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Resumo 
 
Partindo de uma cartografia em andamento sobre projetos promovidos pelo estado que 
juntam cinema e educação, este artigo apresenta algumas ideias sobre o sentido do 
comum produzido por nessa relação. Historicamente o estado dá preferência para a 
exibição de obras audiovisuais como recurso pedagógico mas como prosseguir 
privilegiando esse modelo em um mundo onde as imagens parecem invadir a escola por 
todas as janelas e alunos se queixam de sua desconexão com a realidade? A hipótese é a 
de que o gesto de criação de imagens, com o qual a atual geração de alunos já está 
habituada, se levado para dentro da escola e colocado em contato com os conteúdos 
curriculares teria por efeito um desarranjo e reinvenção do modo pelo qual vai se 
constituir a comunidade escolar. 
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Existe um senso comum e antigo no Brasil, o de que um dos principais fatores 

responsáveis pela nosso atraso social e econômico encontra-se na educação.  É uma 

visão que há alguns anos passou a ser sustentada por instrumentos de avaliação que 

medem todos os anos a situação do ensino brasileiro. Um deles é o IDEB que foi criado 

em 2007 pelo Ministério da Educação para “medir a qualidade do aprendizado nacional 

e estabelecer metas para a melhoria do ensino”.  Em 2016 o instrumento3 mostrou que o 

ensino médio nas escolas está estagnado desde 2011 no mesmo patamar abaixo da meta 

projetada para ser alcançada até 2021. O ensino fundamental teve uma evolução geral 

nos índices mas revelou também uma estagnação nos anos finais. A eficácia do IDEB 

na avaliação do ensino não é uma unanimidade entre especialistas na área educacional.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do 40o Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XL Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ. 
3 GABRIEL, Luiz. Ensino médio e anos finais do fundamental ficam abaixo da meta do Ideb. G1,  08 set 
2016 . Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/ideb-no-ensino-medio-fica-abaixo-da-meta-
nas-escolas-do-brasil.ghtml > Acesso em 14 jul. 2017. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 2 

 

Recaem sobre o instrumento diversas críticas4, dentre elas a de que ele possui um   

enfoque gerencial, baseado em rankings e que não levaria em conta a realidade local e o 

contexto sociocultural do aluno.   

De fato, é relevante pensar o quanto metodologias de análise influenciam nos resultados 

e é muito difícil imaginar alguma que consiga dar conta da complexidade de um país 

como o Brasil. Por isso uma outra estatística, a de evasão de alunos da escola, mostra-se 

mais eloquente pois reflete a rejeição do sistema escolar como etapa desejável no trajeto 

de vida da criança ou jovem. O Relatório5 de Desenvolvimento 2012 do PNUD indica 

que um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental abandona a escola antes 

de completar a última série. É a 3a maior taxa de evasão entre 100 países com maior 

IDH. Entre as possíveis causas6 para a evasão escolar uma em especial se destaca. A 

falta de interesse de crianças e jovens pela escola. Entre alguns dos motivos7 por detrás 

do fenômeno que foram elencados por jovens matriculados no ensino médio da rede 

pública está a impressão de que o currículo escolar é desconectado da realidade do 

aluno e que a escola faz baixo uso de tecnologias no ensino. Essas causas podem ser 

diretamente relacionadas com o debate em torno do movimento “Escola sem Partido”. 

Muitas iniciativas de escolas que procuram debater temas contemporâneos como 

desigualdade de gênero são acusadas por esse movimento de doutrinação política. Em 

um tempo que a tecnologia permite uma aproximação maior entre pessoas e ideias,  

diversidade de pensamento torna-se uma questão central para pensar a escola. 

O acesso aos mais diversos conteúdos permitido pelo surgimento da internet hoje ocupa 

um lugar de destaque nesse debate. No que tange ao interesse desta pesquisa uma 

projeção8 aponta que em 2019 o vídeo on-line será responsável por quatro quintos do  

 

                                                
4 SANCHES, Carlos Eduardo. Ideb não é parâmetro para discutir a qualidade da educação. UOL Notícias, 
10 set. 2014 Opinião Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/09/10/nao-e-
possivel-discutir-qualidade-da-educacao-a-partir-do-ideb.htm > Acesso em 18 jul. 2017. 
 
5 BRASIL tem 3a maior taxa de evasão escolar entre 100 países, diz Pnud. UOL Educação. 14 mar 2013.  
Disponível em: < http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/26226/brasil-tem-3-
maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud/.  > Acesso em 14 jul. 2017. 
6 O Tempo de Permanência na Escola e as Motivações dos Sem-Escola/ Coordenação Marcelo Côrtes 
Neri. - Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2009.  
7 QUEM são os jovens fora da escola. Aprendizagem em foco. fev. 2016.  Disponível em: 
http://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/5/ Acesso em 17 de julho de 2017. 
8 CISCO Visual Networking Index: Forecast and metodology , 2016-2021. Cisco.com . 07 jun. 2017. 
Disponível em:  http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-
index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html. Acesso em 17 de Julho de 2017. 
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tráfego mundial na rede de computadores. Dados fornecidos pelo youtube9 dão conta 

que 300 horas de vídeo são carregados por minuto atualmente. Boa parte desse conteúdo 

é acessado por meio de smartphones fora do ambiente de sala de aula. Conjugado ao 

fato 10 de que 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos usa a internet a impressão 

de desconexão da escola com a realidade do aluno torna-se uma fator ainda mais 

relevante. Se por um lado os dados expostos evidenciam possíveis causas para o 

desinteresse de crianças e jovens pela escola, por outro estimulam o interesse de 

educadores e pesquisadores pela influência das tecnologias no ensino. Embora esses 

números demonstrem a importância que a imagem em movimento atingiu em todos os 

setores da vida contemporânea, sobretudo com a internet, o impacto da tecnologia na 

educação já possui uma longa trajetória de prática e pensamento. 

O cinema é uma tecnologia que se desenvolve na esteira de todas as transformações que 

marcaram a transição do século XIX para o XX – aumento da população urbana, 

incremento da atividade comercial e da mobilidade, desenvolvimento de técnicas de 

reprodução imagética.  A sua inserção no campo da educação está diretamente ligada 

aquilo que foi chamado de “conquista da narrativa”, quando começa a se desenhar um 

conjunto de convenções de produção da imagem que dão ao filme uma autonomia 

discursiva frente ao seu contexto de exibição. Essa normatização da forma fílmica tem 

o efeito de homogeneizar o espaço e tempo dos filmes que gradualmente vão deixando 

de ser atrações de feiras populares e se tornam produtos de uma  atividade industrial 

onerosa que, para ser custeada, demanda a expansão do público consumidor, inclusive 

para outros países. Tal qual o cinema, a escola também pode ser pensada como uma 

tecnologia que assume um papel estratégico ao longo do século XVIII e XIX para a 

integração da população e formação de uma identidade do estado-nação.  

É nesse contexto que em 1929 o Departamento de Educação do Distrito Federal 

determinou a utilização de filmes em todas as escolas primárias. Nesse período o 

cinema já estava amplamente disseminado nos centros urbanos e as primeiras 

discussões sobre o seu uso na escola acompanham uma série de críticas de intelectuais  

                                                
9 YOUTUBE Company Stattistics. Statistic Brain. 01 set. 2016.  Disponível: 
http://web.tecnico.ulisboa.pt/~ist178552/wordpress/estatisticas/. Acesso em 17 de julho de 2017. 
10 MELLO, Daniel. Pesquisa, 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos usam a internet. Agência 
Brasil Disponível. 10 out. 2016. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-
inovacao/noticia/2016-10/pesquisa-80-da-populacao-brasileira-entre-9-e-17-anos-usam. Acesso em 17 
jul. 2017. 
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quanto ao impacto dos filmes nas novas gerações de brasileiros, em especial o cinema 

norte-americano que predominava nas salas de exibição do mercado nacional. Dez anos 

após o gesto inédito do estado os debates ganham impulso no contexto do Estado Novo 

e é criado o Instituto Nacional de Cinema. O modelo de funcionamento do INCE, 

voltado para a produção de filmes educativos e exibição em escolas por todo o país, foi 

influenciado pelo movimento chamado “Escola Nova” que defendia que a educação 

deveria ter por objeto “organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de 

dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em uma etapa de seu 

crescimento, de acordo com uma certa concepção de mundo.”11 

Analisando algumas opiniões publicadas em livros e jornais da época, Antonacci 

(1993) vê a existência de dois tipos de pensamento sobre a relação entre cinema e 

educação. Enquanto um fala do cinema como elemento perturbador da formação sadia 

das crianças, outro vê no cinema um agente de educação moral, saudável e patriótica de 

cidadãos nacionais. Esse aparente paradoxo sobre o potencial papel pedagógico do 

cinema, que o coloca ao mesmo tempo como saudável e pernicioso, na visão do estado 

só pode ser resolvido mediante o seu controle. Para ele o cinema pode ser um 

importante auxílio de educação nas escolas, desde que exista um controle sobre o 

conteúdo a ser exibido. No mesmo período é instituída no país a censura 

cinematográfica12. Atuando como o braço operacional dessa visão o INCE teve um 

grande impacto na educação que se estende até os dias de hoje. O seu modelo voltado 

para a produção de filmes educativos e distribuição nas escolas ainda exerce forte 

influência na maneira como a política de estado vê a inserção do cinema na educação. 

Em 26 de junho de 2014 entra em vigor a lei n° 13.006 que obriga a exibição de filmes 

de produção nacional nas escolas de educação básica.  

A despeito dessa lei de ter sido bem recebida pela comunidade cinematográfica e 

educacional, como atestam diversas mensagens em fóruns de discussão criados na 

época para debater a regulamentação da lei, esta pesquisa julga importante pensar essa 

inserção em uma época em que as imagens circulam livremente pela internet. Ao ser  

                                                
11 TEIXEIRA, Anísio. O manifesto dos pioneiros da educação nova. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Brasília, v.65, n.150, maio/ago. 1984. p.407-425.  
12 “O decreto n° 18.527 de 10 de dezembro de 1928 regulamentou a censura cinematográfica no Brasil, 
que ficava sob os cuidados do Ministério do Interior e da Justiça, cabendo aos chefes de polícia locais a 
vigilância pelo bom cumprimento das suas disposições” (Morettin, 1995).  
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utilizada como recurso de aprendizagem na escola uma imagem, produzida ou exibida, 

fatalmente ganha um caráter pedagógico. Por outro lado, esses mesmos alunos também 

produzem e consomem imagens fora desse contexto através de celulares, máquinas 

fotográficas, computadores, tablets, etc.  Na atualidade é possível afirmar que, ao 

entrarem na escola e assumirem um discurso pedagógico, as imagens dificilmente 

estarão sob um controle exclusivo da instituição. Ao pensamos a tecnologia como 

dispositivo, um conjunto de forças heterogêneas que, reunidas sob uma arquitetura, 

distribuem o visível e o invisível (DELEUZE, 1996), fica evidente que uma mesma 

imagem vista dentro e fora da escola possa assumir diferentes discursos por força dos 

modos de funcionamento dos dispositivos onde se insere.  

Se considerarmos que tanto o cinema e a escola funcionam como dispositivos que 

produzem efeitos discursivos e subjetivos é na reflexão sobre o comum produzido nessa 

relação entre o dispositivo cinematográfico e o escolar que se concentra esta pesquisa. 

Dentre as muitas relações que formam esse comum existe uma que persiste ao longo 

dos séculos, a despeito das mudanças que a instituição escolar sofreu. Não existe escola 

sem mestres e alunos. Após os anos iniciais de vida experimentando as primeiras 

relações em família, a escola é o lugar onde a criança amplia sua relação com o mundo 

e constitui a noção de um “outro”, sem o qual não é possível estabelecer um comum. 

Admitindo que todo saber é produzido em uma relação de alteridade, ou ainda, que a 

noção de alteridade não abre mão da produção de um saber (DELEUZE, 1969) cabe 

então fazer uma indagação central: De que a forma a imagem inserida na relação 

pedagógica entre professor e aluno produz um comum? Assumindo que o cruzamento 

entre cinema e educação no Brasil ainda preserve as principais características do século 

passado, suponho que esse modelo centrado na difusão de obras audiovisuais venha 

sendo cada vez mais colocado em questão por arranjos de produção e circulação das 

imagens dos quais o público escolar participa intensamente. Esta questão se reveste de 

maior relevância na medida em que os fenômenos do mundo são amplamente 

apreendidos pelos sujeitos como efeito da experiência estética provocada por uma 

intensa mediatização das relações sociais (BRAGA, 2010). 

Em primeiro lugar é preciso dizer que a noção do comum e a de comunidade não são 

necessariamente coincidentes. Em um sentido mais genérico uma escola sempre forma 
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comunidade. Dela fazem parte alunos, professores, funcionários, pais, objetos. Mas 

esse encontro não acontece apenas por força dos limites impostos pelos muros da 

escola. Essa é a parte visível com a qual nos acostumamos, um lugar onde deixamos 

nossos filhos na expectativa que eles saiam dali menos ignorantes do que entraram. 

Atravessada por linhas de força invisíveis que a organizam, desde a  maneira como são 

dispostas as cadeiras em sala de aula até a forma como a grade curricular é oferecida 

aos alunos,  a relação entre professores e alunos produz um comum cujo sentido só 

pode ser dado de antemão às custas de um grande esforço para manter estáveis as linhas 

que organizam a tecnologia escolar. É apenas neste sentido que é possível afirmar a 

coincidência entre a comunidade concebida na legislação que rege a educação brasileira 

e o comum possível de ser instaurado na relação pedagógica entre professores e alunos.  

Ao colocar a imagem no centro da relação pedagógica o cinema obriga que se pense 

igualmente em termos estéticos o comum que essa relação instaura. Mas uma imagem 

não é apenas o que se faz visível ao olho, o que está circunscrito à sua materialidade, 

assim como a comunidade prevista na legislação também não se dá exclusivamente por 

força da palavra empregada na lei. Pensar esteticamente a relação entre cinema e 

educação exige pensar imagem e palavra deslocados, cada um, das estruturas que 

produzem aquilo que seria a sua “expressão do mundo possível” (DELEUZE, 1969). É 

neste sentido que se pensa a materialidade nesta pesquisa, aquilo que não é dado apenas 

pela suposta especificidade do médium como desejavam os modernistas no início do 

século XX. A materialidade da imagem no cruzamento entre cinema e  educação é 

expressa pelo cruzamento de estruturas de enunciados que vem de lugares diversos.  A 

maneira como esse cruzamento se dará em sala de aula guarda estreito vínculo com o 

comum que vai se exprimir entre as partes da relação pedagógica. 

Diante disso minha pesquisa parte das seguintes hipóteses: A primeira diz que a 

maneira como as imagens são trabalhadas dentro da escola há quase 100 anos, 

independente do conteúdo, dá preferência pela exibição de obras prontas porque isso 

corrobora o dispositivo disciplinar onde elas se inserem. É um vício que tem origem nas 

primeiras experiências de cinema educativo no Brasil.  Ao final e ao cabo, o dispositivo 

onde a obra se insere determina seus efeitos. A segunda hipótese diz que a criação de 

imagem dentro da escola, embora se insira dentro do mesmo dispositivo, teria por efeito 

um desarranjo e reinvenção do modo pelo qual vai se constituir a comunidade escolar e  
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que diz respeito à relação entre professores e alunos. A formulação dessas hipótese trata 

de fazer uma crítica ao funcionamento normativo da escola mas não pretende ao final 

optar por uma aceitação irrestrita ou negação completa de seu caráter disciplinador. O  

objetivo mais geral é entender como a criação de imagens dentro da escola opera a 

produção do comum ao cruzar dois regimes de produção de subjetividade e como esse 

cruzamento pode contribuir para tirar a escola do impasse em que se encontra, com um 

índice alto de evasão e uma demonstração crescente de ausência de diálogo e 

insatisfação por parte de alunos e professores. 

Ao tentar compreender a importância da criação de imagens dentro da escola também 

não pretendo defender que o seu uso se dê como algo isolado na disciplina de artes. 

Acredito que seja possível e até desejável que a criação de imagens possa dialogar com 

outras disciplinas pouco afeitas à produção estética como o caso da matemática ou 

química. Neste sentido a investigação contempla processos de formação audiovisual 

promovidos pelo estado dentro da escola que contemplem o diálogo entre a produção 

audiovisual e o planejamento pedagógico. Um deles é o Anima Escola, realizado pela 

equipe do Anima Mundi, o maior festival de animação do Brasil, em parceria com a 

secretaria municipal de educação do Rio de Janeiro. Esse projeto tem diversas linhas de 

atuação mas uma em especial me interessa. A produção de filmes de animação feita 

quase de forma autônoma nos ciclos do ensino fundamental de escolas públicas, um 

período da formação que corresponde dos 06 aos 14 anos. Todo ano o Anima Escola 

abre um edital e as escolas enviam suas propostas. Uma parte é selecionada e adquire o 

direito de receber o apoio do projeto, como equipamento e orientação técnica da equipe. 

Esse apoio não é compulsório pois é a escola que determina em que medida e como 

receberá esse apoio. Além disso os professores envolvidos na produção dos filmes que 

ganham o edital já devem ter passado por uma oficina de capacitação de animação. 

Meu interesse por esse projeto não corresponde à uma preferência pelo gênero de 

animação. De fato tenho pouco conhecimento sobre suas técnicas, história e meu 

repertório de filmes vistos é pequeno diante do volume de produção que esse gênero 

atingiu. Mesmo assim já tive a oportunidade de ver alguns trabalhos de animação feitos 

por alunos de escola públicas e sempre me chamou a atenção a liberdade que a técnica 

permite para o desenvolvimento da expressão criativa e discursiva dos alunos. Tive a 

oportunidade de ir no lançamento dos filmes produzidos no edital de 2016 do Anima  
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Escola e uma das propostas contempladas conseguiu a proeza de criar uma narrativa 

contada por animação a partir das figuras planas dos quadriláteros, conteúdo integrante 

do currículo da disciplina de matemática. Uma montagem improvável como essa, entre 

um conhecimento que tem origem na área de ciências exatas e outro que vem de 

humanas, me interessa na medida em que expresse uma reinvenção da relação 

pedagógica operada pela produção de conhecimento na criação de imagens. Esta 

operação teria o poder de instaurar uma nova modalidade de existência do comum, 

descentrada, permitindo a coexistência de indivíduos sem os apagamentos de suas 

singularidades, “uma comunidade que seja espaço de inclusão ou de abertura ao 

desconhecido comum, um convite a conjunção sem identificação (...)” (SILVA, 2014). 

Ao falar de montagem neste trabalho não me refiro apenas ao seu sentido estrito, a 

justaposição de imagens e sons em um filme. Tanto a escola como cinema são 

dispositivos que produzem discurso a partir de uma ordenação de elementos que 

compõe seus modos de funcionamento. No primeiro podemos elencar professores, 

alunos, livros, avaliações, financiamentos, currículo, etc. No segundo temos imagens, 

sons, diálogos, mas também equipamentos de filmagem, equipe, roteiro, etc. A 

montagem aparece aqui como uma operação de ordenamento dessas visibilidades, 

pegando emprestado o sentido que Didi-Huberman confere ao gesto de “por, uns junto 

a outros, traços de coisas sobreviventes, necessariamente heterogêneas e anacrônicas, 

posto que vem de lugares separados e de tempos desunidos por lacunas” 

(HUBERMAN, 2012).  

Uma vez colocado que o objeto desta pesquisa encontra-se na relação entre várias forças 

que o atravessam, é preciso estabelecer uma maneira de rastrear as associações de 

forças heterogêneas e caminhar entre elas. Nesse sentido usarei a Teoria Ator Rede, de 

Bruno Latour. A TAR é, antes de tudo, um método, um caminho para seguir a 

construção e fabricação dos fatos. Um dos efeitos propiciados por esta teoria-método é o 

de evidenciar que os elementos podem ter a capacidade de agenciar ou produzir efeitos, 

ações e mudanças num dado contexto. Os filmes produzidos pelos projeto de formação 

do Anima Escola não será analisados como obra fechada em si, mas como 

desdobramentos de agências e mediações presentes em seus processos de realização. No 

caso de nosso objeto, entenda-se como agência a capacidade que tem os diversos 

actantes envolvidos (alunos, professores, currículos, equipamento, objetos, etc.) de  
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incidir no processo de aprendizagem e produção dos filmes, modificando-os de acordo 

com os seus próprios interesses e visões de mundo. É preciso aqui esclarecer que o 

termo actante13 não se refere apenas a humanos nem supõe que ele exista de forma 

autônoma. Dentro da relação de aprendizado que se estabelece na produção dos filmes 

não são apenas os humanos ou instituições que agem. Existe uma série de artefatos 

técnicos (câmeras, manuais, filmes, etc.) que incidem sobre a relação, fazendo com que 

o curso da ação nesse contexto assuma direções previsíveis ou inesperadas no processo 

de produção dos filmes. Os próprios filmes serão considerados actantes na medida em 

que eles incidem nos processos de subjetivação no decurso da produção das obras. Os 

actantes também podem agir pela mediação. Eles transformam e modificam o 

significado ou os elementos que supõe devem transportar na medida que incidem sobre 

o curso da ação. Latour difere mediador do intermediário14.  

Sempre que nos deparamos com um fato visto como “natural” podemos rastreá-lo como 

efeito de uma rede de mediações que subtraem elementos, acrescentam outros ou 

apenas os transmitem adiante. A rede não é uma coisa e que teria forma aproximada de 

pontos interconectados, ela é “uma expressão que serve para verificar quanta energia, 

movimento e especificidade são capazes de capturar nossos próprios informes” 

(LATOUR, 2005). Quanto menos esse fluxo de ações for transformado pelos 

mediadores mais “natural” ele parecerá, mais ele se aproximará da ordem dos fatos. 

Dentre as muitas operações de montagem que participam para produção de discurso na 

escola certamente a relação entre professor e aluno é das mais importantes para esta 

pesquisa. A sala de aula é um lugar privilegiado para observar como a produção do 

comum se efetiva. Neste sentido o currículo escolar e a avaliação ganham grande 

relevância, o primeiro se oferecendo como medida de aproximação entre seus sujeitos e 

o segundo como mecanismo de sua verificação. A importância desses elementos no 

planejamento escolar manifesta  aquilo que Rancière irá chamar de “ordem 

explicadora” (RANCIÈRE, 2011). Ela pressupõe a existência de um mundo onde a 

inteligência é dividida em duas, uma inteligência inferior e uma inteligência superior, a  
                                                
13 “Ele não é a fonte de uma ação senão um branco móvel de uma enorme quantidade de entidades que 
convergem até ele.” (LATOUR, 2005, pg.73) No caso desta pesquisa é importante compreender a 
importância de se atribuir também capacidade de ação a não-humanos. 
14 Intermediário seria o que “transporta significado ou força sem transformação: definir seus dados de 
entrada basta para definir seus dados de saída”. Já o mediador “por simples que ele possa parecer, pode 
virar algo complexo; pode levar a múltiplas direções.” (LATOUR,2005,pg.63) 
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primeira registrando ao acaso e de acordo com as necessidades e a segunda procedendo 

pelo método, do simples ao complexo, da parte ao todo. O princípio da explicação 

pressupõe uma medida comum entre as partes onde a avaliação serve como instrumento 

de verificação se o aluno percorreu a distância que o separa do mestre segundo a razão 

do currículo. 

O meu interesse em pesquisar a relação entre escola e cinema é a possibilidade que ela 

oferece de desestabilizar essa ordem a qual se refere Rancière. Diferente do uso 

tradicional de material audiovisual, onde a imagem ingressa na relação com um 

discurso pronto e acabado, acredito que sua criação abre espaço para uma montagem 

das visibilidades onde a palavra do aluno faz a diferença. Me refiro à palavra para 

explicitar a importância que o conceito de história adquire na montagem entre as 

visibilidades e sua significação. Desde Aristóteles a história é a articulação de ações 

que definia a racionalidade do poema. Essa é uma medida comum que acontecia 

segundo um esquema de causalidade ideal pela necessidade de verossimilhança 

(RANCIÈRE, 2012). 

O predomínio ao longo do século XX – aqui me refiro ao alcance de circulação e 

consumo na indústria cultural – de uma forma cinematográfica onde à função 

imageadora está submetida à função textual se deve em grande parte à herança desse 

modo de articulação poética. Quando falo em função quero dizer que “formas visíveis 

falam e que as palavras têm o peso de realidades visíveis” (RANCIÈRE, 2012). Tanto a 

imagem como o a imaginação seriam o resultado de articulação dessas duas funções. 

Ela confere à imagem uma dupla potência que seria, “criar ao mesmo tempo um 

sintoma (interrupção no saber) e conhecimento (interrupção no caos)” (HUBERMAN, 

2012). 

Não é possível mais pensar hoje a lógica que rege a dupla poética da imagem dentro de 

um regime de visibilidade sem considerar que o mesmo aluno que frequenta os bancos 

de sala de aula é o mesmo que fora dela utiliza largamente dispositivos de captura e 

difusão de imagem. A integração de câmeras de fotografia e vídeo a telefones celulares, 

palmtops, associada à profusão de plataformas digitais de compartilhamento de 

conteúdo tornou possível uma ampla produção e circulação de imagens de toda ordem. 

Esse é um fenômeno que foi se desenvolvendo ao longo do século XX e início deste,  

acompanhando as pesquisas tecnológicas que permitiram o surgimento de aparelhos de  
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captação e difusão de imagem cada vez menores e mais baratos. É um fenômeno que 

embora ainda mantenha forte vínculo com a lógica do consumo e suas transformações 

no sistema capitalista teve o claro efeito de abalar a percepção do senso comum sobre 

os modos de funcionamento da imagem.  

Nesse novo regime a palavra não deixa de servir como um elo de ordenação, de causa e 

efeito entre as visibilidades, no entanto essa palavra não pertence a um circuito fechado 

onde o elo é legitimado por uma palavra autorizada pronta a dizer o que o as imagens 

são, quer se trate da palavra do artista ou do professor. Essa é a palavra do aluno feito 

criador, cujo poder de associar e dissociar pertence a qualquer um.  
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