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QUAL É A IMAGEM DA PRÓXIMA VIAGEM? 
 
 

Paulo Maia - UFRJ 
 
 
Conceitos trabalhados: 
 

Signo, cinema, colonização, decolonialidade, sustentabilidade. 
 
 
Argumento da oficina: 
 

A modernização técnica e tecnológica permite ao homem conquistar 
espaços novos e transformá-los de acordo com seus interesses, buscando a 
superação para os males materiais e subjetivos que o ameaçam. O avanço, 
neste sentido, nos permitiu, enquanto espécie, explorar nosso planeta e almejar 
a exploração universal. O problema disso é que os interesses para a desejada e 
necessária transformação não tem sido coletivo. E os homens que conquistam 
novos territórios fazem parte de um pequeno grupo da espécie. Um seleto grupo 
que não tem intenção de discutir e partilhar suas propostas expansionistas, nem 
de ouvir outras distintas das suas. Sendo assim, os interesses desses homens 
específicos têm sido privados ao seu grupo, bem como suas conquistas tem feito 
prevalecer seus valores e suas necessidades particulares. A modernização que 
tem permitido a estes sujeitos transformar todos os espaços que alcançam tem 
fortalecido e mantido a mesma estrutura que os mantém à frente de todas as 
decisões. Neste sentido, trata-se curiosamente de uma modernização 
conservadora, cujos processos não podem se dar sem violência e degradação 
dos meios naturais, ambientais e sociais ocupados e colonizados. O que está 
em jogo nesta lógica é sempre a busca de sistemas eficientes para fortalecer e 
impor uma estrutura colonial. 

A colonização expande e estende suas fronteiras e padrões a todos 
os sistemas: culturais, políticos, econômicos, sociais, etc., e a todos os signos: 
linguísticos, verbais, sonoros, visuais, etc. A colonização é uma construção 
social e a manutenção desse status quo resulta de uma adesão apaixonada e 
acrítica aos instrumentos que reproduzem a mesma lógica que iniciou tal 
processo colonial. A colonização europeia moderna visou expandir a sua 
religião, as suas ideias, os seus padrões sociais e culturais e, sobretudo, o seu 
mercado. Ela criou o consumidor, aprofundou suas necessidades e, atualmente, 
criou o consumidor consciente, aquele que vê na sustentabilidade um selo, um 
valor agregado, um motivo para escolher esta ou aquela empresa, este ou 
aquele produto e, claro, as “embalagens” que podem ser reaproveitadas. 
Ninguém discute a necessidade de que sejam revistos os padrões de consumo, 
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construindo perspectivas mais sustentáveis. O problema é que os conceitos que 
alicerçam esta ideia estão impregnados ideologicamente pela mesma estrutura 
de controle que sugerem negar. Sendo assim, é necessário retirar as ideias do 
conformismo e ressignificá-las dialeticamente. 

A proposta dessa oficina, neste sentido, é desconstruir o foco 
narrativo de um clássico da história do cinema que, explicitamente, elogia uma 
visão colonialista. “A viagem à lua”, de Georges Méliès (1902), é um filme que 
nos foi ensinado a amar. Ele é também uma narrativa que nos impõe um modelo 
de exploração arbitrária de espaços antes ocupados pelo outro considerado não 
civilizado por aqueles que chegam de caravela ou espaçonave. Tal 
desconstrução deve ser estimulada por um poema que propõe uma visão 
dialética sobre o tema da exploração do espaço: “O Homem, as viagens”, de 
Carlos Drummond (In: As impurezas do branco,1973). 

George Méliès foi um ilusionista francês que se tornou um dos 
precursores do cinema no início do século XX, principalmente com este filme. 
Mesmo que muitos não tenham assistido aos 12 min. da projeção, muitas 
pessoas  têm na cabeça a imagem da face cremosa da lua com uma espaçonave 
enterrada em seu olho.1 Este signo tornou-se um dos símbolos mais importantes 
da história da linguagem cinematográfica e também representa toda a violência, 
velada em chave cômica, dos processos colonialistas modernos ali exaltados. 

O argumento da oficina é, portanto, compreender a reflexão proposta 
por Drummond sobre uma outra maneira de transformar, como diz o poeta,  
 

"Restam outros sistemas fora 
Do solar a col 
onizar. 
 
Ao acabarem todos 
Só resta ao homem 
(estará equipado?) 
A dificílima dangerosíssima viagem 
De si a si mesmo: 
Pôr o pé no chão 
Do seu coração 
Experimentar 
Colonizar 
Civilizar 
Humanizar 
O homem 
Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas 
A perene, insuspeitada alegria 
De con-viver." 

 
A oficina deve estimular a reciclagem e ressignificação de ideias e 

materiais, tomando como tema a exploração do espaço e suas consequências. 

																																																								
1	Imagem	em	anexo	na	pag.	4	
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O filme de Méliès e o poema de Drummond devem abrir um caminho dialético 
para novos roteiros, outros materiais buscados em acervos digitais e virtuais e 
novas montagens para uma narrativa que aponte para uma visão crítica e 
decolonialista sobre o “depois” da viagem à lua e sobre as consequências de 
todas as viagens realizadas ou ignoradas. Esta oficina é destinada a crianças e 
adolescentes de escolas da rede pública do município do Rio de Janeiro e deve 
ter 40 horas de duração. 
 
 
Planejamento: 
 
Serão duas oficinas para o ciclo básico de educação da rede pública da cidade 
do Rio de Janeiro. Uma delas para um grupo multisseriado de estudantes do 
ensino fundamental de diferentes escolas, e a outra, no mesmo formato, para 
estudantes do ensino médio. A proposta é construir dois filmes coletiva e 
colaborativamente, um deles em cada oficina. As etapas serão realizadas com 
dinâmicas para debates e tomadas de decisão e ações destinadas à produção, 
com divisão de tarefas em grupos de trabalho.  
 
1º etapa: apresentação sobre a natureza da linguagem cinematográfica e sobre 
as ideias que estimularam o seu surgimento e desenvolvimento. A partir da 
projeção de uma pequena seleção de planos de diferentes filmes, deve se 
estabelecer uma discussão sobre a relação entre a era industrial e a 
necessidade histórica à qual o cinema responde. Além disso, deve ser realizada 
uma pequena experiência para apresentação da noção de duração e 
continuidade na linguagem audiovisual.  
 
2º etapa: roteirização/storyboard. Discussão sobre o filme de Méliès e sobre o 
poema de Drummond, a partir dos conceitos de colonização e decolonialidade, 
para construção dos argumentos. Após isso, devem ser realizadas dinâmicas 
para configuração do storyboard a ser produzido, a partir de planos do filme e 
outros materiais a serem pesquisados com os alunos. 
 
3º etapa: produção de áudio e vídeo. Discussão sobre o conceito de 
sustentabilidade e a noção de ressignificação de acervos audiovisuais. A partir 
do roteiro, já configurado em storyboard, serão desenvolvidas dinâmicas com 
divisão de trabalho em grupos para as produções e edições necessárias de 
imagens e sons para o filme, respeitando o storyboard e o planejamento feito 
com os alunos. 
 
4º etapa: pós-produção e finalização. Serão trabalhadas, também em grupo, as 
demandas de edição para conclusão do projeto: coloração, recursos gráficos, 
como legendas e créditos, trilhas e demais efeitos sonoros. 
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5º etapa: avaliação do processo. Retomada dos conceitos trabalhados ao longo 
da oficina e discussão sobre as escolhas realizadas e sobre a organização do 
trabalho, com o intuito de estimular os participantes a pensarem um novo projeto 
a ser realizado por eles próprios. 
 
 
Observação: todas as etapas serão ilustradas com trechos de diferentes 
acervos cinematográficos, cujo objetivo é apresentar referências e estimular a 
reflexão crítica. 
 
 
Anexo: 
 
 

 
         GEORGES MÉLIÈS, A VIAGEM À LUA, 1902 
 
 

 


