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RESUMO

Novas e diversas tecnologias da informação e da comunicação estão cada vez mais presentes no cotidiano das instituições
e das pessoas. Estão à disposição de todos, mas lidar com tantas novidades requer certo preparo. No caso dos
professores, é preciso que eles dominem esses recursos de maneira habilidosa, sendo capazes de extrair dos mesmos seu
teor pedagógico. Um dos objetivos desse trabalho é mostrar como se processa a utilização do cinema na sala de aula.
Essa é uma prática já não tão nova que, se trabalhada da maneira adequada, transforma o recurso cinematográfico em
uma importante ferramenta pedagógica. Para tanto, utilizamos variada bibliografia sobre o tema e realizamos um trabalho
de campo, pautado na observação e em perguntas feitas aos professores em uma escola pública no município de Aracaju.
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RESUMEN

Nuevas y diversas tecnologías de la información y la comunicación están cada vez más presentes en el cotidiano de las
instituciones y de las personas. Están a disposición de todos, pero tratar con tantas novedades requiere cierta preparación.
En el caso de los profesores, es necesario que ellos dominen esos recursos de manera habilidosa, siendo capaces de
extraer de los mismos su contenido pedagógico. Uno de los objetivos de este trabajo es mostrar cómo se procesa la
utilización del cine en la sala de clase. Esta es una práctica ya no tan nueva que, si se trabaja de la manera adecuada,
transforma el recurso cinematográfico en una importante herramienta pedagógica. Para esto, utilizamos variada bibliografía
sobre el tema y realizamos un trabajo de campo, pautado en la observación y en preguntas hechas a los profesores en una
escuela pública en la ciudad de Aracaju.

Palabras-clave: Educación; Cine; Profesores

1. INTRODUÇÃO
Vivemos o momento das imagens! Desde a criação do cinema pelas mãos dos irmãos Lumière já se passaram mais de
cem anos. Durante esse tempo milhões de pessoas se encantaram (e se encantam) pela magia deste que se tornou uma
das maiores fontes de entretenimento do mundo moderno. O poder de entreter, de informar e de comunicar até mesmo
aqueles que estão à margem da leitura e da escrita através das imagens transformou o cinema em um importante
instrumento de capacitação do homem.

De lá para cá o cinema ganhou espaço e passou a estar em nosso cotidiano de uma maneira muito presente. Não
precisávamos ir ao encontro do cinema nesse ou naquele lugar para apreciar o espetáculo das imagens em
movimento e nos divertir e aprender com ele. O cinema veio até nós. Chegou às instituições, às escolas e à nossa
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casa, passou, inclusive, a estar na palma da nossa mão, com o advento das novas tecnologias da informação e da
comunicação. Hoje, temos o cinema em alta definição em nossos celulares, em qualquer lugar, a qualquer hora.

A importância do cinema cresceu a tal ponto que políticos, estudiosos e professores passaram a se reunir para discutir
como poderiam utilizá-lo na formação dos nossos. Foram criados institutos nacionais de cinema aqui e além-mar,
dedicados, cada uma a sua maneira, a levar às pessoas informação e educação, independentemente da classe social
ou na região que se encontrassem. E deu certo. O cinema passou a ser visto além do entretenimento e começou a ser
utilizado como importante instrumento pedagógico. De certo que ainda há quem resista à sua presença em certos
meios, sobretudo na escola, espaço tradicionalmente ocupado pelos livros e pelo modo tradicional de ensino, mas isso
está mudando.

Num caso concreto, após acompanharmos por mais de um ano e meio o trabalho de um grupo de professores na
cidade de Aracaju, que lecionam numa escola da rede estadual de ensino, percebemos que a resistência às novas
práticas pedagógicas não constitui um problema. Segundo pudemos constatar, a utilização do cinema em sala de aula
é, sim, muito importante para o grupo. O problema que identificado foi a falta de conhecimento quanto a utilização do
cinema como importante recurso pedagógico que pode se tornar se utilizado da maneira adequada. Se estimulados e
devidamente capacitados, acreditamos que o grupo pesquisado pode melhorar as práticas de ensino de maneira
significativa e conseguir, enfim, utilizar o cinema para dar suporte aos conteúdos que ministram aos alunos, além de
tornar suas aulas mais dinâmicas e interessantes.

1. DESENVOLVIMENTO
Cinema: a imagem-movimento

Em 1826, moradores da cidade francesa de Saint-Loup-de-Varennes presenciaram o surgimento de uma das maiores
invenções do homem: a fotografia. Da janela de sua casa, Joseph Nicéphore Niepce realizou o primeiro registro
fotográfico de que se tem notícia, que ficou conhecido como “View from the Window at Le Gras”. Até então ninguém
havia conseguido registrar um momento na vida da cidade daquela maneira. Anos depois, a criação de Niepce serviu
de base para a invenção dos irmãos Louis e Auguste Lumière, que realizaram a primeira exibição pública de imagens
em movimento: o cinema. A exibição de “A chegada do trem à estação” em 28 de dezembro de 1895 foi tão fantástica
que houve quem saísse correndo do salão do Le Grand Café, em Paris, temendo que o trem pudesse invadir a tela
onde as imagens foram projetadas. Afinal, não estavam preparados para aquilo.

As primeiras produções eram captadas e exibidas em preto e branco, não possuíam som, nem legenda e tinham
duração de uns poucos minutos. Apesar disso, o fascínio que a magia do cinema despertava nas pessoas seguiu
crescendo ao longo dos séculos, tornando-se, desde aquela época, um dos meios de entretenimento predileto da
sociedade, independentemente de questões sócio-economicas.

Em essência o cinema se valeu da fotografia e das técnicas teatrais, tendo posteriormente lançado mão sobre a
literatura, a música e outras manifestações artísticas, constituindo um ambiente no qual é possível identificar uma
gama de estratégias comunicativas. Estratégias que serviram como instrumento de capacitação social para a
experiência urbana, exercitando o homem para lidar com a realidade e suas representações cada vez mais
elaboradas.

Desde o mencionado episódio na capital francesa, o modo como percebemos e atribuímos sentido ao mundo e as
coisas que nos cercam vem sendo modificado de maneira significativa, seja no campo das artes, da filosofia, da
estética ou mesmo das relações pessoais, como previu o cineasta e dramaturgo francês Abel Gance[i].

O cinema dotará o homem de um sentido novo. Ele escutará com os olhos. Ve-col ha-am
raú et ha-colot, diz o Talmud. Eles viram as vozes. O homem será sensível à versificação
luminosa, como foi a prosódia. Verá entreter-se o vento com os pássaros. Um
trilhotornar-se-á musical. Uma roda será tão bela quanto um templo grego. Nascerá uma
nova fórmula de ópera. Ouvir-se-ão os cantores que a gente não vê — oh! maravilha — e a
Cavalgada das Valquírias tornar-se-á possível. Shakespeare, Rembrandt, Beethoven farão
cinema, porque seus reinos serão ao mesmo tempo idênticos e mais vastos. Subversão
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louca e tumultuosa dos valores artísticos, floração súbita e magnífica de sonhos, mais
alucinantes do que todos os que já existiram. Não apenas imprensa, mas fábrica de
sonhos, água real, tintas de girassol, para mudar à vontade todas as psicologias. O tempo
da imagem chegou!

O produto cinematográfico (o filme propriamente dito) mexe com nossas emoções, sentimentos, medos e nossos
sonhos, incitando-nos a interagir com seu conteúdo (signos, símbolos, ideias etc.) de maneira muito intensa. Conteúdo
que é interpretado, reagrupado e resignificado a partir de nossas experiências particulares e da nossa visão de
mundo. Segundo reflexão de Teixeira (2003),

Um filme jamais permite um comportamento passivo por parte daqueles que deles se
aproximam como expectador ou crítico. Ele convoca e obriga a quem o assiste a assumir
uma posição diante do tema que vai se desdobrando durante sua projeção. Esse
desdobrar-se do filme deve ser entendido, desde o início, como um convite a um diálogo.
Por isso ele constrange a quem o assiste a se posicionar ativamente como interlocutor.
Uma vez mergulhado para dentro do filme, o espectador se sente constrangido pelo modo
como se acham articulados os diversos elementos significantes do filme a produzir no
mínimo, uma interpretação, isto é, um outro discurso sobre o discurso cinematográfico.
(TEIXEIRA, 2003, p. 30)

A capacidade de reter a atenção do público e dialogar com ele transformou o cinema em um recurso estratégico de
informação/comunicação nas mais diversas instâncias da sociedade. Em determinado momento da nossa história o
cinema foi utilizado pelo nazismo para propagar o discurso ideológico da supremacia ariana; mas também pelos
regimes militares, para reforçar o ideal de nação e garantir a ordem e a obediência civil; por historiadores, como fonte
de pesquisa quanto aos hábitos sociais; por partidos políticos, para conquistar o apoio da população às ideias e às
causas “importantes” da vida pública; e por inúmeros atores sociais com objetivos diversos, inclusive àqueles (e
sobretudo) de cunho educacional.

O cinema, em qualquer campo em que seja aproveitado, desenvolvido, produzido ou
consumido, é sempre educativo e formativo. É formal, na medida em que a sala de
projeção é o espaço da socialização e divulgação do filme; ao mesmo tempo é não-formal,
pois é espaço de alteridade em relação à escola e, também, informal, pois é espaço de
fruição singular e plural, porque é grupal (STRAUBHAAR, 2004 p.84).

Com boa penetração nas diversas classes sociais e o grande fascínio que desperta nas pessoas a mais de um século,
o cinema segue ganhando espaço no dia-a-dia das instituições e das pessoas – com relação a esse último, sua
presença se materializa em espaços diversos, formais ou não, a qualquer hora.

A utilização do cinema como instrumento pedagógico pode parecer novidade, mas não é bem assim. Após a Primeira
Guerra Mundial (1914-1918), surgiu na Europa uma movimentação pelo uso do cinema na escola. Intelectuais,
políticos e docentes de países como França, Alemanha e Itália se debruçaram sobre o tema em busca de meios de
sistematizar, a partir de um viés pedagógico, sua utilização na educação. O que não significa dizer que não houvesse
resistência à sua utilização. Afinal, existiam muitas dúvidas e poucas respostas sobre os caminhos a serem
percorridos.

Em 1925 em meio às incertezas existentes, mas convencido da importância e do poder transformador do cinema,
Mussolini chancela a criação da L’Unione di Cinema Educacional, que mais tarde seria conhecido como o Instituto
Nacional LUCE. O objetivo principal era a produção de filmes educativos para as escolas secundaristas, para a classe
operária e para os cinemas italianos.

No Brasil, o Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE) foi criado apenas em 1936, durante o governo de Getúlio
Vargas. O governo tinha a ambição de levar informação e educação aos lugares mais remotos do país e divulgar a
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produção nacional em ciência e tecnologia. Coube ao antropólogo e professor Edgar Rquette-Pinto (considerado o pai
da radiodifusão) o projeto de criação do referido instituto. Segundo ele, o cinema tinha a capacidade de tocar o
indivíduo na alma, sendo capaz de servir como importante instrumento de educação escolar e da sociedade.

O cinema tem um potencial tão grande que, mesmo antes da criação do INCE, as escolas do Distrito Federal, através
de um decreto (nº 2.948, de 1928) assinado por Fernando Azevedo, passaram a integrá-lo em seus projetos
pedagógicos de forma oficial (faltava ainda o modus operandi).

Cabe salientar que a utilização do cinema não se limita à escolha do cinema do tipo educativo. Produções comerciais,
inclusive àquelas que integram o gênero animação e ficção, podem, se trabalhadas adequadamente, servir ao
propósito da atividade educacional.

A utilização do cinema na sala de aula

Em meados de 1970, os avanços das tecnologias da informação e da comunicação se intensificaram tanto do ponto
de vista da técnica como do ponto de vista social. Surgiram novos e modernos equipamentos e recursos, da telefonia
móvel às telecomunicações via satélite, da internet à gravação doméstica de CDs e DVDs, e um novo perfil de usuário
foi sendo estabelecido.

O indivíduo passou a se relacionar com esses avanços de maneira muito intensa. O que exigiu capacitação constante
dos processos cognitivos como atenção, memória, criatividade, percepção, além do refinamento das habilidades
visuais, táteis e sonoras, para lidar com uma realidade que adquire novos contornos muito rapidamente e a todo
instante.

A modernização das tecnologias fomentou um processo de modernização das instituições, que se viram obrigadas a
absorver tais avanços à medida que eles surgiam. As escolas (à sua maneira e no seu ritmo), por exemplo, também
tiveram que se adequar à nova realidade, da qual alunos e professores são parte constituinte. Para Moran (2013)

As mudanças demorarão mais do que alguns pensam, porque nos encontramos em
processos desiguais de aprendizagem e evolução pessoal e social. Não temos muitas
instituições e pessoas que desenvolvam formas avançadas de compreensão e integração,
que possam servir como referência. Predomina a média – a ênfase no intelectual, a
separação entre a teoria e a prática. (MORAN, 2003, p. 16)

A absorção dessas tecnologias faz sentido se colaborar para o melhoramento qualitativo do ensino. A simples
obtenção das novas tecnologias por parte da escola não garante, por si só, maiores índices qualitativos na educação,
pois essa suposta modernidade é capaz de eclipsar um ensino restrito ao simples consumo e à memorização de
conteúdos (GATTI, 1993).

Levada a cabo tradicionalmente a partir da linguagem oral e escrita, a educação passou dispor de novos recursos
tecnológicos que, apesar de não excluir as práticas tradicionais de ensino, podem colaborar com a elaboração de
práticas de ensino diversificadas e interativas. A partir dessas questões é possível perceber que a figura do professor
assume a função de mediador, sendo exigido, em função disso, habilidades adequadas para a utilização das
tecnologias no processo de educação dos alunos (PRETTO, 1999).

De certo que não existe apenas um único jeito de utilizar tais recursos (em especial o cinema) em sala de aula de
maneira satisfatória. Entretanto, cabe ressaltar que há registros, na literatura e no acompanhamento de experiências
práticas, de um sem número de equívocos e de subutilizações desses recursos, que poderiam ser evitados mediante
a preparação prévia e a adequada desse profissional.

Em seu livro Como Utilizar o Cinema na Sala de Aula, o historiador Marcos Napolitano, em meio às reflexões sobre o
cinema e o processo educacional, destaca que:
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Há mais de um século o cinema encanta, provoca e comove bilhões de pessoas em todo o
mundo. Dentre estes bilhões de pessoas que regularmente foram, vão e irão assistir a
filmes na sala escura do cinema, certamente estão incluídos milhões de professores e
alunos. Apesar de ser uma arte centenária e muitas vezes ao longo da história ter sido
pensado como linguagem educativa, o cinema ainda tem alguns problemas para entrar na
escola. (NAPOLITANO, 2003, P. 7).

A dificuldade a qual se refere o autor se dá por diversos fatores, dos quais podemos citar dois em especial. Primeiro, a
falta de apoio e estímulo por parte das escolas ao professor que busca se aproximar das novas tecnologias e de
práticas de ensino diferenciadas. Segundo, pela formação limitada e pelo seu desconhecimento quanto à linguagem
cinematográfica, o docente acaba por esvaziar o potencial pedagógico do cinema quando utilizado na sala de aula.

A utilização do cinema na sala de aula tem sido tema de pesquisa de vários autores cuja produção de cada um deles,
à sua maneira e a partir dos seus pontos de vista, colabora para ampliação dos debates sobre o tema e a melhoria
das práticas da atividade docente. Assim, optamos por agregar às ideias aqui já expostas trechos das obras Como
usar o cinema na sala de aula, de Marcos Napolitano, e Movies takes: a magia do cinema na sala de aula, de Jenice e
Gracie Thiel. A opção por esses autores reside no fato de que, dentre outras questões, as reflexões elaboradas levam
em consideração o fato de que a maioria dos filmes utilizados pelos professores não apresentam, num primeiro
momento, teor pedagógico. Assim, segundo Napolitano (2003), a saída é:

Concentrar nas possibilidades de trabalho escolar com o cinema comercial (ficção ou
documentário) e não nos vídeos educativos ou nas produções televisuais. Portanto, vamos
analisar e discutir obras que não foram produzidas diretamente para o uso didático em sala
de aula, mas para a fruição estética na sala de projeção. Obras que foram produzidas para
a chamada “película” de filme e depois convertidas para o formato VHS ou DVD, o que
diga-se, tem permitido o seu uso escolar, com maior agilidade, bastando possuir uma TV e
um videocassete ou aparelho de DVD. (NAPOLITANO, 2003, p. 11)

Posto isso, para que as produções comerciais sejam utilizadas de maneira adequada, entendemos que o professor
precisa ter sensibilidade para trabalhar esse material de maneira a conseguir conduzir o conteúdo do filme na direção
daquilo que almeja trabalhar com os alunos. Por isso, é preciso que seja realizado um planejamento prévio e
cuidadoso, que será responsável pelo fracasso ou pelo o sucesso da atividade realizada na sala de aula. Segundo
Napolitano (2003), a seleção do filme é o passo inicial e, a partir desse momento, o educador deve

levar em conta o problema da adequação e da abordagem por meio de reflexão prévia
sobre os seus objetivos gerais e específicos. Os fatores que costumam influir no
desenvolvimento e na adequação das atividades são: possibilidades, técnicas e
organizativas na exibição de um filme para a classe; articulação com o currículo e/ou
conteúdo discutido, com as habilidades desejadas e com os conceitos discutidos;
adequação à faixa etária e etapa específica da classe na relação ensino-aprendizagem.
(NAPOLITANO, 2003, p. 16)

É preciso que o educador, como peça chave do processo de mediação do conteúdo destinado aos alunos, opte por
um filme com o qual os alunos se identifiquem de alguma maneira. Além disso, é preciso conhecer o gênero do filme,
sua linguagem etc. É importante analisar se há cenas de sexo, de violência e de cunho racista, além de identificar a
classificação indicativa do mesmo. Para as irmãs Thiel, o professor deve oferecer a seus alunos algo mais do que a
exibição do filme e o simples questionamento “gostaram ou não”.

Isso porque o simples ato de “passar um filme”, sem que se torne significativo para os
alunos, equivale, por exemplo, a manusear um livro sem que este seja lido, isto é, o aluno
vê, mas não lê. Então, se o professor simplesmente “passar o filme”, o filme vai passar!
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(THIEL; THIEL, 2009, p.13).

A partir das reflexões dos autores que selecionamos, é possível perceber que a utilização do filme na sala de aula não
pode (nem deve) se restringir ao ato de exibição do mesmo, sendo necessário um trabalho de qualidade que
contemple de forma satisfatória as etapas de início, meio e fim. Indo além, é preciso que o professor esteja
familiarizado com o filme escolhido, conheça a classificação indicativa e a maneira como o conteúdo da obra será
trabalhado com o aluno, permitindo que ele aproveite da melhor maneira toda a carga que o filme oferece, seja ela de
cunho estético, cultural, pedagógico etc.

Um breve estudo de caso: as aulas de “vídeo-educação”

Durante um ano e meio (1º e 2º semestres de 2016 e 1º semestre de 2017), acompanhamos o dia-a-dia dos
professores de uma escola pública estadual na cidade de Aracaju. Localizada na zona sul da cidade, a unidade conta
com cerca de 200 alunos, dos ensinos fundamental (anos finais) e médio, e 88 funcionários; 18 salas de aula;
laboratório de informática e sala de vídeo, além de uma boa estrutura física. A pesquisa foi realizada mediante o
acompanhamento presencial da utilização de filmes na sala de aula e a análise das respostas dos professores ao
seguinte questionamento: você acha importante a utilização do cinema na sala de aula Por que.

A presença do cinema na escola em questão é materializada através do que se convencionou chamar de “aula de
vídeo-educação”. As aulas acontecem de forma regular (quinzenalmente), contam com a participação de professores
de diversas disciplinas e os filmes utilizados são escolhidos por eles mesmos – às vezes, os próprios alunos ajudam
na escolha. Observada a classificação indicativa, o filme é exibido aos alunos e uma atividade posterior é sugerida:
um desenho, um texto etc.

A pergunta que fizemos aos professores lhes foi entregue no primeiro semestre de 2016, antes ainda de começarmos
a frequentar suas aulas. O objetivo era que eles pudessem responder ao questionamento de maneira tranquila e sem
sensação de estarem sendo avaliados por nós. A questão foi encaminhada a 7 professores (efetivos), de disciplinas
diversas e com turmas de níveis diferentes. Dentre os pesquisados, apenas 1 deles ensina no nível fundamental.
Todos os outros atuam no ensino médio.

Quanto ao primeiro questionamento todos os professores responderam positivamente quanto à importância do cinema
na sala de aula. Quanto ao segundo, apesar da variedade de opiniões, havia certo consenso de que a utilização dos
filmes na sala serve para ilustrar os conteúdos das disciplinas que são trabalhados com os alunos. Apresentamos a
seguir trechos de algumas dessas respostas.

Professor A (Geografia – ensino médio): “Acho importante utilizar filmes na minha disciplina. Os vídeos ajudam a fixar
o assunto que dou em sala de aula e os alunos prestam bastante atenção, se interessam pelo assunto”. Professor B
(História – ensino médio): “É importantíssimo o uso de filmes na sala de aula. É muito útil você poder mostrar a eles
filmes que tratam dos principais eventos da história e mostram como eles aconteceram. É bom para eles entender e
lembrar da matéria”.

Ao cabo do período de acompanhamento das aulas de vídeo-educação, analisamos os relatórios que elaboramos
durante as visitas à escola com base nas respostas desses professores. O objetivo era estabelecer um paralelo entre
a teoria e a prática, ou seja, entre o que eles responderam num primeiro momento e o que eles, durante um ano e
meio de práticas em sala de aula, efetivamente fizeram nas aulas de vídeo-educação. Os resultados não são
animadores.

Logo nas primeiras aulas percebemos que havia uma série de problemas na condução da utilização do conteúdo
audiovisual. Em uma delas, o filme foi exibido sem ser devidamente apresentado aos alunos, apenas o título foi
mencionado: O mundo visto de cima: Rio Grande do Sul. Ao término da exibição, foi perguntado aos alunos “o que
vocês acharam” e informado que na próxima aula deveriam levar um texto contendo o que mais chamou a atenção
naquela aula. Além de a exibição ter ocorrido com certo ar de improvisação, uma série de problemas podem ser
listados. O vídeo (narrado em off e sob o ponto de vista de quem sobrevoa determinada região, cidade, o filme é bem
interessante) faz parte de uma coletânea produzida pela Globo Filmes, integra a programação dos canais de TV a
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cabo (pago) e nem sempre é de fácil acesso. Como o filme não tinha caixa e o nome estava escrito a mão, supomos
que se tratava de uma cópia pirata. Além disso, o professor não contextualizou a relação existente entre o conteúdo
do filme e os conteúdos ministrados na disciplina. O material utilizado pelo professor foi reduzido a mero
entretenimento.

Em outra aula, o filme utilizado foi sobre o ataque do Japão aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.
No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses surpreenderam os norte americanos com um bombardeio a uma de
suas bases militares, no Havaí. Foi um ataque extremamente violento, com mais de dois mil e quinhentos mortos e
cerca de mil feridos. O ataque ocasionou na declaração de guerra aos Estados Unidos por parte da Alemanha e Itália,
transformando um conflito até então restrito ao continente europeu em um conflito mundial. Antes de exibir o filme, o
professor se tratar de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e que haveria atividades relacionadas a eles que
valeriam nota.

Novamente, uma série de falhas aconteceu. O professor se deteve a mencionar que o filme era sobre a Segunda
Guerra Mundial. Além de não ter havido um trabalho prévio de contextualização do filme, que permitiria aos alunos
atentar sobre determinados aspectos, a cópia utilizada mais uma vez era pirata. Como o filme tem duração de 3h4min,
ele foi exibido durante mais de uma aula, aos pedaços, com intervalo de 15 dias. Outra questão que merece atenção é
o fato do filme escolhido, uma produção de Hollywood, abordar o ataque à base de Pearl Harbor apenas como pano
de fundo. O foco desse filme em especial é a paixão de dois pilotos e amigos pela mesma mulher.

Segundo Marc Ferro (1992), a utilização do cinema como informador/ilustrador da história não é, seguramente, a
melhor maneira de empregar a sétima arte nas aulas de história. Os filmes que retratam um fato histórico devidamente
comprovado se limitam a ser uma representação do passado. Nestas produções o passado é selecionado pelo estúdio
em questão (roteirista, diretor etc.).

Ao escolher um filme histórico para “ilustrar” o conteúdo, o professor deve levar em
consideração que ele é um olhar sobre o passado. Consciente deste olhar, o professor
pode atuar como um mediador entre o conhecimento histórico e o aluno, para que este
último possa entender a função do passado nos filmes. A compreensão da relação
passado-presente faz com que os alunos desenvolvam um senso crítico sobre a produção
do conhecimento. (FERRO, 1992).

Foi possível perceber que os professores acreditam que o cinema é um recurso importante, que pode colaborar com a
prática pedagógica na sala de aula, mas falta direcionamento quanto a sua utilização. Assim, acabam por perder a
chance de propiciar aos alunos conteúdos e experiências muito ricas.

1. Considerações finais
Diante do trabalho realizado, percebemos que as pesquisas acadêmicas no ambiente escolar são necessárias,
independentemente se na rede pública ou da rede particular, focando, por exemplo, na utilização do cinema na sala
de aula. Unir a teoria, com o auxílio de pesquisadores sobre esse e outros temas educacionais, com a prática, as
experiência e práticas desenvolvidas nas escolas, é um instrumento importante para o bom andamento da escola e a
obtenção de um aprendizado mais produtivo.

Sob nosso ponto de vista, se o recurso audiovisual fosse trabalhado de uma maneira adequada e pedagógica,
sistematizada, isso poderia auxiliar os alunos em suas dificuldades de aprendizagem, principalmente aqueles alunos
com dificuldade de aprendizagem da escrita e na leitura. Esses alunos não precisam dominar essas linguagens para,
a partir do consumo da linguagem cinematográfica, realizar atividades como desenhar ou mesmo recontar a história
de um filme a partir de suas próprias experiências. Esse tipo de consumo ativaria certas habilidades, como a
criatividade, que o auxiliaria com outros tipos de linguagem.

Apesar de não saberem utilizar os recursos audiovisuais com tanta habilidade, explorando da melhor maneira as
possibilidades e o teor pedagógico das novas tecnologias, os professores demonstraram comprometimento com seus
alunos e interesse em utilizar todo e qualquer tipo de recurso que colabore com seu aprendizado. Possivelmente a
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presença de um especialista na área da educação, que guie e incentive esses professores para o fato de que um
filme, se trabalhado da maneira correta, tem enorme potencial pedagógico. Além disso, os gestores das escolas
deveriam propor a realização de atividades e mini-cursos sobre a utilização do cinema na sala de aula, a partir de uma
visão pedagógica. Assim, os professores seriam capazes de sistematizar suas aulas e utilizar os recursos audiovisuais
de maneira adequada e eficaz.

[i] (1889 - 1981) - Cineasta, poeta e dramaturgo francês nascido em Paris, lançador da tela panorâmica e do som
estereofônico, tornou-se um dos mais ilustres cineastas do período situado entre as duas guerras mundiais. Foi
pioneiro no uso da lente grande angular, do som estereofônico e da projeção em tela tríplice. Começou no cinema
como ator, foi roteirista e posteriormente fundou uma produtora. Inovador e impetuoso experimentava tudo para dar
ritmo e movimento aos seus filmes, colocando sua câmera em carros, guindastes, trenós e até trapézios. Considerado
o melhor biógrafo do cinema (retratou as vidas de Napoleão, Lucrécia Borges, Beethoven, Rainha Margot e Marie
Tudor). Seus atores mudos representavam diálogos escritos, raridade na época. Sua obra-prima e um dos clássicos
do cinema foi Napoléon (1926), que levou quatro anos para ser rodado.
http://biografias.netsaber.com.br/ver_biografia_c_1541.html. Acessado em 3 de maio de 2017, às 22:43:56.

FERRO, Marc. Cinema e História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

GATTI, Bemadete. Os agentes escolares e o computador no ensino. Acesso. São Paulo: FDE/SEE. Ano 4, dez. 93.

MORAN, J.M. Leituras dos meios de comunicação. São Paulo: Pancast Editora, 1993.

NAPOLITANO, M. Como usar o cinema em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2005.

PRETTO, Nelson de Luca. Uma escola com/sem futuro: educação e multimídia. Campinas: Papirus, 1999a.

STRAUBHAAR, J. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo. Ed. Pioneira. 2004.

TEIXEIRA, I.A.C. & LOPES, J.S.M. A escola vai ao cinema. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica 2003.

THIEL, Grace Cristiane; THIEL, Janice Cristine. Movies takes: a magia do cinema na sala de aula. Curitiba: Aymará, 2009.

(1889 - 1981) - Cineasta, poeta e dramaturgo francês nascido em Paris, lançador da tela panorâmica e do som
estereofônico, tornou-se um dos mais ilustres cineastas do período situado entre as duas guerras mundiais. Foi pioneiro no
uso da lente grande angular, do som estereofônico e da projeção em tela tríplice. Começou no cinema como ator, foi
roteirista e posteriormente fundou uma produtora. Inovador e impetuoso experimentava tudo para dar ritmo e movimento
aos seus filmes, colocando sua câmera em carros, guindastes, trenós e até trapézios. Considerado o melhor biógrafo do
cinema (retratou as vidas de Napoleão, Lucrécia Borges, Beethoven, Rainha Margot e Marie Tudor). Seus atores mudos
representavam diálogos escritos, raridade na época. Sua obra-prima e um dos clássicos do cinema foi Napoléon (1926),
que levou quatro anos para ser rodado. http://biografias.netsaber.com.br/ver_biografia_c_1541.html. Acessado em 3 de
maio de 2017, às 22:43:56.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_cinema_na_escola.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.8-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


