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Resumo 
O trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado em educação em andamento, 
que tem como objetivo principal investigar e sistematizar o uso do cinema 
documentário nos espaços educacionais, na dimensão do ver, apreender e fazer, 
(leitura imagética, apreensão e escrita imagética). Tendo como ponto de partida o 
mundo contemporâneo e o aumento da produção de imagens e suas implicações, 
viu–se, em conversas com professores, que o uso e a leitura de imagens nos 
espaços de educação, dentro de sala de sala de aula, ainda são pequenos; fora 
desta, a produção de imagens, quer seja por celulares ou câmeras fotográficas, e a 
leitura de imagens a partir do uso da internet, são grandes. Entendendo isso, vê–se 
a importância de se formar leitores críticos de imagens, assim, pensa–se que o 
cinema documentário, sendo um veículo de escrita e leitura de memória e história, 
é um exercício de leitura e escrita de culturas. A câmera vai 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 sociopolítico e cultural. Atrelado a isso está a 
importância de se entender a linguagem própria do cinema (planos, 
enquadramento, cores etc) que induz a sentimentos, aproximações, rejeições, etc, 
que são gerados muitas vezes por estratégias de escrita imagética e interpretado 
pela própria história de vida do indivíduo. Entender essa linguagem coloca o “leitor” 
mais inteiro, ou seja, mais consciente, diante do texto fílmico, sem perder o 
encantamento que o cinema produz. 
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  1.Introdução 

             

            O artigo refere-se a um recorte da pesquisa de doutorado em educação em 

andamento vinculada ao PPGE/FACED/UFBA e com apoio do CNPq que tem como 

objetivo principal investigar e sistematizar o uso do cinema documentário nos 

espaços educacionais, na dimensão do ver, apreender e fazer (leitura imagética, 

apreensão e escrita imagética). Esse recorte aborda algumas questões sobre o 

cinema documentário e suas leituras e escritas bem como sobre o seu uso nos 

espaços de educação. 

  

1.1.Imagens cotidianas 



  

            Uma câmera fotográfica na mão, um celular, um computador, a internet. 

Na rua, no restaurante, em casa, no trabalho. Tudo é motivo para criação de 

imagens. Assim, o mundo contemporâneo vive e se perpetua em instantâneos 

momentos flagrados por pessoas em seu cotidiano. Hoje em dia, em muitas 

culturas, o cotidiano também engloba o virtual e está sendo escrito a partir dele. 

Em segundos, milhões de imagens são produzidas no mundo. Crianças e jovens, 

principalmente, lançam mão de tal expediente muitas vezes por dia. Em alguns 

segundos eles fotografam, filmam, se divertem. 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 esta seja perdida 

entre           pendrives, cartões de memória, hds. 

            Andréa Barbosa e Edgard Cunha (2006, p.54,55) engrossam o caldo dessa 

conversa ampliando 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. 

  

            Ora, se a imagem é o centro das mais variadas manifestações, entende-se 

que essas escritas e suas respectivas leituras se fazem importantes nos espaços de 

educação, espaços de aprendizagens, para que esses participem da dinâmica da 

vida de forma a trazer discussões, entendimentos acerca de tal linguagem e suas 

implicações. Atrelar as transformações cotidianas aos espaços de aprendizagem é 

importante, pois, tomando como ponto de partida o mundo contemporâneo e, como 



já foi visto, o aumento da produção de imagens e suas implicações, percebi, em 

conversas com professores da rede pública, que o uso e a leitura dessas nos 

espaços de educação, dentro de sala de sala de aula, ainda são pequenos. 

Estranhamente ao que acontece do lado de fora, onde essa produção de imagens é 

parte do cotidiano de muitos estudantes.  

            Olhando para os espaços educativos percebe-se que há um exercício 

dinâmico de homogeneidade e heterogeneidade, por exemplo, a farda é única, mas 

os detalhes adicionados a ela são pessoais, quer seja pelas características 

psicológicas quanto físicas individuais de cada um. 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. Em outra perspectiva esquece-se ainda de 

incluir o modo de vida dos estudantes, de significar o que se está vivendo com o 

vivido.  Mas se os participantes desses lugares entendem bem das novas 

tecnologias por que esses espaços não lançam mão disso para trabalhar os 

conteúdos programáticos, para estimular a mistura das disciplinaridades? 

            Entendendo tudo isso, vê-se a importância de se formar leitores críticos de 

imagens; assim, pensa-se que o cinema documentário sendo um veículo de escrita 

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

              

2. Cinema documentário – leituras e escritas de vida 

  

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

olhos estão voltados, muitas imagens passam em segundos imprimindo 

movimento, a realidade diante dos olhos, vista de outra forma. Assim, o cinema 

seduz com seu encanto peculiar, conduzindo o nosso olhar por entre tramas. 

            Planos, cores, música, enquadramento, edição. Estratégias de escrita 

utilizadas para imagens em movimento, assim, falar de cinema é falar de uma 

linguagem que tem seu código próprio. É necessário entender sua escrita, é 

necessário lançar o olhar, ver, decifrar, entender: ler.  Adentrar no mundo do 

documentário é perceber suas facetas, tudo pensado, planejado, num filme a 

maioria dos elementos não está ali por acaso. Nos documentários os acasos que 

acontecem são absolvidos na edição como elemento próprio do filme. Assim essas 



leituras e escritas devem considerar a trama da linguagem cinematográfica, pode-

se dizer que 

“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 
decodificamos cada signo buscando seu sentido; é 
principalmente, a análise do conjunto desses signos e 
de sua produção.” (Peixoto, 1998, p.222)  

  

Assim, tem-se que a leitura depende de todos os elementos que integram o filme, 

assim separá-los seria comprometer a sua leitura, o seu entendimento. Há também 

o cuidado de quando se trata de imagem em movimento, de não congelá-la, não 

evidenciar apenas um elemento, ou apenas uma pequena cena e dissecá-la, ou o 

“movimento”, próprio dos filmes, estará fadado a morte. A imagem volta a ser 

estática como em sua origem. Ora, se se trabalha com documentários, trabalha-se 

a perspectiva da proximidade e do movimento, na perspectiva de que na sala 

escura (às vezes nem tanto se for levar em consideração as salas de aula), o 

espectador sinta-se como se estivesse vendo de fato um acontecimento. 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) escreve 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. 

  

            Falando dessa imagem na perspectiva de vida vê-se que o cinema no seu 

nascimento apresentou essa faceta de levar a vida cotidiana a um grande número 

de pessoas. Os Lumiéres gravavam as pessoas saindo de fábricas, seus bebês 



comendo, jardineiros, enfim, a vida sem maquiagem, acontecendo como quando 

olhamos da nossa janela para fora de nossas casas. Assim, o cinema se divide 

entre ficção e documentário e em muitas outras sub-denominações que não vem ao 

caso nesse momento, pois, nesse momento, o foco principal está no documentário 

e nas suas possibilidades de flagrantes da vida cotidiana.   

            Foi John Grierson, em um artigo na década de 20, que utilizou pela 

primeira vez o termo cinema documentário referindo-se a um filme de Robert 

Flaherty. Flaherty fez sucesso com seus filmes onde filmava culturas distantes, a 

exemplo de Nanook of the North (1922) que retrata vida de um Inuit (primeiro 

povo a habitar a região do oeste do Canadá), ele filma a caça, as compras, seu dia-

a-dia, levando para as telas forma de vida diferente das apresentadas até então. Os 

documentários que passavam no cinema naquela época, falava de viagens, de 

lugares. Ali, em Nanook, não era apresentado apenas o lugar, mas a vida de uma 

pessoa, uma família. Flaherty consegue a proximidade do público de culturas outras 

com os Inuits e todos querem ir o cinema.  

            Esse método de filmar o dia-a-dia foi e é largamente utilizado por 

sociólogos entre outros, que passavam e passam anos de suas vidas filmando 

determinadas culturas, este modo de filmagem passou a se chamar cinema 

etnográfico. É preciso ressaltar que nesse tipo de cinema a interferência é nula ou 

mínima sobre as pessoas filmadas. Na década de 60, nos Estados Unidos e Canadá, 

o Cinema Direto, vai utilizar a técnica da interferência mínima. Mas nessa mesma 

década, na França o Cinema Vérité, que tem a criação de Jean Rouch inspirado pelo 

Cine Pravda, ou Cine Olho, de Vertov (Rússia – inicio do século 20) vai trazer o 

método do cineasta no meio da cena, fazendo parte dela. Sobre o cinema de Jean 

Rouch tem-se como observação que “seu foco foi a utilização do filme como uma 

forma de contar e expressar coisas que não poderiam ser expressas de outra 

forma, principalmente o imaginário que povoa a vida dos indivíduos em seu 

contexto de vida”(BARBOSA; CUNHA, 2006, p.37).  

            Dei preferência, por conta do recorte da minha pesquisa, a exemplos de 

cinema documentário que utilizam métodos que privilegiam as culturas, seus 

traços, características, imagens que tentam mostrar cotidiano de uma cultura que 

pode se ver e se rever na tela e re-significar, bem como ser vistas por outras 

culturas onde pode ocorrer o estranhamento, que vai gerar proximidades ou 

afastamentos. Quando falo de documentários em espaços educacionais estou 

falando de trazer essa multiplicidade que é a sala de aula para discussão, se ver, se 

mostrar, trocar, entender, conviver. É um encontro que ocorre tanto com o 



educador e a sua própria história, quando no educando, na relação dos dois no 

processo educativo e na construção de um trabalho pautado em imagens da 

realidade que os circunda, pois ocorre que a histórias de vida de cada um se 

entrelaça e compõe a dinâmica educacional. 

            Trago esse histórico para que se comece a pensar no cinema como 

cristalizador de culturas, elemento de troca de vivências, onde se congelam gostos, 

gestos, preferências, estilos, formas de viver e de estar no mundo. Assim, vê-se 

que os espaços de educação, se são entendidos como espaços de aprendizagem, 

devem contemplar também a aprendizagem do outro. Leituras e escritas das 

subjetividades, das narrativas de vida, através do dispositivo imagético 

3.O cinema documentário e os espaços educacionais - 

possibilidades 

             

            Sem dúvida, nunca foi fácil o cinema entrar na escola, mas a sua 

introdução, tímida, nos espaços educacionais vem de muitos anos atrás. Tinha-se 

proposta, mas os caros equipamentos não permitiram o uso de filmes em salas de 

aula. Com o advento dos DVDs e  anterior a esse, os vídeos cassetes, poder-se-ia 

pensar que os filmes seriam utilizados nos espaços educacionais. É claro que houve 

o aumento do uso devido a facilidade, mas é claro e comprovado em pesquisas que 

ele foi visto muitas vezes como um passatempo, ou como complemento de aulas. 

Hoje em dia alguns professores ainda acham que quando o seu colega usa o vídeo 

é porque ficou com preguiça de fazer a aula e resolveu “enrolar”.  Há ainda muita 

controvérsia em relação à leitura de filmes em sala, em contrapartida, há muita 

dificuldade na realização de escrita, ou o uso de filmadoras em sala de aula. Será 

que quem não vê filmes pode criá-los? Será que a formação do educador dá conta 

dessas leituras e escritas? A formação acadêmica acaso dá? 

            Trabalhando com uma turma de estudantes de desenho, a proposta de 

fazer um vídeo foi inicialmente vista como pavor, medo, dor, nos quatro semestres 

em que estive lecionando a disciplina de metodologia. Todos pensavam em 

superproduções, em não saber tratar as imagens, cores, formas, enquadramentos. 

Apesar de estar a alguns semestres vendo quadros o adentramento da leitura da 

obra em um contexto sócio-politico-artistico e cultural ficou esquecido na formação. 

Com o passar das aulas e o exercício de ver vídeos, entender sua linguagem, 

atrelar a isso, as experiências de história da arte e seus quadros, houve a diluição 



do medo em relação a escrita do vídeo. Assim, roteiros foram criados, tendo como 

tema a própria formação dos estudantes, questões que eles achavam relevantes, 

ou que incomodavam, ou que eles queriam trazer a tona para discussão. 

Professores foram entrevistados, fizeram pesquisas em livros, internet, utilizaram a 

própria experiência, como professores, estudantes do curso de arte. Assim a 

mística da criação do vídeo foi desfeita. Alguns utilizaram a experiência com seus 

alunos. Alguns conheceram melhor cada colega, e um pouco mais sobre sua futura 

profissão. Outros poderão ver os vídeos e experimentar outra formação, outra 

turma, entender situações de um tempo passado, que pode ser presente. 

            Diante disso é visto que “certamente necessitamos de novas pedagogias 

que considerem o poder estruturante da imagem, fundindo-se realidade, ficção e 

imaginário” (SERPA, 2004. p.129), é necessário repensar os cursos de formação 

para que esse dê conta do mundo em que se está vivendo. Para isso é necessário 

uma pedagogia flexível e aberta a discussão dessas variadas temporalidades. Que 

contemple as dimensões em que estamos e saindo sem se dar conta. Real e virtual 

se misturam e tornam-se tempo único. 

            Assim adentrando mais no nosso recorte vê-se que “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). Essa percepção pode e deve ser experimentada 

nos espaços de aprendizagem. São percepções que podem vir a construir certo 

olhar mais crítico, mais autônomo em relação ao indivíduo e sua condição de estar 

no mundo. 

            A câmera vai 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 

conseqüentemente de um indivíduo mais comprometido em relação a dimensão 

sociopolítico e cultural. Atrelado a isso está a importância de se entender a 

linguagem própria do cinema (planos, enquadramento, cores etc) que induz a 

sentimentos, aproximações, rejeições, etc, que são gerados muitas vezes por 

estratégias de escrita imagética e interpretado pela própria história de vida do 

indivíduo. Entender essa linguagem coloca o “leitor” mais inteiro, ou seja, mais 

consciente, diante do texto fílmico, sem perder o encantamento que o cinema 

produz. 

  



4. Conclusão 

  

Não posso deixar de colocar que o cinema documentário em sua leitura e 

escrita nos processos educativos acaba por colaborar na construção de um ‘olhar 

sensível’, pois é visto que, a partir da leitura dos detalhes, as 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 toma outra forma. A postura em 

relação às relações socioculturais são modificadas a partir da decodificação de 

mensagens que poderiam passar despercebidas, assim uma posição mais crítica em 

relação ao mundo, em relação à vida, é estabelecida. 

Concluindo a conversa, vejo que a leitura e a escrita de documentários 

podem vir a ser uma interessante forma para se trabalhar com imagens, e também 

com sons, palavras, e para se trabalhar com culturas e com histórias. Um ponto 

importante nesse trabalho é perceber, o que Miriam Leite (1998) coloca muito bem, 

de que “a imagem não explica. Convida a recriá-la e a revivê-la” (p. 41). E esse 

sentimento deve permear os trabalhos de leitura e escrita imagética, pois uma vez 

que o convite é aceito a liberdade para a imaginação vai ser ponto fundamental 

nesse processo, e assim abre-se a possibilidade de criar e recriar realidades. O 

convite ao ver imagens em movimentos e com elas ser cúmplice, é um convite a 

mergulhar em outra possibilidade de leitura e escrita, que também requer 

imaginação. 
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