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“Trata-se de uma necessidade moderna, ainda não cantada em versos. O cinema 
nos faz ficar tristes e nos faz ficar alegres. Incita-nos à reflexão e nos livra de 

preocupações. Alivia o fardo da vida cotidiana e serve de alimento à nossa 
imaginação empobrecida. É um amplo reservatório contra o tédio e uma rede 

indestrutível para os sonhos. A cada dia milhões de pessoas buscam seu 
isolamento, seu grato anonimato, a neutralidade do seu apelo ao ego, a estória 

narrada de forma compacta, o colorido jogo de emoção, força e amor que risca a 
tela. Depois, transitoriamente mudada, saem à luz do dia ou para a noite; cada qual 
agora seu próprio filme, cada qual possuída do „brilhante reflexo‟ da vida – ou, pelo 
menos, da imagem desse reflexo – até que a realidade inexorável as recupere para 

sua característica aspereza”. 
Hugo Mauerhofer 
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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso em Pedagogia tem como objetivo estabelecer 

relações entre a história da educação e a história do cinema no Brasil. Utilizamos 

nesta abordagem a historiografia da educação brasileira em discussão com a 

história do cinema brasileiro. Acreditamos que seja muito importante para a 

formação do pedagogo e dos professores em geral, estabelecer relações entre estas 

duas perspectivas, especialmente nos anos 70, 80 e 90, momento em que a 

educação escolar e o cinema se entrecruzam em alguns aspectos. Acreditamos 

ainda que entender um pouco da história do cinema, pode proporcionar alunos e 

professores mais críticos.  

 

Palavras-chave: história da educação; história do cinema, cultura de massa. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Desde que eu tinha 12 anos eu desejava ser professora, e fui incentivada 

pelos meus familiares, sempre gostei do ambiente escolar, e das maneiras 

dinâmicas do professor ensinar os alunos. Sempre soube que essa seria a minha 

maior característica, sair da rotina da sala de aula, trazendo novos recursos, novas 

formas de aprendizagem. 

 Quando eu estudava no Ensino Médio tinha um professor de química que 

sempre buscava inovar suas aulas. Ensinou-nos a fazer queijo e sabão, sempre 

íamos ao laboratório e assistíamos filmes, nos levou para conhecer a Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), foi onde eu conheci o centro de Educação, me lembro 

que fiquei encantada e queria voltar lá o quanto antes. Até hoje quando encontro 

meus amigos do colégio comentamos de como aquela aula foi uma dinâmica 

interessante e o quanto aprendemos com ela, e a não esquecemos, pois ficou 

marcada em nossa memória. 

Fui ao cinema pela primeira vez com a escola, aos nove anos de idade, 

assistir o filme dos dinossauros, lembro-me que fiquei fascinada e não parava de 

prestar atenção no filme, e depois comentei com meus amigos o quanto eu aprendi 

com aquele filme. 

Depois não parei mais de ir ao cinema, pois além de ser uma forma de 

entretenimento me fazia refletir, criticar ou elogiar. Os meus filmes preferidos são de 

comédia, não desmerecendo os outros. Mas infelizmente as outras vezes que fui, foi 

com meus familiares, a escola não nos levou mais ao cinema, eu senti falta.    

Sempre gostei de cinema, e acredito que ele é um ótimo recurso auxiliador 

na sala de aula, e como não conhecia a sua trajetória, por meio desta pesquisa 

busquei descobrir como era utilizado na escola nos anos anteriores, e a sua própria 

história. Qual a contribuição do cinema para o processo de ensino-aprendizagem? 

Sendo esta uma das questões deste Trabalho de Conclusão de Curso. Outra 

questão relevante é quais foram as mudanças que ocorreram no cinema nos anos 

70, 80 e 90? 

 Esta pesquisa tem a fundamentação teórica dos seguintes autores Azanha 
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(1991), Chartier (2006), Kessler  (2009), Martins (2008), Faria Filho e Teixeira Lopes 

(2000), Teruya (1957),  Leite (2005) Hilsdorf  (2007), Bencostta  (2006) e Saviani  

(2009). 

O primeiro capítulo deste TCC aborda como o cinema fez parte da cultura 

das escolas que está sempre em mudança no ambiente escolar devido à ampla 

utilização dos recursos metodológicos. O intuito de realizar esta abordagem nesta 

parte inicial do trabalho é de analisar as possíveis relações entre a história da 

educação e a história do cinema com o intuito de perceber seus entrecruzamentos. 

Portanto partiremos dos anos 1970, momento em que é implantada a 

censura dos filmes, não é todo filme que poderia ser veiculado nem assistido, 

também abordamos a perspectiva criticado Cinema Novo e do Cinema Marginal o 

“cinema da boca do lixo”, uma maneira de fazer cinema para conscientizar o público. 

E as pornochanchadas, uma maneira engraçada de brincar com o cotidiano, e, mas 

de grande caráter ideológico sustentado pela Ditadura Militar. 

Daremos continuidade analisando os anos 1980, momento em que o cinema 

entra em crise com a queda da Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes S.A.). Já 

no campo da educação o Brasil passa por um momento de grandes utopias, que vão 

ficar explícitos na Constituição de 1988 na LDB de 1996, que já vinha tramitando 

desde os anos 1980.  

Ocorre nos anos 90 que o cinema tem uma retomada de produções de 

qualidade e de público dos filmes produzidos naquela época. Já a educação por sua 

vez passa pelo memento complicado das reformas neoliberais o que provoca certa 

crise na escola. 

O Capítulo 2 mostra a educação nos anos 70, 80 e 90, como surgiu o 

cinema na sala de aula e como se utilizava o VHS naquele período, e como faltava 

dinheiro para a educação. Por fim nos anos 90 o avanço impacto das tecnologias na 

sala de aula, relacionadas ao uso do cinema. 
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2. HISTÓRIA, CULTURA E EDUCAÇÃO                  

                                                            

A Cultura de massa no Brasil ao longo do tempo passa a impressão de 

acomodação da criança. Ela via a história na mídia, e não precisava mais ler, era 

cômodo, mas algumas pessoas diziam que a mídia era um estimulo para a criança 

querer aprender mais. 

A leitura era um conteúdo na escola, os alunos liam sobre política, guerra e 

também sobre romantismo. Com o tempo a escola foi privilegiando autores que 

escrevessem sobre o amor. As crianças também precisavam saber sobre assuntos 

que aconteciam no país, como a política por exemplo, mas o romantismo era 

prioridade. 

Essa politica que os alunos liam, na realidade era que a única preocupação 

dos governantes era não deixar que o aluno reprovasse por várias vezes, pois traria 

prejuízo financeiro, mas não se importava se o aluno não aprendia a matéria 

explicada pelo professor. 

Atém da convivencia com os governantes, toda escola têm a sua cultura, e 

ensina como viver em sociedade, conviver com a família e os amigos, hábitos que 

devemos adquirir, e respeitar a cultura do outro. Fala-se da escola e da eduçação, 

nunca elogiando, mas criticando. Mas só quem vive na escola no dia a dia e quem 

sabe das dificuldades encontradas em seu cotidiano, professores e alunos sempre 

superam novos desafios. 

E um dos desafios encontrados pela escola é a cultura de massa que tem o 

lado positivo e negativo, ela facilita muito o lado do aluno que já tem todo o conteúdo 

em suas mãos, basta assistir um filme que fala sobre um assunto, e nele terá a 

imagem e a fala, mas por outro lado, quem não gostava da leitura, não deixava de 

aprender a matéria e querer conhecer cada vez mais sobre o tema.  

 

A cultura de massa produz assim duas reações. De um lado, para a 
maioria dos professores progressistas, ela é condenada e mesmo 
desprezada como uma indústria de divertimento que impede as 
crianças de ler, e um instrumento de alienação que desvia as 
camadas populares das reivindicações sociais. Por outro lado, ela 
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provoca um interesse apaixonado numa minoria que pensa que a 
escola não deveria ignorar a revolução cultural do século. 
(CHARTIER, 2005, p.15). 

Outro desafio encontrado pela escola são as diferenças entre as etnias, e 

para superarmos nos propomos começar com a escola que é um local de 

socialização, e onde convivemos com pessoas diferentes de nós, mas ninguém é 

igual ao outro, cada um tem a sua cultura e esta se manifesta na escola. 

Na escola a criança conhecem outros mundos, diferente do que ela vive com 

a família, ela convive com pessoas da sua faixa etária, e trocam conhecimentos e 

experiência de vida. 

Integrar esses mundos diferentes pode, eventualmente, representar 
a sonegação de importantes oportunidades educativas ás crianças e 
aos jovens que poderiam encontrar na escola um espaço 
socialmente diferente daquele proporcionado no confinamento 
familiar. (AZANHA, 1991, p.2) 

 

Além da socialização a criança conheçe a  tecnologia educacional  que 

avançou com os recursos midiáticos, e a ciência também evoluiu, os alunos 

aprendem o conteúdo rapidamente, e depois com as provas o professor verifica se 

ele realmente aprendeu o conteúdo. Mas os recursos nem sempre ajudam, pois 

depende do professor saber utiliza-lo como um material de apoio e se capacitar.  

A escola forma cidadãos e os pesquisadores verificam se a sociedade está 

sendo bem formada, de acordo com sua cultura, ou se a escola está influenciando 

na sociedade de maneira positiva ou negativa. 

Os pesquisadores da cultura escolar se interessam pela leitura e a escrita 

em sala de aula e se os livros estão sendo utilizados.  Também se interessam pela 

arquitetura (tempo e espaço escolar), pois a escola tem conteúdos colocados pelo 

núcleo e tem fiscalizadores e pesquisadores que verificam se a escola está 

cumprindo seu papel. 

O conceito de cultura escolar se ampliou ao longo do tempo e os 

pesquisadores entendem que mudou ao longo dos anos no conteúdo escolar. Cada 

escola apresenta uma cultura dependendo de seu tempo e espaço. 

O que também se modificou ao longo do tempo foi o cinema  que é visto 
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como indústria, produzindo filmes somente para serem vendidos, com o objetivo do 

lucro, esses filmes são bem humorados, por exemplo, mas não trazem uma reflexão 

para o público. E esse público que da suporte para que os filmes continuam sendo 

produzidos de forma industrial e não se importam  em assisterem cenas que não 

acrescentaram sua formação de valores.  

(...) Filme e rádio se autodefinem como indústrias, e as cifras 
publicadas dos rendimentos de seus diretores-gerais tiram qualquer 
dúvida sôbre a necessidade social de seus produtos. Os 
interessados adoram explicar a indústria cultural em têrmos 
tecnológicos. A participação de milhões de pessoas em tal indústria 
imporia métodos de reprodução que, por seu turno, fazem com que 
inevitávelmente, em inúmeros locais, necessidades iguais sejam 
satisfeitas com produtos estandardizados. (LIMA, 1978, p.160)  

 

Portanto o filme ele precisa lucrar, pois vivemos em um sistema capitaista 

mas esse não deve ser seu principal objetivo, o conteúdo do filme é importante para  

o ser humano crítico, que precisa conheçer várias culturas e aprender a refletir sobre 

as imagens e sons. 

Mas o cinema exibe filmes de acordo com a demanda do público, se eles 

precisam se divertir então trazem  filmes de comédia, então o público tem uma falsa 

impressão do cinema ser smente uma forma de entretenimento, não se importando 

se ele é uma indústria com o objetivo do lucro. 

Os filmes com preços mais caros são para as eites, que tem lugares mais 

confortáveis, as outras classes também podem assistir filmes mas em locais 

diferentes, com menos conforto, de acordo com a sua realidade, e o quanto ele pode 

pagar. Essa diferença não é passada de maneira escancarada. 

(...) A unidade despreconcebida da indústria cultural atesta a unidade 
– em formação – da politica. Distinções enfáticas, como entre filmes 
de classe A e B, ou entre estórias em revistas a preços 
diversificados, não são tão fundadas na realidade, quanto, antes, 
servem para classificar e organizar os consumidores a fim de 
padronizá-los. (LIMA, 1978, p.162) 

 

O trabalhador quando está de folga, quer ter uma maneira de 

entretenimento, de sair da rotina, então ele vai ao cinema sustentando a indústria 
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que é o cinema, que atende bem os seus clientes.  Não importando se é um filme 

para se pensar ou não. 

2.1 ENQUANTO ISSO O CINEMA NOS ANOS 70 

                                                                      

                                                                                   Glauber Rocha:  

                                                                     “Uma câmera na mão e uma idéia na cabeça” 

Os cineastas franceses perceberam que os jovens produtores de filmes 

brasileiros eram capazes de lançar ótimos filmes. Diretores e produtores anunciavam 

na mídia através de entrevistas o Cinema Novo, que se espalhava por alguns 

países. 

Os filmes do Cinema Novo tiveram sua estréia depois dos anos 70, que tinha 

a idéia de inovação, servindo como incentivo para outros cineastas. O filme que 

iniciou o Cinema Novo foi “Macunaíma” de 1969. O Cinema Novo durou 

aproximadamente 10 anos.  

Um importante cineasta do Cinema Novo foi Glauber de Andrade Rocha, 

com o princípio de "uma câmera na mão e uma idéia na cabeça", foi com o Filme 

“Terra em transe” (1967) que se tornou reconhecido, ganhando vários prêmios 

nacionais e internacionais, esse filme chegou a ser proibido, mas foi liberado com 

algumas condições. Podemos ver mais sobre “Terra em transe” na citação abaixo:  

O filme mais representativo desse momento do Cinema Novo foi 
Terra em transe, de Glauber Rocha. Valendo-se de uma narrativa 
barroca e delirante, o diretor elaborou um painel alegórico que reunia 
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o conjunto das perplexidades, ambigüidades e contradições 
nacionais. 

Terra em transe se passa num país fictício chamado Eldorado. Sua 
narração é em flashback. Essa película de Glauber Rocha contém o 
drama que se manifestou mais nitidamente na experiência vivenciada 
com mais intensidade em fins dos anos 1960 pelo movimento 
tropicalista e pelo Cinema Marginal, isto é, a crise das utopias 
históricas das esquerdas latino-americanas. (LEITE, 2005, p.102) 

 

Posteriormente Glauber lançou filmes importantes como: “Deus e o Diabo na 

Terra do Sol” (1964), e “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro” (1969). No 

filme "Vent d'Est", de Jean-Luc Godard, Glauber viveu ele mesmo: um cineasta que 

aponta o caminho para o cinema político-revolucionário. 

Glauber Rocha abandonou a faculdade de direito para estudar jornalismo, 

mas sua paixão era mesmo o cinema. Ele viajou para o Uruguai e descobriu que 

dois de seus filmes haviam sido queimados, então em 1976, Glauber retornou ao 

Brasil, depois de cinco anos de exílio.  

Como o Cinema Novo e o Cinema Marginal eram bastantes críticos em 

relação à Ditadura Militar e aos padrões da sociedade por eles impostas, criavam 

filmes com objetivo de levar ao publico a refletir sobre a realidade e a pobreza. 

Mostrando a realidade nos anos 70, os filmes eram produzidos em uma 

região de São Paulo chamada Boca do Lixo, apesar de alguns diretores não 

concordarem com tal ação. O cinema foi rotulado por alguns escritores, mas quem 

criou o nome de Cinema Marginal foi o diretor da cinemateca.  

Apesar da discordância de seus diretores, essas obras foram 
definidas sob alguns rótulos como, “Udigrúdi” – avacalhação do 
cinema underground inventada por Glauber Rocha –, Cinema do 
Lixo, lembrança da região paulistana em que esses cineastas se 
reuniam  (Boca do Lixo), Cinema Marginal, nome proposto por 
Cosme Alves Neto, então diretor da cinemateca do MAM do Rio de 
Janeiro. (ANDRADE, 2007, p.133 e 134). 

 

Com a influência de dois movimentos, Nouvelle Vague da França e 

underground da América, o Cinema Marginal utilizava-se do carnaval. Mas o Cinema 

Marginal durou somente três anos, apesar dos baixos custos para fazer o filme, ele 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus_e_o_Diabo_na_Terra_do_Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus_e_o_Diabo_na_Terra_do_Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus_e_o_Diabo_na_Terra_do_Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Drag%C3%A3o_da_Maldade_contra_o_Santo_Guerreiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u403.jhtm
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teve uma junção com o movimento cinema novista e com o Cinema Novo, com 

apenas algumas diferenças. 

O cinema na “boca do lixo” teve seu valor nos anos 70. Os atores e 

escritores eram considerados rebeldes por inovarem a maneira de fazer-se um filme. 

Pois o cenário do país buscava cobrir tais praticas de manifestação que viessem a 

servir de empecilho para os interesses do governo, que neste dado momento 

buscavam a formação e constituição de uma população incapaz de refletir acerca da 

real situação do país, e assim se engajarem em busca de uma melhora. 

 O interesse dos produtores de filmes neste período eram voltados em 

manifestar por meio de suas produções o seu inconformismo acerca do sistema da 

época que consistia em neutralizar o individuo e exercer o controle absoluto sobre o 

comportamento do cidadão, devido a este fato suas produções reproduziam as 

relações vivenciadas pelas pessoas, ou seja, a vida urbana e para um maior vinculo 

os filmes eram produzidos ao ar livre com o intuito de aproximação entre os 

envolvidos que eram retratados nos filmes. 

Revolucionário, o Cinema Marginal questionava os filmes anteriores a essa 

época, estavam ainda em experiência para ver se daria certo, pois ele não era filiado 

às outras maneiras de se produzir cinema.   

O “rompimento” com as outras maneiras de se fazer cinema, passou a ser 

tradição. Inovar e mudar, se o problema era recurso, então a idéia era produzir na 

Boca do Lixo, pois o custo era baixo, o que não poderia era ficar sem filme nos anos 

70. 

O primeiro filme inovado e produzido pelo Cinema Marginal foi O Bandido da 

Luz Vermelha, de Rogério Sganzela, lançado em 1968, tendo a participação no 

festival de Brasília. 

Uma das características era a violência, como uma crítica a sociedade. O 

Bandido da Luz Vermelha (1968), foi um dos filmes produzidos pelo cinema 

Marginal, paródia dos super heróis engraçados. A identificação do público com o 

filme era essencial, por isso a busca de um cinema popular e comercial. Buscava-se 

analisar os valores dos seres humanos.  
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E devido aos valores dos seres humanos, e as criticas do Cinema Marginal 

no ano de 1969 foi criada a Embrafilme, para “politicar” a cultura e o cinema. 

Também se criou a Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP), utilizada para 

controlar a censura do cinema (determinar a faixa etária de quem poderia assistir ao 

filme), e também se era adequado o local onde o filme seria assistido (escolas ou 

em locais públicos). 

Segundo Martins (2008), durante a Ditadura Militar, a censura vetava vários 

meios de comunicação, porém, o cinema, os jornais, o teatro eram diferenciado, 

devido estar ligado ao Ministério da Educação e Cultura, financiadora de filmes, 

podendo ser vetados pela censura.  

Segundo Paes (1997), Os filmes deveriam apoiar o governo, ou seriam 

censurados. Os filmes agora seriam vistos antes do público e julgados pela censura 

se seriam aptos ou não para serem exibidos. 

Para alguns, o Cinema Marginal era assustador, mas para outros eram 

simplesmente o cotidiano em que viviam de uma forma bem humorada. Como a 

censura não conseguiu entender o Cinema Marginal, achavam melhor o público não 

assisti-lo e proibiram alguns filmes. Diferente do Cinema Novo, o Cinema Marginal 

não pretendia se estender para o exterior, e não tinha uma política bem definida. 
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Filmes Produzidos no Brasil entre 1972 e 1983 

ANO Nº DE 

FILMES 

EMBRA 

FILME 

 

BOCA DO 

LIXO 

1972 70 30 25 

1973 54 25 20 

1974 80 38 21 

1975 89 25 24 

1976 84 29 37 

1977 73 12 21 

1978 100 22 40 

1979 96 19 44 

1980 103 13 39 

1981 80 21 55 

1982 85 23 51 

1983 84 17 Xxxxx 

Fonte: ABREU, 2006, p. 187. 

Durante um período da década de 70, o cinema passou pela chamada 

época de ouro, obteve-se um aumento expressivo de capital de giro.  Em diversos 

dias do ano foram lançados vários filmes, graças às mudanças ocorridas na 

Embrafilme. 

Com a reestruturação da Embrafilme, tivemos no período 1974-1978 
a chamada época de ouro do cinema nacional. Houve um aumento 
expressivo de capital derivado, sobretudo da fusão com o INC e da 
obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais girando em torno de 
112 dias anuais. Tais medidas garantiram um retorno à Empresa 
financiadora, co-produtora e distribuidora destas películas 

(AMANCIO, 2000, p. 57).  Apud (Garcia, 2007, p.1) 
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Neste período, outra manifestação do cinema nacional são as 

pornochanchadas, que se tem certa ambivalência, uma destas o de proporcionar 

diversão e entretenimento para a população, no entanto a sua real intenção era de 

caráter ideológico, de promover a alienação das pessoas para que não refletissem a 

cerca da situação no país. O governo não censurou as pornochanchadas, pois era 

uma forma do público e dos roteiristas, esquecerem-se da política.    

As pornochanchadas foram bastante assistidas em Hollywood Europa, e no 

final dos anos 60 invadiu o Brasil, no início não foram bem aceitas, pois eram 

entendidas como uma forma de mostrar pessoas nuas, que não faziam parte dos 

costumes daquela época.   

Situações divertidas e deboche do cotidiano, e o humor da sexualidade 

foram os temas das pornochanchadas, a maioria dos filmes eram produzidos na 

Cinelândia no Rio de Janeiro, utilizando a cultura brasileira, uma forma de 

entretenimento. 

As características das pornochanchadas eram que mulheres dos filmes eram 

vistas como objetos, que os homens desejavam e admiravam de tão bonitas, bem 

maquiadas, para chamar atenção, sensuais, e boas atrizes. 

 Os homens dos filmes eram vistos como conquistadores, que ficavam com 

as mulheres bonitas e também tinham tanto poder de malandragem. Como vemos 

na citação a seguir: 

A pornochanchada também dava vazão ao prazer do narcisismo, ou 
seja, a identificação e á idealização do publico masculino com a 
figura do malandro conquistador... em tempos de ditadura e 
repressão, conseguia driblar os poderes, quaisquer que fossem 
(SELIGMAN, 2003,p.8) 

 

Vista como uma comédia as pornochanchadas, era uma forma das pessoas se 

divertirem, naquela época era totalmente novo, ver atores fazendo piadas com o corpo das 

pessoas. A maioria do público da pornochanchada eram homens de diversas classes 

sociais.  
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Não tinham uma organização, e como era uma maneira nova de fazer filme, 

os roteiristas ainda não sabiam como escrever este tipo de filme, então assistiam as 

outras pornochanchadas e copiavam o mesmo estilo.  

Outra característica da pornochanchada era que não precisava gastar muito 

dinheiro para produzi-las e muitas pessoas iam ao cinema pois achavam engraçado, 

então o lucro era garantido, foi um sucesso da década de70. 

    Os títulos destes filmes eram criativos e divertidos, queriam chamar 

atenção, pareciam pornográficos, mas eram somente engraçados, tendo duplo 

sentido.  

 

Os filmes, na maior parte das vezes, faziam sucesso ao explorar 
justamente a ambigüidade, a malícia andando lado a lado com a 
inocência. Títulos como Elas são do baralho (1977), Quando abunda 
não falta (1984) e A mulher que se disputa (1985) fazem uso dos 
trocadilhos sem abrir mão da ingenuidade, beirando à graça vulgar. 

(KESSLER, 2009, p.16) 

 

Outro tema que era bastante comentado nas pornochanchadas era o 

casamento, a traição, uma forma bem humorada de falar do casamento, que fugia 

da rotina daquela época, contrariando o Cinema Novo.   

Nos cartazes, as pornochanchadas mostravam as mulheres de maneira 

engraçada e sensuais, fugindo dos nossos costumes. Depois de algum tempo 

deixou de ser humorada, e colocou as mulheres em situações de risco como 

estupros, por exemplo, o erotismo. 

Com a situação no país inúmeras foram as pessoas que se motivaram em 

busca de um interesse comum que era de ir contra o sistema que alienava o 

cidadão, com estas condições foram constituídos e instituídos os movimentos 

sócias, que buscam a liberdade de expressão, possibilitando a queda da ditadura 

militar, promovendo a preparação para o um novo período na historia brasileira que 

se chamara de redemocratização. Que será abordado neste trabalho. 
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                                                      Os Trapalhões levam o público ao cinema nos anos 70   

Segundo Leite (2005) embora o governo ainda tivesse domínio sobre o 

cinema, a Embrafilme não desistia e continuava com seus lançamentos nos anos 70 

e 80, um exemplo foi “Dona Flor e seus dois Maridos” que chegou a três milhões de 

público e até hoje é visto. 

MAIORES BILHETERIAS DA EMBRAFILME (1974-1985) 

Filmes Bilheteria Ano 

Dona Flor e seus 

dois maridos 

10.800.000 1976 

A dama do 

lotação 

6.500.000 1978 

Lúcio Flávio, o 

passageiro da 

agonia 

5.400.000 1977 

Chica da Silva 3.200.000 1976 

                   (LEITE, 2005, p.113) 

Outros filmes que fizeram sucesso nos anos 70 e 80  foram dos Trapalhões, 

a turma de Renato Aragão levou o público ao cinema para assistir vários filmes que 

foram lançados ao longo dos anos e contou com o patrocínio da Embrafilme. Foram 

tantos filmes lançados pelos Trapalhões, que Renato Aragão decidiu escrever um 

livro para contar suas histórias e mostrar as estatísticas do público que assistiram a 

seus filmes, o livro tem o título “O Psit”. 
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Leite (2005) mostra que “Os Trapalhões” fizeram tanto sucesso que levou 

3,5 milhões de pessoas para o cinema, em uma época que isso dificilmente 

acontecia, devido à crise financeira enfrentada pelo cinema. Os Trapalhões estavam 

em uma lista importante, que era dos filmes mais vistos pelos brasileiros, vários 

filmes lançados nos anos 70,o deles fazia parte desta lista e ocupavam quase a 

metade entre os filmes mais assistidos.     

 

FILMES DOS TRAPALHÕES (1974-1985) 

Filme Bilheteria Ano 

O Trapalhão nas minas do rei Salomão 5.800.000 1977 

Os saltimbancos Trapalhões 5.200.000 1981 

Os Trapalhões na guerra dos planetas 5.090.000 1982 

Os Trapalhões na Serra Pelada 5.050.000 1982 

Cinderelo trapalhão 5.030.000 1979 

Os Trapalhões no planeta dos macacos 4.566.000 1976 

Simbad, o marujo trapalhão 4.407.000 1976 

O rei e Os Trapalhões 4.200.000 1979 

O incrível monstro trapalhão 4.215.000 1980 

O cangaceiro trapalhão 3.915.000 1983 

O trapalhão no ilha do tesouro 3.375.000 1975 

A filha dos Trapalhões 2.476.000 1984 

Os Trapalhões e o mágico de Oróz 2.457.000 1984 

(LEITE, 2005, p.114) 

Com os filmes fazendo sucesso no cinema nacional, os indivíduos estavam 

confiantes que o novo governo de Collor de Mello investisse em cinema e cultura, 

mas isso não aconteceu, o novo governo fechou a Embrafilme, e acabou com a 

esperança dos brasileiros.  

O então governador de Alagoas, chamado de Collor de Mello, com a 

redemocratização em evidência viu a oportunidade para a sua eleição para 

presidente da republica, se posicionando a favor da produção cinematográfica da 
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época, no como já próprio da nossa cultura de um país, ele somente enganou os 

eleitores. Como por traz de tudo sempre há uma intencionalidade como foi 

explicitado no parágrafo anterior assim que Collor foi empossado fechou a 

Embrafilme. 

Ipojuca Pontes, cineasta, assumiu a nova secretaria, e achava que a 

Embrafilme só servia para oferecer emprego aos indivíduos, mais não cumpria com 

seu papel de fazer um bom filme nacional, e assim perdeu a sua utilidade.      

 

2.2 CINEMAS NOS ANOS 80         

 Os anos 80 foram para mostrar a masculinidade através dos filmes, que são 

famosos até hoje e ainda passam na TV, com homens fortes que dedicavam sua 

vida a salvar os outros, por exemplo: Rambo e Robocop. 

Quem lucrou bastante com o incentivo do cinema foram as academias, os 

homens desejavam ficar parecidos com os heróis fortes do cinema dos anos 80, 

aprendiam a lutar, ficavam até sem comer para terem o corpo bem definido.  

A pedagogia praticada pelo cinema é simultaneamente expandida 
pelas milhares de academias de ginástica, centros de musculação, 
de condicionamento corporal e de técnicas de autodefesa que se 
espalham pelo Brasil ; bem como pelas dietas e receitas que 
prometem corpos perfeitos e bem modelados para homens e 
mulheres.   (LOURO, 2010, p.442). 

 

Nos anos 80 o cinema mostrou que tinha um grande papel, pois ele 

influenciava o comportamento dos seres humanos, que podem considerar o filme 

como exemplo. O Cinema desta década é marcado pelo imaginário, sair da 

realidade, saindo do Cinema Novo, experimentando uma nova maneira de se fazer 

cinema. Um dos exemplos é o filme ET, o extraterrestre. 

Temas como lutas, pessoas sendo torturada, política que antes eram 

mostrada de maneira mascarada, nos anos 80, foi permitido mostrar 

escancaradamente, Ismail Xavier chamou de “naturalismo da abertura” encontrado, 

por exemplo, no filme “Pra frente Brasil” (1982). 
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Outro destaque da década de 80 foram os curtas-metragens que eram feitos 

geralmente por universitários, por isso não custarem caro para serem produzidos. 

Um exemplo é o documentário de 1986, “Mache, bambina!” A.S Cecílio Neto. 

Curtas metragens retratavam a realidade do povo brasileiro, que gosta de 

carnaval samba, a religiões, mostrando um país capitalista com novas tecnologias, 

mostrando também, suas dificuldades, como exemplo: a política. 

Outra inovação dos anos 80, foi criação da Lei de Incentivo à Cultura, os 

donos das empresas que patrocinavam os filmes, contribuindo com sua renda para a 

melhoria do cinema e pelos seus gastos, receberiam desconto no imposto de renda. 

Mas não era permitido patrocinar vários filmes para não pagar nada no imposto de 

renda, existia um limite, para que outras empresas também pudessem contribuir.  

A edição da Lei n º 8.685, em 20 de julho de 1993, criou para a 
atividade audiovisual um mecanismo específico de incentivo fiscal. 
Sua ação aprimorou os mecanismos previstos pela Lei de Incentivo á 
Cultura. A partir da lei, um projeto audiovisual poderia se beneficiar 
dos dois mecanismos concomitantemente, desde que para financiar 
despesas distintas. A lei dispõe que até o exercício fiscal de 2003, 
inclusive, poderiam ser deduzidos do Imposto de Renda os 
investimentos realizados na produção de obras audiovisuais 
cinematográficas brasileiras de produção independente, mediante a 
aquisição de cotas de seus direitos de comercialização, de projetos 
aprovados pelo Ministério da Cultura. A dedução permitida está 
limitada a 5% do imposto devido. (LEITE,  2005, p.123) 

 

Mas ainda com a ditadura militar não eram todos os filmes que podiam ser 

assistidos, pois o governo não permitia, foi o caso do filme “Pra Frente Brasil”, que 

não agradou o governo militar, mesmo não tendo muita renda para o cinema, o 

governo continuava patrocinando filmes, mas que estivessem de acordo com seus 

conceitos 

Então na próxima década de 90, o preço do ingresso do cinema aumentou, o 

motivo foi à alta do dólar, antes ir ao cinema era barato, mas agora o preço dobrou e 

nem todos tinham condições de pagar. O preço do ingresso era justamente para 

continuar se investindo no cinema, para a produção de filmes, e enriquecê-lo. 
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CINEMAS NO BRASIL 

Ano Salas 

1976 3.161 

1977 3.156 

1978 2.973 

1979 2.937 

1980 2.365 

1981 2.244 

1982 1.988 

1983 1.736 

1984 1.553 

1985 1.428 

1986 1.372 

1987 1.399 

1988 1.423 

1989 1.520 

1990 1.488 

                          (LEITE, 2005, p.126) 

2.3 CINEMA, EDUCAÇÃO NA VIRADA DOS ANOS 80/ 90 

Cinema Novo na década de 1960 mostra a identidade cultural, o crescimento 

da política, a produção dos anos 1990 é mais sigilosa, mas alguns temas aproximam 

os dois períodos. Fazendo uma retrospectiva dos anos 1990, em 1992, somente 

dois filmes de longa metragem foram exibidos, e em 1994, os filmes esquecidos 

foram lançados. O cinema brasileiro fez a retomada com os filmes “Carlota 

Joaquina” e “Alma corsária”. Em 1998, surgiram 50 novos cineastas, lançando 

importantes obras de cinema. Com a intenção de colocar em primeiro lugar o sujeito. 

Como a intenção era destacar o sujeito, os filmes mostravam  um Brasil  

destacando as pessoas pobres e a religiosidade, retratando a cultura popular, um 

país com esperança. Mas em 1999, o Brasil apareceu pouco nos festivais, e 

premiações.  

Mesmo com dificuldades, dois filmes produzidos nos anos 90 foram 
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importantes: “Lamarca” de Sérgio Rezende e “Menino Maluquinho”, a aventura de 

Helvécio Ratton, os dois foram distribuídos pela Rio Filmes criada em 1991. Em 

1997, a Globo Filmes lança seu primeiro filme “O auto da compadecida" de Guel 

Arraes. 

O filme além de retartar a cultura brasileira e de ter filmes em destaque, 

eram também uma forma de propaganda, Leon Trotski em 1923 escrevia: “O cinema 

é um instrumento que se impõe por si mesmo, é o melhor instrumento de 

propaganda” “(...) a sala de cinema deve substituir o boteco e a igreja, deve ser um 

suporte para a educação das massas” (FERRO, 1992, p.27 ). O cinema deveria ser 

o lugar mais frequentado, uma maneira de todos aprenderem sobre a educação e a 

cultura. Algumas pessoas não concordavam com essa idéia, achavam que ir ao 

cinema era perca de tempo não tinha nenhum significado, uma ilusão apenas, que 

não servia para nada.  

Para  os professores o filme tinha significado e podem ser trabalhados em 

diversas matérias, facilitando assim a aprendizagem do aluno e o trabalho do 

professor. Através das imagens dos filmes, completam-se as leituras dos livros, 

levando tambem a reflexão das diferenças de temporalidade. 

  E com a reflexão do aluno se o cineasta não tomar cuidado, ele poderá dar 

outra interpretação contrária a que ele desejou mostrar no filme, ele pode não ter 

preconceito pelos negros por exemplo, mas com uma palavra errada poderá dar a 

entender que ele é preconceituoso. O cinema não tem compromisso com a realidade 

de ser politicamente correto, mas a escola tem. 

E mostrando a realidade brasileira, outra forma de fazer cinema é 

pesquisando com quem viveu na época que se deseja fazer o filme, como foi, e 

como a tradição daquela época que foi passada de geração em geração. Mas foi 

proibido fazer um filme baseado em testemunhos, por não ter prova se eram 

realmente verdadeiros ou inventados.    

Mas o Partido Comunista Francês não se associou á tese soviética 
da falsificação grosseira, condenou  a existência desses campos de 
trabalho e sequer pôs em dúvida a autenticidade dos testemunhos. 
(FERRO, 1992, p.23). 
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Mesmo com as proibições, é importante destacar que na metade dos anos 

90 as mulheres começaram a produzir cinema, embora não fossem a maioria, mas 

tinham a sua participação. Mesmo sendo arriscado fazer filme brasileiro, ainda se 

acreditava em seu futuro.     

  E aumentando as dificuldades, a Embrafilme entrou em falência, a solução 

encontrada foi criar outras produtoras e o Rio de Janeiro criou a Rio Filme em 1993 

como distribuidora de filmes brasileiros e São Paulo em 1996 fundou a PIC-TV 

(Programa de Integração Cinema e Televisão). Então Barreto, representando a 

Associação de Realizadores e Autores da Imagem e Som (RAIS), fez um decreto, 

uma união entre os filmes nacionais e internacionais, com a parceria no lucro.  

Com o tempo, o cinema melhorou em qualidade, no som, e com o 

surgimento da imagem em 3D, parece que você faz parte do filme e, o filme de hoje 

quer mostrar, por exemplo, que na década de 60, o figurino e o cenário ficam bem 

caracterizados dando a impressão que você está vivenciando aquela época. A 

produção do filme busca detalhes do passado e pesquisa como era na época do 

filme. Mas do passado não se pode ter certeza, pois não vivemos lá, mas os filmes 

se aproximam da época contada no roteiro.  

 

2.4 EDUCAÇÃO NOS ANOS 90 

 O cinema na sala de aula iniciou no século XX. Alguns professores 

começaram a utilizar esse recurso, com a intenção de mostrar a imagem aos alunos, 

relacionando com o conteúdo que o professor estaria utilizando.           

(...) desde o inicio do século XX alguns professores como Jonathas 
Serrano do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro já faz uso dessa 
ferramenta em suas aulas para ilustrar os conteúdos ensinados. 

(LUIZ Jr.; TERUYA, 2008, p.2)  

 

 

O cinema tem intuito de formar um aluno mais crítico diante dos objetos da 

mídia, levando-o a refletir sobre a realidade que ele viu no filme, se ele concorda, 

por exemplo, como as atitudes dos personagens, com a cultura daquela época.  O 
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filme levará o aluno para além do espaço escolar, aprendendo a refletir em casa, ou 

em outros ambientes.  

 O cinema produz cultura, e o aluno precisa conhecer as diferentes culturas, 

relacionando com seu cotidiano, com a ajuda do professor, caso contrário ele não 

entenderá o filme. 

 Segundo Luiz Junior e Teruya “antes de ser conteúdo escolar os filmes são 

pensados para ser arte, representação da realidade social em forma de 

entretenimento”. No filme o aluno verá cenas reais, que podem acontecer em sua 

vida ou aconteceram no passado de outra pessoa, ele aprende com o filme se 

divertindo, pois no filme tem cenas engraçadas, músicas, danças e outros. 

O cinema também é para ser analisado e não somente como uma 

ferramenta que ilustra o conteúdo, o professor não pode passar o filme e depois não 

comentá-lo, achando que o aluno já o compreendeu somente ao assisti-lo, ele deve 

estimular os alunos a fazer em perguntas sobre o que não entenderam do filme, e a 

falarem também sobre a relação do conteúdo que eles estão estudando com o filme.  

Esta perspectiva é recente, faz parte de uma pedagogia renovada, crítica, 

em que o aluno não é entendido como uma tabula rasa. Esta perspectiva do 

cinema/educação vem se consolidando principalmente dos anos 80,90 em diante. 
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3. COMO O FILME COMEÇOU A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS 

 

Os filmes na sala de aula contribuíam também para formação de valores dos 

alunos, para conhecer as diversas culturas, mas os filmes só começaram a ser 

utilizados nas escolas a partir de 1920, onde foi observado, que o filme poderia ser 

pedagógico, sendo um auxilio para o professor. Mas alguns educadores não 

concordavam com a inovação, mas viram que o filme contribuía com a 

aprendizagem dos alunos através das imagens e dos sons, e da mensagem que o 

filme transmitia.   

 

[...] De fato a capacidade dos filmes de difundir valores agiu em tais 
grupos de forma diferente, pois o que mais despertou a atenção 
desses segmentos da intelectualidade brasileira nas décadas de 
1920 e 1930 foram as possibilidades de o cinema ser empregado 
como instrumento pedagógico e como propaganda. Assim, no final 
dos anos 1920, apesar de algumas resistências e de alguns 
preconceitos, educadores brasileiros detectaram enorme potencial 
educacional das produções cinematográficas e passaram a delinear 
projetos que visavam introduzir os filmes nas relações de ensino e 
aprendizagem. (LEITE, 2005, p.35)  

 

O professor Jhonathas Serrano foi, no Brasil, um dos maiores apologista do 

cinema educativo (BITTENCOURT, 2005). O cinema nacional tinha dois 

instrumentos, os cinejornais e documentários, eles eram utilizados em sala de aula 

com freqüência. 

Anteriormente encontravam-se algumas dificuldades para se passar o filme 

na sala de aula, os professores não sabiam qual filme passar para os alunos, não 

sabiam manusear os aparelhos. 

Jhonathas Serrano apontou os seguintes motivos para o insucesso: a) 

dificuldades de projeção, b) problemas de aquisição e produção de filmes, c) seleção 

dos filmes e d) orientação do professorado para o manejo e a utilização de 

aparelhos. 

O cinema envolve também a questão da socialização, se tornando assim 

educativo. Para Mendes, o filme só teria sentido se passasse sua mensagem e 
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ajudasse no conteúdo da escola ou simplesmente fosse assistido para saber a 

cultura, o que não poderia era censurar o filme sem motivo. 

O cinema enriqueceria a educação, pois transmitiria a imagem para o aluno, 

fazendo-o ver como realmente é o conteúdo que o professor irá passar. A educação 

enriquecerá o cinema, pois ela faz parte dos valores do homem. Assim, o cinema e a 

educação contribuíram um com o outro. 

Na sala de aula o filme mostrava as diferentes culturas, pessoas vivendo em 

sociedade, mostrando conteúdos que a escola também ensinava, assim sendo se 

complementava, a questão de valores, do aluno se descobrir como é sua 

personalidade, assistindo outras pessoas no filme onde ele se identificasse.   

As crianças têm necessidade de ouvir as histórias dos filmes, da vida 

cotidiana, algumas tristes outras alegres, reais ou de ficção, situações que elas 

encontraram em suas vidas, elas mesmas produzem cultura. Vendo um filme o aluno 

estará vivenciando novas experiências, terá novas reações. O cinema é um aparelho 

que se utilizado corretamente, leva o aluno a pensar e a refletir, sobre o conteúdo ou 

sobre a própria vida. 

Os alunos não sabem como seus pais viveram, mas através de filmes ele 

poderá conhecer, e descobrir as diferenças, alguns viviam em sítios, além de ouvir 

as histórias contadas por eles, ele veria as imagens.       

 

3.1 COMO A ESCOLA E O CINEMA SE INSEREM NA VIDA URBANA DAS 

PESSOAS NO BRASIL. (1890-1971) 

O primeiro estado que recebeu os grupos escolares foi São Paulo, que 

precisou se adequar as mudanças, sendo importante citar um dos novos 

articuladores, que surgiram neste momento o diretor que lhe é concernida a função 

de comandar e organizar o espaço escolar em todas as suas dimensões desde a 

entrada do aluno na escola, as praticas educacionais presentes em sala, por meio 

do novo currículo esta foi uma nova experiência, especificamente para o estado de 

São Paulo que foi o primeiro estado acolher os grupos escolares e uma mudança 
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progressiva  para o campo educacional que se faz presente até hoje a figura do 

diretor. 

Os edifícios escolares eram colocados em pontos estratégicos 

apresentavam edificações enormes, com a finalidade de chamar a atenção das 

pessoas, para que pudessem ver, era economicamente viável para o governo, pois 

será uma educação que não dispunha de muito investimento e, além disso, 

enfatizava a proposta do Estado que consistia na universalização da educação, idéia 

advinda juntamente com a republica, com a intenção de modernizar a nação por 

meio da educação. 

A estética da escola também mudou, com materiais novos, para conforto dos 

alunos, e o método intuitivo também exigiu que a escola tivesse materiais diferentes 

como mapa, por exemplo, foi uma inovação.  

Outra mudança foi o método intuitivo, ficavam na mesma sala crianças de 

diferentes faixas etárias, precisou-se de livros para diferenciar as atividades, para 

que as crianças conseguissem fazer as atividades de acordo com sua intuição, e o 

professor como auxiliador.  

 

[...] Reunia em uma mesma sala alunos com idades e níveis 
diferentes... resultou no uso de livros didáticos, de literatura infantil e 
cartilhas ajustados ao currículo da escola primária. (BENCOSTTA, 
2006, p.72) 

 

  Meninos e meninas iam para a escola juntos, mas algumas atividades eram 

diferenciadas, como a disciplina de Prendas Domésticas, onde as meninas 

aprendiam a cuidar futuramente de seu lar, e na Educação Física também eram 

separados. 

Não é o foco deste TCC, discutir os grupos escolares, mas a partir da 

década de 30, tivemos alguns fenômenos acontecendo no Brasil, migração para as 

cidades, valorização da escola  por parte das pessoas  (grupo escolar) e da cultura   

( o cinema passa a fazer parte da cultura urbana).  
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3.2 EDUCAÇÃO NOS ANOS 70  

Nos anos 70, o VHS era uma novidade, no momento chamado de 

tecnicismo, foi aceita pelos professores, pois auxiliariam em suas aulas, era uma 

nova maneira de ensinar, com auxilio da tecnologia nas salas de aula.   

 

[...] Na perspectiva que mais tarde foi chamada de tecnicismo as 
produções de áudio e vídeo, eram vistas com grande fervor por parte 
dos entusiastas desta corrente educativa, a qual visava ensinar por 
meio dos aparatos tecnológicos, como os “vídeos educativos”. (LUIZ 
JR, 2010, p.2). 

 

 Com o surgimento do VHS nos anos 70, ficou fácil assistir inúmeras vezes 

filmes, documentários e outros. Com qualidade maior do que anteriormente, também 

se tornou mais fácil o manuseio dos equipamentos. 

 

Em meados da década de 1970 a tecnologia de divulgação de áudio 
e vídeo se começa a se tornar bastante popular com o formato VHS 
(Vídeo Home System). Facilitando assim os modos de 
armazenamento, divulgação e apresentação de filmes e vídeos que 
até então eram produzidos em formato 8 ou 16 milímetros, sendo 
armazenados em latas e rolos. (LUIZ JR, 2010, p.2) 

 

Outra facilidade do VHS é a filmagem, nessa década começaram a ser 

gravadas entrevistas com os professores, contando as novidades pedagógicas, para 

assim servir de exemplo a outros educadores e também na Educação de Jovens e 

Adultos.     

 O  VHS não foi somente utilizado nos anos 70, mas também nas décadas 

posteriores nas escolas. Os eventos da escola eram filmados, para não se tornarem 

esquecidos e quem não tivera a oportunidade de participar do evento, poderia 

assisti-lo depois.   

Com o VHS também se divulgava as diferentes culturas das escolas, 

trazendo algumas que os alunos até então não conheciam. 



35 
 

Nas escolas se tornou freqüente a utilização do VHS, foram criada as 

videotecas para serem guardadas e retiradas quando preciso,  e estes filmes 

também foram usados na formação de professores. O VHS também era utilizado 

para pesquisas, os alunos poderiam assistir às aulas que foram gravadas para 

auxiliá-los em seus trabalhos. 

 Por isso, consideramos relevante um TCC sobre a função do cinema\vídeos 

na História da Educação Escolar brasileira, sobretudo a partir da década de 70, 

quando esta tecnologia começa a se tornar parte da cultura escolar.  

 

3.3 ESCOLA BRASILEIRA NOS ANOS 70 

 Segundo Saviani (2004), um dos problemas da década de 70 foi a grave 

crise financeira, gerada pelo Governo Militar, fazendo com que o Brasil não tivesse 

dinheiro para a educação, deixando-a de lado dos interesses nacionais. 

Embora o governo não estivesse preocupado com a educação, vários 

movimentos estavam se expandiam no Brasil , buscando a transformação da cultura, 

para que ela avance em todos os aspectos, tanto no romantismo, como no folclore, 

entre outros, os autores buscavam cada vez mais inovar a cultura.    

   A educação brasileira não podia somente viver de aparência, os conteúdos 

ensinados eram o que realmente importava não se preocupavam com os recursos e 

conforto dos alunos, mas sim se eles realmente estavam aprendendo, e o que era 

ensinado.   

   Uma outra preocupação da  escola pública era preparar o homem para o 

mercado de trabalho, para que ele se sustentasse e se tornasse livre e ensinado nas 

aulas. A escola não preparava o aluno somente para o mercado de trabalho, mas 

era um dos fatores importantes. 

Mas para capacitar os alunos era preciso uma reforma escolar, se pensando 

na formação de professores e em suas mudanças, nos métodos que ele utilizava em 

sala de aula, se ele poderia mudar e se capacitar cada vez mais.    
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Os professores não eram realmente capacitados para dar aula, pois 

conforme mudam os alunos o ensino se transformava e os professores que não 

buscavam se adequar a nova realidade e conhecer a realidade de seus alunos, não 

conseguiam acompanhar o desenvolvimento dos mesmos. 

Esses alunos eram divididos na escola modelo em sexo feminino e 

masculino, não estudavam na mesma classe, pois algumas disciplinas não poderiam 

ser feitas por ambos.     

Os alunos aprendiam as mesmas coisas durante todos os anos que 

estudavam, mas conforme passavam de ano, o próximo ficava mais complicado e 

dificuldades surgiam na série seguinte, sendo assim sempre estavam preparados 

para o ano seguinte.  

 Desenhos livres, preparação para o serviço militar e trabalhos apropriados a 

idade dos alunos, são alguns dos conteúdos trabalhados no longo século XX.  

 

Leitura e Dedução de princípios de gramática; Escrita e Caligrafia; 
Cálculo aritmético sobre números inteiros e frações; Geometria 
prática (taximetria) com noções necessárias para sua aplicações á 
medição de superfície e volumes; Sistema métrico e decimal; 
Desenho á mão livre, Moral prática; Educação cívica; Noções gerais 
de Geografia Geral; Cosmografia; Geografia do Brasil, especialmente 
a dos Estados de São Paulo; Noções de Física, Química e História 
Natural, nas suas mais simples aplicações, especialmente á Higiene; 
História e Leitura sobre a vida dos grandes homens; Leitura de 
Música e Canto; Exercícios ginásticos e militares, trabalhos manuais 
apropriados à idade e ao sexo. ( SAVIANI, 2004, p.26).  

 

Inicialmente o ensino é transmitido de forma a facilitar a aprendizagem do 

aluno, assim que o mesmo já o assimilou, e é capaz de expô-lo, o ensino 

progressivamente vai se dificultando para que assim cada vez mais o aluno se 

concentre e aprimore sua cognição para a resolução do que lhe é proposto. 
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3.4 CINEMA E ESCOLA NOS ANOS 90 

O cinema está presente na escola, nos anos 70,80 e 90 foram anos que a 

educação passou por dificuldades tendo muita desistência dos alunos, então era 

preciso inovar a educação e o cinema foi uma alternativa utilizada. 

O filme é além de inovar, era importante também para a cultura, para que 

possamos conhecer como foi a década de 70, 80 e 90. Por exemplo, o cinema é 

uma forma diferente de ensinar para os alunos, não só falando mas demonstrando 

nas imagens e sons . 

A tecnologia está avançada nas escolas e muitos professores não estavam 

qualificados para mexer nos novos recursos, então o governo ofereceu treinamento 

para eles, mas esses aparelhos custam caro e o governo quer diminuir os gastos 

 E com a tecnologia cada ano que passa, esperamos que seja melhor, não 

foi o caso dos anos 80 e 90, do ponto de vista financeiro, e quem sofre com isso é a 

sociedade, que precisa economizar sua renda para sobreviver até o final do mês. 

 

Em relação aos aspectos econômicos, o período das décadas de 80 
e 90 vem sendo chamado pelos analistas como o das “décadas 
perdidas” considerando-se que não houve melhoria no padrão de 
distribuição de renda para o todo da sociedade brasileira. 

(HILSDORF, 2007,  p.127) 

 

  Está na LDB que a escola precisa estar junto com a tecnologia, ela deve 

fazer parte da sala de aula, pois a sociedade utiliza muito os meios de comunicação 

e para o aluno conviver em sociedade, precisa dominá-la.   

A necessidade de aproximar a educação dos meios de 
comunicação integra o discurso oficial há muito tempo e consta 
do texto de vários documentos normativas da educação em 
âmbito federal, estadual e municipal, fazendo-se presente na 
Lei de Diretrizes e Bases Para a Educação Nacional e nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996; 1998). 
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E o filme na escola  além de mostrar a socialização, torna o aluno crítico, 

capaz de discernir o certo e o errado, quando ele assiste a um filme, ele verá quais 

atitudes o personagem está tomando, se está no caminho correto, e perceberá que 

nem tudo que a mídia representa é correto. A mídia na sala de aula levará o aluno 

para além da escola. 

Segundo Teruya e Junior (2009) “A de ser conteúdo escolar, os filmes são 

pensados para ser arte, representação da realidade social em forma de 

entretenimento”. O filme mostra a realidade cotidiana da sociedade é uma forma da 

escola associar o aluno com sociedade em que eles vivem. Cabe ao professor fazer 

essa mediação. 

O cinema ajuda na educação não só como um recurso, mas por ele mesmo, 

pois um filme ensina com seu próprio roteiro e também fora da escola, quando um 

aluno vai ao cinema com seus pais. 

Mas o cinema também é cultura e uma maneira de se ganhar dinheiro, fazer 

com que as pessoas gastem mais, vendo um filme que a personagem usa um 

determinado produto, o público manifestará o desejo de comprar para andar na 

moda, assim a sociedade é afetada. 

 Nos anos 90 a Ditadura Militar estava em evidência, e um filme bastante 

assistido foi  “O que é isso companheiro?”, (1997) que mostra momentos da ditadura 

militar e também o que aconteceu no Brasil naquela época. Esse filme contribui para 

a sala de aula, mas o professor precisa questionar os alunos, sobre o que aconteceu 

na ditadura militar? O que eles concordam e discordam? Com o objetivo de formar 

alunos críticos e com autonomia.  Um filme não é somente imagem e som sobre o 

conteúdo, ele é para ser analisado e criticado pelos alunos. Além disso, deixa o 

aluno curioso, pois é diferente da sua rotina, prende a sua atenção sobre o que 

acontece no filme. Assim ele assistirá maior quantidade de filmes sobre aquele 

tema, ou diferente e lerá livros sobre determinado assunto.  

Os movimentos sociais queriam acabar com a Ditadura Militar, dando a 

liberdade de expressão. “Essa relação entre sociedade e estado “ressurge” num 

período, com maior liberdade de temas e críticas.” O filme “Lamarca” mostra a 

Ditadura Militar, podendo ser mostrada de maneira real, sem ser censurado. 
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3.5 CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Foi construído um movimento popular de massa que denominaram de 

processo de redemocratização que acarretou o fim da ditadura militar, as pessoas 

poderiam ter seus direitos democráticos, expressarem suas opiniões, contribuir com 

a sociedade e poderiam se manifestar através dos sindicatos e associações, era 

exigido que muitas pessoas fizessem um abaixo assinado. 

 A partir da nova Constituição Federal do Brasil de 5/10/1988, era necessário 

ter inovações diferentes da Ditadura, então foi feita uma Assembléia Nacional 

Constituinte, com 559 senadores e deputados e o presidente era Ulysses 

Guimarães. 

    Segundo Hilsdorf (2007), a escola pública era interpretada de três formas: 

  1. Alguns partidos desejavam continuar com o capitalismo, mas queriam 

restauração no Brasil e melhores salários para os professores. 

2. Outros partidos buscavam que o capitalismo se preocupasse com os 

direitos dos cidadãos e com à abertura do sistema educacional. 

3. Alguns representantes de partidos desejavam a liberdade de expressão 

para os meios de comunicação e o dinheiro que a escola recebesse fossem gasto 

para mudar a sociedade. 

  Segundo Hilsdorf (2007), se esses partidos ganhassem as eleições, 

defenderiam o ensino público, trazendo melhorias, fazendo com que os alunos 

aprendessem cada vez mais, se tornassem capacitados, e a terem um bom ensino, 

tendo o ensino público como referência.  

Com a Constituição de 1988 e o governo Collor, para o neoliberalismo, as 

escolas particulares passam a ter responsabilidade sobre o ensino público, através 

dos recursos, assim o estado não deixaria de atuar na educação. Mas a educação 

acaba contrariando seus próprios objetivos. 

 O Estado não sendo responsável pela educação e pela saúde, estava 

deixando de investir na sociedade, não se preocupando com a população. A 

sociedade receberia somente o mínimo para a sobrevivência que o Estado oferecia 
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somente quem tinha dinheiro poderia ter uma ótima educação e atendimento 

médico. 

  A educação brasileira ensino superior, os estudantes teriam autonomia 

(PEC nº 370\1996), as universidades contribuiriam com a sociedade (Lei nº 9.637 de 

15/5/1998) seria agora separada por módulos, em cada semestre o aluno aprendia 

as matérias (Decreto nº 2.208, de 17/04/1997).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da educação brasileira passou por mudanças nos anos 70 além da 

crise financeira, a política também influenciava na educação. Estudavam os mesmos 

conteúdos todos os anos, mas a cada ano, aumentava o nível de dificuldades. 

Nos anos 70 e 80, foram considerados os anos das “décadas perdidas”, por 

não ter passado por melhorias.  Mas os anos 90, como a tecnologia era uma 

novidade, os professores não estavam preparados para utilizá-la em sala de aula, 

por falta de qualificação. 

Estudar a história da educação é importante, para saber seus avanços e 

fracassos e como se chegou a ter essas modernidades que temos hoje em dia, por 

que a educação é assim hoje? Só entenderemos o presente se investigarmos o 

passado. 

 A história da educação tem semelhança com a história do cinema, para 

entendermos como ele começou a ser utilizado na sala de aula e como era utilizado 

no passado, como vimos nesse TCC, que tudo começou com o VHS, que passou 

por transformações em seu tamanho. 

O professor deve formar alunos críticos e o filme ajuda os mesmos a terem 

suas próprias opiniões, o que ele concorda e o que discorda no filme. 

O filme é uma maneira de conhecermos o passado e estudar história, o que 

mudou na educação com os grupos escolares por exemplo. A escola foi sempre 

dessa maneira que é hoje?. 

 O cinema favorece a formação do professor, ele assiste relatos de outros 

professores e outras aulas que foram gravadas. Podendo rever e repensar suas 

práticas e sua ação docente. 

Fazer filme no Brasil era inovar, ficar mais perto do público como era o caso 

do Cinema Marginal, era brincar com o cotidiano como as pornochanchadas. Mesmo 

a ditadura militar e a censura não impediram que os filmes continuassem sendo 

assistidos. 
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A contradição que tem entre o cinema e a escola, achando que não tem a 

necessidade de estudar e nem ler livros, se o filme já ensina tudo, através das 

imagens e sons. Mas ao longo do tempo compreende-se que, uma auxilia a outra.  

Como o filme e a tecnologia estavam presente na realidade dos alunos que 

iam ao cinema ou assistiam em suas casas, a escola também precisava 

acompanhar trazendo novos recursos para a sala de aula, para que o aluno se 

interessasse pelos conteúdos. 

A escola precisava mostrar diferentes culturas para os alunos, para que ele 

formasse sua própria identidade, e conhecesse culturas diferenciadas, aprender a 

respeitá-las, pois vivemos em sociedade e os filmes é uma maneira de mostrar 

essas diferentes culturas.  

 A história da educação anda junto com o que está acontecendo no Brasil, 

no caso dos anos 70 e 80 a ditadura militar influenciava na educação, 

acontecimentos políticos e financeiros. No cinema, os anos 70 e 80 não foram 

favoráveis ao cinema, também influenciados pela ditadura, mas nos anos 90 com o 

fim da ditadura ele tem a retomada, passando por melhorias. 
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