o único que nos interessa aqui), 
o pedaço de filme entre duas ligações.  

Temos, assim, o entendimento de plano como uma unidade de imagem. Mas existe 

nesse contexto, a forma como essa imagem é organizada no plano para ser lida pelo 

espectador. Este pedaço de filme que a câmera registra em seu campo ótico, nos remete aos 

elementos que estarão visíveis nesse campo, elementos estes que foram escolhidos pelos 

olhos de quem está por trás da câmera e que seleciona dentro do quadrado, ou por vezes 

retângulo, o que cabe e como cabe e que parte da realidade será sequestrada. Essa composição 

dentro do plano é o que chamamos de enquadramento. E sobre enquadramento Marcel Martin 

(2007, p.35) traz a seguinte definição: 

Eles constituem o primeiro aspecto da participação criadora da câmera no 
registro que faz da realidade exterior para transformá-la em matéria artística. 
Trata-se aqui da composição do conteúdo da imagem, isto é, da maneia 
como o diretor decupa e eventualmente organiza o fragmento de realidade 
apresentado à objetiva, que assim irá aparecer na tela. A escolha da matéria 
filmada é o estágio elementar do trabalho criador em cinema. 

Os planos e enquadramento coexistem no antes, no durante e no depois da gravação; são 

ações inseparáveis, pois sempre haverá o enquadramento no plano e é o enquadramento que 

também define o tipo de plano. René Gardies (2007, p.20) amplia ainda mais o entendimento 

sobre o enquadramento quando nos traz a sua definição: “designa-se por enquadramento o 

acto, bem como o resultado desse  acto, que delimita e constrói um espaço visual para o 

transformar em espaço de representação.” O enquadramento é a ação que proporciona, a 

partir do posicionamento dos elementos no área de filmagem, um possível tom poético e 

artístico para plano.  

No percurso histórico do cinema, vários tipos de planos surgiram a partir das relações 

da câmera com o elemento a ser filmado. Martin (2007) aponta a importância da escolha do 

plano a partir da clareza da narrativa pelo fazedor de filmes. Os planos diferem de acordo com 

as distâncias, durações, ângulos, movimentos. Conforme aponta Martin (2007, p.37) “o 
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tamanho do plano (e consequentemente seu nome e seu lugar na nomenclatura técnica) é 

determinado pela distância entre a câmera e o objeto e pela duração focal da cena utilizada”.  

Martin vai apontar também que os planos são numerosos, “e raramente unívocos” e que a 

maioria destes “não tem outra finalidade senão a comodidade da percepção e a clareza da 

narrativa” e convoca a observação de George Sadoul quando diz que os planos vieram antes 

do cinema, pois já existiam nas artes plásticas. O cinema apreendeu muitas das noções de 

pintura para a produção da imagem em movimento. Os planos são vistos também do ponto de 

vista psicológico na dimensão de como afetam as nossas emoções e de como nos transmitem 

sensações de solidão, de alegria, de proximidade, de ver de fora, de entrar no personagem e 

ver o que ele vê. Tudo depende da criatividade e da intenção da narrativa. 

Há muitos tipos de planos, mas há planos clássicos e muito utilizados no cinema e 

facilmente identificados na leitura do audiovisual. Serão apresentados alguns planos clássicos 

de acordo com A gramática do cinema de Marie-France Briselance e Jean-Claude Morin 

(2010) e A linguagem cinematográfica de Marcel Martin (2007): 

 

De acordo com a proporção  

A proporção do enquadramento é importante não só pelo nível de detalhes que eles 

trazem, mas também pela emoção que estas cenas passarão para o espectador. Cada cena 

requer um plano diferente, para que a emotividade seja transmitida da forma que se quer. 

Com a dinâmica dos planos, promove-se também uma leitura mais interessante para o 

espectador que pode estar vendo de diferentes perspectivas os personagens, as emoções 

transmitidas, objetos que compõem a história, a paisagem que ambienta a história. 

Plano geral: é um plano de ambientação, e como o nome já sugere, costuma enquadrar de 

forma ampla tudo: uma grande extensão de paisagem, paisagem e pessoa(s). Poeticamente 

Briselance e Morin (2010, p.302) colocam o plano geral como “uma das convenções de 

representação do cinema; é o plano final de muitos filmes, o momento em que as personagens 

se vão embora, juntos ou cada um para o seu lado. Pelo seu espaço, permite a suspensão do 

tempo” e assim, o plano geral “não encerra apenas o filme, faz melhor, abre-se ao imaginário 

do espectador. A narrativa está terminada, as personagens ascendem à imortalidade dos 

contos e lendas, mergulhando num universo que as absorve”.  

Plano médio: Esse plano já mostra o personagem da cintura para cima.  
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Plano americano: Muito utilizado nos filmes de Hollywood, principalmente por conta das 

cenas de ação que requerem um maior enquadramento, segundo Briselance e Morin (2010, 

p.304) é um plano que enquadra a pessoa do meio da coxa para cima. 

Plano italiano: Muito próximo do plano americano, segundo Briselance e Morin (2010, 

p.304) enquadra a pessoa do meio do joelho para cima. 

Plano inteiro:  Nestes planos as pessoas são vistas na tela de corpo inteiro.  

Temos o plano a partir da distancia da câmera em toda a cena:  

Grande plano, primeiro plano ou close(-up):  é um plano de emoção, este plano revela 

muitos detalhes pela proximidade da câmera do que vai ser filmado. É quando em uma 

entrevista aparece o rosto da pessoa falando, aparecem as expressões em que se quer dar 

ênfase. Segundo Gardies (2007, p.18), é um plano ao qual o cinema atribui muito interesse, 

ele conta que, na década de 20, Epstein, Eisenstein e outros “viram nele a exaltação dos 

poderes ideais e sensíveis do cinema”. Mas não a toa ele é um plano muito caro para o 

cinema, segundo Briselance e Morin (2010, p.302) “o grande plano é o enquadramento que 

transforma o público num grupo de voyeurista. É também o plano próximo, o enquadramento 

dos beijos loucos, e da introspecção da personagem.” E além disso, esse grande plano “pode 

ser uma forma de quebrar o tempo, de o reduzir e criar, pelo contrário, um campo específico 

que é o da ação.” 

 

De acordo com o ângulo:  

picado ou plongée: a câmera captura a imagem de cima para baixo, como efeito psicológico. 

Sobre tal plano Martin (2007, 41) escreve que “tende, com efeito, a apequenar o indivíduo, a 

esmagá-lo moralmente, rebaixando-o ao nível do chão, fazendo dele um objeto preso a um 

determinismo insuperável, um joguete da fatalidade” 

contra-picado ou contra-plongée: a câmera captura a imagem de baixo para cima, sendo que 

a câmera está posicionada abaixo do nível do olhar. Quanto a abordagem psicológica desse 

plano, Martin (2007, 41) vai escrever que “Dá geralmente uma impressão de superioridade, 

exaltação e triunfo, pois faz crescer os indivíduos e tende a torná-los magníficos, destacando-

os contra o céu aureolado de nuvens”.  
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De acordo com a duração:  

plano-sequência: Um plano de duração mais longa e de única tomada, a câmera filma a ação 

do início ao fim,  este plano é utilizado, sem necessidade de cortes para produzir a cena, este 

plano é uma cena.  

 

De acordo com os movimentos de câmera:  

Segundo Martin (2007, p.42-43), há diversas funções que justificam os movimentos da 

câmera na tentativa de uma expressão fílmica, a saber: “o acompanhamento de um 

personagem ou de  um objeto em movimento”; a “criação da ilusão do movimento de um 

objeto estático”; a “descrição de um espaço ou de uma ação”; a “definição de relações entre 

dois elementos da ação (entre dois personagens ou entre um personagem e um objeto)”; o 

“realce dramático de um personagem ou de um objeto que vão desempenhar um papel 

importante na seqüência da ação”; a “expressão subjetiva do ponto de vista de um 

personagem em movimento” e a ‘expressão da tensão mental de um personagem”. São três 

tipos de movimento de câmera que vão estar proporcionando as referidas funções:   

Travelling: que é o deslocamento da câmera, mantendo constante o ângulo entre o eixo óptico 

e a trajetória do deslocamento. Existem alguns tipos de travelling, segundo Martin (2007, 

p.47-48): o vertical, o lateral e o para trás (este corresponde “ao mesmo efeito do plongée”).  

Panorâmica: é a rotação da câmera em torno do seu próprio eixo, seja vertical ou horizontal. 

Martin (p.51-52) apresenta três tipos de panorâmica: as puramente descritivas; as expressivas 

e as dramáticas. 

Trajectória: que é a mistura de panorâmica e travelling realizada com o auxílio de uma grua.  

 
De acordo com o ponto de vista personagem x espectador:  

Geralmente os espectadores são convidados a ver a vida passar diante de seus olhos, e, 

muitas vezes, têm o privilégio de ver todos os lados da história a partir das ações e falas de 

vários personagens. O espectador se coloca na posição de voyeur daquela vida que se 

desenrola, ou se coloca no lugar de um personagem e sofre com ele. Mas, por vezes, essa 

estratégia de acompanhamento da vida que se desenrola no filme pode ser diferente e menos 

distante.  
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Plano Subjetivo: De acordo com Briselance e Morin (2010, p.352; 56), “um plano é subjetivo 

quando a câmara substitui o olhar de um ser humano, de um animal ou de um ser dotado de 

vida e vontade artificiais, e quando mostra o que vê, a câmara torna-se, assim, uma câmara 

subjetiva” por esse motivo, “o espectador toma de empréstimo o olhar da personagem, com 

quem se identifica provisoriamente”. Por essa obrigatoriedade de fazer com que o espectador 

se filie ao ponto de vista do personagem, uma vez que ele só vê o que o personagem vê, os 

autores consideram que é um plano dramático e que deve ser usado com precaução, pois 

dependendo do personagem, a experiência pode ser desagradável ao espectador.  

Como já foi dito, há muitos outros tipos de plano e variações dos apresentados, os quais 

são os que mais aparecem no cinema. Seja em filmes documentários ou de ficção, muitos 

planos estarão presentes dialogando entre si para compor a história, num grande jogo que nos 

leva da amplitude aos detalhes. É comum uma cena apresentar um, dois ou mais tipos de 

plano. Tudo sempre vai depender da  intencionalidade do fazedor de filme 

 

• A montagem / edição 
 

Tal qual uma colcha de retalhos em que os pedaços se combinam e dialogam entre si, os 

pedaços de audiovisual são escolhidos para compor a história e na combinação desses 

pedaços, o filme é criado. Este é um importante processo de revisão de imagens e ordenação 

dessas, de modo que o leitor/espectador possa estabelecer uma leitura coerente da história, e 

possa ser jogado ao mundo das emoções que esse processo pode proporcionar, a partir da 

forma como a história é conduzida, e a ligação das suas temporalidades, falas e  mudanças de 

ambientes. 

Sobre a denominação desse processo de transformar as muitas imagens da câmera em 

uma história, percebemos que o termo montagem e edição se confundem, são ações que estão 

associadas a um mesmo processo. Walter Murch (2004, p.9), editor de cinema, nos dá uma 

pista sobre os termos: 

O ano de 1995 foi um divisor de águas para edição de filmes. Foi o último 
ano em que o número de filmes montados mecanicamente se igualou ao 
daqueles editados digitalmente. Em todos os anos subseqüentes, a 
quantidade de filmes editados em sistemas digitais cresceu, enquanto a 
montagem mecânica foi proporcionalmente diminuindo. Até 1995 nenhum 
filme com edição digital havia ganhado um Oscar de melhor edição. No 
entanto, desde 1996 todos os vencedores foram editados digitalmente, com a 
notável exceção de O resgate do soldado Ryan em 1998.  
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Diante das palavras de Murch podemos notar que o termo montagem é o processo de criar a 

história a partir da ação manual de corte e colagem dos rolos de filme. Já edição, é o mesmo 

processo, mas realizado a partir de mecanismos digitais. É visto que, na contemporaneidade, 

os dois termos ainda são válidos e muito utilizados, ainda que tanto no cinema, como relata 

Murch, ou fora dele, o processo seja digital, portanto do âmbito da edição.  No decorrer do 

texto alguns autores vão utilizar a palavra montagem e outros utilizarão a palavra edição, mas 

todos estão falando do mesmo processo. Sobre o que significa a montagem/edição, Marcel 

Martin (2007, p.132) escreve que  

a montagem constitui, efetivamente, o fundamento mais específico da 
linguagem fílmica, e uma definição de cinema não poderia passar sem a 
palavra “montagem”. Digamos desde já que a montagem é a organização 
dos planos de um filme em certas condições de ordem e duração 

E para René Gardies (2007, p.35), que também descola a montagem/edição de uma ação 

meramente mecânica, a primeira função da montagem é  

Fornecer um suplemento de sentido às imagens, cujo mero conteúdo não 
poderia dar esse sentido. A associação dos planos permite ligar situações 
reunir ou separar elementos, articular numa determinada continuidade aquilo 
que, sem esta operação de montagem, seria apenas visto como isolado. O 
simples facto de cortar e, depois, reunir permite efeitos de sentido tanto mais 
ricos quanto se multiplicam e se cruzam, se correspondem à medida que o 
filme avança. 

Vista de uma forma ainda mais poética, Rouch, no filme Jean Rouch: Subvertendo 

fronteiras, quando perguntado sobre a montagem em seus filmes, responde:  

a realização da montagem não é a realidade. É a criação. Cria-se alguma 
coisa diferente na montagem que é uma narrativa particular que utiliza o 
corte, toda uma linguagem que não existe. Por exemplo, agora, não podemos 
montar. A frase deve ir até o fim. Só o vento pode nos interromper. A 
montagem é a maneira de contar uma história de outro jeito. Uma 
maneira de estruturá-la, de dar a ela uma forma definitiva. Não temos isso na 
tomada. Teríamos se fizéssemos planos em sequência, mas é muito difícil. 
Teríamos planos de dez minutos, com diálogos de dez minutos. Se não fica 
difícil. (grifo nosso) 

E a montagem traz sempre essa possibilidade de manipular temporalidades, de inverter os 

tempos, de cortar as palavras, de embaralhá-las. A montagem é o momento da síntese, onde 

todo material filmado será reduzido para algumas poucas horas, ou mesmo, menos de 60 

minutos. A montagem é o momento do corte, da inversão, do presentificar a realidade do 

passado de outra forma. É dar à vida uma espécie de principio, meio e fim, em imagens que se 

movimentam como no dia a dia que só pode acontecer no cinema. Rouch (2009, p.128), 
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perguntado por Éric Rohmer e Louis Marcorelles sobre o que ele pensava sobre a montagem, 

diz: 

Je ne pense rien. Je me pose des question. Qu’est-ce qui passe à ce moment-
là ? est-ce là, comme disait Rosselini que se fait la création ? Certainement, 
car c’est le travail plus dur. C’est un travail de montage où finalement, on 
fait un choix entre des éléments pour essayer d’exprimer quelque chose qui, 
à votre avis, qui, à mon avis, est l’est expression de la réalité, mais qui est en 
fait extrêmement subjectif. Or là, très souvent, c’est du massacre. Moi, je le 
sais très bien.64 

Assim, é ilustrada a doce e amarga ação de montar/editar, de criar o filme, cortando muitas 

cenas, selecionando, escolhendo. Tentando acertar nas escolhas. E na seleção das imagens 

para a montagem final vale o que nos diz Rouch:  

O filme se monta pelo filme, assim como a poesia. Você escolhe, portanto, a 
última imagem de um plano, Eisenstein mostrou isso. Colocamos nesse 
plano a última imagem e pouco a frente dela a primeira imagem que não tem 
importância, não nos lembramos dela. É a última imagem que guardamos 
por causa da persistência da retina. 

Dois cineastas tiveram um papel importante na escrita do processo de 

montagem/edição: Eisenstein e Vertov. Vertov escreveu em 1929 o Extrato do ABC dos 

Knoks, onde faz uma síntese dos processos de montagem do cine-olho. Para ele a montagem 

envolve todo o processo do filme, começa na definição do tema e vai até a edição definitiva. 

Vertov (1983a, p.264), escreveu que o “cine-olho” é “eu monto quando escolho o tema [...]; 

eu monto quando faço observações para meu tema [...]; eu monto quando estabeleço a ordem 

de sucessão do material filmado sobre o tema.[...]”. Ainda segundo Vertov (1983a, p.263) “a 

montagem significa organizar os pedaços filmados (as imagens) num filme, “escrever” o 

filme por meio das imagens filmadas, e não, escolher pedaços de filmes para fazer “cenas” 

(desvio teatral) ou pedaços filmados para construir legendas (desvio literário).” Assim,  a 

montagem para Vertov partia da concepção das imagens e suas correlações também 

imagéticas (não encenadas e não dialogadas).  

Eisenstein também vai dedicar horas de seu tempo escrevendo sobre montagem e se 

dedicando a essa em seus filmes, como escreveu José Carlos Avellar (2002, p.7-8) sobre a 

poética da montagem em Eisenstein,  

                                                
64 Não penso nada. Eu me faço perguntas. O que acontece neste momento? É onde, como disse Rosselini, que se 
faz a criação? Certamente, porque esse é o trabalho mais difícil. Este é um trabalho de montagem final, onde 
finalmente, fazemos uma escolha entre os elementos tentando expressar algo que, no seu ponto de vista, que, a 
meu ponto de vista, é a expressão da realidade, mas que é de fato altamente subjetivo. Mas, então, muitas vezes, 
é o massacre. Eu sei muito bem. (tradução nossa) 
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Eisenstein não estava querendo se referir apenas ao trabalho de juntar 
pedaços de filmes numa certa ordem, nem mesmo, num sentido mais amplo, 
apenas à ideia que organiza a composição de cada um desses pedaços e a 
inter-relação/colisão entre eles para formar o sentido do filme. Para 
Eisenstein, diz Shklovski, o pensamento humano é montagem e a cultura 
humana é resultado de um processo de montagem onde o passado não 
desaparece e sim se reincorpora, reinterpretado, no presente. 

Assim, Eisenstein (2002-b, p.79-87), em A forma do filme, divide a montagem em 

categorias que se relacionam: montagem métrica onde “o critério fundamental desta 

construção são os comprimentos absolutos dos fragmentos”; montagem rítmica, nesta “ao 

determinar os comprimentos dos fragmentos, o conteúdo dentro do quadro, é um fator que 

deve ser igualmente levado em consideração” assim, “é o movimento dentro do quadro que 

impulsiona o movimento da montagem de um quadro a outro. Tais movimentos dentro do 

quadro podem ser dos objetos em movimento, ou do olho do espectador percorrendo as linhas 

de algum objeto imóvel”; montagem tonal “o movimento é percebido num sentido mais 

amplo (que na rítmica). O conceito de movimentação engloba todas as sensações do 

fragmento de montagem.”; montagem atonal “é o desenvolvimento mais avançado ao longo 

da linha de montagem tonal. [...] é distinguível da montagem tonal pelo cálculo coletivo de 

todos os apelos do fragmento”  e por fim,  a montagem intelectual que “é a montagem não de 

sons atonais, geralmente fisiológicos, mas de sons e a tonalidades de um tipo intelectual, isto 

é, conflito-justaposição de sensações intelectuais associativas.” As formas de montagem 

passam não só pela maneira como essa história vai ser contada, mas também na forma que vai 

afetar/provocar o espectador. 

Segundo Martin (2007, p.147), outros cineastas também sistematizaram os tipos de 

montagem/edição de forma importante para a história do cinema. Ele expõe a sistematização 

de montagem de Bela Balazs: montagem ideológica; montagem metafórica; montagem 

poética; montagem alegórica; montagem intelectual; montagem rítmica; montagem formal e, 

por fim, montagem subjetiva. E temos também, a sistematização de montagem de Pudovkin 

(1983, p.63-65)65 que deixa claro que o processo de montagem “não é apenas um método para 

juntar as cenas ou os planos separados, e sim um método que controla a ‘direção psicológica’ 

do espectador”, assim temos os seguintes métodos especiais: contraste, que é o intercalar de 

cenas contrastantes; o autor exemplifica com a demonstração de um filme sobre um homem 

morrendo de fome. Então teríamos a imagem de um homem faminto, e em seguida, uma 

imagem de um homem bem sucedido na vida e glutão, “forçando o espectador, dessa forma, a 

                                                
65 Texto denominado Métodos de tratamento do material (montagem estrutural), extraído do capítulo “o roteiro  
e sua teoria”, do livro A técnica do cinema, publicado em 1926. 
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comparar as duas ações durante o tempo todo, sendo que uma reforça a outra.”; Paralelismo é 

um método parecido com o contraste, só que mais amplo. São cenas que contêm ações 

desenvolvidas ao mesmo tempo, o espectador sabe disso, pois há uma marcação temporal, 

quer seja por um calendário ou um relógio, reforçando a condução do personagem principal, 

por conta do paralelismo apresentado ao espectador que lhe dá a consciência total de todos os 

fatos; O simbolismo é a utilização de uma cena diferente, mas que se relaciona com a situação 

a ser demonstrada em outra cena. O autor exemplifica com as cenas finais do filme a Greve 

em que a repressão dos trabalhadores é simbolizada “por planos da matança de um boi num 

matadouro”. Assim, este método “introduz um conceito abstrato na consciência do 

espectador, sem o uso do letreiro”; A simultaneidade, “é construída a partir do 

desenvolvimento rápido e simultâneo de duas ações, nas quais, a resolução de uma depende 

da resolução da outra.” O autor exemplifica com o final de um filme de Griffith em que ele 

cria uma tensão, colocando entre as cenas a pergunta “será que eles chegarão a tempo?”. 

Enfim, o objetivo deste método é o de “criar no espectador uma tensão máxima de excitação”; 

E o método Leitmotiv, quando “interessa ao roteirista dar ênfase em especial ao tema básico 

de um roteiro”. Com isso ele pode repetir uma imagem e frase em vários momentos do filme, 

reforçando a significação do tema. 

Pudovkin (1983, p.65) realça também que a partir do “talento” do fazedor de filmes, 

existirão sempre as “descobertas de novas possibilidades e, conjuntamente, a criação de novas 

formas”. Percebe-se, assim, que a estrutura de montagem é também pautada na manipulação 

psicológica do espectador, nenhuma cena é criada de forma aleatória, mas todas, em todos os 

tipos de montagem/edição desenvolvidos até hoje têm como meta os sentidos e sentimentos 

do espectador.  

Diante de todas as sistematizações da montagem/edição, Martin (2007, p.148-159) 

reúne todos os tipos em três principais categorias: A montagem rítmica – que é “a forma 

primária, elementar, técnica, de montagem, embora seja talvez a mais difícil de analisar.” 

Sobre esse aspecto da montagem que tem o ritmo como eixo, ele escreve que este “tem 

inicialmente um aspecto métrico, que diz respeito à duração dos planos determinada pelo grau 

de interesse psicológico que seu conteúdo desperta”. E o autor vai diferenciando o ritmo de 

cada plano e sua caracterização psicológica. Ele escreve, por exemplo, que “se os planos são 

cada vez mais curtos, temos um ritmo acelerado que sugere tensão crescente, aproximação ao 

núcleo dramático, inclusive angústia”, ao contrário, “os planos progressivamente mais longos 

dão a impressão de um retorno à calma, de um relaxamento após a crise”, e temos também 
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que “uma sequência de planos breves ou longos numa ordem qualquer proporciona um ritmo 

sem tonalidade específica.” Evidencia, assim, os aspectos psicológicos determinados pelos 

ritmos, isso, claro, na perspectiva de que o leitor esteja aberto para essa experiência. Ainda 

sobre o ritmo, o autor diz que “se um plano muito curto dá impressão de choque, um plano 

excepcionalmente longo [...] cria um sentimento de espera ou ansiedade no espectador” e 

ilustra com a descrição de cenas de filmes em que o fazedor de filmes utiliza tais artifícios. 

Por fim, ele aponta também para a importância do papel da música, na criação do ritmo 

plástico; A montagem ideológica – o autor ressalta que é preciso entender que o ideológico 

tratado por ele passa por um “sentido bem amplo, que serve para designar as aproximações de 

planos destinadas a comunicar ao espectador um ponto de vista, um sentimento ou uma ideia 

mais ou menos precisos e gerais.” E evidencia o papel intelectual da montagem, quando nela 

são criadas ou evidenciadas relações entre acontecimentos, objetos ou personagens, e, assim, 

ele nos apresenta cinco tipos de relações que criam as metáforas: o tempo, o lugar, a causa, a 

consequência e o paralelismo, dando exemplos fílmicos para cada uma delas. Ao fim, como 

montagem ideológica, Martin (2007, p.154) nos apresenta o cômico que como ele bem 

evidencia “que uma das fontes mais puras, do ponto de vista cinematográfico, reside, sem 

dúvida, na montagem ou, para sermos mais exatos, numa ruptura da tensão psicológica, 

ruptura essa que se deve à montagem.” E, voltando olhar para o leitor, ele escreve que 

“quando há queda de tensão, o riso é a manifestação da liberação do espectador”, o qual pode 

partir da surpresa, de algo na cena que ele não esperava, ou mesmo “a criação de uma relação 

irreal e absurda”. O fato é que na manipulação do material na montagem/edição, podemos 

proporcionar o riso do telespectador, por lhe proporcionar o inusitado trazido pela inversão 

temporal, que só pode acontecer no cinema; A montagem narrativa – Segundo o autor, tem 

por objetivo “o relato de uma ação. O desenrolar de uma sequência de acontecimentos.” Esta 

montagem “envolve, sobretudo as relações de cena a cena ou de sequência a sequência, 

levando-nos a considerar o filme uma totalidade significativa”. Assim, Martin (2007, p.155) 

distingue quatro tipos de montagem: a montagem linear, a montagem invertida, a montagem 

alternada e a montagem paralela. Essas montagens representam a diversidade no modo de 

contar as histórias. 

De todas as formas de contar essa história, percebemos que a função criadora da 

montagem é, como escreveu Martin (2007, p.143), 

criadora do movimento em sentido lato, ou seja, da animação e da aparência 
da vida, sendo esta exatamente, de acordo com a etimologia, a função 
primeira, histórica e esteticamente, do cinematógrafo: cada uma das imagens 
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de um filme mostra um aspecto estático dos seres e das coisas, e é sua 
sucessão que recria o movimento da vida.  

Nessa ação de montagem, o fazedor de filme passa também a sua visão de mundo, a partir da 

escolha da forma de contar a história. Assim, quem está à frente da montagem/edição, é como 

uma tecelã, que com os fios imagéticos e as mãos quase que mágicas tece, se valendo das 

tramas mais minuciosas para reconstruir a dinâmica da vida, dando vida ao tecido-filme. 

• Cor  
 

As primeiras imagens do cinema tinham apenas duas cores: preto e branco. Poucos anos 

mais tarde o colorido invadiu, quase que timidamente, o mundo das imagens em movimento, 

os cineastas começaram a pintar os fotogramas para brincar um pouco com as cores e seus 

movimentos. Um, entre muitos exemplos de filmes que exploram esse tipo de pintura, é 

Danse Serpentine (#) de Louis Lumière, produzido em 1896, com duração de um minuto e 

cinco segundos. O filme mostra a dançarina Loïe Fuller, que criou a dança serpentina, que se 

caracteriza por rodopios realizados com uma saia longa e extremamente volumosa que ela 

segurava e movimentava com suas mãos. Com a pintura dos fotogramas, a cada volta, as 

cores vão mudando magicamente, acompanhando o movimento da própria dança. Em suas 

apresentações, as saias de Loïe Fuller eram coloridas com artifícios da luz, então o cinema 

procurava chegar perto do que acontecia no plano material. E o uso das cores nesse momento 

também dialogava com o movimento das imagens. Quanto ao uso de tal técnica, Martin 

esclarece que “Méliès, Pathé e Gaumont, no início, faziam colorir os filmes por turnos de 

operários que trabalhavam à mão ou com auxílio de paletas”; nessa época os irmãos Lumière 

e Edison também realizavam as pinturas de fotogramas. Mas, com o aumento do 

comprimento dos filmes e com a grande demanda de distribuição, essa técnica começou a ser 

muito trabalhosa, uma vez que, era numerosa a quantidade de fotogramas necessária para dar 

ao filme a sensação de movimento.   

Outra forma de colorir as imagens era a utilização de banhos, que segundo Martin 

(2007, p.68), permaneceu até “mais ou menos o final do cinema mudo”, e que “consistiam em 

tingir a película de cores uniformes, com uma função em parte realista, em parte simbólica: 

azul para a noite, amarelo para os interiores à noite, verde para as paisagens, vermelho para os 

incêndios e as revoluções”. Ainda que a representação de cores nesse momento seja apenas 

uma aproximação da realidade, de alguma forma, a produção de sensações provocada pelas 

cores já estava presente.  
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Quanto aos filmes coloridos a partir das “cores naturais”, sem os artifícios de coloração 

manual, Martin (2007, p.68), explica que, nos anos 30, acontece uma “redescoberta da cor”, e 

segundo John Gage (2012, p.173) somente nesta década,  

foram criados novos processos aditivos de cor – Dufaycolor e Gasparcolor 
em 1934; Kodachrome em 1935; Agfacolor em 1936 (embora a Technocolor 
Motion Picture Corporation já sido tivesse fundada em 1915 e já contasse 
com grandes sucessos na década de 1920) -, permitindo que os filmes fossem 
rodados em cores, e, nos primeiros anos do cinema, as questões econômicas 
fizeram da cor um domínio quase exclusivo dos musicais americanos [...]. 

Foram muitas as limitações técnicas que fizeram com que as cores naturais chegassem à 

película, mas percebe-se que sempre foi almejada por boa parte dos fazedores de cinema, pois 

a cor contribuía para a mágica do espetáculo que era o cinema.  Seguindo uma cronologia, 

segundo Martin (2007, p.68), tem-se o filme Becky Sharp de Rouben Mamoulian, produzido 

nos Estados Unidos em 1935. Na Rússia tem-se o Grunia Kornakova de Ekk, em 1936. Na 

Alemanha o filme Die goldene Stadt, produzido por Veit Harlan em 1942. E a generalização 

do filme produzido com as cores naturais vai acontecer nos anos 50. Nesse ano, uma 

informação modificou uma data na cronologia do cinema, o National Media Museum 

divulgou a descoberta de um filme colorido que data 190266, cujo criador Edward Raymond 

Turner teria patenteado a sua invenção e o filme foi encontrado em uma caixa velha de metal; 

ele morreu antes de completar e divulgar publicamente a experiência. O filme retrata as suas 

filhas brincando, soldados marchando e pássaros. Seria o primeiro documentário em cores? 

Mas, por entre datas e filmes, o que se percebe é que o colorido no cinema vai além de 

realçar ainda mais a realidade e aproximá-la da vida. A manipulação no uso das cores no 

cinema é outra ação que desperta as sensações do espectador e constrói sentidos e os 

fazedores de filme começaram a perceber a cor, menos para realçar a realidade e mais para 

realçar o estado psicológico do espectador frente às imagens coloridas.  

Eisenstein, também contribuiu muito para a utilização da cor no cinema, ele, inclusive, 

relaciona as cores à música, faz um tratado sobre a utilização do amarelo, utilizando poetas e 

suas poesias, e a teoria das cores de Goethe para nos levar a entender o processo psicológico e 

social das cores nas imagens em movimento e em determinadas culturas. De acordo com 

Gage (2012, p.177) “Eisenstein achava que a cor devia ter uma função muito parecida com a 

trilha sonora – de Prokofiev, no caso de Ivan: devia ser ‘uma réplica exata’ da partitura, 

                                                
66 Informação com vídeo disponível em < http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2012/09/15/primeiro-filme-
colorido-de-1902-foi-descoberto-na-inglaterra/> acesso em 19 de setembro de 2012. Informação disponível em 
outros sites da internet. 
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‘colorindo emocionalmente os eventos’”. Quanto às cores, as emoções e a montagem 

Eisenstein (2002-a, p.100) escreveu que  

isto significa que não obedecemos a nenhuma ‘lei abrangente’ de 
‘significados’ absolutos e correspondências entre cores e sons – relações 
absolutas entre estes e emoções específicas, mas significa que decidimos 
quais as cores e sons que adequarão melhor à dada tarefa ou emoção que 
queremos. 

Alguns fazedores de filme constroem seus filmes pautados nas cores e nas emoções, alguns 

estudam obras de arte e aproximam suas composições aos quadros dos grandes artistas. Gage 

(2012, p.166-167) traz o exemplo do filme de Ingmar Bergman, Viskningar och Rop (Gritos e 

Sussuros), numa cena que mostra uma família enlutada em um quarto aos pés do doente, é a 

mesma do quadro de Edvard Munch, O leito de morte, a parede de um vermelho muito vivo, 

as pessoas de preto, a cama de lençóis brancos.  Segundo Gage (2012, p.174)  

Munch não tinha uma concepção definida sobre o simbolismo das cores, e 
nessas pinturas a cor dominante pode ser tanto verde quanto vermelho; em 
Gritos e Sussurros, porém, cabe ao vermelho quase toda a responsabilidade 
de transpor a tela a claustrofobia suportável e a violência sangrenta do 
roteiro. Como Eisenstein, Bergman tratava o vermelho como um símbolo 
arquetípico do sangue. 

Dessa forma, não há como desconsiderar o papel psicológico da cor utilizada pelo 

fazedor de filmes para suscitar emoções aos espectadores, entendendo que a variação da 

intensidade das cores sempre vai estar condicionada aos recursos: químicos em relação às 

películas, e tecnológicos, com o advento do digital. Tomando outro exemplo de uso das cores 

com perfil psicológico temos o filme O fabuloso destino de Amélie Poulain. Em seu making 

off o diretor de fotografia, Bruno Delbonnel, fala sobre o trabalho de criação e de como foi, 

inclusive por incentivo do diretor, motivado a estudar quadros para criar as composições do 

filme. Ele diz que utilizou principalmente obras de um artista brasileiro de nome Machado, 

que utiliza em suas pinturas muita cor verde e vermelha, mas, como ressalta o diretor “para 

equilibrar a pintura é preciso inserir outra cor diferente” e para harmonizar os elementos da 

pintura, Machado utiliza um ponto azul, ou amarelo na composição. Então, Delbonnel utiliza 

o mesmo principio na criação do filme. Inspirou-se em muitos quadros para compor as cenas 

do filme, e trabalha com as cores para manter um equilíbrio visual para o espectador, como no 

caso de uma cena em que como há muito vermelho e amarelo, ele coloca um pequeno 

elemento azul, no caso um abajur, para quebrar um pouco a quentura que aquelas outras cores 

proporcionam ao ambiente. 
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São muitos os filmes inspirados em quadros, e são muito os filmes que brincam com as 

cores. O preto e branco, cor usual dos filmes durante décadas, é utilizado até os dias de hoje 

pautado na produção de sentidos, para criar um sentimento nostálgico, ou, por vezes, como 

dispositivo de contraste: as cenas do passado podem ser sépia ou preto e branco e na 

representação do presente são coloridas. Ou mesmo podem representar uma situação triste, a 

falta de algo, “sem cor” e quando algo alegre acontece as imagens passam para o colorido. 

Em documentários, o uso das cores são menos manipuladas, colhe-se o que a realidade 

oferece.  

Assim, os estudos de cor desenvolvidos nas artes plásticas contribuíram muito para a 

utilização de determinadas atmosferas, de criar contrastes, de evidenciar pontos, de tornar a 

imagem mais próxima ou mais distante, de extrair do espectador amor, ou medo, frio ou calor, 

alegria ou tristeza. O uso da cor e luz vai provocar diversas reações psicológicas e sensoriais 

ao espectador. Outro fator que também influencia na escolha de cores dos filmes é o cultural. 

Sabemos que cada cultura adota seus tons em vestimentas, ornamentações, assim como cada 

cultura apresenta de forma diferente as cores em seus rituais cotidianos. A cor de um funeral, 

por exemplo, pode apresentar mais preto em alguns lugares, em outros mais brancos, em 

alguns coloridos. Talvez o espectador perceba pouco as cores nos filmes, talvez não se 

preocupe em racionalizá-las enquanto se entrega à leitura do audiovisual, mas a cor está ali, 

presente, compondo o mundo complexo da imagens em movimento. Aliás, o não observar é 

exatamente uma consequência de que está tudo muito bem posto e exposto. E as 

representações das cores no filme dependem também, como sempre, da intencionalidade do 

fazedor de filmes na forma de contar a história.  

O recorte que se trouxe até aqui, como já foi dito, privilegiou o entendimento de 

elementos básicos e fundamentais na constituição de um filme, e importantes para sua leitura 

e escrita nos espaços educativos. Muito mais se teria a dizer sobre a gramática do cinema, até 

porque as formas de fazê-lo aparecem a cada momento, a partir da criatividade de quem faz e 

outros elementos também estão agregados à construção de sentidos da imagem em 

movimento, a exemplo da luz, de outras formas de planos, de outras formas de movimento de 

câmera, enfim, de outra forma de apresentação da imagem. A possibilidade de criar ainda tem 

sido um desafio aceito e desejado no cinema e a possibilidade de encapsular a realidade no 

filme e brincar com ela como se pudéssemos embaralhar e mudar os rumos da vida, mesclar 

culturas, eternizar costumes e pessoas é das coisas mais ricas que o cinema pode 

proporcionar.  
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4.3 O ESPECTADOR: SOBRE “ESTE SEU OLHAR QUANDO ENCONTRA O 

      MEU...” NO CINEMA67 
 

E a luz dos olhos da moça da roça encontra a luz da tela de cinema. E aquele é o 

possível momento de compartilhamento de histórias. Na contemplação do outro e nas suas 

relações com objetos e pessoas de seu cotidiano, as palavras de Bakhtin (2003, p.21) sobre o 

“excedente da visão”, que se dá quando contemplamos o outro, ecoam: “quando nos olhamos, 

dois diferentes mundos se refletem na pupila dos nossos olhos. Assumindo a devida posição, é 

possível reduzir ao mínimo essa diferença de horizontes, mas para eliminá-lo inteiramente 

urge fundir-se em um todo único e tornar-se uma só pessoa.”. Ao espectador, urge tornar-se 

um só, convergindo nele as múltiplas vozes que permeiam o audiovisual, penetrando assim, 

uma vez que aceita entregar-se à aventura, no mundo misterioso e dialógico da experiência 

cinematográfica. Encontramos, desse modo, proximidade com o que foi escrito por Jean 

Rouch (2009, p.40) sobre a escrita e leitura de filmes : “faire un film, c’est comme écrire un 

livre, mais si les lecteurs sont seuls quand ils lisent, les spectateurs, eux, sont ensemble dans 

le temple merveilleux d’une salle de cinéma.”68 

Muitos autores vão se debruçar sobre o papel do espectador na leitura do audiovisual, 

por exemplo: Christian Metz (1975), Jacques Aumont (1995), Robert Stam (2003), Marcel 

Martin (2007), René Gardies (2008) Guy Gauthier (2011), entre outros. Todos vão abordar a 

importância desse outro no compartilhamento da história contada no filme e de como o olhar 

do fazedor de filmes muda, no que toca a construção do filme para o olhar do outro, o 

espectador. Nenhum deles diferencia a experiência do espectador diante de filmes 

documentários ou filmes de ficção. A experiência cinematográfica desse sujeito que assiste ao 

filme, é vista no âmbito do cinema de modo geral, pois, a exemplo do que Metz (1975, p.108) 

escreveu: “Pour le cinéma, il vaut mieux s'en tenir à noter l'existence d'une certaine 

impression de réalité.”69. E de fato, a fronteira entre o filme documentário e o filme de ficção, 

por vezes, é bem demarcada, e muitas vezes, é bastante tênue. Há, na história do cinema, um 

diálogo constante entre real e ficção bem como a constante interferência de metodologias e 

técnicas. Mas, ainda que o espectador saiba que as imagens apresentadas a ele são 

                                                
67Refere-se a música “Este seu olhar”, de Tom Jobim, que foi tema do II Encontro de Leitura e Escrita do 
GELING – Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem, em 2011, onde discutimos as várias formas 
de leitura e escrita, inclusive o audiovisual, e as múltiplas possibilidades de olhá-las. 
68 “fazer um filme é como escrever um livro, mas se os leitores estão sozinhos quando eles leem, os 
espectadores, eles estão juntos no templo maravilhoso do cinema". (tradução nossa) 
69 Para o cinema, o melhor é notar a existência de um certo sentido de realidade. (tradução nossa) 
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ficcionadas, e como ficção levamos em consideração o Noël Carroll, (2005, p.85) em seu 

exercício de entender as fronteiras ficção e não ficção, escreve que as ficções 

são comunicações cujos autores pretendem que sejam imaginadas pelo 
público, como base em seu reconhecimento de que é isso que o autor 
pretende que esse público faça. Ou seja, ao elaborar ficções, os autores 
intencionalmente apresentam ao publico situações (ou situações-tipo) 
concebidas para serem “entretidas” no pensamento por esses públicos. 

Mas ainda que essa ideia de ficção leve o espectador a se entreter, a ideia de realidade 

trazida pelas imagens em movimento é muito forte, e ali, na sala escura, as verdades 

referentes às imagens são como que suspensas e o filme é vivido como qualquer história da 

vida real, por mais que tenham elementos que não aconteçam de fato na nossa realidade. A 

diegese, ou a realidade das narrativas dos filmes de ficção, se encarrega de proporcionar ao 

espectador um sentimento de realidade como se a realidade física fosse apresentada, cria nele 

referencialidades de um universo paralelo próximo dele. 

 Ainda que seja chamado de espectador, obviamente, e diante de todas as leituras e da 

própria experiência, esse sujeito não apenas assiste impassível à história que para ele foi 

oferecida e/ou por ele foi escolhida fazer a leitura, dotado de sentimentos, como também ele 

interage físico (ainda que sentado, como é a habitual forma de se posicionar frente à tela, seu 

corpo pode ficar tenso, as unhas podem ser roídas, o corpo pode estar relaxado, pode estar 

excitado, as mão podem estar tensas) e psicologicamente (ele pode chorar, rir, sentir raiva, 

não sentir nada) com o que lhe é apresentado. E sobre a experiência desse espectador que lê 

junto com outros o filme, na maravilhosa sala de cinema, como escreveu Rouch (2009), ou na 

sala de uma escola, ou mesmo em sua casa, Robert Stam escreveu 

Se, por um lado, a espectatorialidade é estruturada e determinada, por outro, 
é aberta e polimorfa. A experiência cinematográfica tem um lado lúdico e 
aventuroso, além de um outro autoritário; molda um ser plural e ‘mutante’ , 
que ocupa uma gama de posições subjetivas. Somos ‘logrados’ pelo 
dispositivo cinematográfico, tanto na sala de exibição como na 
câmera/projetor e na ação na tela. E também nos dispersamos na 
multiplicidade de perspectivas oferecidas, até mesmo, pela montagem mais 
convencional. As ‘identificações-projeções poliomorfas’ do cinema em um 
certo sentido transcendem as determinações da moral local, do meio social e 
da afiliação étnica (ver Morin 1958). A espectatorialidade pode transformar-
se em um espaço liminar de sonhos e autoconfigurações. No camaleonismo 
psíquico da espectatorialidade, as posições ordinárias, como no carnaval, são 
temporariamente colocadas entre parêntesis. (STAM, 2003, p.259) 

Assim, Stam nos fala sobre a mágica que se dá na troca do espectador com o objeto 

cinematográfico, no aventurar-se experimentar o saborear de outras vidas como sendo, por 

instantes, a sua. E não seria mesmo essa experiência bem exemplificada pelo carnaval? 
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Momento de alegria em que podemos ser o que queremos e brincar com personagens, e sentir 

as emoções do personagem que acolhemos, fazer um parêntesis no ordinário que faz a vida 

ser extraordinária e entrar por um tempo breve no extraordinário da cultura do outro. E no 

encontro de culturas, esse espectador traz consigo muito mais que o olhar, concordando com 

as palavras de Stam (2003, 256) em seus escritos sobre o caminhar histórico desse espectador, 

a partir da década de 60  

 [...] mais ativo e crítico, não o objeto passivo da ‘interpelação’, mas a um só 
tempo constituidor do texto e por ele constituído. Contra a teoria do 
dispositivo, sustentou-se então que os fortes efeitos subjetivos produzidos 
pelo cinema narrativo não eram automáticos ou irresistíveis, e que tampouco 
poderiam ser separados do desejo, da experiência e do conhecimento de 
espectadores historicamente situados, constituídos fora do contexto e 
atravessados por séries de relações de poder como nação, raça, classe, 
gênero e sexualidade  

Essas relações de poder que atravessam a leitura de cada espectador vão estar presentes 

em seu relacionamento com qualquer tipo de filme. O indivíduo que lê, se está ali por inteiro, 

se estabelece a relação de troca com as imagens que lhe são apresentadas, traz o seu mundo 

para esse instante. Instante em que sua vida cotidiana está suspensa, para dar lugar àquilo, 

que, naquele momento, o constitui como  sujeito social. Então, na relação da leitura do objeto 

cinematográfico, para esse sujeito, há diferenças em saber se as imagens são de fatos que 

aconteceram, ou são baseadas em fatos reais, ou são histórias criadas a partir da imaginação 

de alguém; a forma de olhar as imagens oferecidas aos seus olhos difere quando se certifica 

de que foi verdadeira ou não. Ainda que a emoção em relação à entrega às imagens seja a 

mesma tanto nos filmes de ficção como nos documentários, os sentimentos e as interrelações 

são outras. Olhar a história pelo viés do documentário acaba por proporcionar uma forma 

diferente de identificação com o que ou quem é mostrado, saber que aquilo existe, que é real, 

que em algum momento pode-se ou não encontrar as pessoas na rua. Perceber que a câmera 

está ou esteve em algum lugar próximo ou distante de nós pode nos fazer pensar melhor sobre 

o mundo em que habitamos e o que está acontecendo ao nosso redor; com isso nos 

deslocamos de nosso próprio território para compreender outros processos, ouvir outras 

opiniões, saber e ver que existem múltiplas formas de organização da vida, pela certeza da 

existência dessas vidas. E nesse processo de leitura de histórias da vida real, e no 

estabelecimento das relações com diferentes mundos, culturas, temporalidades, o espectador 

pode vir a exercitar a diferença como fundante. 

A convivência com imagens da realidade deixa ao espectador a oportunidade de lançar 

um olhar diferente sobre o outro, que perpassa pelo entendimento das diferenças como 
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elemento de riqueza na construção do sentido de cultura de uma forma mais global. Os 

documentários como criadores de movimentos de significados de caráter universal, como 

signos a serem desvendados, acabam por serem veículos para uma construção pautada na 

diferença como elemento de colaboração para edificação de um “lugar” que contemple a 

integração das diversidades, que contemple as peculiaridades inerentes da vida humana. Esse 

“lugar” leva o espectador,  não necessariamente a um plano físico e geográfico, mas a um 

outro “lugar” que são lugares de diálogos e que Felippe Serpa (2004, p.166) chama de “entre-

lugar”, caracterizados da seguinte forma: 

são instáveis, pois decorrem da ressonância do diálogo de dois lugares, que 
resultam na precipitação de acontecimentos produzidos pelo diálogo; ao 
terminar a ressonância, o entre-lugar se esvai, mas os dois lugares que 
precipitaram os acontecimentos ressonantes agregam conhecimento. 

Assim, a experiência da leitura fílmica pode vir a ser uma experimentação desses lugares de 

diálogos e aprendizagens, e nesse caso, a troca ocorre entre o indivíduo e o filme, podendo 

agregar outros “entre-lugares”, como o das pessoas que assistem juntos ao filme, as críticas 

lidas posteriormente, as falas dos professores, no caso do filme ser lido em uma sala de aula, 

ou mesmo esse diálogo pode ser com o próprio fazedor de filmes após a sessão, estabelecendo 

assim um lugar de construção da aprendizagem, que é permeado pelas muitas vozes que 

dialogam sobre a obra audiovisual e que amplia, nas trocas promovidas pelo “entre-lugar”, o 

olhar de cada um, não só sobre o tema, mas sobre a vida.  

Nas salas de cinema, ou mesmo nas salas de aula em que se projetam filmes, nos 

vinculamos à visão do outro, pois o filme sempre será um convite à “contemplação-ação” 

proposta por Bakhtin, uma contemplação “ativa e eficaz”. Sobre essa experiência, Bakhtin 

(2003, p.23) escreve e amplia o nosso conhecimento sobre o excedente da visão, que é 

aplicável também ao cinema e aos diálogos no “entre-lugar”: 

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele vê, colocar-me no lugar dele e, depois de 
ter retornado ao meu lugar, contemplar o horizonte dele com o excedente de 
visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele 
um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu 
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. 

E esse é um exercício que nos coloca responsável também por esse outro, o qual estará em 

nós, pois nos foi apresentado sua forma de vida e isso ficará em nossas memórias, e nos 

constituirá também como ser social. O cinema documentário, que nos traz o exercício de ver 

além das nossas fronteiras, por sua vez, nos traz também o exercício de ver o que acontece 
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dentro de nossas fronteiras, de nos questionarmos, de compreendermos nosso micro espaço, 

de abrirmos também esse diálogo com um outro que pode ser nós mesmos.  

E esse espectador, se ele se faz um bom leitor, não o que somente espera, mas o que 

reage diante das imagens em movimento, possivelmente, será um bom escritor do 

audiovisual, uma vez que se debruça para entender seus meandros e suas histórias. Acredita-

se que nesses tempos em que as câmeras de vídeo entram pelos portões da escola, será 

necessário que essas venham a ser “o olho” de apreensão dos discursos da realidade dos 

estudantes e professores e um recurso para a aproximação da educação com as diferentes 

realidades que habitam seu micro lugar e seu macro lugar, passando por todos os lugares que 

estiverem entre o menor e o maior habitat, e com a diversidade do discurso, as múltiplas 

vozes que dele emergirem, ou quiserem emergir. O documentário convida o espectador a uma 

análise reflexiva de retratos sociopolítico e cultural, a perspectiva do ver/apreender/fazer para 

e com a vida real, essa que vivemos no nosso cotidiano, essa vida desvelada a cada dia, essa 

vida formada de contradições, sonhos, medos e desejos.  

 
4.4 É TUDO VERDADE?!  

 

"O bom documentário tende à ficção; a boa ficção tende ao documentário" 

Jean Luc Godard inspirando-se no cinema de Jean Rouch70 
 

A moça da roça começou a se questionar sobre essa tal de verdade que tendemos a 

esperar quando assistimos aos filmes documentários.  E é mesmo tudo verdade?!?! 

questionava-se com interrogações e exclamações; os filmes de Rouch bem lhe pareciam 

ficção. Ficou encafifada durante muitos dias com isso, fez muitas leituras, conversou com 

muitas pessoas e foi tentar descobrir a verdade que existia dentro dela e do mundo que a 

rodeava... E nessa busca da verdade, bem, eu até poderia dizer que a menina da roça tinha um 

amigo filósofo com quem manteve diálogos, mas vou assumir a minha condição de ter um 

amigo filósofo e por conta de tal fato dizer que pude conversar com ele sobre verdades... 

Eduardo Boaventura, colega de doutorado, me falava de Heidegger quando eu 

questionava sobre as múltiplas formas de verdade. Explicou-me que a verdade para este 

filósofo não estava pautada no sentido da “correção”, que nos leva a uma única verdade, 

Heidegger pensava na verdade a partir dos gregos e da alethéia e, assim, a verdade era um 

                                                
70 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2002200419.htm acesso em 01/2012 
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fenômeno e como fenômeno a verdade era possibilidade, era manifestação. Como escreve 

Boaventura (2010, p.101-102) em sua tese, tomando como base a explicação de alethéia de 

Heidegger,  

Podemos observar que o pensamento humano e sua relação com o ser são 
assegurados pelo fenômeno, pela manifestação do que aparece. Dito de outra 
maneira: a verdade e o sentido são experiências possíveis apenas porque o 
fenômeno se manifesta. Neste momento originário do pensamento ocidental, 
existe a unidade entre pensamento, entre ser e verdade. O que é e o seu 
sentido manifestam-se. Pensar essa manifestação e este sentido é ser, e a 
verdade (alethéia) é o lugar da correspondência entre o pensar humano e o 
sentido do ser. Por isso, nesta perspectiva de pensamento, a verdade não é 
correção entre o que o sujeito congnoscente diz e o objeto é. Não se trata de 
uma segurança proporcionada pela representação conceitual. A verdade não 
é um dizer categórico, é um habitar acolhedor. Neste momento originário do 
pensamento ocidental, habitar quer dizer: demorar-se junto a, acolher o 
sentido de toda presença, libertar o fenômeno para seu vigor de essência.  

Se assim é, e eu estou convencida disso. O sentido de verdade vai passar por muitos 

caminhos, e esse habitat acolhedor, passa também por momentos turbulentos, até que a 

mansidão do acolhimento se aproxime e descortine, a cada tempo, as verdades encerradas nos 

fenômenos cotidianos, ou não, da vida, que é diferente para cada um, até mesmo por conta de 

cada memória, cada história, pois cada experiência é única e cada interpretação da verdade 

passa por toda construção social e psicológica do indivíduo E que está sujeita à mudanças a 

cada momento em que o tempo tece a nossa vida e nos modifica sempre, ou menos disso, 

assim, as verdades podem ser temporárias. 

No que se refere ao cinema documentário, torna-se perceptível muitas verdades 

expostas num único filme, ainda que, ideologicamente planejado, um tema vai trazer muitos 

pontos de vista e suscitar as mais diversas interpretações. E serão todas verdades? No plano 

das significações, cada um vai dialogar com suas experiências e de si tirar possíveis verdades, 

possíveis significações sobre o que está vendo na tela. Parecem muito tênues as fronteiras 

entre verdades e mentiras no cinema documentário, embora se deva cuidar para  não 

relativizar  tudo, considerando a necessidade de respeito a questões que dizem respeito à 

dignidade e integridade  humana. Se verdades ou mentiras ou meias verdades, cada um deve 

chegar às suas próprias conclusões, ainda nos filmes em que existe uma voz off nos 

conduzindo por um único caminho.  A experiência de leitura do audiovisual deveria nos jogar 

em águas pouco calmas, não nas águas conhecidas das verdades estabelecidas, mas nas águas 

das apropriações de novas verdades, assim, no plural. Verdades que, nas tormentas, nos 

deixem certas certezas e elucidações e também certas dúvidas sobre os acontecimentos, 

dúvidas que nos produzam emoções e nos façam sentir vivos, que nos façam questionar sobre 
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a vida e nos façam sair do lugar. Mas a vida também transita por fantasias que também fazem 

parte de nossas verdades: planos, sonhos, desejos de viver outras vidas, são partes de verdades 

que carregamos dentro de nós e que, por vezes,  podemos viver no contato com determinado 

filme.  

O cinema nos traz a possibilidade de experimentar outras realidades que nos fazem 

contestar velhas verdades, advindas de imposições de fora e de verdades de outras pessoas em 

diálogo com as nossas.  Mas, e quando falamos dos escritos de imagens, quais são suas 

verdades? Essa indagação faz-nos habitar em outros mundos, e fazer deles parte de nós. Faz-

nos compreender um outro mundo, pois quando o habitamos, acolhemos em nós parte do que 

é oferecido, ainda que essa oferenda seja de sentimentos tristes e contratastes.  

Em todo o percurso histórico, o cinema documentário forja, à sua maneira, ao estilo dos 

fazedores de filme, a verdade, seja com os filmes de Lumière, Vertov, Flaherty, Rouch e os 

muitos outros que fizeram e que estão fazendo os filmes da vida real. Quanto à forma de 

anunciar a verdade, Gauthier (2011, p.33) escreve que “o documentário, voluntariamente ou 

não, anexou diversos procedimentos da ficção, contribuindo um pouco mais para a incerteza 

da fronteira que separa a secura elegante da constatação da ficção realista.” Vê-se, então, que 

o documentário transita pelas formas de contação da história de ficção, assim como a ficção 

transita pelas formas de contar histórias do documentário, o que pode nos levar a contestar a 

verdade impressa em suas imagens, mas contestaremos o testemunho do fazedor de filmes 

que registrou tudo aquilo com seus olhos e câmeras? Dificilmente. Ainda que esse apresente a 

parte que ele quer apresentar, ainda que não vejamos tudo o que ele viu, a palavra de quem 

esteve presente no acontecimento é imperiosa, tanto quanto as imagens que ele expõe. 

Eduardo Coutinho diz que "o documentário não tem que informar, educar, não é jornalismo; 

mostra maneiras de se ver o mundo"71, isso posto, infere-se, mais uma vez, que a visão de 

verdade do acontecimento do filme, mesmo que se tente cercá-la de todos os lados, sempre 

será a do fazedor de filmes, que passando pela mágica de como essa imagem é escrita e 

arrumada, é trazida para o espectador de forma que essa verdade lhe chegue do jeito mais 

criativo possível, de modo explícito ou não. 

O cinema tem verdade própria, como bem nos lembra Jean Rouch (2009, p.113) nas 

palavras de Vertov : “‘le cinéma-vérité’, n’est pas la vérité au cinéma, mais la vérité du 

                                                
71 Disponível em http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009-67252004000400026&script=sci_arttext 
acesso em agosto de 2011 
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cinéma, c’est-à-dire, une fois de plus, la vérité du trompe-l’oeil…”72 E Rouch usou o quanto 

pode essa verdade do cinema em seus filmes. Porém, essa verdade, foi, muitas vezes, 

contestada. Ele mesmo escreve que a verdade dos filmes do cinéma-vérité na França foram 

rejeitadas, “les « acteurs » et leurs spectateurs ultérieurs de Chronique d’un été nous 

demandèrent avec agressivité « où était la vérité de ce cinéma vérité ». Dans le film lui-

même : « Vous croyez avoir enregistré la vérité, vous n’avez enregistré que des mensonges, et 

même des mensonges très ennuyeux...» 73 (2009, p.113). A percepção de que as pessoas 

encenavam levaram-nas a achar que não havia verdade, mas, se o que encenaram foi a sua 

própria vida, numa rica experiência, quem  dizer há de que é tudo mentira? Na parte final do 

filme Crônicas de um verão, depois de ouvir o que os personagens acharam do filme e da sua 

própria interpretação e da interpretação dos outros, Jean Rouch e Edgard Morin, seus 

produtores, saem da sala de projeção dialogando pelos corredores do Musée de l’Homme 

sobre a verdade no cinema:  

Morin: O que isso que dizer? Que chegamos a um nível em que 
interrogamos uma verdade que não é a verdade das relações cotidianas. 
Fomos além. Quando as pessoas são mais sinceras do que na vida elas são 
acusadas de representar ou de serem exibicionistas. 

Rouch: É 

Morin: Essa é a questão básica, porque o que queríamos. Se acharem que as 
pessoas estão representando ou se exibindo, nosso filme é um fracasso. Mas 
eu sei que elas não estão representando nem se exibindo.  

Rouch: Não dá para saber. 

Morin: Quem? 

Rouch: Eles, por exemplo, quando Marceline diz que representou na praça 
da concorde. Fomos testemunhas. 

Morin: Sim 

Rouch: Ela não representou. Se representou, foi a parte mais autêntica dela. 

Morin: Quando falou do seu pai ela não representou 

Rouch: Claro 

Morin: Esse filme, ao contrário de outros, nos leva de volta à vida. As 
pessoas se colocam no filme como se colocam na vida cotidiana. Elas não 
são guiadas, porque não guiamos o espectador. Não dissemos: “Esse é bom, 
aquele é mau, esse é simpático, aquele é inteligente.” Então, diante de 
pessoas que eles poderiam conhecer na vida, eles ficam desamparados, são 
colocados em causa se envolvem e tentam negar. 

                                                
72 “‘o cinema verdade’, não é a verdade no cinema, mas a verdade do cinema, ou seja, mais uma vez, uma 
verdade constituida de ilusão…” (tradução nossa) 
73 "atores" e espectadores posteriores de Chronique d’un été agressivamente nos perguntou: "Onde estava a 
verdade do cinéma vérité". No próprio filme: "Você acredita ter gravado a verdade, você não salvou mais que 
mentiras, e mesmo as mentiras mais chatas..." (tradução nossa) 
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No diálogo, fica evidente que, ao menos para os fazedores de filme, a autenticidade na 

interpretação da própria vida é validada por externar os mais sinceros sentimentos, no 

momento em que estão elaborando seu texto diante da tela, falando de situações que 

pertencem à intimidade de cada um. Não são cenas dispostas a repetição, ou texto pronto, são 

únicas, e portanto, autênticas em seu acontecimento. 

E no cinema seja nos filmes de Lumière, Vertov, Flaherty, Rouch e Morin, a mágica era 

dar às pessoas a oportunidade de se  representarem, sabendo que algumas mentiras são partes 

das verdades que nos constituem. Quantos personagens somos no cotidiano? Talvez nem nós 

mesmos saibamos, até voltarmos na memória às situações vividas, ou mesmo até nos vermos 

ali, na tela. Quanto à Rouch (2009, p.112), ele contestou e brincou com as verdades dele e dos 

personagens todo o tempo. Em seus escritos, fala mesmo que “et je continue à me demander: 

et si cela était vrai, si toute notre méticuleuse construction du « cinéma-vérité » d’aujourd’hui 

n’était qu’une architecture vertigineuse de rêves, comme un palais de Piranèse ?... ”74 , e 

quem realmente saberá ? A certeza que se pode ter é a de que a verdade tem muitos caminhos 

e que se chega a ela de muitas formas.  Sempre haverá um sentido que é construído dentro de 

cada um, a partir das verdades de cada um, que difere da verdade no cinema, como já nos 

explicou Vertov.  

Pensar em escritas do audiovisual tendo por base os documentários passa longe de ser 

algo enfadonho, pelo contrário, essa mesma criatividade que permeia, ou deveria permear, a 

nossa vida, é o lastro para trazer de forma dinâmica, engraçada, sedutora, agradável, forte, 

colorida, preta e branca, muda, barulhenta, dialogada, distantes, próximas, enfim, nas formas 

que se tem de explorar o cotidiano e o tempo. São muitas as formas de tecer a vida nesse 

outro lugar que é o filme, e que podemos brincar de mudar o que no mundo físico seria 

imutável, e, às vezes, insuportável.  É a prática dessa escrita que pode levar os espaços 

educacionais a se verem e reverem, a se pensarem, a se mostrarem para os outros. A vida, a 

vida pode ser vivida em seus espetáculos cotidianos, nas descobertas dos minuciosos detalhes 

que constituem as relações ensino aprendizagem, que ultrapassam os modos mecânicos e se 

estabelecem sempre e sempre a cada dialogo com o outro, através dos quais se busca as suas 

próprias verdades, onde se constituem como ser humano. A validade da educação está em nos 

oferecer a possibilidade de nos transformar no encontro com tudo que nos cerca, de tocar as 

                                                
74 E eu continuo a me perguntar: e se isso era verdade, se toda nossa meticuloso construção do “cinéma-vérité” 
de hoje não era mais que uma arquitetura estonteante de sonhos, como um palácio de Piranèse?... (tradução 
nossa) 
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verdades estabelecidas e de recriar verdades. E a vida toda ficar questionando: - O que é 

mesmo verdade? 

 
4.5 UM DOCUMENTÁRIO QUE EXPÕE AS CRÔNICAS DE UM CERTO VERÃO...  

 
Passeando por letreiro e se perdendo por entre os cartazes, a moça da roça se delicia 

com as telas e salas escuras, tentando a todo custo absorver a vida e seus “espetáculos 

infatigáveis”. Se consegue? Tampouco posso ter certeza, pois incerta é a existência dos 

personagens. Mas na contramão da incerteza, certa é a escolha do filme documentário que traz 

o espetáculo da vida: Crônicas de um verão, de Jean Rouch e Edgard Morin, no qual se 

estampa a vida das pessoas “comuns” que viviam, em Paris, no início da década de sessenta, 

de forma poética e na forma do cinéma-vérité e de sua “ficcionalização” da realidade. 

Naquele período, a França enfrentava uma guerra contra a Argélia, que era uma de suas 

colônias e que lutava pela independência. Os produtores buscam, menos entender e mais 

compor uma cena que revela uma determinada cultura, no caso, a cultura parisiense. Os 

fazedores de filmes  mergulham com a câmera no universo escolhido e nos colocam no meio 

da cena e nos deixam tirar nossas próprias conclusões em relação aos “espetáculos” 

apresentados. 

Assim, como uma garota da roça muito curiosa e de olhar buliçoso, mergulharemos no 

universo do filme utilizando instrumentos da análise fílmica, bem como estudando seu 

discurso e sentido, numa tentativa de sua apropriação, a partir da imersão na tessitura da sua 

história, composta de narrativa e de seus elementos fílmicos, estabelecendo, assim, um 

diálogo com o audiovisual. Como se trata de um filme longo, a análise será de algumas cenas 

e do filme como um todo, evidenciando traços da técnica do cinéma-vérité. Para mim, como 

pesquisadora que adentrou esse documentário, não bastou ver Paris dos anos 60 ali na tela, eu 

tinha que ir ver com meus próprios olhos a cultura exposta na tela de Crônicas de um verão. 

Parti para Paris tentando entender a cidade, seu modo de viver e ainda que 51 anos depois 

daquele verão, e ainda que eu tenha ido num inverno, a estação de metrô, que aparece em uma 

das primeiras imagens do inicio do filme ainda estava lá, como se o tempo não tivesse 

passado. Paris é uma cidade quase que não tocada pelo tempo, no que se refere a sua 

arquitetura. Andando por Paris me lembrei das aulas do Professor Miguel Bordas sobre 

semiótica e sobre a alteridade, me lembrei, especialmente, dele nos levando para ler e ouvir 

Sampa, de Caetano Veloso, música que fala do encontro com uma cidade estranha, 
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desconhecida, e como o personagem vai, aos poucos, descobrindo os signos que a compõem e 

assim, no final, ele canta “que os novos baianos passeiam na sua garoa, os novos baianos te 

podem curtir numa boa”. Dediquei-me, então, a essa experiência semiótica de compreender a 

cidade e seus signos, ainda sabendo que a cultura está em constante movimento e se 

modificando a partir da vivência de cada habitante e suas relações sociopolíticas e culturais. 

Mas nem por isso a Paris da contemporaneidade se distanciou da Paris das crônicas daquele 

verão do filme. Pude sentir em muitos momentos a mesma brisa, a Place de la Concorde 

continua bela e intocável e eu quase que podia ver Marceline caminhando perto dela e falando 

consigo. As pessoas, franceses e estrangeiros, continuam tentando ser felizes dentro de seus 

trabalhos, da sua vida cotidiana. Mas eu acho que estou adiantando muito o filme... 

 
4.5.1 A crônica de um verão de Rouch e Morin 

 
O som de uma sirene intensa e aguda entrecorta o céu de poucas nuvens, a quem ela 

estaria chamando? O que ela significa cotidianamente? Aqui no filme, estaria nos alertando 

para o início? O começo de um ritual? O ritual da vida cotidiana?... Em seguida, observamos, 

num plano geral, as pessoas saindo e entrando do Metrô, como em qualquer cidade, país, que 

tem metrô. As imagens trazem o cotidiano que poderia ser de qualquer grande cidade, mas as 

cenas são de apenas uma cidade, singular, seu tempo e espaço, suas pessoas que trafegam 

ensimesmadas, caminhando para escrever seu próprio dia. Uma voz off corta a cena. É a voz 

de Jean Rouch anunciando que “esse filme não foi interpretado por atores, mas vivido por 

homens e mulheres que deram momentos de sua existência a uma experiência nova do cinema 

verdade”. Isso dito, enquanto pessoas passam pela tela e seguem em variadas direções, 

deixam a interrogação: para onde irão? Trabalho, compras, busca de emprego, diversão, 

escolas, nunca saberemos... Com exceção de alguns, escolhidos para mostrar um pouco de 

suas vidas, de seus sonhos, de si e de como é viver no nosso mundo. A esses escolhidos, 

assim como aos diretores, eu denomino de personagens dessa cidade chamada Paris.  

Para quem conhece o cinema de Jean Rouch vai perceber que essas nuances são 

princípios do tipo de cinema anunciado no inicio do filme: o cinéma-vérité. Criado por ele 

como homenagem ao cinema de Flaherty e ao de Vertov, o Kinopravda e que não  é gratuito 

ou sem propósito o que assume: “Eu sempre digo que tenho dois ‘ancestrais totêmicos’, Dziga 

Vertov, o teórico visionário e Robert Flaherty, o artesão poeta” (Rouch apud Da-Rin, 2006, 

p.108).  Rouch passeia por um cinema feito por fatos reais, por poesia, e por que não dizer, 
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por suas visões. Esse é o cinema de Rouch, uma busca pelo cotidiano, uma busca em flagrar e 

dar sentido a esse cotidiano. Quer seja o de Paris, quer seja o da África e suas cerimônias, a 

câmera vai registrando as relações sociais apresentadas, veladas, desveladas, imaginadas. Um 

cinema que traz para a vida a poética da ficção e que conserva, como afirma Morin (2003, 

p.3) em Crônicas de um filme, “a autenticidade da vida tal como vivida”. 

E assim é feito Crônicas, que tem como diretores Edgard Morin e Jean Rouch. O filme é 

um pouco da aspiração dos dois que convergem e divergem ao longo das filmagens. Em uma 

coisa o etnógrafo e o sociólogo, respectivamente, concordavam: queriam saber sobre a vida de 

quem vivia em Paris, em 1960. O filme que fala do verão durou muito mais que uma única 

estação, mas quem se importa? A época em que escolhem fazer o filme, não por coincidência, 

é a época em que as câmeras ganham leveza, com um bom gravador de voz acoplado, o que 

permite um som sincronizado à imagem e uma boa qualidade de som direto, filmar de forma 

pouco mais discreta, chegar mais perto de quem se está filmando, ousar movimentos com a 

câmera, outros enquadramentos, e por que não dizer, outra forma de fazer e viver o cinema e 

extrair a sua verdade. 

Morin e Rouch mostram nas cenas e em seus escritos posteriores que as pessoas, os 

personagens, foram convidadas a falar sobre o tema de forma espontânea, da forma como elas 

gostariam que fossem suas vidas. E assim foi... 

 
Voltando às cenas... 

 
 Saindo das ruas e do aglomerado de pessoas, entramos num apartamento onde 

Marceline, Rouch e Morin conversam. A câmera é focada inicialmente nos três, num plano 

inteiro, deixando poucas pistas sobre o ambiente, aparece apenas um pedaço da mesa baixa de 

centro de sala, intercalada a isso, temos, por vezes, um grande plano no rosto de quem está 

falando. Numa leitura dos indícios, a cena selecionada é o final de uma refeição, seguindo as 

evidências das garrafas de vinho abertas, de já estarem tomando café e fumando cigarro. Os 

dois falam sobre o que vai ser o filme, e sobre o que nem eles sabem o que será... Comentam 

sobre o fato de estarem filmando pessoas que representam a própria vida e da dúvida se 

conseguirão certa naturalidade nas cenas. Eles explicam que querem saber como as pessoas 

vivem, o que elas fazem na vida e anunciam em suas falas que Marceline é a primeira 

entrevistada. Esta, por sua vez, fala um pouco do seu trabalho e do quanto não gosta dele por 

ser desinteressante. Marceline, de certa forma, vai ser a personagem que compõe uma espécie 
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de espinha dorsal do filme. Um plano geral do seu rosto descrevendo seu trabalho e seus 

sentimentos, nos deixa ler as mudanças na sua emotividade. Marceline é um personagem que 

aparece em muitas cenas, do início ao fim, e embora inicialmente fale de uma suposta 

timidez, passeia sem desinibição pela tela. Na cena seguinte ao apartamento, ela aparece na 

saída do prédio e fala sobre a indeterminação do dia, o não saber do futuro: “Penso que nunca 

sabemos como será o dia seguinte... Acho que a aventura está a minha espera...”. A frase dita, 

provavelmente, no apartamento, é editada tendo como imagem um travelling onde a câmera a 

segue de costas caminhando pela rua. Considerando a teoria de Martin, esse tipo de 

movimento de câmera indica que o personagem desempenhará um papel importante no filme. 

E ela segue, em busca do acaso? Talvez. A cena termina com a voz de Morin perguntando se 

ela iria às ruas para perguntar se as pessoas são felizes. Não temos a resposta dela, em voz, 

mas o próximo bloco revelará a questão... 

A próxima sequência do filme vai colocar duas das personagens na multidão, ou seja, 

imersas numa “grande sopa”, onde elas exercitam tanto o ser personagens quanto 

entrevistadoras; são papéis que se mesclam o tempo inteiro no filme e com outros 

personagens. A presença de certa autonomia é constante, e lendo os escritos e vendo trechos 

do próprio filme, nota-se que as cenas eram dialogadas entre os participantes, nada era 

imposto, ideias eram jogadas e modeladas com o concurso de todos. Tudo isso para se 

conseguir verdades na realidade filmada. “Mas e você, como você vive?” 

Como você vive se desenrola para uma pergunta aparentemente simples, dita por 

Marceline às pessoas que passam nas ruas de Paris: “Você é feliz?” Uma pergunta de sim ou 

não que não está predestinada a essa simplística dicotomia... Tudo isso começa quando, como 

já foi dito, Rouch e Morin fazem o pedido para que Marceline vá as ruas entrevistar pessoas. 

Junto com Nadine, elas saem em busca do que vai tornar-se um mosaico de respostas 

variadas. É a primeira cena que Nadine aparece, e, ao contrário de Marceline, que é 

formalmente apresentada, Nadine a gente vai descobrindo aos poucos e muito pouco. De onde 

ela apareceu? Isso é o que menos vem ao caso nesse momento, a entrevista toma a cena. 

As cenas do módulo “você é feliz?” variam de pessoas passando na rua, a entrevistas 

mais estruturadas e marcadas previamente. A composição é harmônica. Observar o como as 

pessoas categorizam o seu “ser feliz” é também observar que o filme também se encontra 

nesse lugar do meio. As pessoas evidenciam que vivem felizes e infelizes, dependendo a que 

área da sua vida estejam se referindo. Algumas poucas admitem essa felicidade na totalidade 

da vida. Algumas não querem participar. A câmera e microfone ainda intimidam. Entre 
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crianças, idosos, adultos, casais, a enquete vai seguindo, a câmera geralmente mostra o rosto 

do entrevistado em primeiro plano, evidenciando a fala e as expressões.  

A dinâmica do filme é de ir, pouco a pouco, apresentando os personagens em 

fragmentos, juntos, separados. É visível, entretanto, que ele toma como eixo básico alguns 

personagens: Landry, Jean-Pierre, Marilou, Marceline, Ângelo e Jacques e Simone Gabillon. 

Esses, como coloca Morin (2003, p. 39) “serão percebidos globalmente, através de uns 

poucos fragmentos de si”. Como dito, os fragmentos são dispostos entre cenas individuais e 

cenas coletivas, pois, no decorrer das filmagens, alguns personagens sentiram necessidade de 

se conhecerem, e, assim, alguns encontros foram realizados com todo o grupo, ou com dois, 

três personagens. Rouch, que costumava filmar na África, traz para cena os africanos que 

residem em Paris, imprimindo a sua marca no filme. 

Na mudança de cena, as engrenagens de uma de caixa de música e o som de uma 

música de dormir põem em suspensão a história. Preparação para outra sequência? Ângelo e 

outros dois personagens aparecem em cena e falam sobre a insatisfação no trabalho, na fábrica 

da Renault. É um grupo centrado na discussão de trabalho e vida, ficando claro que apenas 

dormem e trabalham, não tendo tempo para lazer ou outras coisas. São nove horas por dia, 

mas que não anestesiam neles a vontade de viver e de protestar a excessiva carga horária de 

trabalho. Em todo o filme o nome dos personagens não é colocado em legenda; é evidenciado 

em conversas, no inicio ou mesmo no final, a marcação são os rostos que apareceram em 

variadas cenas. 

O relógio toca e alguém acorda no quarto. É Ângelo. Sua mãe lhe traz o café, ele fuma o 

seu cigarro, veste sua roupa e é hora de ir para a Renault. O tempo do cinema nos revela as 24 

horas do dia dele. Do tempo de acordar a ida ao trabalho na fábrica, a caminhada no final da 

tarde pelas ruas frias de Paris, a chegada em sua casa e uma sequência de exercícios físicos. 

(toda essa dinâmica teria sido gravada num único dia?) E de novo no quarto, ele se prepara 

para dormir, a câmera o foca na cama, abrindo seu livro confortavelmente. Em seguida, 

somos transportados para a parte de fora da casa onde uma única janela de luz acesa, 

escurece. Está encerrado o dia do operário em exatos 8 minutos de tempo fílmico. Fica claro 

que a facilidade no transporte da câmera mais uma vez permite cenas tão naturalmente 

cotidianas, seguindo o personagem como uma extensão de seu próprio corpo, como se 

estivéssemos vendo pelo olhar dele, a rua, o quarto, a fábrica. Esse mesmo processo vai 

ocorrer com outros personagens ao longo das filmagens. A pergunta que fica é: Rouch, Morin 

e toda a produção do filme dormiram na casa de Ângelo? Ou utilizaram dos artifícios da 
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encenação, típicos dos filmes de Flaherty, para o registro de ações cotidianas? O espectador 

em sua leitura vai aceitar essa verdade do cinema como a verdade? Em meio a sua entrega à 

leitura das histórias, ele daria conta dos subterfúgios do cinema para apresentar a realidade? 

Na dinâmica impressa ao filme, tem-se um personagem novo a cada cena, tendo, na 

maioria das vezes, um personagem já apresentado com outro que surge pela primeira vez, mas 

que é tratado como um velho conhecido, nos colocando sempre no meio da história, como se 

conhecêssemos todos desde o início. Isso se torna uma boa estratégia de aproximação do 

espectador, pois ainda que o personagem esteja entrando em cena pela primeira vez, a 

naturalidade com que é apresentado, é como se estivéssemos presenciando conversas num 

grupo de amigos, onde, às vezes, chega um amigo do amigo e vai se entrosando. Do início ao 

fim, o filme segura a estratégia e a coerência da questão. A câmera mantém sempre a 

estratégia de filmar o grupo e depois o rosto de quem fala, ou, por vezes, de quem está 

ouvindo. 

Ângelo, por um pedido dele, conhece Landry e trocam experiências sobre a vida na 

África e o trabalho na Renault. Ângelo sempre coloca a sua insatisfação em relação à 

condição de ser operário e as condições nas quais vive um operário. É uma pessoa preocupada 

com as questões sociais em torno do mundo material e de sua representação. É uma figura que 

demonstra inquietação, e a câmera vai, de um lado ao outro, passeando entre os dois rostos. 

Landry fala pouco e explana sobre como é ser um africano na França, mas o foco desse bloco, 

sem sombra de dúvida, é Ângelo e suas questões sobre como a vida se constitui dentro do 

complexo sistema social.  Mas as questões relacionadas à África vêm à baila, algumas vezes, 

nas discussões.  Os filmes de Rouch já retratavam a vida dos povos africanos, seus costumes, 

suas tradições, seus rituais e sempre houve oportunidade de criar diálogos entre as culturas, 

ainda mais nesse período de 1960, quando a França ainda estava em guerra contra a Argélia, 

território francês que lutava por sua independência num conflito que durou de 1954 a 1962. 

As questões em relação à África vão sendo discutidas ao longo do filme, alguns colocam seu 

ponto de vista em relação à Guerra da Argélia, outros em relação a etnias, principalmente nos 

encontros coletivos. É um filme que fala de negros, brancos, franceses, estrangeiros, judeus e 

suas vidas na cidade de Paris. 

Nota-se, no decorrer do filme, que ele é formado por blocos, e não foi montado 

seguindo uma cronologia, e nem poderia, pois os blocos, apesar de se complementarem, são, 

de certa forma, independentes e cada um relaciona questões em relação à vida e as formas de 

estar nesse mundo. Pela mágica da montagem, o cinema pode brincar com as temporalidades 
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e reduzir, como disse Rouch (2009), onze horas de filme em uma hora e meia. O trabalho é 

um tema que vai estar presente o tempo todo nas discussões e nas cenas cotidianas, sendo 

determinante nas relações que constituem a vida e o estar no mundo de cada personagem. 

Seus desejos, suas angústias e até algumas de suas rotinas e seus trajetos são mostrados pelas 

imagens em movimento. Na fábrica da Renault, podemos ver o registro da câmera flagrando o 

cotidiano dos personagens,  pessoas que trabalham nove horas por dia, podendo olhar por 

alguns segundos aquele ambiente e alguns outros trabalhadores. 

Mary Lou é italiana e está há três anos na França, como ela diz, trabalhando bastante. 

Ela não está tão contente agora, já se acostumou com Paris, os primeiros meses sim, foram 

alegres e excitantes. É mais um personagem agitado com suas experiências, com sua vivência, 

com seus pensamentos. O cigarro  muitas vezes presente denota a inquietação. O rosto de 

Mary Lou, destacado no plano, parece exagerado em sua dor. Mas exagerado é o que ela 

demonstra sentir naquele momento. Em outro bloco em que aparece mais uma vez sozinha, a 

mesma depressão nos olhos, nas mãos, o mesmo cigarro inquieto; é uma personagem que vive 

a sua intensidade. 

Crônicas de um verão é um filme que explora as reações dos rostos dos personagens e o 

de Mary Lou não está longe da inquietação de Jean Pierre, quando este fala sobre sua vida e a 

falta de vontade diante de seu trabalho, suas frustrações, tampouco está longe de Ângelo ou 

mesmo de Marceline. Talvez as pessoas que passem menos inquietação no decorrer do filme 

sejam Morin e Rouch, os quais sempre se apresentam muito a vontade diante das câmeras. 

Mas é impossível não assumir que o filme é permeado de inquietações. Ser feliz, por acaso, é 

estar imerso em tranquilidade? Viver não é um estado de quietude e, nessa perspectiva da 

vida, como não evocar Guimarães Rosa (2009, p.334) através de Seu jagunço Riobaldo, em 

seu Grandes Sertões Veredas, quando diz que “o correr da vida embrulha tudo. A vida é 

assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.  O que ela quer da 

gente é coragem”.  E uma cena de tensão envolve Marceline e Jean Pierre, eles estão 

discutindo sobre o relacionamento e em dado momento, o braço de Marceline é posto na cena, 

uma numeração tatuada é evidenciada, mas isso só será explicado mais tarde.  

Juntar os personagens em um lugar público para discussões gerou cenas tensas e 

interessantes. Assim, do meio para final do filme, dois encontros são mostrados: um num 

ambiente fechado, o apartamento de alguém, talvez, e traz uma acalorada discussão sobre a 

guerra da Argélia, quando muitos exaltam seus pontos de vista e, no final do bloco, aparecem 

notícias dos jornais da época falando sobre essa guerra, como uma forma de ilustrar ou 
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consolidar a discussão. Em seguida nos é apresentado outro encontro que, desta vez, acontece 

ao ar livre, divertido, mas não menos tenso, quando a questão do Congo é trazida por Morin e, 

desde o início da cena, percebemos a presença de dois rapazes negros que não estavam no 

encontro anterior, um deles é Landry, Antes do anúncio do tema por Morin, o bloco começa 

com Marceline falando sobre desejos em relação a homens e de como foi bom quando dançou 

com um homem negro, gerando uma conversa  descontraída. Quando o tema é proposto, é 

como se voltasse à discussão anterior sobre a Argélia, mas dessa vez de forma mais branda. 

Se no outro encontro a câmera explorava o rosto de cada um dos participantes, dessa vez três 

a quatro personagens aparecem no enquadramento. Uma das personagens fala sobre a 

condição do negro na França e Landry fala sobre a solidariedade dos africanos e a raiva 

coletiva quando um país é maltratado por povos brancos. É nesse momento que Marceline 

fala sobre seu sentimento de solidariedade em relação aos judeus, tentando aproximar os 

sentimentos e Morin chama atenção para os números tatuados no braço de Marceline, e é 

nesse momento que ela explica a Landry e ao outro rapaz do Congo, bem como a todos da 

mesa, sobre o número do braço dela, informando que esteve num campo de concentração. 

Todas as pessoas da mesa estão surpresas e algumas chocadas. Isso nos leva a uma das cenas 

mais belas e representativas do filme: 

Uma cena em travelling, câmera posicionada à frente de Marcelline, enquanto ela 

caminha pelas ruas, tendo ao fundo a Place de la Concorde. A praça quase vazia parece não se 

importar com o que está acontecendo; isso dá um tom de beleza e força à cena. Ela caminha, o 

olhar no chão, por vezes para frente, e é como se estivesse caminhando sozinha. Fala do pai 

que ficou no campo de concentração dos nazistas. A câmera pega seu ombro e rosto de lado, 

caminhando, cantando baixinho por vezes, como se para si própria. Deixa a praça ao fundo. 

Agora aparece numa rua iluminada por trás, rua pouco larga, onde ela entra em uma espécie 

de estação, com teto, mas aberta. Nessa caminhada, Marceline marca bem a intenção de falar 

para seu pai, não mais com ela, não mais com o telespectador, nem com os diretores, mas com 

seu pai. Uma espécie de declaração misturada a uma despedida. A claridade intensa no fundo 

lhe deixa escura e, nisso, Marceline é uma espécie de sombra que caminha. O arco de entrada 

da estação por trás dela enche ainda mais de beleza a imagem. O fato de o filme ser em preto 

e branco cria certo mistério na cena, como se as coisas se ocultassem  nas cores ausentes, 

muito embora, paradoxalmente, tudo era muito  límpido. Como estabelecer, diante dessa cena, 

a linha entre ficção e realidade? Mais uma vez ela se apresenta de modo muito tênue, quase 

transparente. Assim, ficam na mente as palavras de Rouch de que “fiction is the only way to 
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penetrate reality”75 (apud WINSTON, p. 182), e a recíproca também é válida para o       

cinéma-vérité. 

E os personagens se preparam para as férias. Eis o que deu nome ao filme: o verão de 

1960 em Saint-Tropez,  que reuniu os personagens ampliando a convivência e os possíveis 

laços de amizades. Aparecem nas cenas sorrindo, brincando uns com os outros, Landry é 

colocado em evidência no início do recorte. Caminha com uma mulher de nome Catherine, e 

vai falando sobre a mística de Saint-Tropez e de como é conhecida, até mesmo, na floresta, no 

Congo. Ele está encantado e traça relações entre a África e o local em questão. Os rostos 

sempre em evidência, mas, no verão, o corpo em seus maiôs e os shorts também são 

evidenciados nos planos gerais. Eis os símbolos do verão. 

O filme segue com personagens falando sobre a superficialidade das mulheres de Saint-

Tropez. Eu diria que, nesse momento, temos personagens que foram agregados ao grupo e 

que pertencem a Saint-Tropez. É a primeira vez que crianças são trazidas a discussões sobre a 

felicidade na vida, numa bonita cena de Morin com dois meninos de 12 e 13 anos na praia. 

Nesse momento Landry entra em cena e enriquece o diálogo trazendo a visão do ser criança 

na África e ouvindo como é ser criança na França. Há uma espécie de cortina no ambiente em 

que estão, como uma tenda na praia, que deixa o sol passar pelas frestas formando um lindo 

mosaico no rosto de Landry e dos outros, enquanto eles contam com alegria as histórias. É um 

filme em que as belezas dos planos e seus enquadramentos fazem com que as cores não façam 

falta.  

As cenas escolhidas para representar as férias na praia foram as mais felizes, ainda que 

os personagens teçam suas reflexões acerca das questões que lhes afligem, as falas possuem 

uma leveza diferente das falas apresentadas em seus ambientes cotidianos, há um tom de 

alegria. O que é representado ali é um grupo, por que não dizer grande, de amigos se 

divertindo, os quais terão muitas crônicas para contar durante sua vida, quando se lembrarem 

desse verão. O bloco finaliza com as crianças cantando, alegres, por entre as rochas que 

haviam acabado de descer. E, nesse momento, o filme termina para os personagens, que os 

estão assistindo no Musée de L’Homme. E, neste bloco, Rouch e Morin levantam de suas 

poltronas e os espectadores são levados a acreditar, por instantes, que estão assistindo ao 

filme ao mesmo tempo em que os seus personagens também estão. Se for levado em 

consideração o tempo do cinema deslocado do tempo real, os espectadores sempre estarão 

                                                
75 Ficção é só um caminho para penetrar na realidade. (tradução nossa) 
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assistindo ao filme ao mesmo tempo em que os personagens, é só uma questão de mergulho 

no imaginário do filme. 

O bloco final revela, mais uma vez, a tensão que transpassou todo o filme, e que, foi 

suavizado nas férias, mas volta agora, na última reunião do grupo, com todos, inclusive as 

crianças, no auditório, para assistirem ao filme montado. Ao final, Rouch e Morin que sempre 

conduzem as reuniões, incita-os a opinar. E a discussão gira em torno da atuação, quando 

cada um falava de si próprio  e do outro. Muito interessante foi o fato de terem discutido 

sobre a questão da representação: se representavam ou não, quem e por que pareceu mais ou 

menos superficial, havendo concordâncias e discordâncias sobre esses e outros pontos de 

vista. As pessoas diziam suas verdades sem se importarem se agradavam ou não ao outro, 

como, por exemplo, Madame Gabillon diz que não gostaria de conhecer Mary Lou por julgar 

que ela se expôs demais, ao que Marceline contrapõe, ao afirmar que Mary Lou foi genial. 

Desse modo, o final retrata de forma nítida as diferenças dos personagens, que já eram 

evidentes em todo o filme, mas nesse momento se intensificam, seus preconceitos vêm à tona 

assim como suas satisfações. Morin fala inflamado sobre a representação de cada um, sobre o 

jeito de ser e sobre a montagem do filme. Por tudo isso, esse foi um dos mais ricos dos 

encontros mostrados. 

Comentando sobre impressões da projeção e sobre a reação dos personagens, Morin e 

Rouch vão saindo pelos corredores do Musée do L’Homme, e  a câmera segue na frente dos 

dois. Morin resume esse último encontro colocando que havia dois pontos: os que criticavam 

pelo personagem representar e os que criticavam pelo personagem ser muito verdadeiro. A 

partir desse entendimento, vêm as questões sobre as verdades do cotidiano e das 

representações da própria vida, o que leva Morin (2003, p.45-46)  escrever, após o filme, 

sobre o cinéma-vérité e a vida cotidiana:  

Cinema-vérité: isso significa que queríamos eliminar a ficção e nos aproximar mais 
da vida. Que queríamos nos inserir numa linhagem dominada por Flaherty e Dziga 
Vertov. Sem dúvida a expressão ‘ cinema-verdade’ é ousada e pretensiosa. [...] mas 
a vida é também teatro, é também espetáculo. Ou melhor (ou pior): cada pessoa só 
pode se expressar através de uma máscara, e a máscara, como na tragédia grega, 
tanto esconde como revela; ela se torna o orador, aquele que fala. Durante o diálogo 
todas as pessoas conseguiram ser mais verdadeiras do que na vida diária e, ao 
mesmo tempo, mais falsa.  

Assim, a questão da verdade é absorvida no cotidiano, mantendo suas várias facetas. 

Em determinado momento, os dois começam a andar em círculos pelo corredor, como se isso 

fosse resolver a questão. Eles falam sobre os personagens e a vida, a realidade e a ficção e, em 
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um plano geral, vão sumindo pelo corredor do Museu do Homem, e, num corte, se despedem 

já na rua. Seria uma representação? 

Escuta-se a uma música, uma espécie de uma canção de ninar, e a voz de Marceline 

perguntando ao fundo, algumas vezes: “Você é feliz?” Enquanto isso, a câmera fazendo um 

travelling, segue Morin por trás, caminhando pelas ruas molhadas até sumir por entre as 

pessoas, por entre as letras dos créditos. Com isso, percebemos que voltamos, como no início 

do filme, às ruas de Paris e sua dinâmica. A chuva deixa claro que o verão terminou, mas as 

crônicas, ah, essas ficaram... 

 

4.6 INSTANTÂNEO TRÊS: O FILME DOCUMENTÁRIO NUMA SALA DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE ARTE  – POSSIBILIDADES 

 

A disciplina era de estágio, e tinha nome e sobrenome: Metodologia e Prática do Ensino 

de Desenho e Plástica. A experiência foi ser professora substituta na Faculdade de Educação 

da Universidade Federal da Bahia por quatro anos (2006-2007) e (2010-2011). Eu tinha em 

minha sala estudantes de final de curso Desenho e Plástica, professores, que, em poucos 

semestres, sairiam para ocupar seus lugares nas aulas de arte das escolas. Ao todo, foram oito 

semestres de trabalho e, em quase todas as turmas, usei a metodologia do escrever 

audiovisualmente, pensando numa formação de professores mais próxima das tendências da 

contemporaneidade. Inspirei-me nas reflexões de Ildeu Coelho (2006, p.60) quando fala de 

universidade e formação de professores, como no excerto seguinte: 
[...] a construção de uma outra escola, verdadeiramente formadora de seres 
humanos, de sujeitos da cultura, do saber, do pensamento, dos sentimentos e da 
ação [...] (isso) exige um professor que a cada momento se faça trabalhador 
intelectual, alguém que pensa, compreende e trabalha para transformar a sociedade, 
a cultura, a educação, a escola, a universidade, a formação, o ensino e a 
aprendizagem; alguém que trabalha, não com saberes mortos, acabados, e prontos, 
a serem aceitos e consumidos, mas com saberes vivos, instigantes da inteligência, 
da imaginação e da sensibilidade de docentes e discentes. 
 

 A partir da necessidade de pensar numa formação docente que contemplasse a 

dinâmica das mudanças cotidianas e as dimensões da vida vivente, considerei que o cinema, 

numa sociedade que produz cada vez mais imagens no dia a dia e cada vez mais as consome, 

fosse um elemento desafiador para traçar diálogos sobre a formação profissional. Como a 

disciplina trabalhava com metodologias de ensino e aprendizagem, a prática de leitura e 

escrita do audiovisual se aproxima dos instrumentos das metodologias de ensino e 

aprendizagem, principalmente, no que diz respeito ao planejamento e à pesquisa, 
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possibilidade do exercer docente como pesquisador de sua prática e sabedor do seu cotidiano. 

Como nada que diga respeito a gestos humanos é simples, algumas questões vão surgindo: 

Será que quem não tem uma prática cotidiana de assistir a filmes pode criá-los? É possível 

empreender leituras e escritas do audiovisual relacionadas à formação docente em dezessete 

semanas de aula? A formação acadêmica dá conta disso? 

 O cinema na Educação e a prática de ver filmes adentrou a escola  há muitos anos, a 

leitura mais apurada de elementos do audiovisual, ou seja, a leitura fílmica ainda não é de fato 

muito utilizada em sala de aula. E se a leitura do audiovisual não faz parte do cotidiano 

escolar, a escrita audiovisual é ainda mais tímida. Há, entre muitos professores, o mito da 

dificuldade de manusear os equipamentos, ou o medo de quebrá-los. Entretanto, há também 

entre muitos professores o desejo de entender como trabalhar com a leitura e escrita do 

audiovisual em sala de aula. Isso ficou bastante evidente nas aulas aos professores cursistas 

do Projeto Salvador, já mencionado anteriormente. Se a contemporaneidade é promotora da 

festa da imagem em movimento, por que não aproveitar a sua dimensão educacional? Mônica 

Fantin (2011, p.115) com base nos estudos de Rivoltella, nos apresenta a “validade alfabética, 

cultural e educativa” do cinema nos espaços educativos: 
- Alfabética ou instrumental: compreender a aprendizagem da gramática e sintaxe da 
linguagem da imagem audiovisual ou cinematográfica. Tanto no sentido do 
consumo quanto no da produção; 
- Cultural: reconhecer o cinema como expressão cultural própria do nosso tempo, 
junto com a arte e a literatura e seus juízos estéticos e críticos; 
- Cognitiva: descobrir o cinema como espaço de pesquisa histórica voltada para a 
realidade política e social contemporânea. 
 

 Além do mais, o audiovisual pode ser visto como uma possibilidade de se trabalhar 

com as muitas práticas educacionais e a diversidade de conhecimento que emergem na sala de 

aula: os instituídos e obrigatórios e os que os estudantes trazem a partir de suas próprias 

vivências. A dimensão psicológica e a potência criadora provocada pela leitura e escrita do 

audiovisual também são fatores fundamentais para justificar a inclusão do cinema no 

movimento de ensino e aprendizagem nas salas de aula. E, como enfatiza Fantim (2011, 

p.117-118) 
Devido à riqueza potencial e formativa do cinema, essa dimensão do recurso é 
inevitável, pois faz parte da natureza de sua inserção na escola, mas o problema é 
quando o cinema se reduz a isso no espaço formativo, como ocorre na maioria das 
vezes. E é nesse limiar entre o uso “escolarizado” que restringe o cinema a um 
recurso didático e o uso do cinema como objeto de experiência estética e expressiva 
da sensibilidade, do conhecimento e das múltiplas linguagens humanas que podem 
inspirar outras práticas escolares que situamos a importância de redimensionar o 
caráter instrumental do cinema. 
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 Assim, começamos a pensar na formação do professor, no nosso caso professor de 

desenho e artes plásticas, que descobrisse a importância da adoção do audiovisual em sua sala 

de aula, não como recurso ou instrumento para ilustração, mas como fundante no olhar amplo 

e aberto na atribuição de sentidos, na leitura e produção dos instantâneos que os espetáculos 

cotidianos dos espaços educacionais oferecem. 

Mesmo receosa, senti que tinha diante de mim uma oportunidade ímpar, pois, as Artes 

Plásticas se constituem em uma área muito propícia à experimentação de leituras e escritas do 

audiovisual. Trabalhando com uma turma de estudantes de Licenciatura em Desenho e 

Plástica, a proposta de fazer um vídeo documentário foi inicialmente vista com pavor, medo, 

dor, nos quatro semestres em que estive como professora da disciplina de metodologia. Todos 

pensavam em superproduções, em filmes tipo os de Hollywood, em não saber tratar as 

imagens, cores, formas, enquadramentos. Apesar dos estudantes estarem a alguns semestres 

vendo quadros nas disciplinas da Escola de Belas Artes, o exercício de leitura de obras em um 

contexto sociopolítico e artístico cultural parece que ficou esquecido na formação. Com o 

desenrolar de nossas aulas e a prática de ver filmes, entender sua linguagem, atrelar a isso as 

experiências de história da arte e seus quadros e as similaridades na criação das cenas, seja 

pela cor, pelo enquadramento, pela distribuição de elementos na cena, conseguimos, pouco a 

pouco, o afastamento do medo em relação à escrita do vídeo. Dediquei, a cada semestre, uma 

aula só para leitura de curtas e trechos de filmes, para entendimento da linguagem 

cinematográfica, e em outra aula eles podiam manusear o equipamento, pensar num esquema 

de filmagem, gravar as cenas. E era nessas duas aulas, de apropriação dos dois principais 

elementos do audiovisual: enquanto linguagem e enquanto técnica, que os futuros professores 

perderam o medo de produzir e utilizar a leitura e escrita do audiovisual nos espaços 

educativos. Perde-se o medo de fazer certas coisas, tendo oportunidade de fazê-las, com um 

processo que conduza às facilidades de tal empreitada e dialogue sobre as dificuldades 

encontradas, numa proposta de superação destas limitações.  

 Como os vídeos são produzidos no final do semestre e o convite para fazê-lo vinha no 

início, a proposta era começar a pensar num assunto, percebê-lo em nosso cotidiano de sala de 

aula, ou encontrar questões relevantes, no decorrer das discussões dos textos ou das visitas às 

escolas, ou nas microaulas, enfim, a proposta era achar um tema instigante, que os 

incomodasse, que eles quisessem trazer à tona para discussão. Como a turma sempre foi 

pequena, uma média de oito a quinze estudantes, trabalhamos juntos na produção de um vídeo 

que traduzisse o desejo de todos, e isso nem sempre foi fácil, visto a heterogeneidade das 

turmas que continham estudantes em diversos níveis: alguns já lecionavam, outros nunca 
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tinham pisado em uma sala de aula, alguns estavam em sua segunda graduação, outros que 

não pretendiam ensinar. Contudo, esse exercício de produzir um vídeo em uma sala tão 

complexa sempre foi muito desafiador e rico pelas discussões geradas no processo e pela 

troca de conhecimento de cada um. Vou relatar algumas das experiências sem determinar o 

semestre, visto que elas podem ser entendidas sem a necessidade de uma sequência, e uma 

experiência acaba por se aproximar de outra. 

A cada semestre, um tema sobre o ensino de arte foi pensado, discutido, pesquisado, e 

os mais diferentes temas foram entrando no foco do documentário dos estudantes de Desenho 

e Plástica, que lançaram mão da entrevista, depoimentos, animações, encenações: em um dos 

semestres eles convidaram dois professores da própria universidade, Roberto Rabêllo e 

Ricardo Biriba, para falar sobre a sua formação e suas experiências como professores de arte, 

todos os estudantes da disciplina foram os entrevistadores. Colocamos três mesas formando 

um U onde sentamos juntos, alunos e professores convidados. Os professores, que tinham 

sido contemporâneos em sua graduação, voltaram ao passado e contaram como havia sido o 

fim da graduação, atividades que participaram juntos, a trajetória do início da profissão e o 

que os levaram a se tornarem professores. No compartilhar das histórias, a timidez dos alunos 

foi se diluindo, a presença da câmera foi-se naturalizando, a qual passou a fazer parte do 

ambiente como uma cadeira ou uma mesa, e eles foram se aproximando mais dos professores, 

fazendo perguntas e se apropriando das experiências destes para finalizar a graduação e iniciar 

a vida profissional. 

Em outro semestre, a escolha foi a discussão acerca “do legal ao real na educação”.  

Essa turma que teve como ponto de partida a LDB e os PCNS identificando e questionando o 

que esses documentos oficiais falavam sobre o ensino da arte e de como isso impactava o 

cotidiano escolar. Os estudantes que já trabalhavam como professores, trouxeram notícias de 

que quase não viam acontecer o que estava previsto nos documentos acontecer; nas visitas da 

turma às escolas, o olhar atento para encontrar práticas que pudessem estar de acordo com os 

PCNs. E assim planejamos a forma como essa história poderia ser contada. Escolhemos uma 

sala com filtro na janela e exploramos a iluminação das lâmpadas e com um grande tecido 

preto e outro azul produzimos um fundo com uma cadeira na frente. Alguns estudantes que já 

ensinavam, gravaram seus depoimentos, outros falaram da sua expectativa em entrar em sala 

de aula. Intercalado os depoimentos, foram incluídas pequenas representações de situações 

vividas em sala de aula. Um documentário, sem dúvida, com um tom de humor. Quando 

verificamos o material gravado para uma posterior edição, nos divertimos muito com as 

cenas. O ver-se na tela produziu autocríticas e muitas risadas, e o riso de satisfação provocado 
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por um trabalho feito em equipe, em sala de aula, que teve em comum a profissão escolhida. 

Um dos alunos dessa turma, que voltou a ser meu aluno na segunda disciplina de estágio, 

contou que fez um festival de vídeo com celular em sua turma numa escola pública, cujo 

sucesso foi tão grande que toda a escola quis participar, virando, então, um projeto de todos, 

garantindo uma aprendizagem mais divertida na escola. 

Mais um semestre, mais um vídeo. A turma demorou a se decidir, as ideias divergiam, 

então resolvemos utilizar fotografias de obras de arte produzidas pelos estudantes junto a de 

outros artistas. Essa era uma turma que contestava a importância da arte na educação. A 

leitura do texto de Ernest Fischer, A necessidade da arte e de João Francisco Duarte Jr., Por 

que arte educação? foi importante para a produção do vídeo. Essa turma, teve o vídeo editado 

completamente, uma vez que era mais fácil trabalhar com fotografias. A foto não tem cortes, 

era escolher a sequência e as palavras que traduzissem o “Para que arte-educação?” que 

acompanhavam as fotos e colocar de fundo uma música para ajudar a dar o ritmo da 

apresentação dessas fotos que desfilavam com as palavras pelos nossos olhos. A realização 

desse vídeo serviu para discutirmos muito sobre a importância da arte e do professor de arte 

na formação do ser humano, enquanto escolhíamos as palavras que definiriam a arte na 

educação. Na escolha das imagens percebemos a importância de escolher o artista para cada 

idade a ser trabalhada e a intencionalidade da aula. Pesquisamos bastante na internet e nos 

livros. Procurei abordar sobre a importância da escolha de imagens com boa definição para 

que o leitor pudesse fazer uma leitura do casamento entre a imagem e a palavra, para que elas 

dialogassem, buscando assim um equilíbrio visual na experimentação estética do espectador. 

A perspectiva de escolher o que colocar ou não colocar cria similaridade com o próprio 

planejamento das aulas: que duração? O que colocar? A síntese é necessária para ambos os 

casos. Postamos no site do youtube imediatamente e recebemos muitas visitas, o foto-vídeo 

ganhou um link em, pelo menos, dois sites de arte e serviu para compor a apresentação de 

monografia de uma estudante de Ecologia em São Paulo. 

Em outra turma foi diferente. Não tendo uma aula para elaborar um tema e um esquema 

do filme, aproveitei os fantoches de uma aluna que eu pedi para a aula daquele dia, levei 

também alguns bonecos de pelúcia e eles criaram, na hora, a história. Na improvisação, eles 

discutiram temas relacionados à arte educação sugerindo situações próprias das relações de 

ensino aprendizado com os bonecos. Enquanto um grupo desenvolvia, o outro cuidava da 

filmagem e depois trocavam de posição. Experimentamos sempre os planos e as 

intencionalidades, o cuidado com a cena, a posição da câmera, os barulhos que poderiam 
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interferir nos sons a serem capturados. Sempre cuidamos, na gravação do vídeo, dos detalhes 

e sempre estivemos atentos à escrita do audiovisual para o outro, o espectador desconhecido. 

 Quando os estudantes entravam em contato com os programas, a câmera de vídeo de 

tamanho médio e os programas de edição dos mais básicos, a mística da criação do vídeo era 

desfeita. No trabalho de produção em grupo, puderam conhecer melhor cada colega, e um 

pouco mais sobre sua futura profissão. Infelizmente, o semestre quase sempre acabava antes 

da edição completa dos filmes, ficando muito material para ser editado e postado na internet, 

para que outros pudessem ver os vídeos e experimentá-los em outros espaços de formação, ou 

outra turma entender situações de um tempo passado, que pode ser presente. Com a última 

turma, de 2011.2, não foi possível experimentar a metodologia do cinema por conta de outras 

demandas que foram aparecendo, no decorrer do semestre, como uma exposição de arte e 

pesquisa em outros espaços educacionais. 

Ainda que essa experiência tenha sido realizada num curso de licenciatura de 

professores de artes plásticas, qualquer outra licenciatura pode e deve estar aberta a 

possibilidade de trazer para seu currículo as experimentações com o filme documentário, na 

perspectiva de leitura e escrita. Diante disso, alguma contribuição se coloca na perspectiva de 

repensar os cursos de formação, para que esses possam se aproximar do mundo em que se 

está vivendo. Nossa experiência nos apontou para a  necessidade de pedagogias flexíveis e 

abertas à discussão das variadas temporalidades para que contemplem as dimensões do tempo 

em que estamos, no  qual o real e o virtual se misturam e tornam-se tempo único. 

Considerando que, conforme Barbosa, “o cinema faz parte da realidade social contemporânea 

e, como parte irredutível do social, constitui uma dimensão pela qual os homens constroem a 

percepção de si mesmos e do mundo” (BARBOSA; CUNHA, 2006, p.56), faz-se mister que 

essa percepção possa e deva ser experimentada nos espaços de aprendizagem. São percepções 

que podem vir a construir certo olhar mais crítico, mais autônomo em relação ao indivíduo e à 

sua condição de estar no mundo. 

A câmera traz a possibilidade de ser o objeto de cristalização da história/memória de 

cada um, de uma cultura, de pequenos e/ou grandes grupos, trazendo uma dinâmica de troca 

de vivências que implica em conhecimento de si e do mundo, e, consequentemente, de um 

indivíduo mais comprometido em relação à dimensão sociopolítica e cultural. Atrelado a isso, 

apresenta-se a importância de se entender a linguagem própria do cinema, planos, 

enquadramento, cores, etc., que induz a sentimentos, aproximações, rejeições, que são 

gerados, muitas vezes, por estratégias de escrita imagética e interpretado pela própria história 

de vida do indivíduo. O entendimento dessa linguagem coloca o “leitor” mais inteiro, ou seja, 
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mais consciente, diante do texto fílmico, sem, contudo, perder o encantamento que o cinema 

produz. 

Nunca é demais enfatizar que o cinema documentário, mediante sua leitura e escrita nos 

processos educativos, colabora na construção de um ‘olhar sensível’, pois como pude 

perceber em minhas experiências na formação dos professores, a partir da leitura dos detalhes, 

as mensagens contidas nas imagens vão se modificando à medida em que ocorre uma maior 

intimidade com o exercício imagético. Uma vez aguçado o olhar, as percepções da realidade 

dinâmica em que vivemos também tomam outras formas. A postura em relação às relações 

socioculturais são modificadas a partir da decodificação de mensagens que poderiam passar 

despercebidas, assim como uma posição mais crítica em relação ao mundo, em relação a vida, 

é estabelecida. 

Concluindo esses instantâneos, (re)afirmo que é possível trabalhar o cinema 

documentário nos espaços educativos, e que a leitura e a escrita de documentários podem vir a 

ser uma interessante forma para se trabalhar com imagens, com sons, palavras, culturas e 

histórias e as derivações advindas disso tudo. Com eles, também, ficou perceptível  o que 

Miriam Leite (1998) coloca com muita propriedade: “a imagem não explica. Convida a recriá-

la e a revivê-la” (p. 41). Esse é um sentimento que deveria permear os trabalhos de leitura e 

escrita do audiovisual, pois uma vez que o convite para criar e recriar é aceito, a liberdade 

para  imaginar, criar, recriar, reviver realidades, histórias e culturas vai até aonde a nossa vista 

não pode alcançar. Por isso o nosso texto-convite é para o mergulho nas imagens em 

movimentos e com elas fazer parcerias e cumplicidades no universo educacional. 
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  Conclusão 

 

5  LUZ... CÂMERA... AÇÃO... CONCLUSÃO 
 
[...] é algo assim como descobrir que para voar com o pensamento o homem 
inventou o cinema. (AVELLAR, 2002, p.8) 

 

Uma menina passa pelo mundo de mãos dadas às do cineasta... 
 

Assim, a menina atravessa página por página e chega ao fim. Hora de colocar as 

famosas três letrinhas que diz ao espectador que pode levantar e ir sonhar lá fora. O mundo o 

espera com toda a impregnação de imagens, de sons, enfim, de audiovisual, para trocar 

impressões, sensações, silêncios, barulhos e falas. A menina segura com mão firme a do 

cineasta; foi um longo passeio o que fizeram. A conclusão não passa de um exercício 

polifônico, e ela está, assim, impregnada por todas as falas que ouviu, leu em imagens e 

letras, nesses últimos anos. Olha o futuro, mas o que está por vir? Quem sabe?  

No fim, percebo que gostaria de ter conversado com Jean Rouch, mas ao mesmo tempo 

percebo que dialoguei com ele por toda a tese, e quem dirá que não? Desde que conheci 

Rouch nas aulas de Temas Contemporâneos em Comunicação – Cinema Documentário, com 

o professor José Francisco Serafim, a transgressão do fazedor de filmes me arrebatou, quer 

seja pelos temas, pela forma de tratar a realidade, pela forma de ver o mundo, pela forma de 

enredar a ficção ao documentário. Se Humberto Mauro tão magistralmente emaranhou o 

documentário à ficção, tendência que foi seguida pelos fazedores de filmes do Cinema Novo, 

Jean Rouch, alguns anos mais tarde, faz o contrário com a mesma maestria. Percebo, no 

decorrer de toda essa história, que os filmes de ficção sempre terão sua cota de realidade e 

verdade e os filmes documentários sempre terão sua cota de ficção. E a vida também não? E 

sendo tocada por essas ousadias, a vida segue buscando o equilíbrio. E é de se pensar que 

precisamos sempre de um pouco de um e de um pouco de outro para seguir na lida, para tecer 

a nossa existência e para contribuir na transformação dos processos de ensino aprendizagem 

em experiências significativas para o permanente desenvolvimento das crianças, jovens, 

adultos, enfim, da gente que tem na Educação um essencial ponto de ancoragem e precisa de 

procedimentos mais representativos da história produtiva das artes audiovisuais.   
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A menina, que segura na mão do fazedor de filmes documentário, chega ao tempo 

presente e se sente quase como no  “Contos de Natal” de Charles Dickens, história que leu em 

imagens em movimento e em palavras por toda a infância. Nele o personagem recebe três 

espíritos, no Natal, o do tempo presente, do tempo passado e do tempo futuro e viaja aos três 

tempos sendo levado com isso, a entender a sua vida. Nesse caso,  não era a vida da menina, 

mas a do cinema. Visitar o passado, considerando-o como um prisma de muitos lados, como 

foi feito a cada capítulo, foi imprescindível para entender a configuração do tempo presente 

do cinema na Educação, tanto na perspectiva de sua ausência nos espaços educativos, quanto 

sua presença nos projetos que hoje estão surgindo. E, assim, atravessando as épocas chega a 

hora de falar de um tempo presente, onde muitos instantâneos eclodiram e ainda eclodem, por 

e-mails, pela internet, por falas em congressos, por conversas informais, em redes sociais, 

essas notícias do presente, chegam como um presente de Natal para uma menina que quer ver 

premiada sua aventura pelo universo cinematográfico. 

E atenção... Gravando!!!...: 

Primeira sequência – Instantâneo quatro: Curta na Escola 

O site Porta Curtas, criado pela Petrobrás, existe desde 2002, e, em 2006, eles criaram 

o Curta na Escola, para que os professores pudessem utilizar os vídeos do Curta em suas 

aulas. As escolas públicas se cadastram e recebem DVDs com curtas brasileiros dos seguintes 

gêneros: animação, documentários, experimentais e ficção. O site possui pedagogos para 

auxiliar os professores em suas atividades. Como explicado no site, 

Aqui, professores cadastrados compartilham suas vivências em torno da utilização 
dos curtas em sala de aula através de comentários aos filmes, discussões no fórum e, 
principalmente, do envio de relatos de suas experiências com a exibição de filmes 
aos alunos. Tais relatos integram um grande banco de experiências educacionais, 
permanentemente aberto para consultas por todos.76 

O site disponibiliza os relatos dos professores como um grande banco de dados aberto ao 

público, bem como apresenta as estatísticas de utilização por área do conhecimento e níveis 

de ensino. Percebo que dos 388 curtas disponibilizados para os professores e as escolas, 202 

são de documentários, o que significa que é o gênero com mais representação nessa investida 

da Petrobrás. A área de conhecimento que mais utiliza vídeos em suas atividades é Artes 

Plásticas, seguida de Língua Portuguesa, Sociologia e Ciências Sociais entre outras. Os 

relatos são, muitas vezes, bem detalhados na ficha padrão do projeto. Eles expõem o filme 

utilizado, a área de conhecimento, o público, o objetivo da atividade, a metodologia e os 

                                                
76 Disponível em http://www.curtanaescola.org.br/ acesso em outubro de 2012 
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resultados. É um rico banco de dados para troca de atividades e análises sobre a utilização do 

cinema na educação. Percebo também que os filmes são tratados na perspectiva de suas 

histórias, a gramática audiovisual não é frequentemente trazida à tona nos relatos. Mas pelos 

dados do site, já são 3.024 escolas públicas que receberam os três DVDs da coleção Curta na 

Escola. Pouco a pouco, os filmes retornam para a sala de aula, e quem sabe a sua gramática 

também não se faça presente? 

Segunda sequência – Instantâneo cinco: Projeto Lanterninha 

O Projeto Lanterninha – cinema e educação em movimento - tem seu início no ano de 

2008, é apresentado como uma organização não governamental que tem o patrocínio da Oi, 

empresa de telefonia brasileira, através do Programa de Fomento à Cultura do Governo do 

Estado da Bahia - Fazcultura.  O projeto tem como objetivo, segundo informações do site, a 

exibição de filmes brasileiros para o público do ensino fundamental e médio de escolas 

públicas de Salvador e do interior da Bahia. Ainda segundo o site, 

Através da criação de cineclubes nas escolas o Lanterninha pretende formar público, 
tornando a experiência cinematográfica acessível a quem nunca foi ao cinema. O 
projeto evidencia ainda,  a necessidade de repensar o ambiente da escola tradicional 
criando maior diálogo do seu conteúdo com as novas linguagens da sociedade em 
que vivemos. Levando o cinema brasileiro para dentro das escolas, de forma 
sistemática, pretendemos criar condições para o desenvolvimento do pensamento 
crítico, o entendimento acerca das diferenças, e através da nossa cultura retratada 
nas telas, propomos aos jovens que fortaleçam noções de cidadania e identidade.77 

O projeto propõe  trabalhos com leitura e escrita de filmes documentários e ficção, entre 

Salvador e outros municípios baianos; somam-se 14 escolas envolvidas no projeto. Os filmes 

são assistidos e depois acontecem debates que discutem a história e a forma como ela é 

contada. Por vezes, os autores dos filmes são convidados para participar das discussões. O 

Lanterninha tem ajudado na formação de pessoas que começam a ler os filmes de outra 

forma, começam a se entrosar melhor com a gramática fílmica. O projeto vai além da leitura 

dos filmes, ele trabalha nas escolas com oficinas de escrita de filmes, documentários ou 

ficção, e os estudantes podem se aproximar e/ou se apropriar ainda mais da linguagem 

cinematográfica. No blog do projeto, há declarações dos participantes sobre o que mudou em 

sua visão de mundo a partir do contato com o projeto. Em relação a uma formação continuada 

dos professores que participam das discussões, ainda que não esteja explícita na página do 

projeto que visa mais os estudantes, o projeto possibilita aos professores a oportunidade de 

pensar em uma formação continuada e uma formação na pesquisa junto a seus alunos e alunas 

                                                
77 Disponível em http://www.projetolanterninha.com.br/main2009/capa/default.aspx acesso em julho de 2012 
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pautada no trabalho de audiovisual em sala de aula. E quem sabe quantos estudantes sensíveis 

à estética do filme irão surgir? 

Terceira sequência – Instantâneo seis: One in 8 Million 

No ano de 2009, o The New York Times, jornal de grande repercussão internacional, 

resolve inovar em suas notícias. Ao invés de explicitar o cotidiano da vida de pessoas 

famosas, opta por apresentar pessoas comuns contando as suas histórias extraordinárias. As 

pessoas são habitantes da cidade que dá nome ao jornal: New York, e o título do projeto é 

One in 8 Million – New Yorkers in Sound and Images78, o qual apresenta uma vez por 

semana, em som e imagem, como bem diz o título, 54 histórias das mais diferentes 

existências, que compõem como um mosaico esta grande pequena cidade. Sobre o projeto, 

Sarah Kramer79, da equipe do One in a 8 million esclarece:  

With One in 8 Million, we hoped to create a portrait of New York City as it 
constantly changes and evolves, personalizing what is often a city of anonymous 
faces. As many viewers have pointed out, the project draws from the traditions of 
oral history and narrative portraiture cemented by such greats as Studs Terkel and 
Joseph Mitchell. Our aim is to combine compelling photographs with singular 
voices to give our audience an impression of New Yorkers rather than a definition of 
New Yorkers.80 

E, assim, eles tentaram criar um retrato da cidade a partir de seus moradores. E eles 

conseguiram. Sobre a seleção das pessoas, dentro dos “8 milhões”, a equipe do projeto diz 

que deveriam ser pessoas que, principalmente, nunca tivessem aparecido no The Times e que 

falasse bem e tivesse um projeto de vida. Os vídeos de fotografia são curtos, mais que um e 

menos que quatro minutos, mas resumem, da melhor forma, as pessoas apresentadas, ainda 

que a vida não se resuma em minutos, no fim do filme pode-se ler um pouco mais sobre a 

vida do entrevistado. Considerando o primeiro vídeo para tomá-lo como exemplo, temos 

Joseph Cotton: The Grandfather, como eles o apresentam, e abaixo do seu nome podemos ler: 

“A frequent caretaker of his three daughters’ four young children, Mr. Cotton, 57, plays an 

active role in shaping their view of the world.”81 Apertamos o play e podemos ouvir sua voz 

contando as suas histórias, e enquanto ele fala de sua vida, pautado nos seus afazeres e 

                                                
78 Disponivel em http://www.nytimes.com/packages/html/nyregion/1-in-8-million/ 
79 Disponível em http://www.nytimes.com/2009/08/03/business/media/03askthetimes.html?pagewanted=all 
Acesso em janeiro de 2012 
80 Com One in 8 Million, nós esperávavamos criar um retrato de Nova York, e como ela  constantemente muda e  
evolui, personalizando o que é frequente numa cidade de rostos anônimos. Como muitos espectadores têm 
apontado, o projeto remete às tradições da história oral e retratos de grandes narrativas, cimentado por Studs 
Terkel e Mitchell Joseph. Nosso objetivo é combinar fotografias atraentes com vozes singulares para dar a nossa 
audiência uma impressão dos nova-iorquinos em vez de uma definição dos nova-iorquinos. (tradução nossa) 
81 No cuidado frequente de quatro crianças pequenas de suas três filhas, o Sr. Cotton, 57 anos, desempenha um 
papel ativo na formação de sua visão de mundo. (tradução nossa) 



189 
 

crenças como avô cuidador das crianças, fotografias de seu cotidiano com as crianças vão 

passando por nossos olhos. Dura três minutos  e quatro segundos e podemos perceber as 

múltiplas existências que quase não damos conta e de como elas fazem sentido nesse grande 

mosaico que é a vida e suas várias relações. Assim, dona de casa, vendedor, fotógrafo, o filho 

único, o veterano do Iraque, uma adolescente, a cuidadora de animais, entre outros sentidos de 

ser,  pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes idades, religiões, cores, passeiam 

pelas páginas da internet, contando seus desejos, planos, vontades, cotidiano. Cotidiano que 

fica público e nos leva a entender o dia a dia da cidade que não para. Além disso,  o vídeo 

revela suas micros e ricas culturas, que passam despercebidas nas voltas das horas que 

modelam  a vida de cada indivíduo, documentam a vida cotidiana de uma unidade, e não de 

um bloco, de uma tribo, como a percebemos geralmente; podemos, com o vídeo, adentrar 

ainda mais para perceber sua heterogeneidade. Temos, assim, a perspectiva de ver NY de 

outro jeito, não mais pelos filmes, mas pelas histórias das pessoas que ali habitam e que, por 

habitá-la, a constituem. E eu aprendo com o outro sobre uma vida diferente, nem melhor nem 

pior, mas diferente. 

Quarta sequência – Instantâneo sete: Memória em Vídeo da Educação na Bahia  

No dia 13 de junho de 2012,  recebi,  pela lista da Faculdade de Educação, a FACED-L, 

um e-mail do professor Nelson Pretto expondo o resultado da disciplina, que ele oferece 

desde o ano de 2011, “esses vídeos foram produzidos como parte da disciplina EDCC61: 

Memória em Vídeo da Educação na Bahia e do projeto Você é o que Compartilha, por mim 

coordenado e com apoio pelo CNPq.”82, a intenção segundo o professor é:  

No site geral do projeto poderão ser visto todos os vídeos que estão sendo 
produzidos e que queremos que sejam remixados para que surjam novos vídeos, 
constituindo-se naquilo que tenho denominado de "instauração de um circulo 
virtuoso de produção de culturas e conhecimentos" na escola (e na universidade). 

 Eu sorri ao ler essas palavras! Mais uma vez a Faculdade de Educação se apropria da 

escrita de vídeo para falar sobre temas da Educação. Professor e alunos foram em busca da 

história da educação na Bahia e fizeram registros em vídeos para contar essa história. Ainda 

segundo o e-mail de Pretto, já realizaram entrevistas com: “Iracy Picanço, Edvaldo 

Boaventura, Leda Jesuino, Amabilia Almeida, Roberto Santos, Silvestre Teixeira e Makota 

Valdina.” O vídeo brinca assim com a finitude  e a infinitude das existências, aprisiona no 

quase para sempre as experiências de vida de professores que dedicaram por muitos anos suas 

                                                
82 PRETTO, Nelson de Luca. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<anapta@ufba.br> em 13 de junho de 2012. 
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vidas à Educação. E deu, aos estudantes participantes da disciplina, e com a posterior 

divulgação a todos os outros estudantes e professores, um registro precioso da nossa história e 

a oportunidade de ouvir e interagir com a história dessas pessoas que têm muitas histórias 

sobre educação para contar. E a experiência pode ser um convite aos futuros professores para 

que também possam registrar em vídeo as suas histórias. 

Quinta sequência – Instantâneo oito: FIDÉ 

 Dentre as milhares notícias que passeiam a cada segundo pela minha página do 

Facebook83  em um dos dias de maio de 2012, uma me chamou bastante atenção: a chamada 

para o Festival Internacional do Documentário Estudantil, o FIDÉ - Brasil. Meus olhos se 

encheram de curiosidade. Imediatamente fui pesquisar e li que aquela era a primeira vez que o 

festival acontecia no Brasil. O FIDÉ, Festival International du Documentaire Étudiant, tem 

sua origem na França, desde o ano de 2008,  e como explicita o site ele tem a finalidade  de 

“Valorizar e difundir a produção documental realizada em escolas, universidades e cursos 

livres em todo o mundo.”84 E, o que eu acho mais importante na concepção do FIDÉ, é que 

não será uma mostra competitiva voltada a premiações, e sim uma vitrine ampla e 
diversa de trabalhos singulares, que fogem da formatação e padronização típicas dos 
meios tradicionais. Seu objetivo é apoiar e dar visibilidade ao trabalho de jovens 
realizadores, das escolas, universidades e outros centros de formação, promovendo a 
multiplicidade e a transversalidade das artes. Ao criar um espaço de debate, troca de 
experiências e colaboração entre o público, estudantes e profissionais, o FIDÉ ainda 
se revela um trampolim para a inserção de jovens realizadores no mercado de 
trabalho.85   

É um festival sem competitividade que este ano na França está em sua 5a edição, e 

espera um público de 700 pessoas. A edição brasileira fica responsável pela participação da 

América do Sul, mas os filmes serão exibidos também na mostra francesa. Uma festa da 

imagem em movimento que traz a possibilidade de estimular ainda mais a leitura e, 

principalmente, a escrita de documentários na educação e, o que é mais significativo em 

termos educacionais, a meu ver, não visa a um prêmio, mas o compartilhamento, troca de 

histórias, com pessoas de diferentes idades, em experiências dentro do âmbito das atividades 

educativas, afinal, é um festival para estudantes.  

Fade-out 

Logo após as notícias, uma voz em off certamente poderia estar dizendo: - Esta não foi 

uma seleção do melhor ou maior projeto, da melhor ou maior experiência, mas das notícias 
                                                
83 Uma rede social virtual 
84 Disponível em http://www.fidebrasil.lesimpatientes.org/apresentacao acesso em julho de 2012 
85 Também disponível em http://www.fidebrasil.lesimpatientes.org/apresentacao acesso em julho de 2012 
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que foram chegando sobre o que está acontecendo na contemporaneidade e foram mais 

marcantes dentro do universo da pesquisa de leitura e/ou escrita de cinema documentário na 

perspectiva de uma educação formal, não-formal, informal para a pesquisadora.  

E me resta dizer agora: Corta!!! 

Uma menina e um cineasta assistem a todas as cenas quase que sem respirar, estes 

foram instantâneos que os fizeram pensar no papel do cinema documentário na Educação 

numa perspectiva de presente. Presente, numa perspectiva de algo que se dá a alguém e que 

geralmente é uma boa surpresa. E diante das experiências a menina começa a pensar junto 

com o cineasta. O presente, como num meticuloso caleidoscópio, que trama cada quadro, e, 

sem repeti-los, vai nos oferecendo indícios de que o audiovisual, pouco a pouco, entra nos 

espaços educativos. E que, aos poucos, o documentário se faz mais presente na construção das 

identidades, das culturas, da vida cotidiana. É perceptível que, no presente, a educação 

audiovisual bate mais uma vez na porta dos espaços educacionais, e mais uma vez está sendo 

acolhida, e até muito mais do que já foi, pois como já foi dito, a revolução tecnológica tem 

contribuído muito para popularizar a produção dos processos de escrita e leitura do cinema. E, 

se no passado os documentários utilizados nos espaços educacionais, na grande maioria era de 

descobertas científicas, ou temas relacionados à ciência, hoje a vida das pessoas comuns, 

como pudemos ver nesses instantâneos, surgem para dialogar com os estudantes e 

professores, surgem, inclusive, por um tempo em que as pessoas se voltam para a significação 

da vida dos muitos outros que compõem as suas histórias, bem como a sua própria história. 

Podemos ver nos sites, tipo youtube, que as pessoas se lançam ao mundo, elas querem 

aparecer e como Caetano cantou, reafirmando Maiakovsky, “gente é para brilhar...” As 

indignações, alegrias, formas de viver, descobertas individuais, chegam cada vez mais pela 

rede. Vivemos quase que no paralelismo, e se faz a compreensão para o viver afinado com a 

época que a viver estamos. 

Sobre a implicação do uso do audiovisual nas  políticas educacionais, num olhar mais 

aguçado de menina, percebe-se que essas ainda tem sido modesta no uso da linguagem 

audiovisual  nos espaços educativos, pois num país que teve, no século passado, um instituto 

voltado para cuidar da educação audiovisual dos espaços educativos, o Governo ainda investe 

quase que em “presentes de grego” para as escolas públicas. O quase fica por conta dos 

presentes serem preciosos à Educação na contemporaneidade: são computadores, filmadoras, 

máquinas fotográficas, mas a relação deles com espaço educativo, por vezes, remete a poesia 

Ou isto ou aquilo de Cecília Meirelles, pois se tem computadores, não tem a instalação, se 
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tem a instalação, falta manutenção. Se tem câmera fotográfica, não tem um professor para 

usá-la, e se tem um professor para usá-la não tem câmera fotográfica, e por aí a poesia segue, 

com a pedra no meio do caminho de Drummond, na realidade de muitas escolas. Por outro 

lado, podemos ver nos instantâneos que há incentivo à leitura e escrita do audiovisual nos 

espaços educativos. Equipar um espaço de educação sem pensar, principalmente, numa 

educação audiovisual e numa formação continuada para os professores, não um curso rápido 

de como se usa uma câmera, mas formações/discussões que os provoquem a estarem em 

posição de pesquisador, é condenar os objetos à posição de obsoletos, trancados em um 

armário ou sala depósito. A formação de professores nas universidades precisa também 

incorporar as múltiplas leituras e escritas, para que seu currículo contribua para formar 

professores que vivam em estado de pesquisa que, além de prover a atualidade de sua 

formação, indique formas e ângulos diversos para ver o mundo, tendo o audiovisual, por sua 

presença cotidiana, como uma possibilidade decisiva para essas outras leituras. Falta aos 

cursos de formação de professores pautar suas leituras em outros suportes, entender que se lê 

e se aprende não somente na linguagem verbal, mas em tantas outras, incluindo-se aí o 

universo das imagens fotográficas em movimento e do filme que expressa sua edição. É 

indispensável construir processos de formação de professores que cuidem da apropriação da 

gramática audiovisual. De posse da gramática do audiovisual, o sujeito tem condições de 

entender que na leitura de um filme importa tanto a narrativa quanto a estratégia de 

composição da história, pois é desse conjunto que advém o tom da emoção.  Fazedores de 

filmes são grandes contadores de histórias, de sua cultura e das tantas outras que aparecem em 

seu caminho, e a menina e o cineasta voltando seus olhos para a produção, descobrem ou 

redescobrem o valor de propiciar procedimentos  produtivos nas escolas e demais espaços da 

educação, inserindo neles o movimento de trocas, tanto de insumos quanto de ambientes, 

espaço físico, internet e até TV escola. 

Deslizando pelos espaços educacionais, a menina e o cineasta entendendo que estes não 

se caracterizam apenas pela escola, ainda que em toda a caminhada se tenha dado ênfase a 

essa; propõem que a educação audiovisual seja experimentada, utilizada, apropriada em todos 

os espaços educativos de fato: em projetos de organizações não governamentais, clubes, 

museus, entre outros, ou seja, espaços de educação formal, não-formal e informal. 

Menina e cineasta visualizam as letras escritas por Manuel de Barros: “é preciso 

transver o mundo”. E para transver esse mundo é preciso transver a realidade, buscar a 

mágica que está na existência, nos acontecimentos infatigáveis, é preciso pensar em alçar 
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voos maiores nas salas de aula, para que a imaginação de cada um se desprenda das cadeiras 

fixas dos espaços educacionais e encontre sentidos para o que faz, para a sua experiência 

diária. Na troca de existências, re-existir dentro do que se é passa pelo conhecimento e 

respeito ao outro, e no abrir do livro das letras luminosas, a descoberta de existências, 

resistências, re-existências que compõe a nossa história e que pode ser dialogada, também, 

através de imagens. A vida da gente é assunto da educação. Isso que parece óbvio, não tem 

sido tão óbvio assim. Se o fosse, o cenário educacional seria mais turbulento, mais perigoso, 

mais arriscado e mais recheado de “flashs”.  

A menina e o cineasta se indagam se não é assim que advém a dimensão futurista da 

educação, que vive o presente e visita o futuro, tal qual o personagem de Dickens... Como o 

futuro é outro dia, e para ter outro dia é preciso cuidar dele e do presente, ter cuidado para que 

um e outro, futuro e presente ou o futuro do presente, o quando em cada um de nós e em nós 

todos convivam na dimensão do  físico e do ontológico-poético na voz de Vinícius de 

Moraes: 

Poética I 

De manhã escureço 

De dia tardo 

De tarde alvoreço de noite ardo. 

 

A oeste a morte 

Contra quem vivo 

Do sul cativo 

O oeste é meu norte. 

Outros que contém 

Passo por passo  

Eu morro ontem 

 

Nasço amanhã 

Ando onde há espaço: 

- Meu tempo é quando. 

(MORAES, 1998, P.394)  

 

Assim, meu caro leitor, deixo o futuro em suas mãos como o que você vai fazer com 

este nosso texto ou com o que ele poderia ter sido.  
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Ensaiando uma Cena Final, un C’est fini  

 

Pelas ruas de Paraty, aproveitando um evento de fotografia que acontece todo ano na 

cidade, vejo algumas pessoas gravando uma entrevista. Sorrio, - evento de fotografia tem 

sempre cinema, imagino. Aproximo-me e já vou reconhecendo Silvio Tendler, que estava ali 

gravando para o seu mais novo documentário sobre fotógrafos. É engraçado encontrar Silvio 

no fim da tese, pois foi o meu encontro com ele na concepção da pesquisa que me fez optar 

pelo documentário. Numa entrevista com Thomaz Farkas e Sérgio Muniz, ouvi e me contagiei 

com três pessoas apaixonados pela possibilidade do documentário. Consegui, olhando para 

Silvio e escrevendo as últimas páginas da tese, rever, em instantes, toda a trilha da minha 

pesquisa, e se eu acreditasse em destino diria que o encontro teria sido de propósito, uma 

trama pré-determinada. Como eu não creio e nem descreio fica tudo por conta do 

(in)determinismo histórico. 

Ele me apresenta ao entrevistado e no meio da conversa, com o riso de garoto que 

apronta, diz que eu ia fazer uma tese sobre ele, o que é verdade, mas o troquei por Jean 

Rouch, o que não é verdade. Eu argumento que eu estava trabalhando com as pessoas comuns 

e que ele só faz documentário sobre gente famosa. A verdade é que não o troquei por Rouch,  

e nem o inverso. Caminhei, ou pelo menos, tentei a companhia dos dois durante a pesquisa. 

O dia passa e no outro dia encontro com Silvio, mais uma vez, sentado ao ar livre na 

mesa de uma pizzaria,  esperando os entrevistados. Começamos a conversar e resolvo gravar 

com ele minhas perguntas finais de tese. Ele aceita, mas ainda insistindo que foi trocado por 

Rouch. Quem sabe um dia ainda me livre dessa acusação. Será que quero isso, ou me agrada a 

ponta de ciúme do colega (que se diz discípulo), de Rouch?  Por entre as conversas, inspirada 

em Crônicas de um verão, de Rouch e Morin, pergunto se ele é feliz, o que ele responde: Se 

eu sou feliz? Meu único projeto na vida é ser feliz, e, assim, descontraímos, e eu pergunto 

então o que ele acha de cinema documentário na educação. E ele prontamente me responde 

que não acredita em educação em educação convencional, ou como ele diz “tradicional”, e 

fala que vai me contar uma história: fui contratado para fazer uma conferência para 

professores para falar sobre o filme “Milton Santos” e daí falou (a pessoa que o contratou) 

daquela coisa ridícula que eu acreditava e você acredita que é: tem que usar o filme da gente 

para debater com os alunos! E as professoras me adoraram e adoraram o filme, eu contei 

minha história de cineclubista, contei minha estória com cinema, e de uma professora que fez 
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um filme com os alunos e que me influenciou, contei tudo. Então, um ano depois, essas 

professoras me procuraram e falaram que ‘iam inaugurar seis cineclubes municipais e 

queremos que você seja o padrinho, a gente ouviu a tua conferencia e gostou do que você 

falou mais a gente não quer passar filmes para os alunos, a gente quer fazer filmes com 

nossos alunos, a gente quer debater filmes, quer assistir juntos.’ E de propor em fazer filmes 

em sala de aula, ela propôs cineclubes, e aí elas criaram cem cineclubes em cem escolas e 

hoje são trezentas escolas municipais que juntam alunos, professores e funcionários para ver 

filmes, discutir cinema e fazer filmes. É muito mais importante, se é isso que você chama de 

cinema na educação, eu acredito, se sala de aula, o uso pedagógico do cinema, cada dia eu 

acredito menos, a menos que seja aula de cinema... 

Paro a câmera na hora em que ele arma mais um sorriso de garoto que apronta e me 

pergunta: acabei com tua tese, né?! Dessa vez eu abro um sorriso ainda mais largo e digo para 

ele que, pelo contrário, ele contribuiu para enriquecer a minha pesquisa, pois é justamente 

essa perspectiva de educação que estou defendendo, da leitura e escrita de filmes 

documentários nos espaços educativos, por professores, estudantes e quem mais chegar. 

E com as notícias do presente, eu festejo! 

E, assim, o cineasta, mágico fazedor de filmes, com olhar brincante me pergunta “você 

é feliz?” Ah, eu penso até em responder, mas prefiro interpelá-lo com a outra questão: “o que 

você acha do cinema documentário nos espaços educacionais?”...  

 

E agora é hora do letreiro com os créditos, e talvez possa se ouvir uma voz perguntando: 

 

“Você é feliz?” 

 

“O que você acha de cinema documentário na educação?”  

 

FIM  
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A SAÍDA da Fábrica Lumière. Direção: Louis Lumière. Produção: Auguste Lumière e Louis 
Lumière. 1895 (aprox.1min) P&B. Documentário 

CRÔNICAS de um verão. Direção Jean Rouch e Edgar Morin. Produção: Anatole Dauman, 
Estúdio Argos Films, 1961. (85 min), son., P&B. Documentário. 

JEAN ROUCH – Subvertendo Fronteiras. Direção: Ana Lúcia Ferraz, Edgar Teodoro da 
Cunha, Paula Morgado e Renato Sztutman. Son. Color. 2000. Documentário In :  Jean Rouch. 
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Cancelier,` Dominique Pinon, Maurice Benichou. França. 2001. 1 DVD (120 min), color. 
Comédia. 

 


