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OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE IMAGEM CRÍTICA 
uma experiência de trabalho como princípio educativo 

 
Paulo Maia – GEM/UFRJ 

 

  
IMAGEM 1 - A viagem à lua, Georges Méliès (06’34”) – 1902. 

 

“Só resta ao homem 
(estará equipado?) 
a dificílima dangerosíssima viagem 
de si a si mesmo.” 
 
(O Homem, as viagens, Drummond) 

 

 

Qual a imagem da próxima viagem? Esta foi a pergunta-título de uma oficina 

de cinema para crianças do Grupo de Educação Multimídia – GEM/UFRJ – em uma 

escola pública.1 Após a exibição do filme A viagem à Lua, de Georges Méliès (1902), 

a referência mais comentada entre os participantes foi a imagem da Lua com o 

foguete cravado em sua superfície. Como a animação a que tal imagem se refere 

                                                 
1 Grupo de Educação Multimídia – GEM – é um laboratório de extensão, ensino e pesquisa de metodologias 
de ensino-aprendizagem participativas em diferentes linguagens criativas. Foi criado em 2005 pelo Professor 
José Cubero no embrião do NIDES: o Núcleo Interdisciplinar UFRJ-Mar.  
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não desperta nenhum tipo de compaixão, é pelo seu eixo cômico que a aterrissagem 

pouco amistosa em solo lunar deve ser identificada no filme. Mas imagens 

aparentemente amenas e cômicas podem ser também analisadas pela sua 

essência violenta. Na mesma lógica, o verso “a dificílima dangerosíssima viagem”, 

da epígrafe retirada de um poema de Drummond, pode evocar um perigo mais 

profundo do que sugerem: a assonância em “i” e o adocicado superlativo no 

anglicismo “dangerosíssima”. O tema comum aos dois produtos são viagens 

interplanetárias e conquistas no espaço. O que muda entre as duas obras, no 

entanto, é a perspectiva a partir da qual cada texto é produzido. A aterrissagem é 

mostrada do ponto de vista de quem está fora da Lua, tal como os visitantes, e vê 

deste lugar a nada sutil chegada de homens em território estrangeiro. Já, no poema, 

a impressão sobre os perigos da viagem não é uma exclamação, ela está mais para 

ironia com relação à ingenuidade do tipo de heroísmo desbravador. 

Música e imagem compõem-se do paradoxo aparência leve e essência 

pesada, duas formas que sugerem a invasão suave, a agressão transfigurada, o 

perigo disfarçado. Mas o fazem inversamente. Em relação ao filme, não é comum 

reputar-se violenta a invasão do território alheio. O roteiro e a animação sugerem o 

contrário. Porém, enquanto o cinema disfarça a história, produzindo um imaginário 

heroico para a lógica imperialista, o poema amplifica e denuncia a perigosa 

desfaçatez. “Qual a imagem da próxima viagem?” foi uma oficina de leitura e escrita 

que relacionou professores e estudantes universitários e do ensino fundamental na 

criação de um vídeo intitulado Depois da Viagem à Lua,2 realizado nesta oficina em 

uma escola pública do ensino básico em Niterói em 2017, para crianças de oito a 

dez anos. O vídeo foi inspirado pelo cotejamento entre o clássico de Méliès e o 

poema de Drummond. 

Este texto apresenta o modo como atividades manuais e teóricas podem se 

relacionar em contextos de estudo de linguagens. Em três seções, apresento uma 

relação entre análise estética, trabalho e tecnologia, comento um projeto de oficinas 

de adaptação literária do GEM e relato uma experiência específica ao final. No 

ensaio Política e Literatura, o filósofo Jacques Rancière diz que “é preciso extrair 

                                                 
2 O filme pode ser visto em: <goo.gl/ZYzTBK>. 
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das coisas banais o seu aspecto suprassensível, fantasmagórico, para nelas ver se 

mostrar a escrita em código do funcionamento social” (RANCIÈRE, 2016, p. 15). Ler 

é pensar e tocar a materialidade histórica de uma obra literária, cinematográfica ou 

de qualquer outra expressão estética. Assim, as lutas sociais assumem o simbólico 

como um campo de batalha, um território em disputa, é essa a proposta das ações 

do GEM apresentadas. 

 

 
IMAGEM 2 – Oficina de prod. audiovisual do GEM. Niterói, 2017. 

 

Rancière discorre sobre a transformação no tratamento estético do real na 

modernidade e a relação disso com a política, a tecnologia e o trabalho (RANCIÈRE, 

2009). Com novas políticas de visibilidade e de inteligibilidade em processo 

democrático, a hierarquia de temas e ações do chamado regime representativo da 

arte implodiu junto com o antigo regime político, impondo um caráter de crise à 

representação das ações humanas.3 Uma nova partilha do sensível tornou-se, com 

isso, imperiosa; novos sujeitos e diferentes ações passam a ser evidenciados, são 

testemunhas de um mundo em que o simbólico perde status oratório ou gestual 

sagrados para assumir o de um corpo estranho. Surge uma outra escrita, que 

“exprime a verdade das coisas da mesma maneira que os fósseis ou as estrias da 

                                                 
3 Se, antes da Revolução Francesa, os temas considerados elevados estavam associados aos sujeitos nobres e 
as referências remontavam a períodos clássicos da tradição estética, depois disso, as artes passam a 
incorporar o real de forma mais expansiva e problemática. O realismo moderno não hierarquiza mais temas 
de acordo com lugares sociais.  
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pedra carregam escritas as suas histórias” (RANCIÈRE, p. 2016). Trata-se de uma 

nova distribuição do simbólico. 

 
Distribuição dos espaços e dos tempos, dos lugares e das identidades, da palavra 
e do ruído, do visível e do invisível formam o que eu chamo de a partilha do sensível. 
A atividade política reconfigura a partilha do sensível: ela introduz no cenário comum 
objetos e sujeitos novos; ela torna visível o que estava invisível; ela torna audíveis 
como seres dotados de palavras aqueles que apenas eram ouvidos como animais 
ruidosos. (RANCIÈRE, 2016, p. 2) 
 

 A questão se resolve numa nova equação, uma adequação entre “as formas 

do ser, as formas de fazer e as formas de dizer” (idem, p. 6). Sendo assim, não há 

porque manter a sacralidade da leitura dos clássicos, sejam anteriores ou 

posteriores ao cinema, seja desta linguagem ou da literatura. Compreender os 

clássicos que nos formam é expandir o acesso aos materiais canônicos de 

referência, como o filme de Méliès ou o poema de Drummond, mas também é 

desmontá-los na sua estrutura, permitindo emergir novos significados, novas 

imagens, novo imaginário e nova imaginação. Na próxima seção, apresento a 

perspectiva do Projeto Travessias: Palavra-Imagem, no qual se insere a oficina 

comentada. É uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 1998) idealizada e desenvolvida 

pelo Grupo de Educação Multimídia – GEM/UFRJ – e atrelado ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ. Trata-se de um projeto de formação 

de leitores em experiências de tradução intersemiótica entre literatura e cinema. 

Travessias busca no trânsito de uma para outra expressão artística a construção de 

olhares críticos sobre a tradição e agenciamentos na produção de novas 

imaginações. 

 

História coletiva:4 

O abismo existente entre a sala de aula de um programa de pós-graduação 

de uma grande universidade pública e o cotidiano da maioria das escolas públicas 

                                                 
4 O texto desta seção é adaptado a partir da redação do Projeto Travessias: Palavra-Imagem, escrito e 
reescrito algumas vezes, desde 2008 até agora, por Eleonora Ziller Camenietzki, José B. Cubero Allende, Luiz 
Henrique Martins e Paulo Maia. As reescrituras desta redação se devem à transformação das ações e das 
perguntas que estimulam esta pesquisa extensionista, educativa e acadêmica.     
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do país é gigantesco. Entretanto, como diria Guimarães Rosa, “todo abismo é 

navegável a barquinhos de papel”. O Projeto Travessias: Palavra-Imagem trata das 

possibilidades de nos arriscarmos nessa viagem; de atravessarmos as velhas 

fronteiras em busca de um novo território para as práticas interpretativas do texto 

literário; da literatura como caminho, trânsito possível entre o absurdo cotidiano 

reificado de nossas vidas para uma reconquista do saber e do sabor do texto como 

possibilidade de reconstrução das relações entre o sujeito e o mundo; de práticas 

interpretativas como releituras, recriações, reinvenções. Este projeto lança mão de 

um arsenal teórico que acumula milênios de estudos sobre a tapeçaria da palavra, 

tornando-o disponível para uma população que, ao longo dos tempos, vem sendo 

continuamente expropriada de seu direito de partilhar desse universo (RANCIÈRE, 

2005). Recriar um texto é percorrer sua trama para compreendê-lo, pensá-lo a partir 

das experiências contemporâneas e mobilizar todos os recursos e linguagens 

disponíveis para dar a ele uma nova existência, que não se liberta completamente 

de sua origem, mas a ela não está subordinada. O texto experimentado como ponto 

de partida, um agenciador de novas experiências estéticas, esta é a ideia central 

que animou a criação deste projeto no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Literatura da UFRJ. 

Como campo de intervenção interdisciplinar, sua inscrição numa área 

específica das artes que o especialize é fortalecida pela evidência histórica de que 

o audiovisual (cinema, televisão, vídeo, jogos eletrônicos), constituiu-se como 

linguagem a partir das contribuições do teatro, da literatura, da música, da fotografia 

e das artes plásticas. Além disso, as relações entre as insuficiências do sistema de 

educação pública e a sofisticação crescente dos mercados de trabalho formais, que 

assinalam a urgência com que se impõe o trânsito e o acesso a saberes. Isso leva 

a reconhecer as possibilidades de produção artística e de fruição estética como 

matéria de políticas públicas indissociáveis de qualquer projeto de cidadania: seja 

pelo que se afirma como necessidade de formar públicos menos contingenciados 

pela exclusividade do registro televisivo; seja pela importância de zelar por traços 

singulares da identidade nacional; pelo incentivo à difusão, à ampliação e à partilha 

de domínios expressivos outrora restritos a algumas classes sociais, ou ainda por 
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seu valor propriamente pedagógico, porque pode agenciar novas consciências 

ambientais, novas tramas sociais ou novos desenhos econômicos (CANDIDO, 

1977). Todavia, apesar das precariedades que servem de marco inicial ao projeto, 

a circunscrição de suas ações nas “artes do vídeo' se dá por ser esse um meio 

privilegiado para a tradução da experiência literária, matriz, diga-se a propósito, de 

obras célebres da cinematografia nacional. Porém, matéria especialmente 

afeiçoada às crianças e jovens que majoritariamente constituem o universo de 

espectadores em potencial, o Travessias incentiva diferentes técnicas de animação, 

que podem ser desenvolvidas artesanalmente nas escolas a partir de desenhos, de 

esculturas com massa de modelar, de recortes de imagens, de bonecos ou de 

outros objetos: imagens em movimento, cores, música, sons e ruídos mobilizados 

pelo cinema e pelo vídeo, recuperando as energias utópicas das vanguardas 

históricas na sua busca pela síntese das artes (XAVIER, 2005). 

Financiado inicialmente pela FAPERJ, há 10 anos, o Projeto Travessias 

propôs um curso de capacitação para professores selecionados pelas redes 

públicas de educação básica de Macaé, Cabo Frio e Paraty. Estas cidades, na 

época, mantinham parceria com o Núcleo Interdisciplinar UFRJ-Mar, programa que 

o GEM compunha, e com a Faculdade de Letras, unidade a que esse grupo é 

academicamente vinculado. Em Macaé e em Cabo Frio, a UFRJ mantinha duas 

escolas experimentais com as respectivas prefeituras; em Parati, o GEM participava 

da realização de oficinas que faziam parte da Festa Literária Internacional de Parati 

– FLIP – articulada com a ONG Casa azul e com a prefeitura municipal. Estes foram 

os lugares onde o curso de leitura e adaptação literária ocorreu em 2008, 

envolvendo professores de diferentes escolas de cada cidade. As três experiências 

foram muito importantes para a proposta de manutenção do projeto. Em Macaé, o 

curso virou uma oficina permanente na Escola de Pescadores, da qual a UFRJ era 

parceira; em Cabo Frio, professores de diferentes instituições foram selecionados e 

premiados no Festival Corti, dedicado a curtametragens realizados em contextos 

educacionais, na cidade italiana Ponte em 2011. Além disso, o Projeto Travessias 

passou também a ser uma referência para o Curso de Formação Técnica em Áudio 

e Vídeo do Instituto Politécnico da UFRJ, em Cabo Frio, pelo qual o GEM se tornou 
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responsável desde então. Em Parati, a parceria com a FLIP evoluiu para oficinas de 

adaptação literária para cinema e animação que antecediam o evento. 

O projeto passou, então, a ser financiado pela própria UFRJ 

ininterruptamente, permitindo espaço formativo para estudantes universitários em 

ações interdisciplinares numa concatenação entre extensão, ensino e pesquisa. 

Suas oficinas têm ocorrido em variados formatos nos campi da UFRJ e de outras 

universidades, em escolas públicas, eventos de divulgação científica e 

educacionais, festivais educativos e artísticos ou em ações espontâneas em 

espaços comunitários públicos nas três cidades citadas e ainda no Rio de Janeiro 

e Niterói. Ao todo, já foram atendidos cerca de 5000 jovens, em oficinas de curta e 

longa duração, desde o início das atividades. Com estas ações, a Faculdade de 

Letras da UFRJ tem dado um salto qualitativo na formação de uma nova visão sobre 

o ensino, a pesquisa e a criação no campo da literatura, articulando narrativa 

literária escrita com o desenvolvimento de narrativa audiovisual, sendo esta uma 

linguagem de grande impacto no mundo contemporâneo.5 

A relação entre a criação literária e a criação audiovisual está cada vez mais 

presente nas mídias modernas, criando novas demandas expressivas na 

sociedade. As narrativas de cada forma de expressão particular, vinculadas aos 

seus recursos técnicos, possuem elementos comuns e elementos distintos que 

dependem da análise científica para uma melhor articulação de suas 

potencialidades expressivas, seja no âmbito da cultura contemporânea ou da 

educação. O papel da universidade, neste sentido, é o de construir pontes entre 

variadas linguagens, e isso tem sido viabilizado pelo Projeto Travessias. Estas 

novas configurações necessitam de um reexame crítico dos valores políticos, 

estéticos e éticos presentes na atualidade, assim como uma indagação sobre a 

relação entre o poder imaginativo da palavra, sua capacidade de evocar imagens 

mentais e a produção de imagens e sons na literatura e no audiovisual para 

comunicar e para educar. Este projeto se propõe preparar as novas gerações para 

que assumam uma posição crítica diante da arte, além de prepará-las para também 

                                                 
5 Para assistir aos materiais realizados nas oficinas e nos cursos, acesse o site de Grupo de 

Educação Multimídia (GEM): http://www.gem.letras.ufrj.br. 

http://www.gem.letras.ufrj.br/
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serem produtoras ativas de novas mensagens. Este horizonte possível para a 

formação de leitores críticos e o desenvolvimento de metodologias participativas 

eficientes, em ambiente escolar, se fundamenta na lógica do trabalho como princípio 

educativo (SAVIANI, 2007), que promove a superação da cisão entre atividades 

teóricas e manuais, garantindo acesso igualitário ao conhecimento e às 

oportunidades na formação escolar.  

A metodologia desenvolvida neste projeto requer a necessidade de aplicar 

uma nova lógica de ensino, utilizando a produção audiovisual como ferramenta 

pedagógica e o trabalho como princípio educativo (SAVIANI, 2007). Pela proposta, 

os alunos são os próprios realizadores, apropriando-se da linguagem artística e 

literária, historicamente restrita a poucos, e expressando-se através de produções 

coletivas, que exigem necessidade de organização, criatividade, capacidade 

analítica, autonomia e respeito às diferenças. Esta metodologia tem sua base 

fundamental na relação entre trabalho e educação, estimulando habilidades de 

comunicação, de expressão, de leitura e de escrita. Para os universitários e 

pesquisadores envolvidos, o Travessias permite um aprofundamento na 

competência expressiva, comunicativa e formativa, além de propor exercícios 

críticos de investigação na relação entre palavra e imagem.  

A avaliação do trabalho é realizada sistematicamente, de acordo com o tipo 

de ação orientada. Nas oficinas de curta duração, o objetivo é mais motivacional e 

busca despertar interesse nos envolvidos para o uso dos recursos audiovisuais de 

modo mais produtivo em processos formativos. Nas oficinas de longa duração, é 

avaliada a capacidade de organização do trabalho coletivo e as habilidades criativas 

dos envolvidos, tomando como parâmetro comparativo o conhecimento no ingresso 

e no fim da oficina. A autoavaliação é um instrumento da própria metodologia 

empregada, pois os envolvidos descobrem as necessidades de aperfeiçoamento na 

prática realizada e na habilidade estimulada. Esta tem sido sempre a melhor forma 

para identificar problemas em todos os aspectos e para apontar possíveis soluções 

seja nas oficinas do Travessias ou no projeto geral.  
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Oficina para o GEM 

“Todo abismo é navegável a barquinhos de papel”, escreveu Guimarães 

Rosa. É bem provável que todo estudante do ciclo básico, de qualquer região ou 

classe social, compreenda esta imagem. O peso do abismo e a leveza do barquinho 

compõem o paradoxo que torna a metáfora acessível. A leitura passível esvazia a 

literatura, a tornando apenas reflexo de uma imagem padronizada na informação 

superficial. Outra leitura é a que desdobra o texto literário e o dobra em sentido 

visual, ou audiovisual. Isso pode tornar a experiência da leitura e da escritura algo 

bem mais produtivo e crítico. A tradução intersemiótica (PLAZA, 1987) exige um 

aprofundar-se nas tramas das linguagens envolvidas. Então, formar alguém que 

entenda leitura e escrita como tradução pode ser um ganho. 

O processo de compreensão do caráter produtivo na linguagem escrita, na 

ação da leitura ou da escritura, pode oferecer resultados importantes em situações 

de formação. O esforço do trabalho do estudante na produção de conhecimento 

confere a si condições necessárias para multiplicar seus próprios saberes e 

habilidades. Seja por meio das diferentes maneiras de acessar a tradição na qual 

este trabalho se insere, seja por meio dos diferentes testes de rudimentos emulados 

ou reformulados a partir dessa mesma tradição. Assim, leitura e escrita estão 

implicadas uma na outra, e o texto, unidade que pressupõe um ato comunicativo 

entre diferentes atores num contexto, é sempre resultado de uma tradução, ou ainda 

de uma transcriação. 

O trabalho como princípio educativo em traduções dessa natureza em geral 

desperta o interesse do estudante, uma vez que ele tem condições de idealizar o 

produto em cuja criação está envolvido e comparar com o resultado, reavaliando 

todo o processo ao final. Esta visão da educação, por sua vez, permite aos 

envolvidos e interessados compreender a avaliação como ferramenta importante 

para ajustar os processos de trabalho, no âmbito técnico e político. Linguagem como 

trabalho de tradução na formação dos ciclos básicos tem estimulado o Projeto 

Travessias: Palavra-Imagem a encontrar caminhos possíveis para o déficit da leitura 

e da escrita, e a propor métodos para a construção de ações de interface entre a 
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literatura e expressões audiovisuais, em especial a animação e o cinema, mas 

também o teatro e algumas atividades associadas a jogos, analógicos e eletrônicos. 

Abordar a linguagem como uma construção carregada de sentido requer 

conhecer as suas estratégias no processo de significação. Traduzir os efeitos 

causados pelos arranjos de uma linguagem com recursos de outra estimula o 

conhecimento mais profundo de possibilidades nas duas. Isso talvez ajude a 

superar o papel passivo que os meios eletrônicos têm imposto aos padrões de 

leitura e de escrita na formação das novas gerações. Num trabalho orientado de 

tradução da frase do conto Desenredo, de Guimarães Rosa, é possível que mesmo 

estudantes bombardeados pela superficialidade da imagem na cultura de massa 

tenham condições de compreender que abismo pode ser mais que um buraco sem 

fundo, que barquinho de papel pode ser mais que um objeto lúdico de transgressão 

e que a navegação é sempre um processo de travessia. 

Ao tecer um relato sobre a organização de uma oficina do GEM, espero 

refletir sobre este lugar de trabalho, pesquisa e ensino-aprendizagem na extensão 

universitária. “Qual a imagem da próxima viagem?”6 foi uma experiência que buscou 

relacionar universitários e estudantes do ciclo básico no mesmo processo formativo 

(produção de um filme sobre viagens do homem ao espaço). Estudantes de 

graduação e pós-graduação participaram da oficina para, ao mesmo tempo, realizá-

la e desenvolvê-la, construindo e aprofundando visão crítica sobre o cinema e 

educação ambiental. A duração total das ações foi de 60 horas (30 h no GEM/UFRJ 

e 30 h na Escola). Na universidade, os estudantes foram orientados teórica, crítica 

e tecnicamente em ações práticas. Na escola, eles participaram da orientação dada 

aos estudantes do ciclo básico junto com os professores envolvidos das duas 

instituições. Esta escola tem projetos transversais anuais e, no contexto da oficina, 

desenvolvia materiais para uma exposição sobre as viagens interplanetárias e a 

conquista do espaço pelo homem. Um desses materiais era justamente o filme A 

viagem à lua, de Georges Méliès. Na exposição construída pela escola, valorizava-

se o uso de materiais reciclados, incentivando-se com isso a lógica da 

                                                 
6 Trata-se de um projeto-piloto realizado na Escola Municipal Professor Marcos Waldemar, em Itaipu, 
Niterói-RJ, em 2017 para uma oficina permanente que é realizada atualmente na instituição. 
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“sustentabilidade”. A demanda pelo estudo da arte do vídeo para educação 

ambiental é o que também estimulava a participação de quatro universitários de 

cursos de engenharia interessados em educação ambiental sustentável. A 

preparação da oficina realizada no GEM partiu destas demandas, permitindo, 

entretanto, um olhar desconfiado do roteiro do filme de Méliès, que celebra 

processos coloniais. Além disso, o planejamento buscou uma abordagem crítica da 

noção de “reciclagem”, a substituindo por “ressignificação”, que dinamiza conceitos 

além de objetos. A ideia era trabalhar a recombinação de sequências do filme, 

envolvendo outros materiais novos ou de arquivos virtuais, produzindo uma 

narrativa alternativa e questionando a celebração de viagens de conquista de 

territórios. Para auxiliar a construção de uma história contrastante com a do filme, 

nos apoiamos no poema “O Homem, as viagens”, do livro Inquietudes do Branco, 

de Drummond. É um texto que associa as viagens expansionistas com práticas 

colonizadoras, apoiando-se em imagens e música bastante estimulantes e críticas 

o suficiente para estudantes dos ciclos básicos. O Projeto Travessias, nesta oficina, 

devia promover acesso aos bens culturais, à leitura e a produção de objetos 

literários e audiovisuais. Principalmente, esta oficina devia organizar um lugar para 

a compreensão da produção cinematográfica de massa na sua relação direta com 

o público, e a necessidade de transformação de seu caráter de modo aprofundado, 

o que se tornou possível nesta experiência com auxílio da literatura. Além disso, um 

objetivo importante era produzir materiais de apoio à exposição realizada pela 

escola, contribuindo de forma crítica com a demanda local. Por fim, o objetivo central 

era formar os estudantes universitários e os do ciclo básico por um viés crítico sobre 

a noção de sustentabilidade ambiental e social, por meio da linguagem. 

As imagens 3 a 6, abaixo, correspondem à ordem sequencial do filme até a 

aterrisagem da nave na Lua, imagem 1, acima. A sequência mostra o processo de 

desenvolvimento de tecnologia na universidade e na indústria de modo 

concatenado. Com destaque, além disso, para a ritualização da ciência, da indústria 

e do estado, que promove e incentiva a iniciativa financiada pelo capital. A 

sequência seguinte mostrará o embate dos terráqueos contra os habitantes lunares, 

o seu cativeiro, o enfrentamento vitorioso e a fuga. Apesar do esforço na caricatura, 
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em todo o enredo, o retorno à Terra é celebrado com honras de Estado e projeta 

como heróis os colonizadores. Desmontar o filme e remontá-lo, o colorindo com 

novas cores e tons, além de um exercício de apropriação de técnicas narrativas e 

mecânicas de produção de imagens em movimento, nos permitiu discutir sobre a 

própria noção de organização do trabalho produtivo: a relação entre o 

desenvolvimento científico e tecnológico e os interesses do capital; o papel do 

Estado na afirmação deste modelo; o cinema de massa, suas imagens, seu 

imaginário e imaginações por esta perspectiva.   

 

 
IMAGEM 3 - A viagem à lua, Georges Méliès (01’44”) – 1902. 

 

No roteiro, desqualificada pela universidade inicialmente, a viagem à Lua 

é, entretanto, assumida pela indústria e incentivada pelo Estado. Seus 

representantes financiam o experimento e compõem a tripulação, pelo que serão 

reconhecidos como heróis no fim do rolo do filme. 

 



 13 

 
IMAGEM 4 - A viagem à lua, Georges Méliès (03’28”) – 1902. 

A organização produtiva estabelece uma narrativa que vai da 

universidade para o chão da fábrica, com os trabalhadores vistos em plano 

aproximado como acessórios em uma grande aventura. Depois disso, o parque 

industrial surge em plano aberto, como uma paisagem sagrada, e a realização se 

conclui com o ritual público e com muitas expectativas para o lançamento do 

foguete. A construção simbólica, na narrativa, aprofunda o valor do modelo 

produtivo da mesma maneira que naturaliza o enredo social. A forma estética 

reproduz a dinâmica da forma social e reafirma a sua ideologia de classes. 

 

 
IMAGEM 5 - A viagem à lua, Georges Méliès (04’19”) – 1902. 
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A organização da oficina, entretanto, relacionou os envolvidos em todos 

os processos produtivos: identificação das demandas, proposição do argumento 

para o filme, conceitos relacionados, reflexão sobre o material de base e produção 

coletiva. Teoria e prática, interdisciplinaridade, equipe multisseriada, extensão, 

ensino e pesquisa foram as articulações buscadas no projeto do filme Depois da 

viagem à Lua, realizado por um grupo formado por quatro professores do ciclo 

básico, sessenta estudantes do ensino fundamental, um professor universitário, um 

estudante de pós-graduação e cinco estudantes de diferentes cursos de graduação. 

Estudar a organização do trabalho industrial para propor outra organização em um 

trabalho coletivo e colaborativo de leitura e produção de textos canônicos em 

cinema e literatura, garantiu acesso à tradição cultural de forma ativa e crítica a 

todos os envolvidos e, ainda, permitiu aprofundar a pesquisa de metodologias 

participativas no campo da formação técnica. 

  

 
IMAGEM 6 - A viagem à lua, Georges Méliès (06’10”) – 1902. 

Na imagem acima, o limite tecnológico do final do século XIX orienta e 

determina a projeção do moderno possível em um filme futurista. As imagens de 

cada época possibilitam e, paradoxalmente, também limitam o imaginário e as 

imaginações. Para o lançamento de uma nave interplanetária, então, era necessário 

um super e moderno canhão em 1902. 
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Jacques Rancière, filósofo que estuda o papel da política na arte moderna 

citado na abertura deste texto, mostra que “a literatura se tornou uma máquina de 

autointerpretação e repoetização da vida, capaz de converter todos os pedaços da 

vida ordinária em corpos poéticos e em signos de história” (RANCIÈRE, 2016, p. 

21). Como sua tese é a de que a literatura ofereceu recursos de linguagem para as 

artes mecânicas no século XX, como o cinema, vale, para esta expressão e para a 

formação de leitores e produtores, o que ele afirma sobre a literatura. Quais os 

“signos de história” inscritos nos corpos poéticos e simbólicos hierarquizados e 

celebrados em filmes clássicos como A viagem à Lua? Foi a partir disso que o GEM 

organizou a oficina “Qual a imagem da próxima viagem?”. 

A oficina foi concluída com um filme que pôde incorporar o acervo da 

exposição realizada pela Escola como era o propósito inicial, mas de modo diverso 

do idealizado. A avaliação do resultado foi muito importante para a fixação das 

coordenadas que dirigiram o processo, para a compreensão dos conceitos 

mobilizados, através dos distintos níveis de abordagem para cada um dos ciclos 

formativos envolvidos, e para a continuidade do Projeto Travessias na Escola, que 

hoje realiza novos experimentos a partir de demandas renovadas. Foi possível a 

formação dos envolvidos, a resposta a uma demanda pública e a sistematização de 

uma leitura com juízo crítico-estético dos materiais artísticos envolvidos. 

 

 
IMAGEM 7 – Oficina de prod. audiovisual do GEM. Niterói, 2017. 
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Na avaliação coletiva final, vários estudantes se reportaram à imagem da 

Lua como um verdadeiro ícone, como haviam feito no início da oficina, mas desta 

vez perceberam, sob a lúdica aparência, uma essência violenta na imagem. Como 

o filme que produzimos, inspirado na ironia do poema de Drummond, trata sobre a 

jornada simbólica do homem e a necessidade de se construir novas bases para o 

heroísmo moderno, uma estudante de oito anos, envolvida em todas as etapas do 

processo, questionou, com muita legitimidade e à propósito para o que se esperava 

da oficina, “por que jornada do homem? Por que a mulher fica de fora? O filme não 

tem personagens mulheres, nem o de Méliès nem o nosso. Por que não falamos 

em jornada da humanidade?”. Esta ficou sendo uma imagem potente para a nossa 

próxima viagem. Rancière critica a oposição entre interpretação e transformação do 

mundo, típica do nosso tempo, como uma ambiguidade insólita. Para ele, sem 

associar a política e a arte, a ação e a expressão, a estética e a tecnologia, pensar 

a realidade na formação do leitor crítico torna-se, quando muito, apenas um ideal 

ou, pior que isso, a reprodução de interesses alheios. 

Esta oficina é parte do Projeto Travessias: Palavra-Imagem, idealizado 

pelos professores Eleonora Ziller e José Cubero, e reelaborado sistematicamente 

ao longo dos últimos dez anos por outros professores e estudantes. Incentivada 

pela parceria entre o GEM, o Núcleo de Solidariedade Técnica - SOLTEC/UFRJ, e 

a Escola Municipal Professor Marcos Waldemar, esta oficina teve como objetivo 

principal estudos sobre ocupação do espaço e organização do trabalho. Esse ponto 

é importante na região de Itaipu (território desta ação), uma antiga vila de 

pescadores que hoje enfrenta a especulação imobiliária, que desestabiliza práticas 

produtivas comunitárias, como a pesca. O papel do Soltec é encontrar caminhos, 

junto à comunidade, para o fortalecimento de uma economia solidária (SINGER, 

2002) e com garantias de renda e qualidade de vida para todos os habitantes da 

região. O papel do GEM é encontrar, na escola, um espaço de sociabilidade e 

formação crítica das novas gerações para que possam aprofundar as bases de uma 

autonomia produtiva dos seus meios de vida. 
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