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RESUMO:  
Este artigo apresenta considerações parciais sobre a pesquisa de iniciação científica em 
desenvolvimento na Universidade Tiradentes, “FILMES SOBRE PROFESSOR: ANÁLISE 
DA UTILIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA A IDENTIDADE DE ALUNOS/ 
PROFESSORES EM FORMAÇÃO” que pretende compreender qual a influência do cinema, 
através de filmes sobre professores, na formação do futuro professor. Fundamentado nos 
conceitos de cotidiano de Agnes Heller e identidade cultural de Stuart Hall, o estudo utiliza 
metodologia qualitativa voltada para análise compreensiva, articulando o estudo do 
audiovisual no contexto do paradigma interpretativo.  Traz resultados da primeira etapa da 
pesquisa, quando são analisados os questionários aplicados aos professores da licenciatura em 
Pedagogia.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Cinema; Identidade. 
 

RESUMEN:  
Este artículo presenta consideraciones parciales respecto a la pesquisa de iniciación científica 
todavía en desarrollo en la Universidade Tiradentes, “PELÍCULAS SOBRE MAESTRO: 
ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PARA LA IDENTIDAD DE 
ALUMNOS/MAESTROS EN FORMACIÓN” que pretende comprender cual es la influencia 
del cine, por medio de películas sobre maestros, en la formación del  futuro maestro. 
Fundamentado en los conceptos de cotidiano de Agnes Heller e identidad cultural de Stuart 
Hall, al estudo se utiliza la metodología cualitativa destinada a la análisis comprensiva, 
articulando el estudio del audiovisual en contexto del paradigma interpretativo. Presenta 
resultados de la primera etapa de la pesquisa, con ocasión de la análisis de los cuestionarios 
respondidos por los maestros de licenciatura en Pedagogía.  
PALABRAS-LLAVE: Educación; Cine; Identidad. 
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1 Introdução 

Qual o seu nome? Que idade você tem? Quem você é? De que você gosta? O que você 

faz? A resposta a estes e outros questionamentos compõem a identidade de um indivíduo 

quando inserido no processo de interação com o mundo, visto que segundo Heller (2008), é a 

partir do cotidiano que o homem se constrói, e percebe que a consciência sobre si próprio, 

sobre sua identidade, não está e nem pode está parada, pois perpassa por transformações e 

mudanças de acordo com a relação indivíduo sociedade. 

A identidade enquanto metamorfose, ao mesmo tempo em que gera contradições na 

sociedade e na cabeça do indivíduo, é geradora de autonomia, não sendo diferente quando se 

considera o universo da educação e, de forma mais específica, o professor em formação.  Este 

constante processo de modificações – quem sou e quem gostaria de ser – é decorrente da 

socialização e individualização (característica psicológica do ser humano) uma vez que é a 

partir da percepção das semelhanças e diferenças das relações consigo, com a sociedade, com 

a comunidade ou com o ambiente, que se concretiza o indivíduo enquanto ser social. Em 

contrapartida, não passa de troca de informações e experiências entre o indivíduo (professor) 

e a sociedade, esta última aqui será considerada sobre o campo do cinema. 

Outra vertente da análise da (co) relação indivíduo-sociedade e também responsável 

pela pluralização e contradição das identidades é relacionada ao estigma, quando este é 

estabelecido pela sociedade, torna-se uma ameaça a deterioração da identidade individual, 

justificado pelo enquadramento de grupos sociais e a exclusão daqueles que não se adaptaram 

a este processo de diferenciação entre os grupos e semelhança (ainda que estigmatizado) 

dentre os componentes de um mesmo grupo. Tal é a moldura do professor, por exemplo, 

enquanto sua identidade é proveniente da mudança de acordo com a maneira que esse 

indivíduo é interpretado ou representado pelos meios de comunicação sociais, em especial no 

cinema ou na televisão. 

Inicialmente, o professor em formação ao ter contato com as imagens transmitidas 

sobre si no cinema, primeiro pode aceitar ou estranhar aquela identidade ali exposta. Passada 

essa fase de percepção, procura adequá-la ao seu cotidiano ou, no caso da recusa, de querer 

sobrepor-se diante das diferenças identificadas. Nesse momento acontece o que Hall (1997) 

definiu como mudança de uma política de identidade para uma política de diferenças. 

Essa identidade construída de forma individual e coletiva tende a assumir papéis 

sociais com mais autonomia e se torna independente em relação às determinações sociais e 

culturais, por isso é praticamente impossível dissociar os conceitos e preconceitos pertinentes 

à identidade individual e à identidade coletiva, uma articulação da diferença e da igualdade. 
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Assim, quando se fala em preconceito, referindo à identidade, refere-se, essencialmente, à 

falta de compreensão do diferente, uma sociedade que não vê essas diferenças como princípio 

para construção de uma identidade, seja pela recriminação ou pela aceitação. 

Este processo contribuiu para refletir sobre a representação das múltiplas identidades 

do indivíduo social no cinema, em um campo mais preciso: a identidade assistida (no sentido 

de assessorada) ao professor no cinema, estruturada na interrogação sobre as formas de 

mediação entre o sujeito e as mídias. Assim, o cinema como importante forma de 

representação da identidade cultural na formação da imagem do sujeito, seja essa 

estereotipada ou não, pelos produtores, personagens e espaços, evidencia esse meio no 

processo de construção da identidade. 

A proposta deste artigo, ainda em que também constitui o objetivo do mesmo, é 

analisar a influência do cinema, através de filmes sobre professores, em alunos do curso de 

Pedagogia de três instituições de ensino superior da cidade de Aracaju, Brasil. Partimos da 

hipótese de que as mídias e em especial o cinema, contribuem com suas representações sobre 

o sujeito para a construção de identidades, neste caso específico, da identidade do futuro 

professor, principalmente quando este assiste a filmes sobre professores em espaço de 

formação como um dispositivo pedagógico.  

 

2 Cinema: uma identidade assistida ao professor 

Notar as heterogêneas dimensões do ser humano em sociedade constitui o primeiro 

passo para discernir o que diz respeito ao inato e ao adquirido durante a construção de sua 

identidade, sendo a observação branda e contínua das representações dos grupos humanos 

(representações aqui voltada para o professor no Cinema), a forma mais propícia para 

enxergar as diferenças nas identidades que compõem as culturas, isto é, como defende 

Linhares (2007), o mundo contemporâneo é um mundo de transição, traduzido pela 

superficialidade, cujas culturas devem ser vistas com novas lentes. 

É pensando nessa multiplicidade que Hall (1993) acredita na existência de no mínimo 

dois caminhos diferentes para se pensar a respeito da identidade cultural. O primeiro define 

identidade cultural como sendo uma cultura compartilhada, uma espécie de verdade única 

coletiva, que está mais superficial ou que é artificialmente imposta. Já no segundo modo, 

reconhece que, assim como mantêm muitos pontos de similaridade, as culturas possuem 

também aspectos de significante e profunda diferença que constituem o que realmente é o 

homem, ou melhor, o que o homem se tornou. Desta forma, a identidade cultural está em 

constante transformação, sendo um processo de tornar-se e não de ser. 
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A compreensão das identidades culturais contemporâneas e de suas hibridações com 

as representações construídas e veiculadas pela mídia é teorizada por Hall (2006) como a 

lógica da produção cultural pós-moderna, visto que as identidades estão em constante 

mutação e os discursos sobre elas sofrem alterações, atualizações, transformações constantes, 

e por isso o autor prefere falar da identificação, como processo básico na construção da 

identidade do indivíduo interagindo com os contextos e cotidianos que o cerca. 

Mas como a linguagem através da sétima arte contribui para construção de identidades 

e de estereótipos do futuro professor? A arte cinematográfica não deixa de ser uma imitação 

da realidade. Tal concepção está fundamentada no estudo do filme enquanto sua 

intencionalidade ao reproduzir uma imagem, perpassando desta forma pela linguagem de 

signos e significados. Nisso, os diversos e distintos filmes sobre professor convergem em um 

ponto crucial: uma imagem estereotipada (professor bonzinho, mestre conciliador das 

realidades, tutor que institui a ordem, educador indispensável), abre caminhos para conhecer o 

desconhecido, criando uma interrelação com a realidade, em outras palavras, interliga o 

telespectador com o mundo. 

Sobre o processo de personalização do sujeito professor intermediado pelo cinema, 

Martins observa que, 

Pensar a formação do professor significa promover condições para que ele 
mesmo reflita sobre o modo pelo qual se forma. Neste sentido, enfatiza a 
dimensão individual do processo de formação atribuindo grande importância 
à participação do sujeito neste processo. A formação deve, acima de tudo, 
estimular estratégias de autoformação, o que quer dizer promover o processo 
de aprender a aprender. (MARTINS, 2007, p. 11) 

 
Neste tumultuado cenário de correlação de identidade, cultura e aprendizagem pelas 

mídias, no caso específico o cinema, a escolha do filme como metodologia de ensino, deve ser 

previamente analisada de acordo com as representações estéticas, visuais e sonoras, uma vez 

que o mesmo produz sentimentos através da ligação de elemento, enquadramento, 

ambientação, com os variados contextos disponíveis na sala de aula.  

A linguagem cinematográfica, enfim, espelha identidade e representação, uma vez que 

os filmes são carregados de marcas simbólicas. Assim, sendo um importante mecanismo de 

comunicação, e como já mencionado, um difusor de imagens, uma vez que essa linguagem 

cinematográfica influencia diretamente na representação da identidade cultural, e como afirma 

Linhares (2007) torna-se, enquanto expressão audiovisual um elemento determinante na 

cultura da sociedade contemporânea, mediador das relações entre real e imaginário.  

No entender de Lazarini, os filmes, 
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Disseminam, reforçam, constroem e desconstroem as representações 
hegemônicas em dado momento, apresentando novas identidades, 
remodelando outras, oferecendo mapas classificatórios pelos quais nos 
guiamos na interpretação e constituição de nossas próprias identidades e das 
identidades dos outros. (LAZARINI, 2004, p. 12) 

  
Sendo assim, sabe-se que os esquemas cognitivos, afetivos e valorativos, estão 

disponíveis culturalmente, e por isso influenciam na seleção e no uso de certas concepções 

consideradas subjetivamente válidas. 

 

 

3 Mídia-Educação: identidades, diferenças e representação  

Uma discussão rigorosa sobre a pedagogia das mídias, articulando a teoria acadêmica 

para a prática educacional, requer um enfoque político e crítico. O caráter político é regido 

pela reflexão sobre a questão das identidades colocadas pelos filmes sobre professor; já a 

partir de um enfoque crítico, o debate volta-se para as possibilidades de intervenção das 

diferenças e da produção de representações sociais no contexto de formação. 

Sobre o processo de ensino aprendizagem, Orofino, observa que estes, 

Tornam-se muito mais ricos quando estão ancorados na experiência, no 
contexto de mundo vivido, possibilitando que ação e reflexão, juntas, em 
uma permanente relação da teoria com a prática, construam o conhecimento. 
Portanto, mais do que esperar fórmulas prontas, uma pedagogia dos meios 
[...] requer que os educadores arrisquem, sugiram e criem as possibilidades 
de ação a partir das experiências transmitidas pelos meios. (OROFINO, 
2005, p. 133) 

 
A articulação do filme no âmbito da educação evidencia as relações do ser humano 

com situações outras, sendo uma linguagem que viabiliza a comunicação de diferentes 

saberes. E ao trazer para a sala de aula este meio de comunicação, permite-se aos futuros 

educandos um posicionamento ideológico, exigindo dos mesmos um diálogo, pois este 

deslocamento no mundo social permite outras percepções de identidades, como um 

Processo de desenvolvimento global da consciência e da comunicação (do 
educador e do educando), integrado dentro de uma visão da totalidade, os 
vários níveis de conhecimento e de expressão: o sensorial, o intuitivo, o 
afetivo, o racional e o transcendental. (MORAN, 1996, p. 15) 

 
As transformações econômicas, políticas, sociais e culturais desafiam as concepções 

mais usuais de identidade pessoal e nacional, e considerando que, segundo Freire (2003) a 

leitura do mundo antecede a leitura da palavra, a imagem movimento, trazida pelo cinema, 

constitui um importante elemento neste processo inicial de pensar o mundo como ele se lhes 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

6 
 

apresenta. Marcado pelo signo da imagem, o homem constrói uma cultura do visual que o 

acompanha, e, de certa forma, o influencia no processo de construção do conhecimento.  

Sabemos que desde as pinturas nas cavernas até o cinema e a multimídia, a imagem 

acompanha e orienta a forma do indivíduo ver e com (viver) com o mundo. A exploração de 

um filme em sala de aula vai além de suas formas. Metodologicamente, objetiva-se absorver 

da mensagem ali transmitida o que o futuro educador pode adequá-la a sua realidade, de 

maneira que o envolvimento do telespectador-aluno com a história passe a ser coadjuvante. 

Uma vez que o objetivo na escolha de um filme, ainda que subjetivo, converge para o único 

sentido de conseguir identificar no que está sendo exposto,  aspectos comuns ao seu cotidiano, 

torna-se possível a interferência na formação da identidade que mutuamente a sociedade se 

submete. Como trazer para o currículo, em específico do curso de Pedagogia, a utilização de 

filmes sobre professor, com intuito de relacionar o contexto fílmico com a realidade do 

professor em formação? 

Há muitos desafios quando se propõe estabelecer uma conexão do audiovisual com os 

limites do cotidiano do futuro professor. Dentre eles, destacamos aquele observado por Morin 

quando afirma que: 

Todos os problemas particulares só podem ser posicionados e pensados 
corretamente em seus contextos. A inadequação cada vez mais ampla, 
profunda e grave entre os saberes separados, fragmentados, 
compartimentados entre disciplinas, e, por outro lado, realidades ou 
problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, 
transnacionais, globais, planetários. (MORIN, 2000, p. 14) 
 

A técnica participativa na educação, aqui direcionada para a utilização de filmes, é 

composta por uma análise apurada, visto que muitas vezes o não falar representa muito mais 

que qualquer discurso. E baseando-se no pressuposto que é da natureza da mídia procurar 

influenciar os sujeitos, não basta transmitir informações básicas, intermediadas pelo 

audiovisual, sem aplicabilidade, visando à construção de um mundo ideal e de um mundo 

real. No entender de Kenski,  

As mídias, como tecnologias de comunicação e de informação, invadem o 
cotidiano das pessoas e passam a fazer parte dele. Para seus freqüentes 
usuários, não são mais vistas como tecnologias, mas como comportamentos, 
como companhias, como continuação de espaço de vida. (KENSKI, 2006, p. 
25) 
 

Ao expor um filme em sala de aula, tanto no cenário da educação como no da 

comunicação, a exigência maior, é que se possa ultrapassar o instituído, daquilo que diz 

respeito à criação, volta-se para uma discussão rigorosa sobre conceitos básicos, como os de 

mediação, cultura, identidade, recepção e pedagogia. 
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4 Delineando percursos metodológicos e os modos de caminhar: apresentação dos 

resultados 

O projeto consiste, como mencionado anteriormente, em analisar a influência do 

cinema, através de filmes sobre professores, na formação do futuro professor, e para atingir tal 

objetivo, o estudo foi dividido em etapas no intuito de facilitar reflexões sobre o uso do 

audiovisual no âmbito da educação. E sob o desígnio do recorte de uma realidade específica, 

esta primeira etapa do projeto esteve voltada para a descrição dos professores sobre os filmes 

selecionados e utilizados em sala de aula nos cursos de formação de professores. 

Esta etapa inicial foi realizada durante o mês de maio do ano em vigor, aos professores 

do curso de Licenciatura em Pedagogia de duas instituições particulares de ensino superior, a 

Universidade Tiradentes e a Faculdade Pio Décimo, denominadas respectivamente instituição 

A e instituição B;  e uma instituição pública, a Universidade Federal de Sergipe, denominada 

de instituição C. Foram distribuídos 76 questionários sendo este o número total dos 

professores do curso para as três instituições (19 para a instituição A, 29 para a instituição B e 

28 para a instituição C).  Deste total, somente 34 questionários (45 %) foram respondidos e 

constituem o objeto da análise aqui apresentada. 

A implantação das posteriores etapas do projeto ainda não se efetivou, mas consiste 

em identificar a opinião dos alunos, dessas mesmas instituições, com o objetivo de aprofundar 

a análise dos questionários iniciais, sobre os estereótipos e impactos sobre o professor 

apresentados nos filmes trabalhados por seus professores durante sua formação. E para 

finalizar o estudo, estes mesmos alunos-professores em formação serão convidados a 

participar de uma sessão de cinema com um filme ainda inédito para eles, sobre a vida de 

professor, seguida da realização de grupos focais com o objetivo de discutir o filme, as 

representações sobre professor trazidas por ele e a importância destas representações na 

construção da identidade do professor aracajuano. 

Tendo em vista tais princípios norteadores para a utilização de filmes no universo 

educacional, direcionado na pesquisa para aqueles que falam sobre professor, a opção 

metodológica deste estudo se define como qualitativa voltada para a análise compreensiva 

(GUERRA, 2008, p. 17). Para a autora este tipo de método considera o sujeito capaz de ter 

racionalidades próprias e comportamentos estratégicos que dão sentido as suas ações como 

contexto sempre em mudança provocada pela sua própria ação. 

Com a aplicação do questionário diagnóstico, a primeira etapa da pesquisa já trouxe 

informações importantes para este estudo. Estas informações, resumidas a seguir, permitem 
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ampliar as orientações quanto à necessidade de estudar a relação educação/comunicação no 

espaço escolar e o uso dos meios de comunicação como mediadores de um processo de 

formação sócio-cultural, político e econômico do sujeito na sociedade contemporânea, onde a 

mídia e imagem dominam e pautam os processos de socialização, comunicação, 

aprendizagem e construção das subjetividades individuais e coletivas. 

Dos dados coletados na primeira etapa e aqui apresentados, foram analisados os 

seguintes itens: formação dos professores do curso de Pedagogia nas três instituições 

(considerando área, nível, tempo de profissão e preparação para o trabalho com cinema); a 

utilização dos filmes (quais filmes, os motivos e objetivos, critérios de escolha e utilização em 

sala de aula, e resultados) e finalmente a metodologia. 

 

4.1 Quanto à formação dos professores. 

Procurou-se identificar com este item: a área de formação básica, o nível de 

especialização, o tempo de exercício da profissão e se o professor participou de algum curso, 

oficina ou atividade de preparação para o uso do cinema em sala de aula. 

 

4.2 Quanto à utilização de filmes sobre professores.  

A proposta aqui se volta para adquirir mais informações que possibilitassem relacionar 

o uso da linguagem fílmica com as disciplinas ministradas, levantar quais os filmes já 

utilizados, os principais filmes já utilizados, os critérios para escolha, os objetivos e os 

benefícios de sua utilização. Identificamos que, dos 34 professores do estudo, 21 (62%) 

utilizam filmes sobre professores durante suas aulas, estabelecendo uma relação estreita entre 

exibição de filmes sobre professores/ disciplinas ministradas.  

Verificou-se também que 48% da utilização do recurso está diretamente ligada a 

disciplinas específicas de formação como: práticas de ensino, didática, metodologia, estágio e 

pesquisa ou disciplinas de formação crítica e humanista tais como a psicologia, a antropologia 

e a sociologia. Vale ressaltar que, mesmo sendo as disciplinas que mais utilizam estes filmes 

— práticas de ensino, didática e metodologia — o uso de filmes não é uma unanimidade dos 

docentes que ministram estas disciplinas uma vez que 30% deles afirmaram não utilizar esse 

recurso em suas aulas. 

Foi observado também que a totalidade dos professores das disciplinas de educação de 

jovens e adultos, políticas educacionais, administração escolar, alfabetização e educação 

brasileira afirmaram utilizarem este tipo de filme em suas aulas.  No entanto, aqueles 
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professores que afirmaram não utilizar filmes em suas aulas, são responsáveis por disciplinas 

como: tecnologia educacional, educação inclusiva, e estrutura e funcionamento do ensino. 

No total, foram 79 os filmes citados no questionário pelos professores, com destaques 

para: Sociedade dos poetas mortos (24%), Nenhum a menos (17%), O sorriso da Mona Lisa 

(17%), Ao mestre com carinho (14%), Mr. Holland: Adorável professor (14%) e Mentes 

perigosas (14%). Dos motivos apresentados aos professores para a escolha destes filmes para 

exibição em suas disciplinas, o mais citado foi a relação entre o filme/conteúdo programático 

(45%).  Dentre os critérios de seleção destes filmes, 34% dos professores apontam o conteúdo 

ou tema do filme, a qualidade da produção cinematográfica, e a mensagem do filme. 

Dos objetivos propostos para a utilização de determinado filme em sala, 60% 

destacaram a discussão de práticas pedagógicas e o despertar da reflexão, seguidos por 

discussão “da relação professor/aluno” e “das concepções pedagógicas”.  Sobre os benefícios 

do uso dos filmes para a sua disciplina 68% consideram que em comparação com outros tipos 

de linguagem, a linguagem fílmica se destaca quanto à união de som e imagem, a 

possibilidade de vivência de sentimentos e emoções, a maior percepção da realidade e a 

abordagem visual. 

 

4.3 Quanto à metodologia de utilização. 

  Neste item os professores apontaram diferentes estratégias metodológicas para o 

trabalho com o uso dos filmes.  Dentre todas as estratégias identificadas, foram selecionadas 

aquelas que aparecem citadas o maior número de vezes, pelo maior número de professores.  

Assim, temos que os filmes são trabalhados junto com leituras complementares (27%), 

discussões após exibição (20%), exposição de objetivos (18%) e debates entre grupos de 

alunos (11%). 

 

5 Discussão e Considerações Finais  

Com uma análise direcionada para a recepção e resposta às narrativas fílmicas, o 

objetivo desse estudo consta em identificar as interferências cinematográficas na formação de 

futuros professores, defendendo que a sétima arte é, sem dúvida alguma, responsável pela 

influência na identidade do futuro professor, quando é adotada essa metodologia de ensino. 

O objetivo deste estudo é identificar qual a influência que a linguagem 

cinematográfica através dos filmes sobre professores, exerce na formação de futuros 

professores e na representação do conceito de professor de alunos em formação, através da 

análise de seus discursos, após exibição dessas películas. Considerando que a comunicação é 
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uma das funções primárias da linguagem, através da qual o homem representa o mundo que o 

cerca (LANE, 2007) a utilização de filmes sobre professores, enquanto linguagem, perpassa a 

formação docente não somente como uma ferramenta de apoio, mas também e principalmente 

como instrumento mediador que influencia diretamente o processo de transformação de 

identidade que ocorre entre as etapas de estudante e de formação profissional. 

Os dados obtidos a partir da aplicação do questionário, neste primeiro recorte da 

pesquisa nos possibilitam algumas reflexões introdutórias sobre o tema. Apesar do número de 

docentes que utilizam filmes sobre professores em suas aulas ser maioria, percebemos que 

também a maioria destes professores não possui formação específica na área ou acusam ter 

participado de algum outro curso em seu percurso de formação sobre imagem, cinema, 

estética, mídias ou qualquer outro tema que contribuíssem para uma maior compreensão desta 

linguagem e o desenvolvimento de seu uso pedagógico consciente na prática escolar de 

professores em formação. 

Ao analisar o conjunto de conteúdos dos cursos de Pedagogia das três instituições, é 

possível inferir que o aprendizado desse tipo de conhecimento não faz parte da formação de 

futuros professores, ou seja, os contatos com esta linguagem são esporádicos e discursivos, 

como apoio a outras mídias e metodologia. É possível que sua análise enquanto linguagem 

estética e forma de comunicação contemporânea, seja desconhecida e pouco considerada, 

assim como o conhecimento mínimo de uma gramática da linguagem cinematográfica pouco 

interfira nas análises sobre os conteúdos predefinidos para a escolha dos filmes. 

Este posicionamento corrobora o paradigma dos anos 80, sintetizado por Toda y 

Terrero (2003), de uma postura de defesa das pessoas da mídia.  Uma vez que a tecnologia 

avança a cada dia com mais rapidez, invadindo o nosso cotidiano, indagamos: por que esse 

tipo de linguagem ainda não faz parte da estrutura básica curricular de formação de 

professores, assim como a literatura pertinente ao tema e sua relação com a educação, 

consideradas fundamentais para o desenvolvimento de uma crítica sobre a imagem e suas 

gramáticas na contemporaneidade? 

Das respostas dos professores sobre os motivos para a escolha dos filmes, nenhuma 

delas considera o filme em si como conteúdo. O primeiro motivo foi definido pelo conteúdo 

das disciplinas (relação entre o filme/conteúdo programático e a mensagem do filme). Mesmo 

quando citam a qualidade dos filmes, nos parece que esta qualidade ainda está atrelada ao 

conteúdo da disciplina e não a constituição estética do filme, uma vez que, observamos que a 

qualidade estética e/ou cinematográfica está presente na descrição de suas estratégias 

metodológicas de trabalho ou em seus objetivos (discussão de práticas pedagógicas, 
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despertarem da reflexão, discussão “da relação professor/aluno” e “das concepções 

pedagógicas). 

É interessante o número de professores que usam filmes sobre professor em suas aulas, 

e mais ainda, nas disciplinas onde estes filmes são usados. Estas disciplinas são consideradas 

importantes na formação de futuros professores e fundamentais para a construção de uma 

representação psicossocial sobre este profissional. Devemos observar que a importância do 

cinema para a construção de representações sociais também é considerada pelos professores 

formadores quando escolhe filmes e especificamente filmes sobre professores para orientar e 

fundamentar através da imagem, as discussões teóricas e práticas sobre esta profissão. Os 

questionários, embora não tivessem este objetivo, nos permitiram vislumbrar este fato, o que 

contribui muito para a continuação deste estudo, na medida em que reforça a hipótese 

proposta e orienta as estratégias para identificar como este tipo de filme contribui para a 

construção de representações psicossociais sobre o professor. 

Tendo Toda y Terrero (2003) como referência, observamos anteriormente que, como 

sujeito social tanto o professor formador como o aluno em formação sabem que existem 

diversas mediações sociais, através das quais mantém uma relação ativa com o mundo. A 

questão aqui é saber se o cinema possibilita, como mediação social, a construção de um ideal 

de professor para a realidade sergipana? 

A arte cinematográfica consumida como um importante mecanismo de comunicação 

pode servir para a transmissão de idéias e de emoção estética, por possuir sua própria 

linguagem, e por isso é constituída de elementos determinantes na cultura da sociedade 

contemporânea, mediadora das relações entre real e imaginário. Quanto a sua linguagem, é 

também responsável por disseminar estereótipos não apenas para contexto onde foi 

produzido, mas para o mundo, e essa repercussão abrangente influencia diretamente na 

representação da identidade cultural. E por que não na identidade do professor em formação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

12 
 

 

 

 

 

______________________________ 
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