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RESUMO

O presente trabalho problematiza o uso do filme em sala de aula como importante recurso metodológico para
a produção do conhecimento histórico. Por fazer parte do quadro de docentes desta disciplina, pretendemos
aqui socializar algumas reflexões acerca da contribuição dos recursos áudio visuais como forte aliado no
processo de ensino aprendizagem. Inicialmente, realizou-se uma breve revisão bibliográfica no intuito de
analisar a proposta do ensino de história apresentada pelo PCN do terceiro e quartos ciclos do ensino
fundamental em seguida analisam o emprego do vídeo e das novas tecnologias como pressuposto
metodológico e recurso motivacional nas aulas de história. Neste sentido, desenvolvemos atividades
utilizando-se da pesquisa qualitativa, que faz com que o pesquisador seja um interpretador da realidade, e
promove acompanhamento ao desenvolvimento e experiência do educando. Ao final, apresenta as
considerações relacionadas aos resultados deste trabalho.
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RESUMEN

En este trabajo se analiza el uso de la película en el salón de clases como un importante recurso metodológico
para la producción de conocimiento histórico. Para ser parte del marco para la enseñanza de esta disciplina,
tenemos la intención de socializar aquí algunas reflexiones sobre la contribución de los recursos audiovisuales
como un fuerte aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Inicialmente, hubo una breve revisión de la literatura con el fin de examinar la propuesta de la enseñanza de

la historia presentada por el PNC del tercer y cuarto ciclos de la educación básica a continuación, analizar el

uso del video y las nuevas tecnologías fundamentos metodológicos y recursos de motivación en las clases la
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historia. En este sentido, hemos desarrollado actividades utilizando la investigación cualitativa, lo que hace

que el motor de búsqueda es un intérprete de la realidad, y promueve el desarrollo y seguimiento de la

experiencia de los estudiantes. Al final, se presentan las consideraciones relacionadas con los resultados de

este trabajo.

Palavras-chave: Plan de Estudios Nacional de Normas; Cine; Enseñanza de la Historia.

INTRODUÇÃO

Ao final dos anos da década de 1960, as imagens dos livros didáticos eram pequenas e em preto e branco.

Com o passar do tempo, foram ganhando cores, e movimento através dos vídeos, passando a ocupar um

espaço cada vez maior na obra didática de hoje, concorrendo cada vez mais com o texto. Ao se reconhecer o

potencial das imagens e dos vídeos, a maioria dos professores passou a utilizá-los com mais frequência na

sala de aula.

Partindo desse pressuposto, decidimos investigar as contribuição dos vídeos e imagens como fortes recursos

metodológicos no processo de ensino aprendizagem, no intuito de identificá-los como uma ferramenta

importante na aquisição de conhecimentos sobre diferentes momentos históricos, além de reconhecer o uso

da vídeo aula como uma prática metodológica eficiente e agradável nas aulas de história, bem como valorizar

os registros históricos apresentados por meio de vídeos.

Desse modo, pretende-se aqui, reconhecer à grande utilidade dos vídeos e imagens na sala de aula, por eles

possuírem um efeito de realidade, a capacidade de parecer com a própria realidade, e por serem uma fonte

de conhecimento histórico. Ao receberem um tratamento adequado, os textos juntamente com as imagens e

vídeos, deixam de ser meras ilustrações para fins de exemplificar um determinado tema ou acontecimento, e

passam a serem interrogados, confrontados, comparados e contextualizados. Buscando um maior

entendimento, este trabalho será apresentado da seguinte forma: No primeiro momento, realizou-se uma

pesquisa bibliográfica exibindo uma breve analise do que propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a

8ª sobre o ensino de história.

Seguimos com uma linha de discussão acerca da importância das imagens e filmes nas aulas de história.

Nesse ponto vamos argumentando a real contribuição desses aportes metodológicos na prática educativa, a

luz de teóricos tais como: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 3º e 4º ciclos, Circe Bittencourt, Denise

Bandeira, Maria da Graça Jacinto Setton, Thais Nivia de Lima e Fonseca entre outros autores que contribui

com nossa discussão. Pretende-se neste trabalho, investigar a contribuição dos filmes e imagens como fortes

recursos metodológicos no processo ensino aprendizagem dos alunos do 8º e 9º anos da Escola Municipal

Prof. Roberto Santos, por entender que se trata de uma metodologia diferente e interessante, que visa uma

aprendizagem significativa e um processo de mudança na forma de se pensar a aprendizagem, sendo essa

uma das proposta da LDB.

O FILME COMO PRESSUPOSTO METODOLÓGICO NA PROPOSTA DO PCN
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Ao pensar a prática educativa no processo de construção do conhecimento histórico do aluno, não poderíamos

deixar de analisar a proposta de educação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental,

no ensino de história. Segundo os PCN, o ensino de história no fundamental II não pretende fazer do aluno

um historiador, mas, facilitar ao aluno o aceso a construção do conhecimento histórico por meio do uso de

metodologias e recursos que venham contribuir para o seu processo de aprendizagem. Para tanto, é preciso

entender o que propõe os PCN, tarefa para a qual recorreremos predominantemente com a contribuição, do

livro do PCN, terceiro e quarto ciclos da disciplina de história, entre outras referências.

Partindo desse pressuposto, vimos que os PCN têm basicamente uma proposta de reorientação curricular que

a Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto oferece as secretarias de

educação, escolas, instituições formadoras de professores, instituições de pesquisa, editoras e a todas as

pessoas interessadas em educação, nos diferentes estados e municípios brasileiros. Os Parâmetros

Curriculares Nacionais constituem, portanto, um referencial para fomentar a reflexão, que já vem ocorrendo

em diversos locais, sobre os currículos estaduais e municipais. O conjunto das proposições, expressas nos

PCN, tem como objetivo estabelecer referenciais a partir dos quais a educação possa atuar, decisivamente, no

processo de construção da cidadania.

Ao pensar o papel da escola na sociedade brasileira, os PCN têm como intenção provocar debates a respeito

da função da escola e reflexões sobre o que, quando, como e para que ensinar e aprender, que envolvam não

apenas as escolas, mas também pais, governo e sociedade. Quanto ás pratica no ensino de história vê-se já

na primeira parte do livro que:

Compreendendo a História como movimento social e memória difundida socialmente, cujo

discurso é construído sobre o passado e o presente, outros docentes incorporaram aos

métodos de ensino a confrontá-lo de diferentes versões históricas, de memórias

diferenciadas de grupos sociais e a valorização do saber, das vigências e das interpretações

dos alunos. Alguns passaram a usar diferentes fontes de informação, principalmente como

recurso didático para fazer aflorar tradições e discursos variados sobre um mesmo tema.

(BRASIL, 1998, p.28).

O que se percebe é uma preocupação quanto á questão metodológica, levando os docentes á refletirem sobre a sua

prática, no sentido de valorizarem a construção do conhecimento histórico por via de fontes e recursos que venham

aflorar o discurso e a participação sobre vários temas que podem ser abordados. De acordo ao texto, nos últimos anos,

passaram a ser difundidas percepções diferentes do processo de aprendizagem, do papel que os materiais didáticos

desempenham. Isso também, reportando as metodologias e aos recursos que podem tornar as aulas mais ricas e

interessantes.

Sabemos que os profissionais de modo geral têm buscado manter relações e compromissos mais íntimos com a

realidade social, propondo compreendê-la melhor em sua diversidade e complexidade. Esse compromisso se estende

principalmente ao ambiente escolar, pois ao constatarem que os conteúdos escolares não estão explicando as

problemáticas sociais contemporâneas, nem mesmo as transformações históricas as quais estão relacionadas, os

professores/educadores tem procurado outros modos de compreender a relação do presente com o passado e de

historicizar as questões do dia-dia.

É nesse sentido que abordamos aqui a importância de configurarem-se as necessidades da utilização de diversas
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metodologias, fontes e linguagens para a construção de um ensino de História que ganhe vida em nossas escolas e em

nossos alunos. Desse modo o filme constitui uma linguagem, entre outras que podem ser aplicadas no estudo da

História, são recursos que mais facilmente são incorporados à rotina escolar, de maior interesse, de modo prazeroso, e

por esse motivo passou a ser um grande aliado do docente, uma vez que se pode extrair deles importantes informações

e reflexões. Quanto a esse propósito, o PCN (1998, p.8) têm como um dos seus objetivos gerais: “saber utilizar

diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos.”Segundo o texto do

PCN, a historia tem permanecido no currículo das escolas no sentido de constituir um saber histórico que venha

contribuir para a formação social e intelectual de indivíduos:

Para que de modo consciente e reflexivo, desenvolvam a compreensão de si mesmos, dos

outros, da sua inserção em uma sociedade histórica e da responsabilidade de todos atuarem

na construção de sociedades mais igualitárias e democráticas (BRASIL, 1998 p.28).

Desse modo, o saber histórico deve vir possibilitando e fundamentado alternativas para métodos de ensino e recursos

didáticos, principalmente para valorizar o aluno como sujeito ativo no processo de aprendizagem, assim construindo seu

próprio conhecimento na perspectiva de uma aprendizagem significativa. O conhecimento histórico envolve uma gama

de procedimentos, envolve escolha de abordagens, interpretação, análise, organização de informações, metodologias e

recursos entre outras coisas. Os documentos são importantes fontes de informações a serem analisadas e

interpretadas, mas não se bastam para um conhecimento mais detalhado e interessante.

Várias são as fontes de conhecimento histórico, entre eles as cartas, fotografias, diários, pinturas, esculturas, musicas,

filmes sejam eles de curta ou longa duração, também são ricas fontes históricas. Ver filmes compreende olhares

diferenciados num processo integrado que parte da perspectiva de que é tão importante sua apreciação quanto sua

leitura, Assim:

Rádio, livros, enciclopédias, jornais, revistas, televisão, cinema, vídeo e computadores

também difundem personagens, fatos, datas, cenários e costumes que instigam meninos e

meninas a pensarem sobre diferentes contextos e vivencias humanas. Nos Jogos Olímpicos,

no centenário do cinema, nos cinquenta anos da bomba de Hiroshima, nos quinhentos anos

da chegada dos europeus. America, nos cem anos de República e da abolido da escravidão,

os meios de comunicação reconstituíram com gravuras, textos, comentários, fotografias e

filmes, glórias, vitórias, invenções, conflitos que marcaram tais acontecimentos. (

BRASIL,1998, p.38).

Ao analisar o que propõe o PCN na disciplina de história no ensino fundamental 3º e 4º ciclos notam-se que o uso do

vídeo ou filme como recurso metodológico nas aulas de história não esta distante nem muito menos ausente, ao

contrário o discurso das novas tecnologias na prática educativa é parte integrante dessa proposta. Em uma das

situações apresentadas pelo PCN como “orientações e métodos didáticos” esta:

Trabalhar com documentos variados como sítios arqueológicos, edificações plantas urbanas,

mapas, instrumentos de trabalho, objetos cerimoniais e rituais adornos, meios de

comunicação, vestimentas, textos, imagens e filmes (BRASIL 1998 p.77).

Sabemos, no entanto, que essa questão certamente é mais complexa, principalmente pelo fato de envolver todo um

universo de situações que perpassa pelo campo metodológico ao campo da formação docente. Isso é coisa que

demanda tempo e ação, porém sabe-se que também:
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Faz parte do trabalho do docente saber o que pretende ensinar, diagnosticar o que os alunos

sabem e pensam sobre o tema de estudo, definir suas intenções de ensino, escolher a

atividade pedagógica adequada e o material didático pertinente para cada situação, avaliar

as repercussões de suas intervenções e quais as dificuldades na aprendizagem. O material

didático é um instrumento especifico de trabalho na sala de aula: informa, cria conflitos,

induz a reflexão, desperta outros interesses, motiva, sistematiza conhecimentos já

dominados, introduz problemáticas, propicia vivencias culturais, literárias e cientificas,

sintetiza ou organiza informações e conceitos. Avalia conquistas. ( BRASIL 1998, p.79).

Neste prisma, o uso do filme em aulas de História torna-se material fundamental para a problematização,

contextualização e construção histórica, como também uma possibilidade prazerosa de análise posterior dos alunos.

OS FILMES COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA NAS AULAS DE HISTÓRIA

A história e seu ensino tem sido palco de muitas polêmicas, principalmente no que se refere Á prática

pedagógica e a construção do saber histórico que a escola transmite ou deve transmitir. Ela pode esclarecer

muito mais do que se imagina sobre questões historiográficas, pedagógicas e sociais, e vem se constituindo

tema importante na história da educação. Atualmente têm-se discutido mais sobre as práticas metodológicas

no ensino de história, e como foi comentado no capitulo anterior, os PCN tem propostas de educação e nela

aborda programas para diversas áreas e níveis de educação. Dentro desta proposta, vem se analisando os

novos padrões de cultura, que se constitui juntamente com as mudanças políticas e socioeconômicas no

Brasil, e essas mudanças têm sido observadas e analisadas como marcos definidores de novos programas e

novas práticas educacionais.

Nesse sentido, foram e têm sido realizados muitos estudos com objetivo de encontrar soluções para as

deficiências educacionais. Ao longo do tempo várias reformas foram implantadas, muitos intelectuais

pensaram e se procuraram com essas deficiências. Vários grupos realizaram encontros, muitas vezes

apoiados por autoridades políticas para discutir propostas pedagógicas. Porém, segundo (BITTENCOURT. 2004

p.34) “os fundamentos pedagógicos passaram a se ater a linhas definidas com maior ou menor intensidade,

pela sociologia e a psicologia por se utilizar de autores norte-americanos como Dewey e outros. Segundo a

autora por volta dos anos 1932, um grupo por nome pioneiro da educação nova, mais tarde reconhecidos

legítimos representantes da Escola Nova, redigiu um manifesto que defendia um plano de reconstrução

educacional no qual o estado se julgava capaz de dar unidade nacional a educação. Esse grupo concordava

em uma escola pública e laica.

Os discursos advindos de vários grupos daquela época insistiam na formulação de uma educação

homogeneizada, no sentido de uma educação popular, que deveria atender tanto a alfabetização quanto aos

adultos. Acompanhando as reformas de ensino nas escolas primárias e secundárias, verifica-se que a

tendência foi a de o estado dominar a organização escolar, e nesse contexto o ensino de história estava

atrelado a política educacional do período. Quanto a isso, Bittencourt (1990, p.27) afirma que:

O estado dominava a organização escolar, especialmente quando se referia aos

problemas de ensino, preocupando-se de maneira relativa com a extensão da rede

escolar. Mas esta ação sempre foi realizada de forma articulada, aos interesses de
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determinados setores sociais que a cada momento foi necessário desvendar, uma

vez que todo discurso era encoberto pelo tom nacionalista em nome da “unidade

nacional”.

Com as reformas do ensino secundário, na década de 30, principalmente com a Reforma Francisco Campos, o

ensino de história sofreu significativas mudanças. A reforma incluiu o estudo de história em todas as 5ª séries

do curso secundário fundamental e na primeira série do complementar.

Mais a frente, com a reforma Capanema, houve um professor de pensamento inovador por nome Edgar

Roquette Pinto, que encaminhou ao ministro Gustavo Capanema um projeto do qual propunha criar o

Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE). De acordo á Setton (2004, p.25) em 1936 o presidente

Getúlio Vargas cria uma comissão oficializando a Lei de nº378 de 13 de Janeiro de 1937, a qual reorganizava

o Ministério da Educação e Saúde Pública, onde nela apresentava o artigo 40 que diz:

Fica criado o INCE (Instituto Nacional De Cinema Educativo) destinado a promover e

orientar a utilização da cinematografia especialmente como processo auxiliar de

ensino e ainda como meio de educação em geral. (SETTON, 2004 p.25)

Sabe-se, porém que muitas interpretações foram feitas acerca dos benefícios de uma ação como esta. Várias

foram às indagações a respeito da preparação do país para essa modernidade, na direção desses recursos

educacionais. Houve muitas críticas a esse projeto, inclusive a crítica ao sistema de ensino que “formava para

o ócio”. No entanto, era preciso se pensar em uma reforma educacional que se voltasse para novas ideias, já

que a sociedade naquele contexto se achava dominada, política e ideologicamente pelo elitismo e o

aristocratismo. De acordo a autora, essas novas ideias tinham origem nos jovens renovadores, filhos da

classe dominante que traziam da Europa e América do Norte um novo olhar para a organização dinâmica

social e política.

Consideremos, contudo, que nada acontece sem falhas ou erros, e mediante os fracassos aparecem ás

frustrações. Infelizmente os pecados da comercialização desviaram o caminho, e a industrialização ou o

progresso tecnológico transformou a visão vinculada á vida educacional, levando a via do mercado

cinematográfico. Mesmo com falhas ou erros, não se pode diminuir a importância da produção do INCE

naquele período, não se pode desprezar o valor de registro da história e da cultura brasileira que essas

produções do INCE tiveram. As intenções e as iniciativas não devem ficar esquecidas em meio ás frustrações.

Considerando uma série de questões que envolveram e envolve o ensino de história até hoje, vimos que as

inovações teóricas metodológicas que há algum tempo vêm caracterizando os campos da historiografia da

educação no Brasil, tem sido tímida em relação ao ensino de história. No entanto, o saber histórico vem

sendo aos poucos vinculado não apenas por meio da escola, mas também por outros mecanismos, como por

exemplo, a mídia impressa, rádio, TV entre outros, que tem contribuído para a difusão e consolidação desse

conhecimento. Parafraseando Fonseca (2011, p.36) salientamos que é crucial ampliar o leque de fontes,

valorizando, revistas, peças, obras, filmes, que tratam de temas históricos, sobretudo a história nacional.

Conforme Bandeira, é importante destacar que o conjunto de recursos com a finalidade educativa implica na
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escolha de um suporte impresso ou audiovisual em qualquer área, não há de certa forma muitas opções ou

possibilidades. Os avanços da tecnologia e seu uso no processo ensino aprendizagem têm sido suportes

importantes na educação atual. O prof. Pfromm Netto apud Bandeira (2009, p.15), aponta a importância do

emprego dos recursos tecnológicos e audiovisuais na educação. Ele defende que esses avanços aprimoram o

material didático, ou seja:

Tanto nas áreas de material impressão, como nas da televisão, rádio e informática

educativa, ocorreu um refinamento inegável dos procedimentos de produção de materiais

para fins de ensino, que gerou nova linguagem, novos trabalhos, novas concepções, novas

técnicas e novos instrumentos (NETTO apud BANDEIRA, 2009, p. 38)

Reforça-se, portanto que o material visual entre outras mídias, apresenta grande potencialidade a ser explorada, pois

pode ser usado para abordar aspectos da história. O filme ou vídeo especificamente tem todo um conjunto de

linguagem que vai do visual a palavra, imagem a música e o movimento, integrando um contexto comunicacional

afetivo e interessante, de forte impacto emocional e atrativo, que facilita a percepção e predisposição a aceitar mais

facilmente as mensagens e informações. Nesse sentido, é importante, reconhecer que as novas tecnologias têm

derrubado barreiras e invadido o espaço educacional, o consumo ou uso das mídias audiovisuais pelos jovens,

adolescentes e estudantes é inevitável, quanto a essa questão Bandeira afirma:

No inicio deste novo século, registra-se um novo surto da síndrome audiovisual que vem

perpassando a educação desde a década de vinte. Agora o vídeo, o computador e sua

internet são o socorro que se procura reduzir o mal endêmico do desinteresse que incomoda

nas sala de aulas.( NETTO apud BANDEIRA, 2009, p. 38)

O desinteresse dos estudantes nas aulas, na escola, de modo geral na educação é fato nos dias atuais. Estamos

travando uma batalha desonesta, ao tentar por meio de giz, pilotos, lousa, cadernos e livros disputar e manter o

interesse do aluno, quando fora da escola ele tem acesso às mídias e a todo o aparato tecnológico que lhes são

oferecidos nas lan houses, na nos centro de informáticas e entretenimento. Muitas vezes o professor não tem acesso ás

novas tecnologias nas escolas, e muitos deles não têm habilidade para operá-las. Vários estudantes têm demonstrado

serem bem mais informados, ágeis e habilidosos com o uso dessas ferramentas.

As maiorias das escolas recebem esfarrapadas verbas da educação, principalmente as escolas municipais, que não tem

acesso aos aparelhos audiovisuais e tecnológicos mais modernos, dos quais circulam nas lan house, nas residências dos

professores e mesmo a de alguns alunos. As escolas podem oferecer o que de interessante, moderno e atraente para

esse estudante?

Esse é o retrato da maior parte da nossa realidade educacional. Na maioria das escolas, os professores disputam uma

única TV, que içá um aparelho de DVD que funcione para tentar promover uma didática diferente ou mais interessante.

Mesmo com todas as dificuldades, a falta de recursos e de material na escola, é extremamente relevante

compreendermos que as novas tecnologias e os recursos audiovisuais é a imagem do nosso tempo, não devemos

restringi-los ou descartá-los, ao contrário adotá-los o mais breve possível, e com mais frequência, pois:

A realidade contemporânea nos obriga a uma releitura de todos os hábitos e vícios de

consumo cultural, que se consolidam no século XX. Certezas e preconceitos que orientam a

pedagogia das e para as mídias, hoje vem sendo revistas a luz de novas teorias. (BANDEIRA

2004, p34-35)
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Assim o professor o deve também, como consumidor contemporâneo dos recursos audiovisuais buscarem entender a

natureza desses recursos, para capacitá-lo, no intuito de saciar a curiosidade e o interesse do aluno em torno das novas

tecnologias e dessa realidade da era tecnológica, explorando-os e utilizando-os no processo ensino aprendizagem, e no

processo de construção do conhecimento histórico.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Buscamos verificar neste trabalho, a contribuição dos filmes e dos recursos audiovisuais nas aulas de história.

O trabalho envolveu a interpretação de aulas ministradas nas turmas do 9º ano, e do 8º ano noturno, da

Escola Municipal Prof. Roberto Santos, situada na Cidade de Itamari, Estado da Bahia. Na vivência de docente

da disciplina de História dessas duas turmas procuramos trabalhar com imagens e filmes como recursos

metodológicos de forte apoio na aprendizagem desses discentes. Ao longo das práticas metodológicas,

observou-se que os recursos audiovisuais promovem um saber legitimo, podendo ajudar no desenvolvimento

da competência de ler e escrever a partir do registro visual, bem como estimular as habilidades de observar,

descrever, sintetizar, relacionar, comparar, entre outras competências.

No que tange o processo de aquisição de conhecimento, percebeu-se claramente a grande contribuição

desses recursos quando ao trabalharmos “Os Nossos Ancestrais Africanos” e “A resistência Negra”, exibimos o

trecho do vídeo “Quilombo dos Palmares” de Cacá Diegues, no qual identificamos que os alunos tiveram uma

maior compreensão dos fatos históricos daquele período, principalmente, quando foi pedido a eles que

descrevesse a longa trajetória dos africanos escravizados no Brasil, como era essa trajetória, o que faziam

com eles ao chegar aos mercados. Outra experiência muito importante se deu ao trabalharmos a 1ª e 2ª

Guerra Mundial, e ficou visível a curiosidade e interesse em visualizar o momento em que os estados Unidos

bombardearam as cidades de Hiroshima e Nagasaki.

Ao solicitarmos atividades, nos deparamos com produções surpreendentes, com riqueza de detalhes, e um

conhecimento fantástico do fato, conforme visualizado no enredo dos vídeos. Concluiu-se, portanto que o uso

dos recursos áudio visuais nas aulas de história promovem um maior interesse pelo fato histórico, o estímulo

as aulas e facilita a aquisição de conhecimento. Esperamos, portanto, ter contribuído para uma reflexão

acerca dessas práticas, no intuito do crescimento do conhecimento historiográfico.
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