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RESUMO 

O presente trabalho refere-se à utilização das mídias, tendo como foco o cinema, na educação. 
Com o objetivo de mostrar que este, é um recurso audiovisual que pode ser aproveitado como 
ferramenta metodológica nas escolas. E para isso, o professor deve está ciente de suas 
potencialidades. A relevância deste tema para a educação, é que ao buscarmos formas de 
facilitar o ensino e aprendizagem baseado no cinema, há uma transmissão de conhecimentos, 
que podem interligar o presente com o passado, além de aguçar a imaginação e o senso crítico 
dos discentes. A metodologia utilizada inicialmente foi uma pesquisa bibliográfica, e 
posteriormente foi feita uma pesquisa de campo, através de aplicação de um filme e um 
questionário. 
PALAVRAS-CHAVE: Mídias, Cinema, Educação, Professor. 
 
ABSTRACT 

The present work mentions to the use of the medias, having as focus the cinema, in the 
education. With the objective to show that this, is a audiovisual resource that can be used to 
advantage as methodological tool in the schools. And for this, the teacher should have 
conscience of its potentialities. The relevance of this subject for the education, is that when 
searching forms to facilitate to education and learning based on the cinema, have a 
transmission of knowledge, that can establish connection the present with the past, beyond 
sharpening the imagination and the critical sense of the students. The methodology used 
initially was a bibliographical research, and later a field research was made, through 
application of a film and a questionnaire. 
KEYWORDS: Medias, Cinema, Education, Teacher. 
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O cinema 

  

Para falarmos de cinema, primeiramente temos que falar sobre os meios de 

comunicação. Podemos dizer que esse “termo tomou relevância com o surgimento da 

comunicação a longa distância mediante a tecnologia - ou a telecomunicação”. Sendo que foi 

a telegrafia, “o primeiro meio de comunicação verdadeiramente moderno, depois rapidamente 

vieram a telefonia, o rádio, a televisão, a transmissão por cabo e satélite e, obviamente, a 

Internet” (RABOY, 2006) 

Os meios de comunicação são importantes, pois eles se direcionam não ao indivíduo, 

mas ao coletivo, transmitindo assim, a opinião pública sobre o foco desejado. São eles os 

veículos de informação e através desses meios tecnológicos, o usuário pode interagir. Porém, 

é necessário tomar certo cuidado quando nos referimos aos meios de comunicação, pois 

algumas vezes, os meios transmitem apenas “pedaços” da realidade, e esses “pedaços” 

acabam se tornando a “única verdade” absorvida pelos receptores, sendo necessário fazer uma 

reflexão sobre o que está sendo transmitido, o que muitas vezes não ocorre. 

 Além disso, os meios de comunicação podem se tornar um fator contribuinte no 

processo ensino-aprendizagem, porém é necessário que os educadores se qualifiquem para 

adquirir habilidades tecnológicas e pedagógicas para um uso adequado em sala de aula, 

possibilitando assim uma educação mais aprimorada e formando cidadãos cada vez mais 

críticos. Dessa forma, um importante aliado no ensino atual são as mídias audiovisuais, que: 

 
“dizem respeito a todo meio de comunicação em que há a utilização conjunta 
de elementos visuais (imagens, fotografias, desenhos, gráficos, esquemas, 
etc.) e sonoros (música, voz, efeitos sonoros, etc.), em outras palavras, uma 
mídia audiovisual é toda aquela que pode ser vista e ouvida ao mesmo 
tempo” (VESCE, 2008). 

 
Sendo assim, esse tipo de mídia, principalmente a televisão e o cinemai propiciam uma 

forma sofisticada de transmissão da mensagem, facilitando sua compreensão e aprendizagem. 

Por conta disso, ela pode ser usada no ambiente familiar, religioso, e até mesmo o escolar.  

Como já foi dito, muitas vezes ocorre de essas mídias transmitirem apenas “pedaços 

da realidade”, pedaços esses que acabam por contagiar quem assiste, levando a emoções que 

poderão dificultar a reflexão crítica sobre a mensagem transmitida. Logo, é necessário ter 

cuidado ao selecionar o arquivo que será usado como ferramenta educacional. 
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Falando agora mais especificamente sobre o cinemaii, ele foi inventado no final do 

século XIX pelos irmãos Lumiére. Em 28 de dezembro de 1985, aconteceu a primeira 

exibição pública de um filme, em um café, em Paris, sendo cobrada as entradas. A partir de 

então o cinema se expandiu.  

  

Olhares sobre a relação Cinema e Educação 

  

Para falarmos da relação cinema e educação é necessário situarmos o conceito de 

educação para relacionarmos sua abrangência ao cinema. De acordo com o dicionário 

Aurélio, educação é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral 

do ser humano. Diante disso, o cinema se apresenta como uma ferramenta metodológica 

capaz de ajudar na promoção desse desenvolvimento. 

Segundo Griersoniii, a propaganda, veiculada pelas mídias, é um instrumento que 

possibilita aos cidadãos se informar e se envolver com a comunidade e participar ativamente. 

Ou seja, sendo o cinema, um meio que informa, que apresenta realidades distintas, possibilita 

o envolvimento dos indivíduos com essas especificidades, o que contribui para a formação de 

indivíduos críticos, que entendem no geral, a sociedade, e em particular, a sua realidade. 

 Deriva dessa relação, o conhecimento necessário para diminuir o distanciamento do 

indivíduo com os problemas sociais e culturais que afetam o mundo e a sua vida.  

Na escola, essa relação potencializa que os discentes saiam do estado passivo para o 

ativo, no sentido de interagir com a mensagem de diferentes formas e assim interferir de 

forma consciente com os problemas que assolam os países.   

Essa relação de cinema e educação, nas primeiras décadas do século XX, era utilizada 

em vários países do mundo, como forma de educar e politizar as massas. Nessa época, houve 

vários debates sobre a utilização de documentários que resgatassem os valores culturais das 

sociedades, assim como focassem a realidade política e econômica em que se encontravam os 

países.  

Nesse contexto, Griersoniv afirmava que o filme documentário não ensina o novo 

mundo pela análise do mesmo, ele comunica o novo mundo mostrando-o em sua natureza 

viva. Neste sentido, o documentário é uma ferramenta para mostrar aos cidadãos o que ocorre 

em diversas áreas do nosso país. 
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No Brasil, vários filmes foram, e tem sido produzidos com intuito de aproximar às 

pessoas das mais variadas regiões. É comum vermos roteiros mostrando a realidade das 

favelas do Rio de Janeiro, como também das secas do Nordeste, essas entre outras realidades 

que caracterizam esta nação, são retratadas nos documentários. 

Mas, apesar dessa força de linguagem audiovisual que o cinema possui, nem sempre 

ele é utilizado como recurso pedagógico nas escolas. 

Como já foi citado, não é de hoje que o cinema é utilizado como meio de educar os 

povos, porém as propostas mais sistematizadas para a orientação dos docentes, só foram, 

elaboradas recentemente. Com isso, a maioria dos professores não está apta a utilizar este 

meio como ferramenta metodológica. 

 

 “Parece que a escola está em constante desatualização, que é sublinhada 
pela separação entre a cultura e a educação. A cultura localizada num saber-
usar, e nesse saber-usar restrito desqualifica-se o educador, que vai ser 
sempre um instrumentalista desatualizado” (ALMEIDA, 2001, p.8). 

 

Em face dessa despreparação dos docentes, os filmes não são utilizados num contexto 

de aprendizagem, com isso, o aluno assume um papel passivo diante do filme veiculado pela 

TV. 

É importante que o professor compreenda a grandiosidade do cinema como 

instrumento educacional e perceba que todo e qualquer filme pode ser utilizado como 

ferramenta metodológica, para isso, ele deve está ciente de quais os objetivos a alcançar e 

considerar não só a mensagem, como também a manifestação da linguagem, da cultura e 

enxergar o conteúdo como forma de informação e apreensão do saber. Assim, um filme 

produzido inicialmente para o cinema comercial, pode ser utilizado como recurso didático. 

Os filmes trazem ao nosso cotidiano, representação de costumes e formas de vida de 

diversos grupos sociais, com isso, constitui o patrimônio cultural da humanidade, é 

considerado por muitos como a sétima arte. E podem ser utilizados como fonte histórica, por 

isso, surge a necessidade de se fazer educação cinematográfica. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 26, parágrafo 2º), “o 

ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Contudo, mesmo em 
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face dessa obrigatoriedade os professores ainda continuam despreparados para utilizar o 

cinema na sua aula. 

É evidente a influência que o cinema exerceu na sociedade e na escola, pois com a 

reestruturação da indústria cinematográfica, a televisão deixou de ser apenas um meio de 

diversão de massa, popularizou-se e se transformou numa ferramenta capaz de transformar 

pessoas em cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Essa transformação aconteceu 

gradativamente, de acordo com as transformações sofridas pela sociedade, e tem seus efeitos 

refletidos na escola. 

Não são poucas as obras literárias que foram adaptadas para o cinema. Com isso, 

surgem vários telespectadores interessados em livros que eram deixados de lado, hoje vários 

desses telespectadores se tornaram em leitores assíduos. 

Portanto, cabe ao professor compreender as transformações sofridas na sociedade ao 

longo da história, as quais influenciaram no cinema e consequentemente na sociedade, tendo 

em mente as necessidades do mundo contemporâneo. E utilize os filmes como um meio de 

conscientizar, educar e formar cidadãos críticos. 

  

Como utilizar o cinema na sala de aula 

             

A utilização do cinema na sala de aula pode-se dizer de fácil acesso, uma vez que 

muitas escolas têm os equipamentos necessários (televisão, aparelho de DVD, etc). No 

entanto isso não é suficiente, o professor deve saber como fazer essa utilização, para que ela 

possa ser usada como uma ferramenta metodológica.  

Segundo Ferreira, é preciso então que o professor seja mediador e que esteja preparado 

para explorar um filme colocado à disposição de seus alunos, para que o filme ganhe sentido 

didático e propicie o aprendizado. 

Isso se faz necessário uma vez que o filme por si só, pode ser compreendido apenas 

como objeto de entretenimento, e não de ferramenta didática, ele pode não trazer para o aluno 

as informações importantes, uma compreensão sobre o tema proposto, sendo assim cabe ao 

professor, como mediador indicar o caminho para que os alunos possam fazer uma análise 

crítica do filme. 

Diante disso, o professor deve ter consigo um planejamento para utilização dessa 

mídia, e apesar de ser um recurso já utilizado, não se tem “manual” de como isso deve ser 
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utilizado. Sendo assim a prática dessa ferramenta é base de alguns estudos onde autores 

sugerem metodologias de como aplicar o cinema na sala de aula. 

Segundo Carvalho (2007), a utilização de filmes em sala de aula, pode ser seguido por 

um roteiro dividido basicamente em quatro etapas. Na primeira, deve-se fazer uma introdução 

do filme, onde o professor deve fazer comentários acerca do filme, associando-o ao tema que 

se pretende trabalhar, e fazer descrições, como por exemplo, acerca do contexto histórico do 

filme. Na segunda etapa, deve-se exibir o filme se necessário em trechos, fazendo um 

acompanhamento de um material impresso, por exemplo, e se necessário, pausando-o para 

acrescentar comentários. Na terceira deve-se criar um debate, onde os alunos farão 

comentários e questionários acerca do filme. E na quarta e última etapa, deve-se fazer uma 

atividade, de preferência individual e na sala de aula, de forma a refletir sobre o filme. 

Para Machado, o professor deve fazer um planejamento prévio, traçar principalmente 

seus objetivos, correlacionar o filme como o conteúdo a ser trabalhado, destacar os elementos 

principais, elaborar a atividade, e escolhes os materiais didáticos a serem utilizados. Na 

prática em si, aconselha-se a elaboração de atividades que atraia a atenção dos alunos, e a 

aplicação de aulas expositivas, sendo antes, servido como “recurso de chamamento”, ou 

depois da apresentação do filme, como forma de “aprofundar o assunto”. Outras duas 

sugestões de Machado são: o trabalho em grupos, de forma que os alunos troquem idéias; e a 

simulação, para aproximar os temas trabalhados da realidade vivida pelos alunos. 

Já para Ferreira, a aplicação deve obedecer quatro etapas: planejamento e exibição, 

refere-se ao planejamento da atividade por parte do professor, escolhendo tema, preferências e 

adequação à faixa etária dos alunos; apresentação e exibição, apresentar aos alunos o filme, 

suas referências, curiosidades e justificar o uso de tal, e durante ou depois da exibição o 

professor deve fazer os devidos comentários; debate e reflexão, o professor deve questionar e 

ouvir os relatos dos alunos, para depois fazer seu comentário geral e pessoal; conclusão e 

verificação, o professor deve fazer uma síntese do filme e aplicar a atividade. 

Outra interessante idéia é a de Napolitano (2008), ele sugere que os alunos assistam o 

filme não mais na sala de aula, mas em casa e aplique-se a atividade na sala e em grupos. 

“Em primeiro lugar, se a maior parte dos alunos envolvidos possuir aparelho 
de viodeocassete ou DVD em casa, é mais produtivo eles assistirem ao filme 
na íntegra fora do horário de aula. Divida os alunos em grupos de trabalho e 
solicite, como tarefa e atividade de estudo, a assistência do filme 
selecionado, sistematizando-a na forma de relatório escrito a partir de um 
roteiro”  
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Diante de várias propostas sugerida por estudiosos sobre o assunto, cabe ao professor a 

melhor forma de aplicar o cinema em sua sala, adequado às exigências de sua disciplina e de 

seu público, mas tendo como base o pressuposto de análise prévia acerca do filme, visando 

estabelecer a relação com o conteúdo requerido. 

             

O cinema e a educação matemática 

  

Através de todo um estudo realizado, percebemos a grande utilidade do cinema em 

sala de aula, além de compreendermos que ele pode ser utilizado em qualquer ambiente 

escolar, e em qualquer disciplina. Se o aplicarmos em uma aula de matemática, os resultados 

se tornam satisfatórios ao ponto de tornar a aula interessante e motivadora. 

 Para que isso ocorra, primeiramente deve-se definir o tema que irá ser tratado em sala, 

como exemplo, os princípios da Aritmética, da Estatística, da Geometria. No caso da 

Geometria, o professor pode incentivar os alunos a visualizarem formas, objetos e/ou espaços 

organizados que encontrarem no filme, podendo assim, desenvolver essas formas visualizadas 

em atividades posteriores. 

No momento de escolher o filme, o educador deve considerar que o cinema além de 

ser uma forma de comunicação, e expressão cultural, ele é também um lazer, que utiliza suas 

técnicas para atrair o espectador, sendo assim, o filme escolhido para ser utilizado em um 

ambiente escolar deve conter uma história que chame a atenção de quem o está assistindo.  

Ao planejar uma aula utilizando-se do cinema, o educador deve desenvolver atividades 

para que os alunos discutam o filme após assisti-lo, isso fará com que os educandos apliquem 

o que foi entendido. Assim, para Napolitanov, a escola, tendo o professor como mediador, 

deve propor leituras mais ambiciosas além do puro lazer, fazendo a ponte entre emoção e 

razão de forma mais direcionada, incentivando o aluno a se tornar um espectador mais 

exigente e crítico, propondo relações de conteúdo/linguagem do filme com o conteúdo 

escolar. 

Para que o uso do cinema em sala de aula seja satisfatório, é necessário que o 

professor entenda que deverá passar o filme apenas no meio da disciplina, isto porque se 

aplicar no início os alunos não aproveitariam a proposta, por a aula estar “fugindo” de uma 
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aula convencional, e ao final, poderia acontecer de o professor não ter tempo de fazer um 

debate acerca do filme com os alunos. 

É importantíssimo que os educandos compreendam que com o seu conhecimento 

matemático eles poderão entender os acontecimentos do filme que está sendo exibido. 

Percebendo, que não precisam enxergar números, gráficos ou fórmulas, mas que através 

destes conhecimentos eles podem ver o filme de forma mais crítica.  

  

Estado da Arte: Projetos envolvendo cinema e educação 

             

Utilizando-se do cinema como ferramenta metodológica, vários projetos têm sido 

desenvolvidos, valendo-se de diferentes metodologias. Alguns desses projetos são: 

 

Cineduc 

            Cineduc é uma entidade sem fins lucrativos, que utiliza recursos audiovisuais 

(fotografia, cinema) como ferramenta educacional, sua missão: 

"Promover a reflexão sobre as linguagens audiovisuais com o público 
infanto-juvenil e educadores, formais e informais,  
a fim de contribuir no processo educativo transformador, através do 
desenvolvimento da consciência crítica e da expressão criativa." 

 
            Essa entidade presta serviços, ministrando oficinas, cursos, palestras em todo o país, 

eis alguns dos cursos e oficinas oferecidos: Introdução à Linguagem Audiovisual, Curso de 

Linguagens Audiovisuais e Realização de Vídeo, Oficina de Vídeo, Curso de História do 

Cinema Mundial e Brasileiro, Linguagem Fotográfica, Cinema e Literatura, entre outros. 

 

Projeto Lanterninha 

 

           “O Projeto Lanterninha é um projeto de exibição de filmes brasileiros para os alunos 

do ensino médio de escolas públicas de Salvador". 

            Esse projeto tem como intuito: tornar a experiência cinematográfica acessível; 

evidenciar a necessidade de repensar o ambiente escolar tradicional, utilizando-se das novas 

linguagens; desenvolver o pensamento crítico, o entendimento acerca das diferenças; e através 

da nossa cultura retratada nas telas, propor aos jovens que fortaleçam noções de cidadania e 

identidade. 
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            Para tais finalidades, o projeto a princípio trabalha a implantação de cineclubes nas 

escolas e capacita professores e alunos para manutenção dos mesmos. E ao final do ano 

letivo, os alunos participam de um concurso de redação, onde as quatro melhores viram 

roteiros de vídeos, e esses roteiros são realizados pelos jovens inscritos para o cineclube que 

recebem cursos e oficinas sobre noções básicas de cinema. 

 

Telinha de Cinema (TO) e Telinha na Escola (RO) 

 

            O Projeto Telinha de cinema foi fundado em Tocantins tem o intuito de estimular a 

produção audiovisual entre os alunos da rede pública de Palmas, e torná-lo instrumento de 

apoio para o processo de educação formal. 

            Diferente dos já citados projetos, este trabalha com outra tecnologia, a tecnologia 

móvel, onde os alunos utilizam celulares e suas câmeras filmadoras para a produção 

audiovisual. Como metodologia, muito provavelmente inédita, faz-se um embasamento 

básico, utilizando técnicas de roteiro, produção, cinegrafia, direção e edição nos conceitos 

cinematográficos, buscando interagir com a linguagem de hipertexto utilizada na internet. 

            Numa outra perspectiva, este projeto desenvolve nos alunos a leitura, a escrita e a 

compreensão de textos, uma vez que desenvolvem atividades como interpretação e 

desenvolvimento de roteiros. 

            Com o sucesso desse projeto, criou-se em Rondônia, o “Telinha na Escola”, que 

utiliza-se da mesma metodologia do Telinha de cinema. 

 

Curta na Escola 

 

            O “Curta na Escola” é um projeto patrocinado pela empresa Petrobrás, que tem por 

objetivo incentivar o uso de curta metragem brasileiros nas escolas como material 

pedagógico, onde professores especializados no assunto, mídias audiovisuais na escola, 

colaboram com propostas pedagógicas, dando idéias de como usar os curtas nas diferentes 

disciplinas e temas transversais em todos os níveis de ensino. 

            Através do site, a equipe do projeto disponibiliza os curtas e fazem cadastros das 

escolas e professores, para que estes compartilhem suas vivências utilizando os curtas. Além 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 10  

 

disso, as escolas cadastradas no projeto recebem os materiais, contendo as coleções de curtas 

brasileiros. 

  

Dicas de filmes educativos 

             

Baseado nas idéias já mencionadas, onde utiliza-se o cinema como ferramenta 

metodológica, segue abaixo uma lista de alguns filmes educativos: 

• “Dúvida” – retrata uma história que se passa numa escola, onde um professor e padre é 

suspeito de abuso sexual, pedofilia. 

• “Ao mestre com carinho” – retrata questões raciais, mostrando a realidade social de 

alunos e como ela interfere no seu desempenho escolar. 

• “Gênio indomável” – retrata a história de um garoto fera em matemática, porém este 

precisa de uma formação humana para viver plenamente. 

• “Mr. Holland: Adorável Professor” – mostra como o educador pode servir de 

influência na vida pessoal de seus alunos. 

• “A língua das Mariposas” – mostra a relação de professor e aluno, nas mais diferentes 

situações de aprendizagem. 

• Alguns filmes adaptados de obras literárias. 

            Baseada nos mesmo ideais, de utilizar o cinema na educação, segue abaixo uma lista 

de indicação, porém esta se restringe à filmes aplicáveis à disciplina matemática. Alguns dos 

filmes desta lista provêm da programação da “Semana de Cinema da Matemática na USP”, 

um evento onde são exibidos filmes gratuitamente no período de férias com o intuito de 

aproximar os alunos da matemática, e com base nestes filmes, são feitas discussões sobre os 

conceitos apresentados e debate sobre as idéias principais dos filmes. 

• “Donald e a Roda” – mostra o pato Donald como sendo o “inventor” (anônimo) da 

roda e suas aplicações. 

• “Donald no país da matemática” – Em forma de animação mostra o pato Donald 

viajando num país onde ele se depara com matemáticos e elementos da matemática. 

• “Flatland” – mostra um universo em duas dimensões ocupado por figuras geométricas, 

que mostra uma personagem (advogada) em meio à duas revoluções: a ascensão da lei 
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marcial pela circular liderança de Flatland, e a chegada de uma esfera, CEO do 

Messias, uma criatura de um até então desconhecido mundo tridimensional. 

• “O preço do desafio” – mostra o incentivo de um professor aos alunos, para que estes 

venham a se tornar bons matemáticos, e encoraja-os a participar do Exame Nacional 

de Cálculos Avançados. 

• “Seções Cônicas” – série que trata das propriedades das figuras conhecidas como 

seções cônicas. 

• “O homem que calculava” – animação baseada em algumas histórias do conto de 

mesmo nome do escritor Malba Tahan (nome fictício). 

  

Percurso metodológico 

  

            O contexto descrito acima foi cenário para as discussões teórico-metodológicas nas aulas da 

disciplina Novas Tecnologias Aplicadas ao Ensino (2009-01), do curso de Matemática, da 

Universidade Tiradentes e que direcionou a proposta de produção de seminários sobre mídias na 

educação, com a intenção de oportunizar o entendimento das possibilidades pedagógicas/ 

metodológicas das diferentes mídias e suas linguagens na educação em geral e no ensino de 

Matemática, em particular. Seguida de uma prática na escola para avaliar  os fundamentos teórico-

metodológicos na relação ensino-aprendizagem. 

No início do trabalho foi feito uma pesquisa bibliográfica (livros e textos da internet), 

levantando os textos de autores que tratam do referido tema e analisando-os. A investigação 

se propõe a um levantamento e análise de dados qualitativos do objeto em questão. Todo o 

seu desenvolvimento foi embasado nos fundamentos teóricos-metodológicos sobre Cinema e 

Educação, englobando principalmente, sua importância para o ensino atual, e 

consequentemente no aprimoramento da aprendizagem.  

 No intuito de ampliação do trabalho, outro estudo foi proposto, a aplicação do projeto 

para obtenção de resultados, assim foi feito uma pesquisa de campo, onde foi apresentado o 

filme e posteriormente aplicou-se um questionário para os alunos, com o objetivo de levantar 

dados, tendo em vista uma análise qualitativa para verificação da relação teoria-prática. 
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Experiência e Resultados 

 

A proposta de aplicação do projeto foi realizada no dia 18 de maio de 2010 no Colégio 

Estadual Severiano Cardoso, situado no município de Boquim-SE, numa turma do 7° ano do 

ensino fundamental.  

O filme escolhido foi “Donald no país da matemática”, nele o pato Donald narra um 

pouco da história da matemática, apresenta importantes matemáticos, e principalmente mostra 

que a matemática está muito mais presente em nosso cotidiano do que imaginamos. 

No dia da aplicação primeiramente foi feita uma apresentação do filme, pontuando os 

objetivos traçados com essa proposta e mostrando aos alunos a importância de usar o cinema 

como ferramenta metodológica. A exibição do filme durou aproximadamente 30 minutos, e 

durante sua apresentação foi possível notar que os alunos se mantiveram atentos. Após a 

exibição, foi aplicado como atividade, um questionário sobre do filme, com a finalidade de 

analisar a interpretação dos alunos e suas opiniões acerca da experiência. 

Do questionário, concluiu-se que de fato os alunos conseguiram entender a mensagem 

do filme. Quanto à utilização do cinema na sala de aula, eles consideraram uma experiência 

interessante e que de fato ajuda na compreensão, animaram-se também com a possibilidade de 

mais professores utilizarem essa ferramenta. 

Outro artifício utilizado como atrativo na hora da escolha do filme foi a linguagem, e 

por se tratar de criança, apostou-se no “desenho animado”, e possivelmente isso colaborou no 

entrosamento dos alunos, uma vez que o personagem já era conhecido de todos, o pato 

Donald. 

Quando questionado sobre o que chamou mais atenção no filme, dentre várias 

utilidades da matemática no nosso cotidiano, a maioria destacou seu uso no jogo do sinuca, 

outra fato que merece destaque é a presença da matemática na música. 

Por fim, com base na experiência vivida, conclui-se que o uso do cinema como 

ferramenta metodológica realmente pode colaborar no processo ensino e aprendizagem, 

reforçando toda a teoria aqui exposta. 
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Considerações finais 

  

O trabalho realizado pode proporcionar um maior esclarecimento sobre o uso do 

cinema na educação, através de diversos autores como Napolitano, Almeida, Carvalho dentre 

outros que tratam do tema em questão.  

É importante salientar que nos dias atuais, há uma exigência na utilização de 

tecnologias no ambiente escolar, nesse contexto, o cinema seria uma boa ferramenta 

metodológica e de fácil acesso e manipulação. Em contrapartida o simples fato de saber 

manipular não é suficiente, o educador precisa estudar a ferramenta e saber como utilizá-la 

para assim obter bons resultados e desenvolver o senso crítico dos educandos. 

Por fim, a aplicação do trabalho serviu para relacionar teoria e prática e comprovar 

que as idéias dos autores estudados são válidas desde que sejam bem utilizadas, ou seja, é 

necessário percorrer todos os detalhes do processo, desde a escolha do filme, com sua 

mensagem, relacionando ao conteúdo dado em sala de aula, até a verificação do aprendizado 

alcançado. 
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v 2008 apud VIEIRA, 2010 


