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Resumo 

O presente trabalho traz os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo lançar um olhar 
crítico e epistemológico sobre (a) o processo de produção de documentários por grupos 
populares; (b) os modos de apropriação que eles desenvolvem acerca dessa experiência e 
como esse processo impacta o aprendizado dos envolvidos. Nessa trajetória, as seguintes 
etapas foram desenvolvidas. A primeira, paralela às demais, consistiu na revisão de literatura 
sobre o conceito de documentário. Nesse sentido, cabe destacar a dificuldade no trato de 
conceitos na área de ciências humanas e sociais. No caso de documentário, a discussão muitas 
vezes tinha como central a questão da "verdade documental", sendo interessante observar que 
esse gênero parece tratar, sobretudo, das nossas questões do mundo, mais do que 
propriamente de situações e fatos históricos. A segunda etapa tratou da análise de três 
documentários realizados entre os anos de 2007 e 2009 nas favelas de Manguinhos, Zona 
Norte do Rio de Janeiro. Os documentários foram realizados dentro do projeto Laboratório 
Territorial de Manguinhos (LTM) da FIOCRUZ/RJ que atua no território de Manguinhos com 
pesquisas objetivando não somente a produção acadêmica, mas, também, ações de 
intervenção direta na realidade local. Finalmente, a terceira, procurou abordar o impacto do 
uso desse material na região a partir da narrativa de uma professora de escola pública e das 
análises efetuadas sobre o material fílmico. Esses vídeos foram entregues para as escolas 
públicas da região tendo uma delas, a Escola Municipal Maria de Cerqueira e Silva os 
incorporado ao seu Projeto Político Pedagógico. As narrativas foram obtidas por meio de uma 
oficina gravada em vídeo. O que se pode perceber são indícios da importância da apropriação 
de documentários por escolas localizadas em regiões de baixa renda enquanto material 
pedagógico para a comunidade escolar conhecer as histórias do seu entorno, fortalecendo 
assim a relação escola-comunidade.  
Palavras-chave: Manguinhos. Documentário. Escola Pública. 
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Introdução 

Manguinhos é um Complexo de Favelas com 15 comunidades localizadas na Zona 

Norte do Rio de Janeiro e está situada ao longo da Região da Leopoldina, tendo cerca de  36 

mil habitantes e, segundo Censo do IBGE de 2010; é a quinta região de pior IDH do Rio de 

Janeiro. Trata-se de uma realidade difícil, que impõe muitos limites e desafios tanto para os 

moradores da região quanto para os profissionais que ali trabalham, como é o caso das 9 

escolas públicas do entorno, sendo apenas uma de Ensino Médio, e das 2 creches da 

Prefeitura3.  

Como forma de intervir nessa realidade e dialogar com as escolas da região para 

enfrentar os desafios desse território, durante o ano de 2012 foi distribuído um conjunto de 

materiais produzidos por um grupo de pesquisa chamado Laboratório Territorial de 

Manguinhos (LTM)/FIOCRUZ/RJ4. Iniciado em 2003, esse projeto atua no território de 

Manguinhos com pesquisas, e seu objetivo não é somente a produção acadêmica, mas, 

também, a intervenção direta na realidade local. Nesse sentido, o LTM tem como metodologia 

o envolvimento de moradores como pesquisadores acreditando sempre na troca de saberes e 

construção compartilhada de conhecimento. A aproximação com vertentes da arte é uma das 

formas de divulgar as produções para as populações locais intensificando essa troca de 

conhecimentos. 

O material produzido está reunido em forma de “caixa de ferramentas” intitulada 

“Conhecendo Manguinhos”, contendo recursos pedagógicos que foram elaborados por um 

grupo de pesquisadores e moradores que trazem como conteúdo temas ligados à educação, 

promoção da saúde emancipatória, história e memória da região e justiça ambiental, todos 

contextualizados com as questões trazidas e vividas por moradores das favelas, como o caso 

das enchentes, da violência e das políticas públicas que têm a região como foco. 

Parte desse material é constituído por documentários que foram produzidos e dirigidos 

por bolsistas moradores de Manguinhos, e um dos principais objetivos é que eles funcionem 

como mediadores na produção de conhecimentos sobre o território dentro e fora de da região 

e que seja utilizado por grupos e instituições locais. 

O objetivo desse trabalho é apresentar resultados de uma investigação de cunho 

                                                 
3 Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/jacarezinho-manguinhos-estao-entre-os-piores-idhs-do-rio-6394982. 
Acessado em 20.05.2013 
4 Saiba mais em www.conhecendomanguinhos.fiocruz.br .  
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qualitativo em torno desses produtos audiovisuais, destacando o papel do gênero 

documentário, tendo em vista seu estatuto de "documento verdade" em diversas esferas. 

Abordamos o contexto de sua produção, suas temáticas e linguagem, problematizando as 

principais questões que esse gênero suscita em torno de seu argumento e de sua produção. 

Também focalizamos alguns impactos que os filmes têm para os realizadores e para o público 

interno e externo à Manguinhos, tendo em vista a troca de saberes e construção compartilhada 

de conhecimento. O nosso foco recai, então, sobre o uso desses documentários, por escolas 

públicas localizadas em regiões de baixa-renda, considerando, também, que a análise fílmica 

tem o potencial de fornecer informações sobre questões que são pertinentes a esse impacto. 

Nesse trabalho, apresentamos, inicialmente, uma discussão sobre o conceito de 

documentário. A opção é encaminhar uma futura discussão sobre documentário que vá além 

de como a literatura apresenta tais conceitos, partindo da prática desses grupos em sua 

produção. Em seguida, efetuamos uma análise fílmica dos documentários. Ao final 

apresentamos relatos sobre o uso dos documentários em foco no espaço escolar, a partir da 

fala de uma professora cuja escola adota o material e considerando elementos da análise 

fílmica. 

Cabe destacar a inserção de uma das pesquisadoras/autoras (bolsista IC) como 

participante do LTM/Fiocruz, o que redundou em um trabalho de aproximação-

distanciamento para que as reflexões teóricas e analíticas se inserissem no contexto de uma 

pesquisa participante. Foi justamente essa atuação que desencadeou a necessidade de 

investigação e desejo de transformar seu fazer em objeto de reflexão, tendo em vista uma 

futura atuação em sala de aula. 

O documentário e a perspectiva de impacto social 

O primeiro passo para o desenvolvimento deste trabalho foi a delimitação conceitual 

dos termos documentário e classes populares. 

No que diz respeito ao gênero do documentário, chama atenção o fato de que ele tem 

sido amplamente adotado nas produções cinematográficas realizadas por grupos populares e, 

em contato com alguns dos diretores5, percebemos dois tipos de expectativa, e também 

                                                 
5 Em virtude da atuação nessa área (Fabiana Sousa), foi possível estabelecer contato com diretores de 
documentários em diferentes circunstâncias como no de lançamentos de filmes e eventos. Em uma dessas 
ocasiões, Diego Felha, diretor do 5 x Pacificação, afirmou que a escolha de se produzir documentário era por ele 
poder expressar a verdade. Esse encontro deu-se na pré-estréia do filme no Complexo da Maré. 
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justificativa, para o uso do documentário: 1) que ele funcione como veículo capaz de 

evidenciar a realidade vivida pelas pessoas que moram nesses lugares, mostrar suas 

dificuldades e suas denúncias frente aos problemas e injustiças vividos; 2) que ele funcione 

como ferramenta de transformação de realidade. 

Em virtude de uma trajetória de atuação em comunidade e de produção midiática 

nesses espaços, SOUSA (2010-2012) aponta que em sua experiência enquanto documentarista 

de grupos populares, tal perspectiva está em evidência, tanto em sua própria prática e no 

discurso de seus colegas de trabalho.  

Quando pergunto para amigos e colegas de movimentos sociais e que realizam 
documentários o por que de realizar documentários, a resposta mais comum é 
porque eu quero retratar a realidade. Eu mesma, talvez em algum momento, tenha 
me identificado com essa afirmação. Hoje, as minhas desconfianças sobre esta 
resposta dizem respeito aos problemas quando evocamos a realidade enquanto 
totalidade da vida, como se fosse possível abarcar toda a vida existente nos poucos 
enquadramentos que as nossas lentes são capazes de capturar.  

Salles aponta que desde a consolidação do gênero documentário as interrogações em 

torno da verdade ou mesmo da possibilidade de expressão da verdade estão sempre em voga. 

No entanto, o cineasta evita respostas prontas e lembra que essa angústia não é algo relativo à 

modernidade e tampouco restrita aos documentaristas:  

O que é real? Devemos ou não ter compromisso com a verdade? Compromisso de 
que natureza, e qual verdade? Evidentemente, o fato de as perguntas estarem postas 
não significa que tenham sido respondidas. Afinal, não são perguntas modestas. A 
filosofia as discute há pelo menos 25 séculos. Quanto a nós, documentaristas, só 
estamos aqui há oitenta anos. Nossas respostas ainda são medíocres, e muitas vezes 
nem isso (SALLES, 2005, p. 2). 

Para a filosofia, a tradição conceitual que garante existir uma realidade única, em uma 

dimensão universal, imutável e palpável passou por muitos momentos de rupturas, 

principalmente depois do século XIX e está dialogando na modernidade com as novas 

perspectivas como a do relativismo. Esse processo também atinge a produção cinematográfica 

que nasce na modernidade, mas que passa por transformações tecnológicas e conceituais, 

principalmente com a popularização das novas tecnologias de informação que amplia a 

capacidade de produção de imagens. Atualmente, tal desenvolvimento propicia a produção 

                                                                                                                                                         
http://faveladarocinha.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=330:sessao-pipoca-do-
documentario-5x-pacificacao-na-mare&catid=47:cinema&Itemid=80. Acessado em 17.05.2013. 
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imagética (fotografia e filmes) por pessoas que até então não tinham acesso a câmeras de 

filmar ou de fotografar. Os celulares talvez seja, contemporâneamente, o símbolo desse 

contexto, e o registro do momento, do acontecimento torna-se algo paupável a quase todos os 

segmentos da população. 

Segundo Puccini (2009), os documentários da denominada fase clássica, de 1920 a 

1950, vão se apoiar nos modos de produção do filme de ficção: os enquadramentos, os planos 

de filmagens, as falas e o roteiro final eram definidos de forma anterior a filmagem, pois 

havia um roteiro pronto que orientavam os documentários. A partir de 1950, tem-se o 

chamado cinema direto6 ou documentário verdade, nome que dá origem às confusões que 

giram em torno da verdade atribuída ao documentário. Nesse momento, a tecnologia de som 

direto garante uma intervenção da imagem-câmera sobre a vida real de forma mais 

investigativa e mais "natural" onde o vídeo-cinegrafista passa a ter um importante papel na 

construção do filme, uma vez que é ele quem vai direcionar através das imagens o olhar do 

expectador. Agora é o processo de filmagem que vai direcionar os rumos do filme, tendo 

apenas o argumento a linha condutora para o documentário. 

Com essa mudança, temos mais um elemento na reflexão sobre os filmes desse 

gênero: eles passam a ter, como pilar principal, as intenções de quem realiza o documentário.  

O documentário é também resultado de um processo criativo do cineasta, marcado 
por várias etapas de seleção, comandadas por escolhas subjetivas desse realizador. 
Essas escolhas orientam uma série de recortes, entre a concepção e a edição final do 
filme, que marcam a apropriação do real por uma consciência subjetiva (PUCCINI, 
2009, p. 15).  

No entanto, será justamente essa intencionalidade do diretor a respeito das imagens-

câmera que possibilitará pensarmos que o documentário não é a máxima expressão da 

realidade. Se há uma consciência subjetiva podemos, portanto, concluir que documentário não 

é a realidade e sim uma dimensão da realidade que parte sempre da pessoa que o está 

realizando.  

Tal postura ingênua de que o documentário expressa a realidade é algo por nós evitado 

tanto nas análises quanto na condução dos produtos fílmicos e na reflexão sobre eles e seu 

impacto nas comunidades em foco. 

Percebemos com isso que a definição do que é documentário passa pela necessidade 

em estabelecer a relação entre as intenções do sujeito que filma e a construção de uma 

                                                 
6 Não confundir essa denominação com cinema verdade de Dizga Vertov. 
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narrativa cinematográfica, mais do que a discussão estética do filme, como aponta Ramos 

(2008, p. 22). 

[..] podemos dizer que o documentário é uma narrativa basicamente compostas por 
imagens-câmera, acompanhadas muitas vezes de imagens de animação, carregadas 
de ruídos, música e fala (mas, no inicio de sua historia, mudas) para as quais 
olhamos, (nós espectadores) em busca de asserções sobre o mundo que nós é 
exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa [...]. 

Os documentários que são realizados por grupos populares precisam, portanto dessa 

intencionalidade, uma vez que grande parte dos movimentos de mídia comunitárias visa 

expressar os seus pontos de vista sobre o mundo como forma de se contrapor à indústria 

cultural que, principalmente no Brasil, tende a criminalizar a pobreza ao intensificar o caráter 

violento das periferias do país. É o caso dos grupos de comunicação comunitária nas favelas 

do Rio de Janeiro, como a Tv Maxambomba, que nos anos 1980 usa o recurso do vídeo para 

realizar filmes “a partir das demandas da população da Baixada Fluminense e exibi-los em 

praça pública”7. 

O uso do audiovisual pelos movimentos sociais com o objetivo de mudar as pessoas e 

com isso mudar o mundo, é algo muito conhecido nas experiências do cinema russo, mais 

precisamente com Sergei Eisenstein (1898-1948), cineasta russo que trabalhou ativamente 

para um projeto do cinema revolucionário, a arte engajada. Eisenstein foi o principal 

influenciador das escolas latinas de cinema, como o ICAIC em Cuba e o cinema argentino. 

Aqui no Brasil influenciou uma geração de cineastas nos anos 1960, como Leon Hirzman 

(1937-1987), o principal responsável pelo projeto 5 vezes favela de 1963. O cineasta afirma 

seu desejo de produzir algo em que pudesse aplicar as teorias de Eisenstein, objetivando 

mostrar as relações solidárias na esfera do trabalho (1995). Dentre seus depoimentos 

destacamos aquele referente ao curta-metragem Pedreira de São Diogo. 

Vejo hoje o Pedreira de São Diogo com uma enorme tristeza. O filme falava da 
possibilidade de os barracos dos favelados, situados no alto de um morro perto de 
uma pedreira desabarem. Tempos depois, em 1967, a manchete do Jornal O dia 
chamava minha atenção: o que o filme denunciava e queria impedir – o aumento de 
carga de dinamite na pedreira – aconteceu de fato, e caíram os barracos, causando 16 
mortes. Senti o impacto, a distância entre a realidade e a vontade de mudá-la. A 
realidade mostrada no filme foi insuficiente para dar conta da realidade social 
(HIZMAN, 1995, p. 15). 

                                                 
7 Mostra “Visões Periféricas”. Ver em http://www.visoesperifericas.org.br/2012/cecip-maxambomba.html. 
Acessado em 17.05.2013. 
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O depoimento de Leon Hizman representa o pensamento de uma geração e de um tipo 

de gênero documentário que evidencia a intencionalidade político ideológica desse grupo. No 

entanto, tais palavras nos levam a pensar sobre qual a sua função: o documentário é capaz de 

conscientização e consequente transformação da realidade? Se não é, por que tantos grupos 

populares o adotam? 

Analisando os documentários: produção co-participativa 

No que diz respeito à análise fílmica, foi utilizado um instrumento analítico já 

desenvolvido (OLIVEIRA, 2009; 2010) que traz três dimensões que são de relevância para o 

presente trabalho: dimensão textual/narrativa (como o filme conta a história); dimensão 

contextual (dentro de qual contexto o filme é produzido); dimensão documental (sobre o quê 

o filme informa). A seguir, apresentamos essas dimensões em cada uma das três produções8. 

Manguinhos, histórias de pessoas e lugares (2007) 

 Dimensão textual/narrativa: O documentário retrata a formação das treze favelas de 

Manguinhos tendo como fonte depoimentos de moradores de cada uma delas em uma 

narração off que ajuda a articular as histórias individuais com o contexto de mudanças no 

território e na cidade. Além dos depoimentos, o filme lança mão de imagens das favelas 

produzidas durante a filmagem e fotografias de arquivo que remontam à época de crescimento 

da região, como a Avenida Brasil e as fotografias aéreas de aterramento da Baia de 

Guanabara. Na medida em que é realizada a passagem de tempo de um período de surgimento 

de uma favela para outra, um mapa da região é utilizado apontando a favela e seu ano de 

formação. As estratégias argumentativas são, basicamente, as imagens do presente e de 

arquivo; as histórias contadas pelos moradores; os mapas localizando geograficamente as 

diferentes regiões de Manguinhos. A voz off funciona para organizar e direcionar esses 

elementos. 

 Dimensão contextual: O filme foi realizado por uma equipe de moradores da 

comunidade Vila Turismo de Manguinhos formada por jovens que atuavam na ONG 

RedeCCAP, em parceria com o LTM/Fiocruz. O projeto inicial era coletar narrativas para um 

livro. No entanto, a ideia de um documentário começou a ganhar forma e em 2006 ocorreram 

                                                 
8 As análises dessas dimensões são aqui apresentadas de modo mais sucinto em virtude do espaço desse trabalho. 
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enchentes, que funcionou como deflagrador de outro argumento: um documentário 

constituído por narrativas que tinha como leitmotiv as enchentes, pois se percebeu que a 

história das comunidades estava atravessada pelos depoimentos sobre enchentes vividos pelos 

moradores há muito tempo, relatos de eventos ocorridos nos anos 1960, 1980, 1990 e agora 

nos anos de 2000. Com isso, o vídeo passa de um documentário histórico e de reconstrução da 

comunidade para uma crítica ao passado e possibilita o questionamento do evento enchentes 

naquela região, suas razões e sua permanência, sem solução.  

 Dimensão documental: O documentário nos informa sobre: a) a importância das 

narrativas pessoais dos indivíduos; elas fazem parte da constituição da região e são 

fundamentais para a reconstrução das historias coletivas de um lugar; b) o processo de 

ocupação do território de Manguinhos, que é, também, um processo de exclusão da população 

pobre de áreas nobres da cidade; c) a diversidade de visões, dos próprios moradores, sobre o 

que a favela é. 

Pac Manguinhos: o futuro a Deus pertence? (2008) 

 Dimensão textual/narrativa: O filme retrata o cotidiano de algumas favelas de 

Manguinhos com imagens do período do contexto de produção e sem o uso de imagens de 

arquivo. Os moradores contando como chegaram à região, os motivos que os levaram até lá e 

suas expectativas para o futuro da favela com mais um projeto de intervenção urbana. As 

imagens são basicamente guiadas pelos depoimentos dos moradores em som direto e 

fotografia natural, com pouca intervenção de recursos de edição. O roteiro baseia-se nas 

expectativas futuras e críticas dos moradores quanto às questões acerca das favelas. 

 Dimensão contextual: O contexto do filme, algo já indicado pelo título, é o PAC como 

projeto de execução de obras de infraestrutura social, urbana etc. criado, em 2007, no durante 

o segundo mandato do presidente Lula, tendo em vista seu impacto na região de Manguinhos. 

Os moradores que deram os depoimentos esperavam respostas quanto às possíveis 

interferências das obras do PAC em suas vidas, tanto na remoção das casas quanto no impacto 

da mobilidade. Para a produção do documentário foram realizadas pesquisas em acervos 

bibliográficos sobre o PAC Manguinhos e também entrevistas com pessoas que tratam sobre a 

questão das intervenções públicas e o impacto habitacional no Rio de Janeiro, como o caso de 

Célia Ravera, ex-presidente do ITERJ (instituto de terra do Rio de Janeiro). O PAC, proposto 

pelo governo federal em parceria com estados e prefeituras, na modalidade Saneamento 
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Integrado a Infra-Estrutura Social para Favelas, contemplou a região de Manguinhos como 

prioridade, prevendo para o período de 2007 até 2014, recursos da ordem de 330 milhões de 

reais para melhorias do sistema de abastecimento de água, do sistema de esgotamento sanitári, 

de rede de tratamento e do sistema de drenagem pluvial. Também está prevista a 

pavimentação de ruas e a recuperação dos rios Jacaré e Faria Timbó, com arborização e 

recomposição da área de manguezal. Tais recursos trazem a expectativa de que vários dos 

riscos sócio-ambientais de Manguinhos possam ser minimizados ou eliminados. 

 Dimensão documental: Sem pretensões à generalização, o documentário pode nos 

informar sobre (a) as expectativas de uma comunidade afetada pelo PAC acerca das 

consequências que tal empreendimento pode trazer; (b) uma instabilidade sobre o quanto elas 

podem acarretar, ou seja, que há uma grande incerteza quanto às obras e sobre o 

desenvolvimento destas; (c) uma divisão de opinião entre a população: alguns possuem 

esperança de melhorias e outros não. 

Pac Manguinhos: promessa, desconfiança, esperança (2009) 

 Dimensão textual/narrativa: O documentário inicia com uma panorâmica mostrando a 

imagem do Cristo Redentor longe ao longe, com a abertura o enquadramento aparece 

Manguinhos em rio poluído, em uma construção que revela a distância entre esses dois pontos 

geográficos. Continua a contextualização mostrando o trem, as paredes na favela com escritos 

Manguinhos e informações sobre a demografia do lugar que são escritos nas imagens. O 

documentário apresenta 06 blocos, conforme nossa classificação. No primeiro, entrevistas 

com uma moradora de Manguinhos e com gestores públicos na saúde e saneamento que falam 

sobre os problemas de saúde da região. As imagens inseridas entre as falas refletem a temática 

abordada. O terceiro bloco fala dos impactos sobre o saneamento da região e as expectativas 

de mudança com o PAC, nas entrevistas representantes das empresas que estão realizando as 

obras. O bloco expressa o contraponto das falas do secretário de habitação, que afirma que as 

obras vão resolver os problemas de saneamento, e o questionamento de um representante do 

sindicato dos engenheiros que fala sobre os problemas de sustentabilidade das obras públicas 

em lugares de baixa-renda. O quarto bloco diz respeito às intervenções da obra na saúde da 

região e entrevista, principalmente, as agentes de saúde que dão um panorama da precarização 

da relação de trabalho que elas vivem. O quinto bloco tem como principal foco mesclar as 

falas dos moradores com as promessas dos gestores das obras nas falas de seus gestores. O 
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bloco final concentra as expectativas de mudanças: todos os entrevistados falam sobre o que 

pensam a respeito das obras e chama atenção o discurso de Ícaro Moreno, presidente da 

Empresa Municipal de Obras Públicas, a EMOP, responsável pela execução do PAC 

Manguinhos. Ele afirma que os moradores precisam de curso para aprender a morar em 

comunidade antes de receber as novas habitações do PAC.  

 Dimensão contextual: O contexto da produção anterior, que engloba o PAC, vale para 

esse documentário que foi produzido no ano seguinte. Ele foi produzido no contexto do edital 

“Cidades Saudáveis”, com o objetivo de registrar o atual momento histórico de 

transformações da região de Manguinhos através das obras do PAC Manguinhos. O foco 

deste documentário eram as intervenções das obras na saúde e nos impactos da mesma em 

relação às enchentes da região.  

 Dimensão documental: Da mesma forma, o filme nos informa sobre o processo de 

execução das obras do PAC Manguinhos, que são recebidas em uma região com problemas 

estruturais de saneamento básico e saúde, mas indicam que ainda há dúvidas se elas serão 

capazes de resolvê-los. O documentário deixa claro que ainda existem poucas esperanças de 

mudanças. O filme indica, também, algumas abordagens equivocadas e preconceituosas por 

parte dos gestores públicos em discursos que consideram a favela como um lugar de 

ausências, sem cultura, sem história. 

Uma reflexão sobre o uso/circulação dos produtos fílmicos 

Como terceira etapa do projeto, nos debruçamos sobre os modos de apropriação e uso 

desses produtos, considerando que um dos objetivos foi o de que eles repercutissem nas 

comunidades que foram o cenário e o foco da produção. 

O pressuposto foi o de uma apropriação reflexiva acerca dos produtos fílmicos, por 

conta tanto dos atores/moradores quanto da comunidade, pudesse funcionar como um 

deflagrador de mudanças de perspectiva social, de modo a tornar possível uma das 

idealizações do documentário como instrumento de transformação. Além disso, tendo em 

vista a nossa perspectiva o modo de se abordar filmes como documentos informacionais, 

entendemos que uma análise que considere contexto de produção e o modo de tratamento 

fílmico do tema tem o potencial de informar sobre os modos de uso e recepção. Como já fora 

indicado, os documentários foram entregues para as escolas públicas da região tendo uma 

delas, a Escola Municipal Maria de Cerqueira e Silva os incorporado ao seu Projeto Político 
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Pedagógico. A narrativa aqui analisada foi gravada em vídeo. 

A professora Solange Sant’anna Lacôrte, diretora da escola, localizada na mesma 

comunidade, já conhecia os vídeos e nos informou que a sua escola estava usando o material 

em seu projeto político pedagógico. Com esta informação, nós a procuramos para uma uma 

entrevista de cunho narrativo, de modo a destacar questões sobre a utilização do material e o 

seu impacto enquanto ferramenta pedagógica para uma unidade escolar. 

A professora fala sobre a incorporação do material tendo em vista o desenvolvimento 

do conteúdo na escola: 

Ele já tá inserido no Projeto Político Pedagógico da Escola (2012) porque nós 
dividimos os bimestres esse ano em Manguinhos: berço da história por causa dos 20 
anos da escola, trabalhando a história como foco no 1º bimestre. No 2º bimestre, a 
nossa patrona Maria de Cerqueira, militante no período da ditadura, as lutas e 
desafios da professora de música. A gente vai resgatar essa história conjugando com 
a luta da comunidade e as principais são o lixo, a saúde do lugar, o índice de 
tuberculose e a dengue. No último bimestre fecha justamente com o futuro: que 
futuro nos aguarda?  

Sobre a importância dos vídeos, ela nos fala da importância do retorno. Os moradores 

das comunidades, em geral, não têm acesso ao material que é produzido com eles e sobre eles. 

O debate em torno desse material não fica restrito ao espaço escolar, pois os alunos são 

vetores de disseminação de tudo que é discutido em torno do tema, levando aos espaços da 

família e de convívio nos grupos que frequentam:  

[...] Eu tenho um recorte dessa população que são os pais dos meus alunos e o 
alunado da escola, (vejo) o quanto eles não conhecem muito da sua própria história, 
da sua participação da construção dessa história. Pra minha unidade escolar é a 
possibilidade de oferecer esse acesso a essa história e memória.  

Neste relato, é interessante destacar o papel do documentário enquanto um dispositivo 

importante de memória para as populações que vivem em regiões marginalizadas nos 

processos de ocupação das grandes cidades. O aspecto com relação à memória é o de maior 

interesse, pois as narrativas construídos sob forma documental são reapropriadas pelos atores 

da comunidade participante em um processo que pode indicar a reconstrução de sua própria 

origem. O fato de esse processo ocorrer na escola não deixa de ser significativo, por conta dos 

processos que são desenvolvidos nesse espaço. A mediação da professora funciona na 

ressignificação dessas temáticas, de modo a consubstanciar uma perspectiva crítica e uma 

noção de pertencimento que engloba todo grupo. 
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Uma das coisas que eu acho primordial em uma unidade escolar é trabalhar o aluno 
na valorização do pertencimento, olhar esse lugar com um olhar de esperança, só 
assim a gente vai atingir o professor porque quem está em uma localidade como esta 
sabe a dificuldade de lotação, as pessoas contam o tempo para entrar em remoção. É 
um desafio e a conquista tem que vir do aluno, o alunado tem que sensibilizar esse 
professor para o lugar, dar o fio condutor da educação desse lugar. Quanto mais 
conhecer mais esse professor fica e se compromete. 

O documentário como informação e documento é colocado em um circuito que inclui 

a construção de uma valoração do lugar por parte de alunos e dos professores que atuam junto 

a eles, pois o processo deve envolver todo o grupo. Apesar de ter temáticas relativas aos 

dramas do lugar (como foco nas enchentes) e problemas sanitários, o desejo de dar voz aos 

problemas da exclusão e da marginalização face os projetos governamentais parece ser a 

tônica. Apesar do PAC, a desconfiança é uma imagem forte que somente o tempo e a ações 

positivas vão apagar. 

Tendo em vista a dimensão documental do modelo de análise, percebemos que os 

documentários mostram que as vidas pessoais dos indivíduos são importantes para a 

reconstrução das histórias coletivas de um lugar e que o processo de ocupação do território de 

Manguinhos é também o processo de exclusão da população pobre de áreas nobres da cidade. 

Além disso, a percepção do que é a comunidade e dos impactos do PAC variam dentro da 

mesma região.  

Tendo em vista o uso dos documentos na escola, percebemos que o foco é a 

abordagem da história da comunidade, como se fosse necessário um circuito que vai da 

narrativa dos moradores consubstanciada em forma de documentário até a divulgação no 

espaço escolar para que os alunos efetuassem a apropriação da história do seu lugar; para que 

eles pudessem se reconhecer enquanto sujeitos de tudo que está sendo construído na região. 

Os outros documentários sobre o PAC-Manguinhos foram realizados com o objetivo 

de registrar o processo de mudanças que as comunidades estão passando com as intervenções 

das obras do Programa de Aceleração de Crescimento, algo que deve ser considerado quando 

do contexto de produção. 

Transversalmente às intervenções físicas, na região de Manguinhos, o PAC enuncia e 

se compromete com o fortalecimento da participação social através da constituição de um 

comitê intersetorial de acompanhamento, com a contratação de mão-de-obra local e com a 

própria qualidade das obras, aspectos estes inter-relacionados. Tais questões emergem nas 

narrativas presentes nos documentários e são levadas para o contexto da sala de aula em um 

trabalho de mediação que procura contribuir com uma visão menos domesticada e 



19319 
 

 

naturalizada, por parte de sujeitos em formação, acerca de sua realidade. 

Para a professora, os documentários sobre o PAC expressam uma preocupação que é 

percebida dentro da escola a respeito do andamento das obras e do futuro da comunidade. 

Cabe destacar, desse modo, que os moradores estão presentes com suas falas e a 

reestruturação dessas falas sob a forma da linguagem fílmica do documentário é reintroduzida 

no espaço de formação desses próprios sujeitos. O documentário dá forma a essa preocupação 

e construção de uma memória e sua apropriação pela escola produz novos sentidos, mais 

críticos e com potencial de transformação, por meio da mediação. 

Considerações 

A produção compartilhada de conhecimento objetivada pelo projeto da Fiocruz dá-se 

através de três pilares: a produção de conhecimento (através de artigos e diversas produções), 

a divulgação dos trabalhos (o site do LTM, realização de seminários e oficinas em parceria 

com grupos locais) e a apropriação das produções pelos moradores de Manguinhos (etapa que 

se refere ao anseio de perceber como a população recebe os trabalhos e apropria-se deles para 

as suas vidas).  

É nesse sentido que a produção dos vídeos no LTM, aliada às reflexões sobre as 

políticas públicas para esse território, nos ajudam a perceber os diversos olhares sobre essas 

intervenções. O que pensa o morador, as lideranças comunitárias e os gestores públicos sobre 

essas políticas? Quais são as linhas centrais para as políticas elaboradas pelo Estado e o que 

os moradores entendem como prioridade? Existe diálogo entre essas instâncias? Como ele se 

dá?  

A memória da comunidade acerca das políticas públicas é também uma das questões 

estimuladoras das produções. Quando recorremos aos arquivos públicos sobre as intervenções 

nesses espaços, encontramos a celebração da chegada do Estado com seus equipamentos; há 

pouca informação sobre as contradições enfrentadas e os conflitos dessas intervenções. A voz 

dos moradores é praticamente desconsiderada ou, quando evocada, é usada como ferramenta 

de propaganda política nos vídeos e fotografias institucionais dos governos. 

 Em se tratando de Manguinhos, muitas intervenções no território feitas pelo Estado ao 

longo dos anos não foram capazes de solucionar os problemas estruturais da região, como as 

enchentes ou mesmo o problema da coleta de lixo. Desde os anos 1950, o lugar vem passando 

por diversas intervenções urbanísticas, porém a memória que hoje os moradores antigos das 
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comunidades têm sobre esses projetos está carregada de incredibilidade, pois se no início das 

obras havia esperança de melhora, hoje é latente o seu fracasso. 

 Os documentários sob a perspectiva de dar voz a essa população, de evidenciar o que 

está latente na sua visão sobre o espaço que ocupam têm uma importância que ultrapassa o 

estatuto fílmico. Tal relevância evidencia-se no trabalho de mediação na escola. 
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