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RESUMO 

O presente trabalho pretende trazer à discussão os questionamentos envolvidos no processo de confecção do 

DVD História da Educação no Rio de Janeiro: Instituições, Saberes e Sujeitos e do projeto Cinema e História 

da educação, nos quais o movimento social é abordado enquanto desdobramento do processo formador, 

propiciado pela educação formal, e relacionado diretamente à disciplina história da educação em sua 

dimensão de formadora do homem político. O objetivo é aprofundar um dos eixos da discussão 

epistemológica que orienta a pesquisa original, qual seja, o de refletir sobre os modos como a história da 

educação pode contribuir, neste cenário de reavivamento do movimento social mediado pelas novas 

linguagens tecnológicas, para a compreensão dos processos em causa nas reorientações e redefinições dos 

mecanismos de produção e leitura das imagens em movimento. Neste sentido, a disciplina história da 

educação traz a produção fílmica – enquanto produto ou procedimento de consecução – como fonte para 

estudar os jogos de poder voltados às massas na sociedade contemporânea e como recurso para a formação 

de cidadãos críticos e dissuadidos à agressividade da sociedade de consumo. Em suma, é um ato educativo 

que visa discutir e contribuir para a ampliação do processo de escolarização na sociedade brasileira e, 

sobretudo, indagar acerca das novidades no atual contexto de globalização, trabalhando com uma concepção 

ampla de educação.  
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1 - INTRODUÇÃO 

“Essa descoberta – de que o princípio pelo qual lutamos pode ser inerentemente viciado – é um grande passo de pedagogia 

política” 

Slavoj Žižek 

Este trabalho tem origem no ano de 2013, quando a professora Maria de Lourdes da Silva 

sugeriu aos alunos da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica que participassem da elaboração de 

um vídeo, cuja proposta era apresentar um resumo do que foi o Ciclo de Palestras sobre o Ensino 

de História da Educação no Rio de Janeiro, realizado na Faculdade de Educação ao longo do ano 

de 2012. Na ocasião, professores da disciplina de história da educação das universidades públicas 

do Rio de Janeiro – UERJ/São Gonçalo, UERJ/Caxias, UFF, UFRJ, UNIRIO, UENF, UFRRJ – e 

mais a PUC-Rio analisavam o ensino e a pesquisa no campo da história da educação, a partir da 

                                                 
1
 - Este texto foi construído em conjunto com a profa. Maria de Lourdes da Silva, Professora Adjunta da Faculdade de 

Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro na cadeira de História da Educação. 

2
 - Aluna de graduação do curso de pedagogia da UERJ, bolsista de monitoria da profa Maria de Lourdes da Silva. 

3
 - Cientista Social formado pela FGV, 2011. Editor e técnico de vídeo da Associação Circo Voador Atividades 

Culturais. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes do Vídeo, atuando principalmente nos temas: 

cinema, memória e antropologia visual.  
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universidade onde atuavam, e compartilhavam reflexões. Estas palestras resultaram em mais de 18 

horas filmadas que precisavam ser editadas para compor o livro com as reflexões do evento. 

A aluna Érica Reis da Conceição foi a única a manter o interesse na proposta do trabalho, 

compartilhando desse interesse com o seu marido, Jonas Dias da Conceição que, mesmo não sendo 

aluno do curso, decidiu participar da empreitada. Efetivamente, esta adesão somente foi consumada 

depois de concluída a etapa da decupagem
4
, realizada pela professora. Após as primeiras reuniões 

de apresentação da proposta, partilha de concepções de mundo e perspectivas de produção de um 

trabalho coletivo, passamos ao refinamento progressivo da definição do projeto, lapidado nos 

inúmeros encontros de trabalho (pesado
5
) que se prolongaram até abril de 2014, quando o DVD 

finalmente ficou pronto, contando com uma hora e trinta e cinco minutos de filme. Ao longo desses 

13 meses de trabalho, foram realizadas pesquisas de imagens em arquivos; filmadas as imagens de 

apoio; criados os diversos clips do DVD; selecionadas as músicas e concluída a edição do produto 

final.   

O término do trabalho marcou o desejo de desdobrar a experiência vivida sob novas 

propostas. A associação entre elaboração de um produto audiovisual com reflexão histórica na 

educação deu ensejo a especulações diversas sobre as possibilidades de continuidade do exercício 

analítico-investigativo que permitisse expandir os diversos pontos tangenciados naquela trajetória e 

implicasse verticalização da operação investigativa. Com esse intuito, em 2014, a equipe 

desenvolveu o projeto de extensão “Cinema e História da Educação nos Cursos de Formação de 

Professores de Nível Médio: leitura e produção”, no qual foi proposto interagir com os futuros 

docentes das séries iniciais, investigando as apropriações da linguagem imagética, ao mesmo tempo 

em que revisitaríamos a tradição da produção audiovisual com o fim de analisar, em conjunto com 

os futuros docentes, os novos modos de apropriação e [re]criação da linguagem imagética, 

observando a contribuição das novas tecnologias, tomando como referência o DVD produzido 

anteriormente e mantendo o eixo da discussão entre cinema, educação e história da educação com o 

fim da verticalizar a expertise acumulada na primeira experiência. 

Neste sentido, o presente trabalho pretende trazer à discussão, nesta apresentação, a parte do 

DVD produzido onde o movimento social é abordado enquanto desdobramento do processo 

formador propiciado pela educação formal, relacionado diretamente à disciplina história da 

                                                 
4
 - Consideramos este processo como a transferência do conteúdo audiovisual, captado pela câmara ou baseado no 

roteiro, para um discurso audiovisual constituído por planos, movimentos e posições de câmara. Como toda forma 

narrativa, o alfabeto audiovisual possui as suas figuras de linguagem específicas.  

5
 - Nossas reuniões costumavam ter entre 8 e 10 horas de duração! 
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educação em sua dimensão de formadora do homem político. O objetivo é aprofundar um dos eixos 

da discussão epistemológica que orienta a pesquisa original, qual seja, o de refletir sobre os modos 

como a história da educação pode contribuir, neste cenário de reavivamento do movimento social 

mediado pelas novas linguagens tecnológicas, para a compreensão dos processos em causa nas 

reorientações e redefinições dos mecanismos de produção e leitura das imagens em movimento. 

2 – UNIVERSIDADE, EXTENSÃO E PESQUISA - VIAS PARA O MOVIMENTO 

SOCIAL? 

Seguindo esta orientação, consideramos elencar as motivações e objetivos da pesquisa 

proposta para a extensão, expostos a seguir. 

 Segundo Marc Ferro, a partir da segunda metade do século XX, “a imagem entrou na era da 

suspeita” (2010:10). O início do século XX trouxe certezas incontestáveis no domínio da ciência 

(como a verdade positiva da história, por exemplo), da tecnologia da imagem (fotografia, cinema e 

propaganda), levando o mesmo autor a recuperar ainda outra ideia representativa daquela primeira 

metade de século: “as imagens não mentem” (2010:10). No entanto, a suspeita se instalou, 

progressivamente, em razão dos questionamentos a respeito dos critérios utilizados pelos 

mecanismos produtores de verdades tal como a ciência, a política e os meios de comunicação. Uma 

vez que tenham sido reconhecidos como instrumentos a serviço de grupos interessados em 

concretizar seus projetos – político-econômicos, socioculturais – para a sociedade como um todo, 

cresceu a percepção acerca destes procedimentos como criações deliberadas.  

Qualificando tais suspeitas, colocou-se sub judice os elementos de construção, organização e 

estruturação dos discursos processados a partir das imagens em movimento. No campo da história, 

a verdade do documento passou a ser questionada nesta mesma época pela geração que antecedeu e 

influenciou a geração da Escola dos Annales. Segundo Langlois e Seignobos, o documento escrito, 

antes de ser considerado como prova cabal, precisava ser interrogado e responder satisfatoriamente 

às indagações surgidas no processo de interpretação a que é submetido. As gerações seguintes dos 

Annales aprofundaram o debate e estenderam o conceito de fonte histórica, abarcando a imagem ao 

longo dos anos 1960. Marc Ferro foi pioneiro no estudo da imagem fílmica como fonte legítima 

para a história, concebendo a complexidade da superposição de tempos históricos implicados, 

necessariamente, nos procedimentos de análise desta fonte. Como toda história é sempre 

contemporânea, levar em conta a linguagem cinematográfica enquanto documento histórico 

significa trazer para a composição do debate e dos argumentos formadores do conhecimento a ser 

produzido, as condições de produção que permeiam o produto fílmico. Questões consideradas no 
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processo de seleção dos temas, da natureza da abordagem e dos elementos da montagem estão 

mergulhadas nas proposições políticas que orientam os criadores deste material.  

Isto significa que o filme não pode ser tomado como realidade representada per si. Em 

outras palavras, não é possível desconsiderar o processo da produção fílmica e suas opções de 

linguagem, tecnologia, ideologia(s) e mercado. A problematização do filme como documento 

histórico passível de contestação e posto à prova remete a mais bem acabada estratégia do 

historiador de ofício para legitimar suas fontes e validar suas hipóteses no percurso da formação do 

conhecimento. Assim, um rigoroso e sistemático trabalho de questionamento quanto aos 

procedimentos implicados nos modos de elaboração e execução do filme são dados a ver, expondo 

a historicidade destes e desnaturalizando o processo de construção, que passam a ser partes 

constitutivas do objeto de análise e reflexão.  Com estas considerações, o trabalho de extensão 

proposto considerou a história do filme como parte da história que o próprio filme conta.  

Foram estipulados quatro objetivos centrais. Primeiro, preparar docentes da rede estadual e 

futuros docentes dos cursos de formação de professores de nível médio para o exercício crítico-

analítico do material audiovisual em trânsito no mercado, tanto aqueles dirigidos às massas quanto 

os dirigidos aos pequenos círculos de consumidores especializados e diversificados; segundo, 

instrumentalizá-los para a produção e execução de produtos audiovisuais, com finalidades 

pedagógico-didática, lúdica e/ou de entretenimento, conduzindo-os à compreensão das 

especificidades e complexidades da linguagem imagética; terceiro, proporcionar ferramentas 

teóricas e metodológicas aos docentes e futuros docentes das séries iniciais para que eles 

desenvolvam produtos audiovisuais com seus alunos e deflagrem nestes, desde tenra idade, 

problematizações relativas à força da imagem na nossa sociedade e ao papel dos meios de 

comunicação, capacitando-os a reconhecer as etapas de confecção das narrativas imagéticas, assim 

como as intenções e interesses ali implicados e; quarto, voltado à pesquisa que norteia todo o 

trabalho didático-pedagógico dos objetivos anteriores, investigar os processos constituintes das 

cadeias sintagmáticas e paradigmáticas presentes nas associações discursivas dos docentes e futuros 

docentes com o fim de compreender o universo de significação acessado por eles, assim como 

observar as dimensões das cadeias associativas elaboradas (BAKHTIN, 1988).  

Interessa, por um lado, avançar para discussões que evidenciem a existência de uma 

logística própria à produção da indústria audiovisual, que possa ser exposta em diferentes aspectos, 

tais como o da construção da verdade/ficção; dos limites entre a realidade e o arbitrário; da 

interferência da imagem na estruturação e na condução do pensamento; da diferença entre ver e 

saber. Tal discussão conceitual tem por finalidade suscitar questionamentos quanto aos processos de 
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elaboração dos produtos audiovisuais, trazendo à tona interrogações que envolvam os 

procedimentos políticos e estéticos implicados na eleição das temáticas abordadas, nos mecanismos 

de edição, montagem e divulgação. E, por outro, investigar as formas como docentes e futuros 

docentes estão capturados por esta logística da indústria cultural e como reagem e atuam frente a 

esta. 

Neste sentido, a disciplina história da educação traz a produção fílmica – enquanto produto 

ou procedimento de consecução – como fonte para estudar os jogos de poder voltados às massas na 

sociedade contemporânea e como recurso para a formação de cidadãos críticos e dissuadidos à 

agressividade da sociedade de consumo. 

Diante deste instrumental, no qual se constitui o filme enquanto documento histórico, o 

historiador necessita se apropriar das ferramentas de análise adequadas ao reconhecimento e à 

interpretação dos mecanismos de elaboração imagética. 

Tomar como objeto de estudo os processos de construção da imagem é buscar compreender 

uma linguagem que, desde os seus primórdios - 28 de dezembro de 1895, França, com os irmãos 

Louis e Auguste Lumière -, passou por diversas reformulações e atualizações.  

Definindo de maneira básica, entende-se linguagem audiovisual como a forma de contar 

uma história a partir da narrativa imagética. A montagem do material é a síntese do processo - no 

qual as formas concatenadas pelos diversos planos (Plano Geral, Plano de Conjunto, Plano Médio, 

Plano Americano, etc.), captados através do olhar direcionado da câmara, e em cuja linguagem 

específica também se exprime nos movimentos possíveis de serem realizados (traveling, zoom, 

panorâmica, etc.) em associação aos ângulos (plongée, contra-plongée, etc.) – expressando as 

escolhas, operadas pelos que conduzem a câmara e confeccionam seus produtos, não isentos de 

propósitos.  

Parafraseando Dziga Vertov, cineasta russo e precursor do que se chamou de “Cinema 

Direto”, a câmara capta o que os olhos não veem, mas a montagem direciona o olhar para o real.  

Silvio Da-Rin, em outra citação, falando ainda deste cineasta, afirma:  

Para Vertov, a ‘vida de improviso’ nunca significou uma renúncia em manipular 

livremente as imagens. Ao contrário, ele as sobrepunha e subdividia, invertia seu 

movimento, operava com diversas velocidades de câmara, enfim, trabalhava com os 

‘cine-objetos’ como signos de uma livre escritura audiovisual. (DA-RIN, 2004:126).  
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Partindo das considerações sobre a captação da câmara segundo Vertov e o que ele toma 

como real, parece interessante falar da capacidade de comunicação que a imagem em movimento 

apresenta, entendendo que ela possui uma linguagem com seus próprios signos.  

Fernando Mascarello argumenta, no livro História do Cinema Mundial, que há uma relação 

dialógica dessas produções com suas respectivas sociedades. Em movimentos como o 

Expressionismo Alemão, a Montagem Soviética, o Neorrealismo Italiano, o Cinema Novo e outros, 

o autor identifica as marcas do tempo e do local onde se inscrevem, compreendendo-os como 

produtos políticos-estéticos de seus contextos, embora suas repercussões transcendam as fronteiras 

físico-temporais e as particularidades de cada um deles. Portanto, com esta competência para captar 

as emoções e se aproximar das experiências cognitivas do individuo, o filme contribui intensamente 

no processo de forja da identidade tanto individual quanto social (nacional, global, setorial, etc.).  

O campo imagético, ao sofrer a mediação da tecnologia – um dado que agrega valor 

permanente por possibilitar reformulação e atualização constantes – evidencia o quanto ele está 

historicamente condicionado por uma realidade social. A partir da relação entre a tela e o 

expectador, pode-se entender que há um recorte de realidade sendo apresentado pelo emitente ao 

receptor. Seja um filme de ficção ou documentário, oriundo de diversas nacionalidades ou um 

material de conteúdo político, didático, jornalístico ou artístico, a imagem reflete as intenções de 

quem as produziu. Isto torna fundamental o questionamento sobre a origem do material 

apresentado, a apropriação técnica da linguagem apresentada e a articulação desta com seu 

contexto, seus criadores e seus destinatários, potencializando o processo da relação dialógica que se 

estabelece e imbrica estas dimensões (BAKHTIN, 1988).   

Desta forma, ao considerar que o campo imagético solidificou a sua linguagem e faz parte 

do nosso cotidiano, torna-se imperativo compreender como o indivíduo está sendo educado e como, 

através deste expediente, ele reafirma sua autonomia, identidade e cidadania. As disciplinas de 

história e história da educação, ao utilizarem o filme como recurso em sala de aula, potencializam a 

oportunidade não apenas de reflexão dos procedimentos canônicos do campo do saber fílmico, mas 

o da problematização e investigação dos pressupostos que orientaram a apropriação reelaborada da 

tecnologia fílmica, incluindo o aparato de significação simbólica que sustém a dinâmica a alimentar 

a mudança social.  
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3 - PARA UMA DEFINIÇÃO DE MOVIMENTO SOCIAL COM USOS NA 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Trabalhar com a discussão entre história educação e movimentos sociais envolve lidar, 

primeiramente, com uma concepção ampla de educação – conceber que o aprendizado acontece de 

forma diversificada, pois o saber é adquirido através de diferentes vivências e situações de trocas 

entre pessoas em todos os contextos sociais, tais como: em casa, na rua, na igreja ou na escola – 

identificando esses espaços como favoráveis para que a educação desenvolva cidadãos mais críticos 

e participativos na construção de uma sociedade (BRANDÃO, 1981).    

Para Maria da Glória Gohn em seu texto Movimentos Sociais na Contemporaneidade, esta 

relação se apresenta desde o fim da década de 70 e tem como destaque a educação não formal, que 

é estabelecida na relação com o “outro” - o indivíduo que interagimos e/ou integramos.     

Ou seja, os locais que estabelecem a relação de educação não formal, são espaços no qual o 

indivíduo possui afinidades, sendo estes os que acompanham sua trajetória de vida e onde há 

processos interativos intencionais, com situações construídas coletivamente. Esta educação visa 

capacitar o indivíduo para a cidadania e proporcionar conhecimentos sobre o mundo em que estão 

inseridos e pelas relações sociais aí tecidas, cambiando informações que possibilitam formação 

política e sociocultural.  

Para a autora, os movimentos e grupos sociais permitem, ou deveriam permitir, ações 

práticas com o intuito de estabelecer uma relação entre movimento social e educação, podendo esta 

ocorrer de duas formas: na interação dos movimentos em contato com instituições educacionais e 

no interior do movimento, dando caráter educativo às ações. A experiência é recriada 

cotidianamente, de acordo com as adversidades das situações enfrentadas.  

Gohn descreve que os movimentos sociais são ações sociais coletivas de caráter sócio-

político e cultural, e viabilizam formas distintas de organização e expressão das demandas da 

população. Para ela, são compostas pelo povo que se põe em movimento para conquista de algo em 

comum (mudanças sociais), conforme seus valores e ideologias, dentro de um determinado contexto 

permeado por tensões sociais e adotando diferentes estratégias (denúncias, mobilizações, marchas, 

passeatas, etc.). Neste ponto, também devemos considerar que os movimentos sociais acompanham 

as tendências sociais e tecnológicas, visto que, na atualidade, dispomos de recursos tecnológicos 

que difundem a informação e mobilizam a sociedade e/ou grupos com mesmos interesses 

ideológicos. Em suma, segundo a autora, os Movimentos Sociais têm contribuído para organizar e 

conscientizar a sociedade.  
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Como exemplo e ainda no texto de Maria da Glória Gohn: Na educação, houve importantes 

demandas que acarretaram lutas como a demanda por vagas nas escolas de educação infantil, 

aumento de vagas nas escolas de ensino básico, escola pública de qualidade, gestão democrática da 

escola, ensino técnico, entre outras que foram mobilizadas por movimentos sociais. A partir dessa 

relação de demandas e interesses que organizaram esses movimentos sociais, se estabelece uma 

nova concepção de escola com relação direta com a comunidade, pressupondo um trabalho 

conjunto entre pais, professores, gestores, funcionários, representantes de associações, organizações 

de bairros e entorno das escolas. Essa relação deve ser integradora e centrada em um modelo de 

escola chamado “Escola sujeito”, que visa a liberdade do sujeito para a comunicação intercultural, 

para gestão democrática da sociedade e suas mudanças, formando assim um cidadão. Para finalizar, 

a autora destaca a importância da atuação dos educadores em comunidades carentes, na mobilização 

da comunidade aos movimentos étnico-raciais, de gênero, culturais, de solidariedade, pela infância, 

pela preservação ou construção de condições para o meio ambiente local etc.  

Se mantivermos esta linha de discussão, também é possível exemplificar tais questões com 

Jürgen Habermas no que diz respeito à comunicação, movimentos sociais, democracia e direitos. 

Para o autor:  

O processo de efetivação de direitos está justamente envolvido em contextos que 

exigem discursos de auto-entendimento como importante elemento da política – 

discussões sobre uma concepção comum do que seja bom e sobre qual a forma de vida 

desejada e reconhecida como autêntica. Eis aí controvérsias nas quais os participantes 

ganham, por exemplo, um maior nível de consciência sobre de que forma pretendem 

compreender-se como cidadãos de determinada república, habitantes de determinada 

região, herdeiros de determinada cultura, sobre que tradições pretendem perpetuar ou 

interromper, sobre a maneira como pretendem lidar com seu destino histórico, com a 

natureza, uns com os outros etc. (HABERMAS, 2007:245-246).  

Isto é, Habermas considera que a constituição do Estado democrático de direito faz valer os 

direitos reconhecidos mutuamente pelos cidadãos, preservando a sua  integridade individual e, 

paralelamente, garantindo os direitos coletivos da sociedade. Para ele, as lutas políticas e os 

movimentos sociais são de grande importância para que isto se torne possível.      

Retomando a discussão de Maria da Glória Gohn sobre a sua definição de movimento social 

e da sua recente retomada no cenário atual, a iniciativa do movimento social se organiza através de 

demandas da sociedade que não são atendidas na esfera pública governamental. Esses movimentos 

reúnem grupos que lutam por uma mesma causa e estruturam a identidade de luta de cada grupo. 

Trabalhando com os movimentos sociais no Brasil nos anos 1990, a mesma fala da questão 
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indígena, dos funcionários públicos – especialmente das áreas da educação e da saúde – e dos 

ecologistas, apontando para as negociações, diálogos ou confrontos dos movimentos com a esfera 

governamental. 

Mas será esta uma questão apresentada sobre os movimentos recentes como sempre 

estruturados em associações/organizações com propósitos claros? É possível pensar em outras 

dimensões de caráter educativo dentro dos movimentos sociais?  

Denise Mesquita de Melo Almeida afirma:   

Tendo como base os estudos de Gohn (1992 e 1999), observam-se pelo menos quatro 

dimensões do caráter educativo dos movimentos sociais: a da construção da cidadania, 

a da organização política, a da cultura política e a da configuração do cenário 

sociopolítico e econômico. A essas quatro dimensões, acrescentar-se a da 

subjetividade, como intimamente relacionada às primeiras, mas tendo também suas 

especificidades (ALMEIDA, 2009:150).  

Citando novamente a autora:  

Os diferentes aspectos da vida humana postos em pauta pelos movimentos sociais, e 

que se referem a pautas como as relações sociais de gênero, a relação com o meio 

ambiente e o resgate da dignidade e autoestima das classes populares, estão associados 

à formação de valores que implicam um processo de constituição social de sentidos e 

significados apropriados, repetidos e transformados pelos indivíduos, passando a 

considerar sua existência nas diferentes relações em que se inserem (ALMEIDA, 

2009:154).                  

Ou seja, para ela, a dimensão da subjetividade cumpre um importante papel no que diz 

respeito ao aspecto educativo no interior dos movimentos sociais, pois, juntamente com as outras 

dimensões apontadas acima, ela traduz as ações individuais dos seus membros com consciência de 

si. Ao fazer referência a Grzybowski, a autora afirma que, criar sentidos que expliquem a sua 

própria existência é um aspecto importante para que o indivíduo possa construir a ideia de 

pertencimento em relação às questões da sua comunidade, rompendo com as estruturas de poder 

direcionadas através da política, economia e cultura vigente.  

Pensar no processo comunicacional, envolvendo autorreflexão, construção de identidade 

social do indivíduo com a comunidade e a relação entre as comunidades, é interessante, frente ao 

nosso mundo cada vez mais globalizado e multicultural, se trabalharmos sobre a existência do 

diálogo entre diferentes grupos étnicos, de gênero, classe social, religião etc.                        
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Stuart Hall afirma que o processo cada vez mais globalizado dos fluxos de moeda, formas de 

consumo transnacionais, indústrias culturais e tecnologias da informação na contemporaneidade 

aponta para um paradoxo:  

A globalização contemporânea é uma novidade contraditória. Seus circuitos 

econômicos, financeiros e culturais são orientados para o Ocidente e dominados pelos 

Estados Unidos. Ideologicamente, é governada por um neoliberalismo global que 

rapidamente se torna o senso comum de nossa época (Fukuyama, 1989). Sua 

tendência cultural dominante é a homogeneização. Entretanto, esta não é a sua única 

tendência. A globalização tem causado extensos efeitos diferenciadores no interior das 

sociedades ou entre as mesmas. Sob essa perspectiva, a globalização não é um 

processo natural e inevitável, cujos imperativos, como o Destino, só podem ser 

obedecidos e jamais submetidos a resistência ou variação. (HALL, 2008:59).   

Ou seja, o acesso à modernidade não é recebido passivamente pelas outras culturas, mas 

negociado em seus próprios termos – traduzindo os imperativos globalizantes. Segundo Hall, algo 

importante para tornar tal processo viável é o termo comunidade, que traz a ideia de identidade 

grupal que resiste à modernidade com sua tradição, mas não a exclui completamente.        

 4 – CONCLUSÃO 

É neste contexto que o projeto Cinema e História da educação e o trabalho audiovisual 

História da Educação no Rio de Janeiro: Instituições, Saberes e Sujeitos insere-se no movimento 

social, pois é um ato educativo que visa discutir e contribuir para a ampliação do processo de 

escolarização na sociedade brasileira e, sobretudo, indagar acerca das novidades no atual contexto 

de globalização, trabalhando com uma concepção ampla de educação (CRUZ, 2004).  

Como exemplo, podemos citar o material editado para o segundo trabalho, onde o professor 

José Gondra fala do seu levantamento, no Ministério da Educação, acerca da grade curricular dos 

alunos de ensino médio, matriculados em escolas de formação de professores. Após os outros 

professores problematizarem sobre a presença rarefeita, dentro das universidades do RJ, da 

disciplina história da educação, segundo o professor, “curiosamente” há esta disciplina no ensino 

médio e é preciso investigar sobre quais saberes devem compor tal formação. 

Desenvolvendo sobre a sua pesquisa, o professor pergunta: “Para onde vai a disciplina no 

ensino médio, graduação e pós-graduação?” Onde também questiona sobre quais efeitos o 

conhecimento e os livros podem proporcionar ao aluno. Durante esta fala, há uma sobreposição da 

imagem que parte do plano do professor em direção ao corredor da UERJ. Mantendo a narração do 
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personagem, a câmara, agora, encontra-se em vagaroso movimento de Travelling
6
, de forma 

subjetiva
7
 e fotografia com baixa exposição (mais escura) para fazer referência ao longo e lento 

processo dialético do conhecimento que sai da escuridão em direção à luz – uma analogia com a 

alegoria da caverna de Platão.   

Utilizando novamente o recurso da sobreposição no decorrer da montagem, a imagem sai da 

iluminação filosófica em direção às ruas para mostrar as manifestações que ocorreram em diversos 

estados do Brasil, em Junho de 2013. Ao apresentar as diversas bandeiras levantadas no 

movimento, a montagem apresenta as lutas que compuseram um único movimento pela educação, 

democracia, passe livre, contra a corrupção, de grupos anarquistas, nacionalistas etc. para fazer 

alusão à extrapolação do conhecimento, aquele que sai da educação formal em direção às ruas, ao 

cotidiano. 

O recurso narrativo é feito segundo a cadência da música The Revolution Will Not Be 

Televised, do músico Gil Scott-Heron, e a montagem torna-se dinâmica para mostrar que a imagem 

está em harmonia com o som. Isto é, enquanto a letra fala das questões políticas, de propaganda, 

desigualdade social e revolução nas ruas, as imagens mostram – além dos confrontos corporais – a 

batalha pela autenticidade das narrativas entre ativistas, jornalistas e policiais com suas câmaras, 

apontando que a atualidade está pautada na força que a imagem possui, tanto na TV e cinema 

quanto nas redes sociais. Também neste ponto, o tema da globalização é abordado, e a tentativa do 

montador foi mostrar que, a partir dessas novas relações sociais, surge uma multiplicidade dentro 

dos movimentos sociais, onde várias lutas estão presentes no mesmo movimento. Essa dinâmica de 

estruturação ampliou o processo educacional, visto que o mesmo passa a circular por diversas 

camadas da sociedade, diferentes frentes, unificando lutas, somando forças da sociedade civil ou 

contrapondo-as.  

No clímax, a partir de um corte que sai das ruas do RJ em direção às imagens de arquivo, o 

cotidiano atual deixa a cena para dar espaço às referências históricas. Com isso, surge uma 

multiplicidade de arquivos que dizem respeito ao confronto entre Estado e manifestantes com base 

no trecho do filme A Greve (1924), do cineasta soviético Serguei Eisenstein, em imagens de 

protestos que ocorreram nos Estados Unidos durante a década de 1960 e no Brasil, durante o regime 

militar. Tais imagens são associadas com referência na água, um recurso muito utilizado pelas 

                                                 
6
 Movimento de câmara onde a mesma se desloca no espaço - em oposição aos movimentos de panorâmica, nos quais a 

câmara apenas gira sobre o seu próprio eixo, sem se deslocar. 

7
 Referência à participação da câmara na ação. É como se o olhar dela nos proporcionasse um ponto de vista particular, 

e isto pode ser a visão de um personagem ou do próprio expectador – como se estivesse participando da cena.                     
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forças policiais para conter manifestantes e onde também podemos trabalhar com a ideia de que um 

líquido, indispensável para a sobrevivência dos seres vivos, também pode ser utilizado para 

dissolver uma massa humana, tornando-a incolor e inodora.  

O tempo do clipe dura apenas três minutos, mas o suficiente para apresentar algumas 

questões que dizem respeito aos movimentos sociais nos dias de hoje, ao processo comunicacional, 

educativo e histórico. A partir disto, faz-se importante pensar na força que a narrativa audiovisual 

possui, se pensarmos que a mesma surge das intenções de quem a confecciona e tem o domínio da 

sua respectiva linguagem. Aqui, consideramos o material audiovisual como um documento que 

precisa ser levado em consideração pelo historiador do tempo presente, e, desta maneira, deixamos 

a consideração final para Consuelo Lins:  

Retomar uma imagem de arquivo é como um ato de resistência, é também persistir na 

aproximação apesar de tudo que o acontecimento representa; apesar da 

inacessibilidade ao fenômeno, é querer não se distanciar daquilo, é querer 

compreender, se colocar sempre a questão: “Como?”. A abordagem de observação, 

associada a uma dimensão subjetiva e ao uso de material de arquivo, é um meio 

precioso para compreender tais questões, de forma a iluminar nosso presente (LINS, 

2010:97). 
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Objetos. Livraria Francisco Alves Editora S.A. s/d. 
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