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RESUMO 
 
 

Este trabalho aborda a relação entre formação docente e cinema. Aqui, a formação 
docente é vista por um viés estético e cultural, sugerindo reflexões para a prática 
docente por meio de contribuições possíveis que o cinema pode oferecer. Nesta 
perspectiva, a grande questão deste trabalho é investigar possibilidades de estudos 
e práticas que possam transformar-se em caminhos através do qual o cinema 
enquanto veículo de comunicação e linguagem possa favorecer a reeducação do 
olhar, especialmente de professores, no sentido de buscar (um)a transformação em 
suas formações e práticas docentes. Logo, o presente estudo é resultado de uma 
pesquisa bibliográfica que procurou trazer contribuições de diferentes 
pesquisadores, tais como Fischer (2009), Xavier (2008), Duarte (2008), entre outros, 
cujos escritos perpassam a área do Cinema e da Educação. Tendo em vista que o 
referido trabalho buscou apontar possibilidades para um possível 
redimensionamento do olhar do professor espectador, na direção de uma formação 
oportunizada pelo acesso a experiências de filmes produzidos em culturas, 
contextos históricos, geográficos e culturais. Considerando que o cinema é sempre 
formativo e como tal, envolve todos os sentidos do (a) espectador (a): do sensorial 
ao emocional, do intuitivo ao racional, elementos que em si acreditamos podem 
justificá-lo como objeto deste estudo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a refletir sobre as contribuições do cinema 

como um possível veículo de transformação social e em particular na formação 

docente, numa dinâmica que nos permite pensar os modos pelo qual estamos nos 

apropriando de questões que direcionam nossa formação e que acabam 

colaborando para uma estetização superficial e cultural. 

Ao considerarmos a formação estética e cultural do docente como 

algo que ainda precisa ser compreendido enquanto pesquisa e que 

consequentemente requer um maior aprofundamento reflexivo, buscamos neste 

trabalho trazer discussões de alguns estudiosos que, ao relacionarem cinema e 

educação, apresentaram possibilidades de pensar a formação docente entrelaçada 

a questões subjetivas do sujeito. 

Desse modo, utilizamos como referência teórica escritos da 

pesquisadora Fischer (2009), com produções na área da comunicação, com 

publicações sobre mídia, juventude e subjetividade, assim como as contribuições de 

Xavier (2008), estudioso do cinema nacional e internacional que nos apresenta um 

material rico e produtivo de artigos e livros que nos possibilitam pensar as relações 

entre cinema e educação. Também apresentamos referências de outros 

pesquisadores que, ao dialogarem com os referidos teóricos supracitados, vieram 

contemplar nosso estudo de um modo bastante pontual. 

Para tanto, o presente trabalho foi organizado da seguinte forma: a 

primeira sessão faz uma introdução ao tema, pensando as relações entre cinema e 

educação, ambos como espaços de construção de conhecimentos e de 

transformação social. Neste sentido, o cinema aparece como um instrumento de 

experimentação para se pensar a prática de maneira crítica e articulada com a 

realidade. 

A segunda sessão traz considerações acerca da relevância da 

formação estética e cultural para a prática docente, apontando as implicações e a 

influência que as imagens cinematográficas podem ter no desenvolvimento dessas 

formações para o indivíduo. 

Finalmente, a última sessão faz uma crítica ao uso instrumental do 

cinema feito pela escola (docentes), trazendo reflexões sobre um cinema que nos 
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faça pensar, estimulando uma reeducação do olhar acerca da realidade do mundo 

no qual vivemos. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho caracterizou-se como uma pesquisa do tipo 

bibliográfica, a qual segundo Severino (2007, p. 122): “é aquela que se realiza a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses, etc”. 

Para a obtenção dos dados, foram utilizados os sites da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

<www.capes.gov.br>) e o site do Scielo (Scientific Eletronic Library Online – 

<www.scielo.com.br>). Para a realização da pesquisa, foram levantadas as 

seguintes palavras-chave: cinema, educação, formação estética, formação cultural e 

formação de professores. O quadro abaixo especifica os trabalhos encontrados, 

assim como a natureza e o ano de publicação dos mesmos. 

 

 

Quadro 1 – Distribuição das fontes 

Natureza Quantidade 
Teses de Doutorado 02 
Dissertações de Mestrado 01 
Periódicos Nacionais 08 
Trabalhos completos publicados em Congressos/Eventos 07 
Livros 03 

TOTAL  21 

Fonte: Adaptado pela própria autora 

 

 

 

Quadro 2 – Distribuição das fontes a partir dos descritores 

DESCRITORES 

Cinema e formação cultural 
Cinema e formação estética 
Cinema/educação 
Cinema/educação/formação de professores 
 

Fonte: Adaptado pela própria autora 

 

http://www.capes.gov.br/
http://www.scielo.com.br/
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Quadro 3 – Teses de Doutorado/Mestrado 

Autor Titulo Fonte Ano  

BRUZZO, Cristina O cinema na escola: o 

professor, um espectador 

Universidade Estadual de 

Campinas – Faculdade de 

Educação 

2006 

MAYRINK, 

Mônica Ferreira. 

Luzes... Câmera... Reflexão: 

formação inicial de professores 

mediada por filmes 

Pontifica Universidade 

Católica de São Paulo 

2007 

FANTIN, Monica Crianças, cinema e mídia-

educação: Olhares e 

experiências no Brasil e na 

Itália. 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

2006 

Fonte: Adaptado pela própria autora 

 

Quadro 4 – Livros 
Autor Titulo do estudo Fonte Ano  

BELLONI, M. L. 

Formação na sociedade do 
espetáculo 

Ed. Loyola  

DUARTE, Rosália Cinema e Educação. Autentica Editora 2009 

SETTON, Maria 
da Graça Jacintho 
(org.) 

A cultura da mídia na escola: 
ensaios sobre cinema e 
educação. 

Centro de Documentação 
e Informação Polis 
Instituto de Estudos, 
Formação e Assessoria 
em Políticas Sociais 

2004 

TOZZI, Devanil 

...[e outros] 

Caderno de cinema do 
professor (vol. 1 ao 4) 

Secretaria de Educação: 
Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

São Paulo: FDE, 
2008 

Fonte: Adaptado pela própria autora 

 

Quadro 5 – Trabalhos Completos publicados em Congressos/Eventos 
Autor Titulo do Trabalho  Fonte 

MOREIRA, Antonio 
Flavio Barbosa; 
KRAMER, Sonia 

Contemporaneidade, educação e tecnologia In: Educ. Soc Campinas, vol. 
28, n. 100 – Especial, p. 
1037 – 1057, out. 2007 

BELLONI, M. L. Tecnologia e formação de professores: Rumo 
a uma pedagogia pós-moderna? 

 

FABRIS, Elí Henn Cinema e Educação: um caminho 
metodológico 

2008 

MARCELLO, 
Fabiana de 
Amorim. 

Cinema e educação: da criança que nos 
convoca a imagem que nos afronta 

In: Universidade Luterana 
do Brasil, Programa de 
Pós-Graduação em 
Educação, 2008. 
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FISCHER, Rosa 
Maria Bueno. 

Docência, cinema e televisão: questões 
sobre formação ética e estética. 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 
Programa de Pós-
Graduação em 
Educação, 2009. 

_______________ Cinema e Pedagogia: uma experiência de 
formação ético-estética 

PerCursos, Vol. 12, n. 1 
2012. 

BATISTA, Vítor 
Reia-Baptista. 

Pedagogia da Comunicação, Cinema e 
Ensino: Dimensões Pedagógicas do 
Cinema. 

Universidade do Algarve,  

Fonte: Adaptado pela própria autora 

 

Quadro 6 – Periódicos Nacionais 
Autor Titulo do Trabalho  Fonte 

COUTINHO, Laura 
Maria. 

Cinema e educação: um espaço aberto 

Secretaria de 
Educação a Distancia 
– Ministério da 
Educação 

   

DUARTE, Rosália. 
ALEGRIA, João. 

Formação estética audiovisual: um outro olhar 
para o cinema a partir da educação. 

Revista Educação e 
Realidade. V.  33, n. 1 
(2008) 

   

___________________ Um sonho, um belo sonho: considerações 
sobre a gênese das relações entre educação 
e cinema no Brasil. 

Mídia Educação: Olhares 
multimidiáticos sobre 
práticas educacionais. V. 
5 n. 15 de maio/ago. 
2005. 

LOUREIRO, Robson. A educação, cinema e estética: elementos 
para uma re-educação do olhar. 

Revista Educação e 
Realidade. V. 33, n. 1 
(2008) 

PONTE, João Pedro 
da. 

Tecnologias de Informação e 
comunicação na formação de professores: 
que desafios? 

Revista 
Iberoamericana de 
Educación, 24, 63-90. 

KERR Jr. Donald Hugh 
de Barros. 

Experiência Estética, cinema e ensino de 
arte 

IF Sul-Riograndense, 
2008. 

SILVA, Alexandre 
Alves. 

A utilização de filmes como práticas 
pedagógicas no espaço Escolar  

Universidade 
Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB) 
2012 

SILVA, Beatriz Nunes 
Santos e. 

Cinema e formação: um repensar de 
ações pedagógicas. 

Centro Universitário 
do Triângulo – 
UNITRI – 
Uberlândia/MG. 

Fonte: Adaptado pela própria autora 
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Dos 21 trabalhos encontrados entre dissertações, teses, livros, 

artigos em periódicos, a maior proporção aqui apresentada apareceu entre trabalhos 

defendidos em nível especialização, o que nos permite dizer que o tema vem sendo 

mais ativo entre pesquisadores iniciantes.  

Possivelmente essa diferença ocorra porque os interessados por 

esta temática não tenham dado continuidade em seus estudos de Doutorado, ou 

ainda porque sua preferência por esta investigação ainda não esteja suficientemente 

amadurecida cientificamente, ou também porque ainda exista carência de 

pesquisadores com bases teóricas e empíricas mais consolidadas em condições de 

orientações neste nível de estudos, ou talvez, também, pelo motivo de tal temática 

ser ainda pouco abordada nas instituições de ensino e, consequentemente, pouco 

reconhecida no campo educacional. Porém, essas são algumas inferências nossas.  

Por estes motivos, arriscamos a dizer que o objeto Cinema na sua 

relação com a Educação ainda revela pouca representatividade no campo das 

produções científicas, especialmente quando o olhar se volta para a formação 

estética e cultural docente, uma vez que é mais comum encontrarmos estudos que 

analisam a influência do cinema no processo de ensino de crianças e adolescentes, 

ressaltando sua contribuição para a aprendizagem de conhecimentos específicos. 

Nessa direção, o cinema que ainda carece tornar-se objeto de estudos de maior 

parte de pesquisas aparece relacionado em maior quantidade a implicações 

metodológicas vinculadas à sua instrumentalização como recurso didático, e pouco 

ainda a outras possibilidades, tornando esta área de estudos quando relacionada 

com a educação de certo modo ainda restrita em diálogos divergentes entre seus 

pesquisadores e interessados iniciantes.  
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3 POR QUE CINEMA? 

 

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 alteridade em 
relação à escola e, também informal, pois é espaço de fruição singular e 
plural, porque é grupal. (SCARASSATTI apud HOLLEBEN, 2014, p.3). 

 

Quando pensamos no cinema de maneira geral, automaticamente, 

fazemos relações com filmes que marcaram nossas vidas e nossas histórias. 

Entretanto, essas relações na maioria das vezes se dão no âmbito das emoções. 

Falar de cinema nos pareceu um tanto difícil, pois como poderíamos traduzir em 

palavras o que não é feito de palavras Sampiero (2006) escreve que: 

 

É bem possível que ali onde não se pode dizer nada, comece o cinema; 
justamente ali. É bem possível que o cinema, ou dito de outro modo, a 
dimensão propriamente cinematográfica do cinema, o que faz com que o 
cinema seja cinema e não outra coisa esteja justamente naquilo que só se 
pode dizer com o cinema, que não se pode dizer de outra maneira, com 
outros meios ou com outras linguagens. (SAMPIERO, 2006). 

 

Podemos dizer que o cinema é constituído de imagens em 

movimento, e através destas imagens, juntamente com palavras e sons, pode nos 

contar uma história. Mas, não somente contar uma história.  O cinema nos sugire um 

olhar mais sensível diante de tudo, talvez se trate da educação de nosso olhar. A 

nós, parece que o cinema abre-nos os olhos para ver o que ainda parece oculto e 

possibilita que esse olhar se construa sem conclusões precipitadas. Um olhar que 

simplesmente olha. 

Até mesmo por meio do silêncio o cinema pode nos motivar ideias, 

palavras, enfim, pode nos fazer pensar e falar daquilo que nos comove, que nos 

move, que toca os nossos sentidos e as nossas percepções acerca das imagens, 

das realidades e dos sons. O cinema é a arte do visível. É a arte que nos envolve 

através do movimento, exatamente, por captar o tempo dos acontecimentos, das 

situações evidenciadas nas tramas de maneira única. Neste sentido, a arte pode 

sempre nos apontar respostas, ou mesmo perguntas que nos levem há algum lugar, 

que nos direcionem, dando sentido em nossa existência. 



15 
 

 

Larrosa (2006) nos coloca que “o cinema, com mais ou menos sorte, 

continuará testemunhando e explorando as peculiares modalidades de dor, de 

solidariedade de luta e de esperança que se produzem nas fronteiras e em suas 

imediações”. Contudo, a nós, resta-nos decidir até que ponto o cinema, e que 

cinema, pode nos ensinar a olhar, a olhar com olhos limpos, desprovidos de 

preconceitos sobre as distintas realidades. 

Neste cenário, temos vários espaços educativos disponíveis no 

cinema que nos exigem, como educadores, posicionamentos e principalmente 

conhecimentos acerca das tecnologias de comunicação. Nesta sessão, sugerimos 

pensar as relações entre cinema e educação, tendo em vista que ambos são em si 

“instituições’ de formação e desenvolvimento e contribuem para a transformação 

social, uma vez que produzem conhecimentos. A partir disto, permitimo-nos pensar 

em práticas e ações que tragam o recurso do cinema como uma possibilidade de 

formação crítica e reflexiva. 

Segundo Duarte (2002), ver filmes é uma prática social tão 

importante, do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas, 

quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais. Filmes não 

são eventos culturais soltos ou autônomos, tendo em vista que são constituídos a 

partir de mitos, crenças, valores e práticas sociais pertencentes ao contexto no qual 

estas tramas são produzidas. Neste sentido, diferentes manifestações culturais, 

distintas narrativas escritas ou audiovisuais podem ganhar significado independente 

de seu formato ou nacionalidade. 

 

3.1 POR QUE CINEMA E EDUCAÇÃO? 

 

Até quando ignoraremos o fato de que cinema é conhecimento?[...] Afinal, 
educação não tem mesmo nada a ver com cinema? Atividades pedagógicas 
e imagens fílmicas são necessariamente, incompatíveis? Porque se resiste 
tanto em reconhecer nos filmes de ficção a dignidade e a legitimidade 
culturais concedidas, há séculos, a ficção literária? [...] porque o 
desconhecimento de obras e autores importantes da literatura é visto como 
um grave problema a ser enfrentado pelos meios educacionais, enquanto o 
fato de a maioria dos brasileiros ignorar a existência de incontáveis obras da 
nossa cinematografia (algumas delas incluídas entre as melhores do 
mundo) é tratado como algo totalmente irrelevante? (DUARTE, 2002, p.21). 

 

Complementado essa ideia, Coutinho (2002) nos escreve que “a 

escola está para a educação como a sala escura está para o cinema”. Neste 
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sentido, entendemos que estes espaços diferem muito um do outro: enquanto o 

primeiro parece claro, visível e iluminado, o segundo traz a imagem das sombras, da 

escuridão e das incertezas. 

É interessante observar como tais espaços condicionam a forma do 

nosso comportamento e da nossa presença em cada um deles. Para ser matriculado 

na escola, o sujeito precisa cumprir uma série de formalidades, tais como, 

comprovar idade, cidade, endereço, entre outras coisas. Para ingressar na 

universidade, é preciso passar pelo vestibular, comprovando conhecimentos através 

de várias formas de testes. 

A escola é uma instância educativa que segue uma linearidade 

estabelecida de tempos em tempos como uma condição para a sua continuidade e 

eficácia. Nesta perspectiva, o professor, além de trabalhar os aspectos lineares e 

objetivos, como conteúdos curriculares e afins pode trazer para a escola outras 

formas de linguagem, entendendo este espaço como um lugar de convivência, de 

trocas e de contato com o outro, oportunizando o cinema como uma linguagem 

fílmica que pode contribuir para a transformação social. 

Por outro lado, o cinema é um lugar onde para se ter acesso não é 

preciso cumprir formalidades, nem ao menos se identificar. Há possibilidade de 

baixar filmes pela internet ou alugá-los na locadora, enfim, para se ver um filme o 

sujeito só precisa estar disposto. 

Apesar de grande parte das tramas atuais serem pensadas para a 

massa, o cinema não se insere em muitas classificações, apenas se direciona para 

crianças, jovens ou adultos, ainda que esta indicação não seja uma obrigatoriedade. 

Como uma obra de arte, o cinema pode ser pensado como uma dimensão da 

experiência humana, para além da razão. É característico do cinema provocar 

variadas emoções em quem o vê, pois ao colocar em movimento imagens e sons, 

aflora os sentidos do espectador. Segundo Coutinho (2009, p. 5), 

 

O cinema propõe outras formas de percepção e, portanto, de construção de 
subjetividades. Cada um constrói a sua própria percepção e pode expressá-
la em ambientes que favoreçam a troca de pontos de vista. Ao conhecer o 
ponto de vista do outro, o meu, será, com certeza, enriquecido. 

 

Neste sentido, a autora considera a escola e a sala de aula como 

espaços importantes para promover trocas e construções coletivas, possibilitando 



17 
 

 

aos alunos experiências sensíveis, além de estimular o desenvolvimento de uma 

potencialidade para ver o outro e a si mesmo, por meio de imagens cinematográficas 

que despertem um olhar atento e comprometido com questões subjetivas do sujeito. 

Vale ressaltar aqui a necessidade da atenção para se ver filmes em 

sala de aula. Dependendo dela, as experiências sensitivas podem ser significativas 

ou não. Neste cenário, os sons acompanhados das imagens, além de complementá-

las podem trazer outros sentidos para as cenas e outras formas de percepção. Essa 

dimensão é tão relevante que existem trilhas sonoras de filmes, seriados e 

telenovelas que permanecem na memória e na história da humanidade, 

independente da sua continuidade. 

Assim, um grande desafio para a escola no contexto da atualidade 

seria envolver arte e educação como processos e não como resultados. 

Para além de ilustrar conteúdos, o cinema pode possibilitar a 

construção de novas formas de perceber o mundo e a realidade. 

Em se tratando da integração entre cinema e educação, acreditamos 

que existem inúmeros caminhos que viabilizam a troca entre estas instâncias 

educativas. A linguagem do cinema é carregada de sentidos. Sendo assim, precisa 

ser vista com olhos atentos, que permitam construir novos sentidos para a obra 

visualizada. Nesse sentido, o professor pode enfatizar esta questão para os alunos, 

ressaltando que todo filme é uma obra completa, mas nem por isso fechada, 

portanto, o espectador sempre pode criar novos sentidos a partir das próprias 

percepções. 

Para Walter Benjamin (1994), quem busca uma nova leitura e uma 

nova tradução pode encontrar sempre novos sentidos que não estão transparentes, 

explícitos nos textos, escritos, sonoros, imagéticos ou fílmicos. Assim, a sugestão 

deste estudo para o professor é que ele possa conferir um sentido amplo para o 

filme, dentro da temática que for situar para os alunos.  

A partir destes apontamentos, é possível que o aluno construa 

subsídios para atribuir e construir os seus próprios significados para a trama em 

questão. Dessa forma, o filme em sala de aula pode vivificar seu tempo e 

acrescentar elementos novos. 

Alain Badiou (2004) acrescenta que o cinema apresenta-se 

genuinamente como um meio fundamental de nos apresentar o outro na sua relação 
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com o mundo. Mais do que isso, o cinema seria um modo de amplificar nossas 

possibilidades de pensar “o outro”. A partir dessa proposta de Badiou, a afirmação 

de que a formação de educadores precisa passar pelo contato com diferentes filmes 

que rompam de alguma maneira com os clichês dominantes ganha relevância e 

nessa medida pode ampliar os horizontes e nos motivar a desenvolver a 

sensibilidade para ver. 

Acreditamos que o cinema inserido no espaço escolar e articulado a 

práticas educativas inovadoras pode promover o pensamento crítico dos alunos. 

Paulo Freire, em sua obra “Pedagogia do Oprimido” (1987, p. 44) defende uma 

educação que se relaciona com a proposta educativa por meio do cinema: 

A educação como prática da liberdade, ao contrário 
daquela que é prática da dominação, implica na negação do homem 
abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também na negação do 
mundo como uma realidade ausente dos homens. 

Alain Bergala (2008), em seu livro A hipótese-cinema, nos aponta 

que a arte do cinema nas escolas é um encontro com a alteridade. Para ele, este 

encontro se dá através do movimento das imagens que permite uma interação entre 

os sujeitos, mediante o contato com diferentes narrativas. 

Nesta perspectiva, o encontro com a alteridade rompe com a cultura 

tendenciosa das escolas de reduzir o cinema apenas a um recurso didático, 

instrumentalizando-o e limitando-o a um padrão tradicional de transmissão de 

conhecimentos. 

Segundo o autor ainda, a educação pelo cinema oportuniza novas 

maneiras de compreender a realidade. Sob este ponto de vista, o professor pode 

proporcionar o contato dos alunos com filmes que contribuam com a formação 

humana do indivíduo. Este contato pode se dar pelas salas de cinema ou por meio 

da exposição de DVDs, entre outras mídias acessíveis à escola. O autor aponta 

ainda que a escola, na tentativa de aproximar os alunos do cinema, não pode forçá-

los ou obrigá-los a tal interação, pois esta atitude precisa partir do próprio indivíduo. 

De acordo com o autor: 

 
Pode-se obrigar alguém a aprender, mas não se pode obrigá-lo a ser 
tocado. Todos sabemos que os livros, filmes, músicas que contaram em 
nossas vidas foram encontrados individualmente, na esfera da intimidade, 
cada um consigo mesmo, ainda que esse encontro tenha ocorrido 
aparentemente numa situação de grupo ou de transmissão instituída. 
Quando a escola obriga a aprender – com o objetivo de qualificar os alunos 



19 
 

 

para sua futura inserção social, e ela deve fazê-lo – ela não tem 
obrigatoriamente por referência primeira favorecer a possibilidade de um 
encontro individua com uma obra. (BERGALA, 2008, p. 62). 

 

Neste caso, caberá ao educador mediar o encontro dos alunos com 

os filmes, por meio de intervenções intencionais que propiciem uma futura inter-

relação entre os mesmos. Daí nossa afirmação em considerar o cinema como uma 

arte que constrói conhecimento e consequentemente contribui para a transformação 

social. Nesta direção, isto significa dizer que quando o professor se propõe a ler 

filmes, poderá com mais facilidade transmitir as obras cinematográficas. 

Fischer (2014), em seu artigo intitulado “Cinema e Juventude” 

realizou uma pesquisa com 585 estudantes de Pedagogia, de seis universidades de 

Porto Alegre, públicas e privadas, aplicando um questionário com 33 perguntas, que 

se referia a experiência dos estudantes com o cinema e principalmente sobre as 

perspectivas que eles tinham como futuros docentes, diante da utilização de 

narrativas fílmicas na prática cotidiana de sala de aula. 

Nesse estudo, a autora destaca que 46% dos entrevistados, quando 

questionados sobre a importância dos filmes em sala de aula, afirmaram que um 

filme é importante quando apresenta ligação direta com a proposta didática do 

programa curricular, ou seja, grande parte do público entrevistado considera os 

filmes em geral apenas como uma possibilidade para identificar conteúdos de 

ensino. O segundo fator mais apontado por eles foi o fato de os mesmos quebrarem 

a monotonia da rotina escolar, ou seja, no âmbito da educação essa prática só está 

sendo vista por um viés utilitário que limita as inúmeras contribuições que uma 

narrativa cinematográfica pode desencadear. 

Um número significativo de pessoas entrevistadas associaram 

alguns filmes tais como “Tropa de Elite” ou mesmo "Se eu Fosse você" como 

narrativas que representam a realidade, que nos ensinam a conviver e a respeitar as 

diferenças, entre outros relatos que estabelecem relações com a vida cotidiana ou 

com a realidade. 

A partir do relato deste estudo se pode perceber que a concepção 

de grande parte dos estudantes de Pedagogia quanto à utilização de filmes em sala 

de aula era apenas tida como uma ilustração de conteúdos e uma vez que esta 

percepção se apresentou quase unânime entre os entrevistados, foi entendido que a 
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possibilidade de intervir neste contexto se mostrou extremamente necessária e 

significativa. 

No decorrer, ainda, da mesma pesquisa, foi possível observar que 

estes estudantes ao entrarem em contato com alguns fragmentos de narrativas 

fílmicas, como “Filhos do Paraíso”, por exemplo, uma produção iraniana, e 

participarem de um debate coletivo a seu respeito, muitos se mostraram curiosos por 

assistirem o filme por inteiro. No caso em questão, um pequeno trecho provocou 

muita discussão e reflexão acerca da formação de professores e também de sua 

arte cinematográfica. Além disso, discutiram a arte pela arte e fizeram apontamentos 

pertinentes à discussão, retratando as dificuldades e as limitações por eles 

encontradas em utilizar imagens cinematográficas para a reeducação do olhar de si 

mesmas e, consequentemente, de outros indivíduos. 

Dessa forma, esse estudo veio reforçar a ideia da importância das 

experiências sensíveis que podem se fundamentar através de criativas e instigantes 

imagens cinematográficas, de modo que qualquer experiência como essa ora 

relatada com as imagens pode significar muito mais do que ver um filme, mas, 

sobretudo de ver o outro, ver a si mesmo e pensar em questões sobre sua própria 

existência. 

Em síntese, para este estudo escolher imagens cinematográficas e 

repertórios culturais significativos significa investir na formação docente e, antes 

disso, investir na formação de si mesmo, como cidadãos responsáveis por uma 

sociedade mais justa, mais humana e menos desigual. A nosso ver, estas questões 

nos convidam a pensar e neste exercício nos dispusemos a olhar o outro de um 

modo diferente ao qual estávamos habituados. 
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4 PENSANDO A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO ESTÉTICA E CULTURAL PARA 

A PRÁTICA DOCENTE 

 

A palavra “estética” do grego “aisthesis” significa percepção, 

sensação. No século XVIII a estética surgiu como uma disciplina autônoma, 

estudando sobre a beleza artística e temas que abordavam questões como o prazer, 

a comicidade e o sublime. Segundo Fantin (2006), junto com a lógica e a ética, a 

estética compõe a tríade de ciências normativas da Filosofia, encarregadas de 

estabelecer as regras a respeito do verdadeiro, do bom e do belo. Complementando 

essa ideia, a participação estética não se restringe a um ato de consumação da arte, 

mas é sobretudo uma forma criativa e inspiradora de expressão.  

Ainda se referindo à participação estética, é importante dizer a 

sensibilidade do observador é primordial, pois o espectador tocado pelas estórias 

evidenciadas nos filmes poderá ser seduzido em ir além, analisar a trama e 

conhece-la mais a fundo. Sorlin (1992) contempla esta ideia quando nos coloca que: 

 

A obra de arte é um desafio e uma provocação para a inteligência, e suscita 
prazer e emoção, despertando no espectador a convicção de que é 
possível, ou melhor, de que é necessário não se limitar às primeiras 
impressões, e pôr-se, ao contrário, mais profundamente em relação com 
ela. (SORLIN, p. 59). 

 

Neste sentido, a arte pode se mostrar sempre inovadora, pois possui 

significados muito particulares para cada indivíduo e se faz em um caminho de 

autoconhecimento uma vez que nos permite refletir sobre o que vemos e sobre o 

que determinada obra nos sugere enquanto professores e alunos. 

O filósofo francês Didi-Huberman em uma de suas frases diz que: “O 

que vemos só vale, só vive em nossos olhos pelo que nos olha” (1998, p.29).  Esta 

pequena frase pode motivar reflexões ricas quando pensamos na formação estética 

e cultural do docente, pois no simples ato de olhar estamos também sendo acolhidos 

pelo que vemos. Isso porque, nossos olhos jamais ficam passivos ao entrarem em 

contato com o outro e manifestam essa reciprocidade. 

Nesta sessão procuramos dar ênfase à relevância da formação 

estética e cultural para a prática docente, entendendo estas como essenciais para o 

processo de desenvolvimento humano e do mesmo modo, a ideia de que o veículo 

do cinema pode contribuir significativamente para a constituição de uma relação 
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educativa e de uma práxis docente que pode vir a mobilizar uma formação mais 

crítica e reflexiva da sociedade.  

Os filmes carregam em si esse poder de envolver as pessoas, pois 

sempre vão além do seu conteúdo; é uma arte que recria a realidade, e convida a 

todos a recriarem suas próprias realidades a partir de uma variedade de imagens e 

histórias e através de uma linguagem muito própria que intencional ou não, 

transmitem ideologias e valores. 

Segundo Metz (2006), o cinema por meio do movimento provoca a 

sensação de realidade, assim, o que é ficção assume o formato do real, propiciando 

uma interação ainda maior entre narrativa e espectador. 

A segunda metade do século XX é caracterizada por transformações 

tecnológicas de grande relevância na sociedade. Neste contexto, a mídia vem sendo 

cada vez mais inserida no cotidiano das pessoas, democratizando o acesso às 

informações e acelerando a entrada de crianças e adolescentes nesta realidade 

virtual, pois estes aprendem muito precocemente a decifrar imagens e a manipular 

aparelhos audiovisuais. 

Considerando este contexto, a educação passa a utilizar um sem 

número de recursos visuais para estimular o processo de aprendizagem, visto que 

por meio da interpretação de imagens, o aluno pode passar a atribuir maior 

significado para os conteúdos trabalhados, podendo caminhar para além da 

linguagem verbal e do texto escrito, de um modo tal que lhe possibilite aprofundar 

suas ideias através de um mergulho no universo de imagens. 

 

A cultura contemporânea é, sobretudo visual. Vídeo games, videoclipes, 
cinema, telenovela, propaganda e histórias em quadrinhos são técnicas de 
comunicação e de transmissão de cultura cuja força retórica reside, 
sobretudo na imagem e secundariamente no texto escrito, que funciona 
mais como um complemento, muitas vezes até desnecessário, tal o impacto 
de significação dos recursos imagéticos. (PELLEGRINI, 2003, p. 15).  

 

Neste sentido, não há como ignorar a importância da comunicação 

imagética na transmissão de informações e consequentemente na construção de 

conhecimentos, mas sim oportunizar, e neste caso, especialmente aos docentes, 

formações culturais e estéticas em que o olhar do professor ganhe sensibilidade 

para ver o cinema não só como um recurso didático, mas como um instrumento de 

transformação social. 
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A nosso ver, o texto cinematográfico nunca é estático, imutável ou 

fixo, por isso, a flexibilidade que ele sugere possibilita que um senso estético e um 

olhar crítico venham à tona, pois os espectadores não se contentam em ser apenas 

receptores passivos, pois participam ativamente refletindo sobre os fatos 

evidenciados na trama e reconstruindo a história. Assim, o significado do texto 

cinematográfico é construído na relação com o público, não existindo o significado 

“correto”, mas significados que são produtos das diversas leituras feitas sobre o 

filme. Nesse sentido, parece-nos que é no diálogo com a experiência cotidiana do 

espectador que o filme desdobra os mais diferentes sentidos. Assim, o cinema se 

apresenta como arte e na interação com o indivíduo, motiva o desenvolvimento da 

imaginação e a criação de cultura. 

E assim também, a nosso ver, a formação estética e cultural do 

docente se mostra fundamental para que a utilização do cinema em sala de aula 

seja efetiva e consciente. Ao mobilizar seus alunos a terem distintos pontos de vista 

sobre a realidade através do cinema, o professor pode se tornar um espectador 

“especial”, conhecedor da linguagem do cinema, no sentido de se tornar um 

mediador em potencial entre um filme e um aluno. 

Os docentes, de modo geral, devem se atentar para possíveis 

análises acerca de linguagens fílmicas, considerando a dialogicidade que esta pode 

estabelecer com a sociedade. Isto poderá acontecer mediante a realização de 

reflexões sobre um filme considerando que, muitas vezes, questões sociais 

influenciam a realidade das tramas objetivando transformá-las ou confirmá-las. 

 

Dizer que o cinema é natural, que ele reproduz a visão natural, que coloca a 
própria realidade na tela, é quase como dizer que a realidade se expressa 
sozinha na tela. Eliminando a pessoa que fala, ou faz cinema [...] elimina-se 
a possibilidade de dizer que essa fala ou esse cinema apresenta um ponto 
de vista. (BERNARDET, 1980, p. 19). 

 

O cinema é carregado de ambiguidade, pois se, por um lado, ele trás 

questões mercadológicas, por outro demonstra em suas tramas o momento histórico 

atual de modo que as emoções provocadas pelos filmes são permeadas de valores 

e pela maneira de se lidar com os mais variados sentimentos. 

Sabemos que os docentes desenvolvem nas escolas suas práticas 

educativas embasadas por uma concepção de educação que fundamenta o seu 

trabalho. Portanto, para que os alunos se apropriem do saber que o cinema pode 
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oferecer por meio das imagens, é necessário que o corpo docente esteja esclarecido 

quanto ao papel do professor, da educação e da escola na construção de um 

determinado tipo de sociedade. 

Embora o cinema quando inserido nas escolas possa transformar-se 

em um instrumento inovador e potencialmente forte para que questões antes pouco 

debatidas de modo crítico sejam refletidas e reestruturadas entre professores e 

alunos, isso não é suficiente para que a melhoria do ensino seja garantida nas 

escolas públicas brasileiras. 

Segundo Moraes (2003), a melhoria no processo de ensino, que não 

se restringe a reformas legais, renovações metodológicas e revisões programáticas, 

depende de outros fatores, tais como além da formação do professor diante e em 

meio a utilização do cinema no contexto escolar, uma prática docente mais 

assentada em cursos de formação que motivem o seu “pensar”. 

A ideia de propor e refletir sobre uma formação docente, neste 

estudo, a partir de uma transformação estética e cultural do sujeito, considera a 

necessidade de se levar em conta a sensibilidade do olhar do docente sobre si 

mesmo e sua pratica por meio de experiências que os aproximem da realidade. A 

nosso ver, atualmente vivemos em tempos de quase anulação de referências 

estéticas nas gerações mais jovens, fato este que faz com que haja confusão com 

relação às imagens e textos que verdadeiramente os levem a descobertas sobre si 

próprios e buscas por uma existência mais plena. 

Em vista disso, um possível caminho para uma formação estética e 

cultural efetiva de professores seria ampliar as relações que podem ser 

desenvolvidas por meio de análises das influências que a indústria hollywoodiana de 

cinema exerce na sociedade, na medida em que determina estéticas hegemônicas 

que atingem diversos contextos. A nosso ver, a necessidade de haver uma 

compreensão mais reflexiva e crítica desse fenômeno afirma a importância da 

relação que percebemos entre educação e cinema no contexto de formação do 

professor e da pratica docente. 

Neste sentido, Guback (1976), nos coloca que: 

 

Hollywood comercializa produtos que influenciam o desenvolvimento do 
conhecimento, pois o que se nos mostra do mundo e suas realidades 
influenciam inevitavelmente nossa compreensão e nosso nível de 
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consciência. O cinema como outros media, age sobre nosso modo de 
pensar. (GUBACK, 1976, p. 4). 

 

Ao estabelecermos um paralelo com alguns aspectos históricos e 

estéticos do cinema é interessante destacar que até a Primeira Guerra Mundial o 

cinema foi dominado pela indústria Francesa, sendo a Pathé Fréres a maior 

produtora de cinema do mundo nesse período. Porém, antes mesmo do fim da 

Primeira Guerra Mundial, o cinema norte-americano se tornou referência mundial e 

passou a dominar o comércio cinematográfico. 

A produção fílmica estadunidense se caracterizava por legitimar um 

modo de produção dos filmes de acordo com os estúdios criados por ela, 

supervalorizar os atores envolvidos nas tramas, além de conservar em seus filmes 

uma moral tipicamente característica da sociedade estadunidense. 

Este cenário se fortaleceu com a Segunda Guerra Mundial pela 

utilização do cinema para propagandas de guerra, por meio de vários gêneros como 

as comédias, os musicais, os desenhos animados, entre outros. Assim, além da 

expansão da indústria cinematográfica norte-americana, a hegemonia estética e 

cultural dessa sociedade se evidenciou, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, havia milhares de filmes em Hollywood 
que devido à guerra, não haviam sido exibidos na Europa. No início de 
1946, esses filmes foram evidenciados em grandes quantidades. Mais de 
2600 filmes americanos foram levados para Itália entre 1946 e 1949. 
Mesmo um mercado restrito como o dos Países Baixos recebeu, no mesmo 
período, mais de 1300. A Inglaterra recebeu em 1949 e 1950 mais de 800 
filmes americanos. (GUBACK apud HENNEBELLE, 1978, p. 31). 

 

Perante esses dados, podemos perceber o quanto o cinema 

hollywoodiano veio e vem dominando o mercado cinematográfico e dessa forma 

contribuindo para que uma hegemonia estética e cultural se consolide num contexto 

mundial. Importante dizer que foi justamente a integração entre a indústria 

cinematográfica e as atividades com fins econômicos comuns ao capitalismo que 

estimularam (por meio do cinema) a doutrinação do público consumidor.  

Como enfatiza Rocha: 

 

Neste mundo dominado pela técnica, ninguém escapa à influência do 
cinema, mesmo os que nunca assistem a filmes. Geralmente, as culturas 
nacionais não conseguiram resistir à maneira de viver, à moral e, sobretudo, 
ao fantástico impulso que o cinema deu à imaginação. Contudo, é 
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impossível falar de cinema sem mencionar o cinema norte-americano, 
devido à agressiva importância da difusão mundial da cultura americana 
[...]. Utilizando habitualmente personagens-chave do romance e do teatro do 
século passado (XIX), o cinema norte-americano criou heróis que 
correspondem a sua visão violenta e “humanitária” do “mundo do 
progresso”. Homens magníficos, fortes, honestos, sentimentais e 
implacáveis Mulheres maternais, sinceras e compreensivas. Sua estrutura 
de comunicação funciona graças a uma série de elementos: a utilização do 
estrelismo, a mecânica das intrigas, a fascinação dos gêneros e vários 
truques publicitários. (apud HENNEBELLE, 1978, p. 215). 

 

Como podemos perceber, a base da narrativa dos filmes 

hollywoodianos é a estética naturalista que eles usam para copiar ou reproduzir a 

realidade desejada e dessa forma transmiti-la para o público como uma verdade 

inquestionável. Segundo Xavier (1984), esse modelo de produção utilizada por 

Hollywood busca: 

 

[...] o controle total da realidade criada pelas imagens- tudo composto, 
cronometrado e previsto. Ao mesmo tempo, tudo aponta para a 
invisibilidade dos meios de produção desta realidade. Em todos os níveis, a 
palavra de ordem é “parecer verdadeiro”, montar um sistema de 
representação que procura anular a sua presença como trabalho de 
representação. (p. 31). 

 

Assim é que Xavier (1984) nos chama a atenção para o 

entendimento do termo naturalismo. Embora o termo esteja relacionado com um 

estilo literário, representado pelo autor Emile Zola, no cinema hollywoodiano ele se 

emprega a partir de critérios que possibilitam a construção de espaço “[...] cujo 

esforço se dá na direção de uma reprodução fiel das aparências imediatas do 

mundo físico e à interpretação dos atores que busca uma reprodução fiel do 

comportamento humano, através de reações e movimentos naturais” ( p. 31). 

Sendo assim, de acordo com o autor, a estética naturalista visa 

anular, através de estratégias fílmicas, o trabalho que realiza a fim de homogeneizar 

valores e assim fortalecer a ideia de que os filmes são mais verdadeiros do que a 

própria realidade, encobrindo o processo de trabalho que envolve a produção 

fílmica. 

A educação, por sua vez, poderá se apropriar destas ideias de 

cunho naturalista para aprimorar a formação dos indivíduos, neste caso, todos os 

envolvidos no processo educativo. 

Neste cenário, a formação cultural e estética do docente que 

compreendemos ser necessária deve voltar-se às necessidades dos sujeitos 
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envolvidos no processo educativo (alunos), a fim de que estes sujeitos se apropriem 

de uma verdadeira proposta emancipatória, que por meio de filmes possa sugerir 

uma análise crítica da realidade social. Para tanto, para que essa prática possa se 

efetivar, seria necessário que houvesse uma reeducação dos sentidos, que 

buscasse uma perspectiva estética aos movimentos cinematográficos no sentido de 

aprofundar a compreensão acerca de possibilidades que o tema potencializa. 

Pensando assim, em nosso modo de ver, a partir de uma (re) 

educação dos sentidos os docentes podem criar condições diferenciadas para 

estimular a análise crítica de filmes entre os alunos. Ainda que possa ser uma 

prática comum a discussão e o estudo do tema "estética", restringindo-o à disciplina 

de Educação Artística, é imprescindível que um trabalho nesse sentido esteja 

vinculado à múltiplas disciplinas, para que o conhecimento não se fragmente ou se 

restrinja apenas a um campo do conhecimento, mas se desdobre a partir de 

múltiplas experiências sensíveis que mobilizem, por sua vez, diferentes 

componentes curriculares. 

Acreditamos que somente dessa forma poderemos criar a 

necessidade de "(des) atar-nos" daquilo que pode nos manipular e ou alienar, visto 

que pode dificultar uma efetiva realização de um projeto educacional teórico-crítico 

no contexto da realidade educacional brasileira. Pensamos nisso, uma vez que a 

hegemonia estética e cultural que se constitui neste âmbito se dá pela falta de 

reflexão acerca de temas relevantes para a transformação social, que da forma 

como vem sendo abordada na realidade das escolas, acaba empobrecendo as 

experiências estéticas e culturais de seus alunos. 

Questões, como essas, acreditamos que devam ser priorizadas nas 

escolas brasileiras, pois além de exigirem uma intencionalidade por parte dos 

docentes no trabalho pela conscientização e mobilização dos alunos, buscando 

"perturbar e desorganizar" o padrão estético e cultural dominante, “podem criar 

possibilidades de formar não apenas o apreciador, cultivador de arte, mas também 

possibilitar o acesso aos instrumentos básicos do fazer artístico propriamente dito”. 

(LOUREIRO, 2006, p. 146). 

Assim, a formação docente precisa ser vista como o principal desafio 

para que a transformação social aconteça. Como nos coloca Moraes (2003), diante 

dos baixos salários, das precárias condições de trabalho e de uma formação 
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acadêmica cada vez mais voltada para “utopias programáticas”, faltam aos docentes 

opções para se desvincularem dessa cultura industrializada, pois se os mesmos são 

privados de conhecimento estético, certamente não poderão socializar este saber. 

Portanto, a própria formação docente pode ser reivindicada a partir de uma 

educação estética que possibilite a negação dessa realidade social alienada. 

Complementando essa ideia, Bourdieu (1983) nos aponta que as 

produções culturais muitas vezes reproduzem as estruturas de dominação social, 

porém esse movimento passa despercebido pela população que não reconhece as 

influências desta dominação sem que sejam orientados para isso. Assim, o “capital 

cultural” dos docentes, termo este utilizado por Bourdieu, contribui para que a 

autonomia dos alunos seja promovida, uma vez que a formação de um aluno crítico 

passa pela formação de um professor crítico, e com a elevação do nível cultural dos 

docentes, certamente este fato irá repercutir na formação do alunado. 

Pensando na formação estética e cultural do docente, entendemos 

que seja possível problematizar, a partir de exercícios como este, alguns vários 

filmes a que temos acesso, em especial àqueles que se distanciam das hegemonias 

vigentes na sociedade que, de alguma forma, abrem o leque de possibilidades para 

uma reeducação do olhar. 

Xavier (2008, p. 15) em uma entrevista concedida à Revista 

“Educação e Realidade, nos acrescenta que: 

[...] A dimensão educativa, entendida no sentido formação (valores, visão de 
mundo, conhecimento, ampliação de repertório) permeia toda a experiência 
do cinema e está, ainda que de modo implícito, presente nos debates sobre 
os filmes, pois mesmo a reivindicação mais radical de um cinéfilo pela 
“autonomia” do campo e seus rituais específicos já pode ser vista como 
expressão de um tipo muito particular de formação em que o cinema fica 
reduzido à educação para o próprio cinema e seu imaginário. Para mim, o 
cinema que “educa”, é o cinema que faz pensar, não só o cinema, mas as 
mais variadas experiências e questões que coloca em foco [...]. 

 

Um exemplo muito rico de produção fílmica que foge dos padrões 

estéticos e culturais propagados pela indústria hollywoodiana e que motiva de forma 

muito interessante a sensibilidade do olhar para o que é “diferente e real”, é a trama 

“Filhos do Paraíso” (1998), uma produção iraniana, dirigida por Majid Majidi que 

retrata a estória de duas crianças, Ali e Zahra, que no decorrer da trama vivem as 

angústias e os problemas daquela realidade e que ao mesmo tempo organizam a 

sua existência, viabilizando os seus sonhos. 
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Seu enredo gira em torno de dois irmãos que por conta das 

dificuldades financeiras encontradas pela família, dividem o mesmo par de tênis para 

irem à escola. De acordo com a realidade social do Irã, muitas questões são 

tratadas no filme, dentre estas, as referências críticas à estrutura socioeconômica da 

época. 

O filme demonstra a grande diferença das classes sociais e a 

coexistência de dois universos muito distintos. As crianças protagonistas pertencem 

a um contexto de periferia, com ruas estreitas, pessoas com muitas dificuldades 

econômicas, além de mercados em que objetos usados são trocados por outros. 

Esse universo se contrapõe a outro, com prédios enormes, grandes avenidas e 

casas luxuosas. Fica-nos a impressão de que o diretor buscou demonstrar no filme 

os mundos distintos que podem se apresentar em uma mesma cidade, e para, além 

disso, demonstrar questões humanísticas, questões relativas à ética, honestidade, 

solidariedade e companheirismo. 

Resumindo, a trama do filme com a qual os personagens vivem é a 

seguinte: os sapatos de Zahra, já muito velhos, foram mandados para o conserto, no 

outro dia, ficou combinado de Ali buscá-los, porém com tantas outras preocupações 

na volta para a casa, Ali perdeu os sapatos de sua irmã. Para não preocupar os 

pais, os irmãos entraram em um acordo e resolveram revezar o único par de tênis de 

Ali, este já muito sujo e surrado. As duas crianças mostram-se muito atentas à 

realidade e lidam com ela de forma muito compreensiva. Ali é um bom aluno e divide 

seu tempo entre escola e atividades diárias em que ajuda o pai. Já Zaha é uma 

garota de seis anos, vaidosa e sonhadora. Seu maior sonho é um par de sapatos 

novos. A família é muito simples e sofrida. 

Neste cenário, surge a possibilidade de Ali se inscrever para uma 

competição de corrida entre escolas, assim Ali alimenta a esperança de poder 

oferecer a irmã o par de sapatos que ela tanto espera por meio da premiação. 

Porém para conseguir o prêmio precisa ficar em terceiro lugar. Ali corre muito e 

chega em primeiro lugar, porém sentindo-se frustrado com esse resultado. 

Humildemente retorna a sua casa, retira o tênis e coloca os pés cheios de bolha 

num tanque de água. Zahra, silenciosamente compreende, por perceber o esforço 

do irmão. Por fim, o pai de Ali, apesar de todas as suas dificuldades, atende as 

necessidades dos filhos, comprando sapatos novos para ambos. 
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O filme nos fala dos modos de ver e sermos vistos, nos surpreende 

com a qualidade das imagens e principalmente nos faz refletir sobre questões 

sociais, econômicas e políticas que envolvem a trama. 

A produção fílmica nos envolve, nos motivando a ter sensibilidade ao 

ver. E é neste sentido que a formação estética e cultural ganha espaço, neste caso, 

pelo fato da produção fugir dos padrões “normais” de trama e demonstrar uma 

realidade muito comum, porém camuflada na sociedade. Ela nos permite olhar de 

forma diferenciada para um contexto real, para uma criança real, e desse modo 

deixar com que as imagens presentes na trama nos leve a compreender o todo, sem 

fragmentações, em uma compreensão que nos faça refletir sobre o nosso papel na 

sociedade. 

Para tanto, o sentido que cada sujeito pode empregar ao filme 

visualizado será único, e por isso, a sugestão aqui, neste estudo, é que estejamos 

abertos para olhar o que ainda não foi visto. Neste sentido Marcello (2008) nos 

coloca que: “[...] mesmo que se trate de caminhos ainda desconhecidos, a 

possibilidade de pensar a criança dessa forma abre todo o universo, e um universo 

que não nos cabe exatamente desbravar, mas a ele se entregar totalmente”. 

Outra trama que nos sugere essa sensibilidade ao ver é “Valentin”, 

uma história baseada na vida do cineasta Alejandro Agresti, que em sua infância 

sofreu com a separação dos pais, num contexto de mudanças políticas, revoluções 

armadas e uma onda de antissemitismo na Argentina.  Valentin é um menino 

imaginativo, cujo maior sonho é ser uma criança “comum”, com uma família “de 

verdade”. Aos oito anos de idade ele é filho de pais separados e vive com sua avó, 

que perdeu o marido há pouco tempo. Valentin quer ser astronauta, brinca de faz de 

conta em sua casa e elabora foguetes com sucatas. No decorrer do filme, Valentin 

busca com autonomia interpretar e atuar em seu mundo, sendo capaz de mobilizar 

os adultos de seu entorno em favor de seu modo de ver e sentir a realidade. 

O cinema (e estes filmes em especial) nos coloca diante da infância de 

maneira muito singela, mas única, de forma que percebamos a riqueza dos detalhes 

e das características próprias desta fase. Fischer (2009, p. 98) nos acrescenta que 

“trata-se de uma criança como acontecimento, como abertura, como não 

necessidade de explicações ou conclusões”. 
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É interessante, a partir de filmes como esses oferecidos, pensar a 

formação docente, não como mais uma proposta concreta de trabalho, mas como 

uma sugestão de realizar um exercício de ser para si a fim de transformar a 

percepção cultural e estética. 

É nesse sentido que entendemos que as poucas produções que 

fogem das linguagens de dominação podem oferecer uma riqueza de narrativas que 

favoreçam a formação docente, uma vez que podem possibilitar que sujeitos se 

transformem em espectadores que vão em busca de novos horizontes. É fato que 

essas produções mobilizam em nós o pensamento crítico, pelo qual, não só nos 

subvertem à ordem e aos discursos vigentes, mas criam uma cultura de pensar em 

nós mesmos e nos empenham para o cuidado conosco e com outros. 

Como diz Fisher (2009, p. 101), “tarefa pela qual se torne possível, 

nesse jogo aberto, receber generosamente imagens e sons desestabilizadores de 

verdades que cada vez mais constrangem nossos modos de ser e de estar nesse 

mundo”. 
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5 UM BREVE HISTÓRICO DO CINEMA 

 

Para darmos início às discussões pertinentes a esta sessão, 

faremos uma breve, porém necessária, a nosso ver, retrospectiva da história do 

cinema. 

No ano de 1922 foi publicada uma versão original do movimento dos Knoks, 

que tinha como objetivo romper com a hegemonia estabelecida pelo cinema 

soviético, defendendo a concepção dos documentaristas russos, cujo foco principal 

era a utilização do cinema como expressão do real. Tal como nos acrescenta Duarte 

(2008), quando quando coloca que: “[...] Cinema-verdade no qual o olho da câmera, 

ao observar e retratar a realidade ampliaria o conhecimento objetivo da humanidade 

sobre o mundo e, desse modo, ajudaria a transformá-lo”. 

Dziga Vertov (1922), o maior representante do movimento dos 

knoks, defendia a ideia de que a câmera era um meio eficaz para se conhecer a 

verdade do mundo, além de revelar muito conhecimento para uma compreensão 

acirrada da realidade. “[...] Para ele, a câmera seria o olho aperfeiçoado que os 

homens não possuem. A câmera era um novo olho, uma nova máquina para 

entender melhor o mundo.” (VIEIRA, 2007, p. 77). 

Segundo Catelli, essa mesma perspectiva foi adotada e defendida 

por John Grierson, a partir da segunda década do século XX, na Inglaterra. Para ele, 

a solução para os problemas sociais de sua época seria a renovação do processo 

educacional para a qual era essencial o redirecionamento do olhar. Sendo assim, o 

papel a ser desempenhado na sociedade pelo filme documentário era: 

 

O olhar seria convertido pelas imagens, que mostrariam a realidade vivida 
pelos cidadãos ingleses, retratando o cotidiano daqueles que trabalham 
pela comunidade, que sacrificam suas satisfações pessoais em nome do 
bem comum. Desta forma, libertar-se-iam das sombras formadas por um 
sistema educacional ultrapassado e pela distância entre Estado e 
sociedade. (CATELLI, 2007, p. 61). 

 

Já nos primeiros anos do século XX, D. W. Griffith contribuiu para 

lançar as bases do cinema narrativo do outro lado do Atlântico. Por meio de uma 

perspectiva não menos pedagógica do que a do cinema documental europeu 

procurou revolucionar a arte de contar histórias através da imagem. Com isso, 

buscou. 
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[...] traduzir para o cinema aquela busca de coerência do espetáculo, 
própria a tradição teatral [de onde ele provinha], dar função dramática 
precisa às técnicas já conhecidas, transformar o close-up em canal de 
“subjetivação” das imagens, adensar a psicologia e ampliar o alcance da 
narrativa, não só no plano da continuidade das ações, mas também no 
plano da carga simbólica atribuída às imagens. (XAVIER, 2007, p. 41). 

 

Griffith era comprometido com o entretenimento e com a diversão, 

mas também tinha como objetivo a educação das massas por meio de um 

movimento de adaptação de textos literários, criando a estética do cinema narrativo. 

Desse modo, percebemos a grande influência do próprio meio 

cinematográfico para o entendimento do cinema como um instrumento 

intrinsecamente pedagógico, uma vez que, desde muito cedo, se acreditava ser 

capaz de interferir na educação das massas fora dos bancos escolares.  

Portanto, a relação entre educação e cinema nasce da utilização da 

produção cinematográfica para formar e instruir moralmente os cidadãos de vários 

países, incluindo o Brasil. 

A ideia de que o cinema poderia contribuir para a alfabetização das 

massas, proposta feita por educadores e gestores brasileiros não demoraram em 

aderir adeptos em âmbito nacional. Entre os anos de 1920 e 1930, os produtores de 

cinema no Brasil viram neste cenário uma oportunidade para consolidar a indústria 

cinematográfica no país.  

Em 1985, quando o cinematógrafo chegou ao Brasil, a imagem já 

era considerada um importante auxiliar na transmissão do conhecimento, como 

exemplo disso, a chamada “lanterna mágica”, que era um recurso didático bastante 

utilizado não só nas escolas, mas em quartéis do século XIX.  

Segundo Villela (2002), os docentes recebiam uma formação voltada 

ao uso de métodos educacionais em que a observação ao natural e através de 

representações visuais tornava-se cada vez mais importante para a definição dos 

métodos de aprendizagem. 

Passaram-se alguns anos, e em 1910, foi criada a primeira filmoteca 

brasileira de caráter científico e pedagógico, motivada por Roquette-Pinto, que 

pensava na utilização de filmes por um viés educativo.  

A filmoteca situava-se no Museu Nacional e foi enriquecida num 

primeiro momento pela variedade de filmes produzidos pelos cinematografistas 

brasileiros. O idealizador da filmoteca também contribui com grandes trabalhos. Um 
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destes foi o primeiro filme sobre os índios Nanbikuaras, cujo foi exibido em 1913 no 

salão de conferências da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

Porém, somente no ano de 1930 as instituições escolares brasileiras 

se apropriam verdadeiramente da cinematografia para alavancar os processos de 

ensino, buscando aproveitar os conteúdos dos filmes por meio de projeções em sala 

de aula. Para eles, o conteúdo dos filmes era uma grande preocupação por parte 

dos intelectuais brasileiros, pois estes exerciam grande influência sobre o público, e 

devido a esta influência, foram mobilizados alguns estudos para comprovar a 

eficiência do filme na instrução e na educação dos sujeitos, considerando o peso 

que os mesmos tinham na educação dos hábitos e comportamentos. 

Neste contexto, os educadores já comprometidos com a 

cinematografia educativa passaram a enxergar aí uma possibilidade de superar o 

analfabetismo no Brasil em um curto período de tempo. Em 1929, Afrânio Peixoto, 

publica um artigo trazendo em sua fala a importância do cinema como um recurso 

positivo para a transmissão do ensino por meio do favorecimento da comunicação 

entre as pessoas e das pessoas com o mundo. 

 

Pelo cinema os homens se podem comunicar, sem que saibam ler... Basta 
que vejam. No fundo do Mato Grosso ou de Goiás, uma fita exibe, mostra, 
informa, comunica, como se portam as urbanidades políticas de Paris, Nova 
Iorque, Melboume ou Rio de Janeiro, como livros, jornais, telegramas, 
cartas, jamais poderiam fazer. [...] Portanto, sem ênfase, o cinema pode e 
deve ser a pedagogia dos iletrados, dos analfabetos que apenas sabem ler, 
dos que sabendo ler não sabem pensar, obrigando as inteligências opacas, 
lerdas e preguiçosas a se revelarem, numa ginástica para compreender, e 
para acompanhar, e deduzir, e prolongar a fita que, por certo não tem 
comparação com nenhum dos outros precários e reduzidos e parciais e 
rudimentares meios de ensino. (PEIXOTO, 1929, p. 5). 

 

A partir dos esforços de educadores envolvidos com a 

cinematografia educativa, esta passou a fomentar as novas políticas públicas 

criadas para a educação nacional, o que contribui para os produtores brasileiros se 

firmarem no mercado, uma vez que o mesmo já vinha sendo dominado pelos 

estrangeiros. Sendo assim, em 1932, estes produtores se organizaram e criaram a 

Associação Cinematográfica dos Produtores Brasileiros (ACPB), por meio de um 

projeto de lei do Governo Provisório da época que isentava os impostos para a 

importação dos filmes educativos. 
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No governo de Getúlio Vargas o cinema estava entre as formas mais 

eficientes de instrução pública, tanto que o presidente considerava a fita 

cinematográfica como um recurso de “influência direta no raciocínio e na imaginação 

dos espectadores de qualquer classe social”. (VARGAS, 1938, p. 188). 

Para o chefe da nação da época, o recurso do cinema era 

interessante na medida em que as imagens oferecidas levavam as populações, e 

neste caso, principalmente, as mais carentes a amar o Brasil, ampliando sua 

confiança no destino da pátria, e para tal, não eram necessários esforços 

demasiados para compreensão de livros eruditos. Segundo Vargas (1938, p. 189): 

“Associando ao cinema, o rádio e o culto racional dos 
esportes, completará o governo um sistema articulado de educação mental, 
moral e higiênica, dotando o Brasil de seus instrumentos imprescindíveis à 
preparação de uma raça empreendedora, resistente e varonil.” 

Dessa forma, desde o início do século XX, muitos educadores e 

intelectuais brasileiros viram no cinema uma possibilidade de avançar a instrução 

pública no país, e com este objetivo, conseguiram afirmar vários projetos para a 

inserção da cultura cinematográfica. 

Importante dizer que um grande dilema para a concreta 

implementação do cinema nas escolas foi diferenciar a cinematografia científica da 

cinematografia educativa e consequentemente lutar para que a decisão sobre a 

classificação dos filmes entre bons e ruins deixasse de ser um problema da polícia e 

dos grandes políticos, para ser uma decisão dos educadores do Brasil. Para 

conseguir essa conquista, foi necessário um acordo com o Governo e com os 

interesses privados do mercado, ainda que seja importante lembrar que, para o 

grupo político, o cinema só interessava pela possibilidade de aliciamento e controle 

político das massas, em troca de “instrução pública”. 

Para que a cinematografia educativa se estabelecesse de fato em 

território nacional, foi preciso que um novo Instituto Nacional de Cinema Educativo 

(INCE) fosse criado, em parceria com o Ministério da Educação. 

Perante as questões colocadas acima, percebemos que desde o 

início a utilização do cinema na escola foi basicamente “instrumental”, especialmente 

nos projetos educacionais voltados para alfabetização das massas, e neste mesmo 

contexto, educadores, produtores de cinema e gestores públicos compartilharam 

desta ideia e difundiram a prática no decorrer do tempo. O que vemos hoje nas 
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escolas públicas, com relação às práticas do cinema, infelizmente, ainda é um 

reflexo do século passado. 

 

5.1 DA PEDAGOGIZAÇÃO DA IMAGEM À REEDUCAÇÃO DO OLHAR A PARTIR DO CINEMA 

 

A efetivação de políticas públicas voltadas para a aproximação entre 

educação e cinema não parece ter nos possibilitado, como educadores, romper com 

uma utilização do cinema reduzida a um uso instrumental. Duarte (2008, p. 69) 

entende como uso instrumental: 

 

[...] a exibição de filmes voltada exclusivamente voltada exclusivamente 
para o ensino de conteúdos curriculares, sem considerar a dimensão 
estética da obra, seu valor cultural e o lugar que tal obra ocupa na história 
do cinema. Ou seja, se tomamos os filmes apenas como um meio através 
do qual desejamos ensinar algo, sem levar em conta o valor deles, por si 
mesmos, estamos olhando através dos filmes e não para eles. Nesse caso, 
seguimos tornando-os apenas como “ilustrações luminosas” dos 
conhecimentos que consideramos válidos, escolarmente. 

 

Sendo assim, a superação deste modelo se faz necessária para que 

possamos oferecer às futuras gerações uma formação que favoreça o pensamento 

crítico na vivência em sociedade, compreendendo a importância da imagem e acima 

de tudo aprendendo a se posicionar diante das hegemonias estéticas e culturais que 

chegam para nós, por meio de padrões dominantes socialmente. 

Complementando essa ideia Teixeira e Lopes (2003) nos apontam 

que a intenção quanto à aproximação entre cinema e educação em nenhum 

momento se restringe à didatização ou à ilustração de conteúdos. Essa fala fica 

clara quando eles evidenciam que: 

 

Não estamos e não queremos concebê-lo e restringi-lo a um instrumento ou 
recurso didático escolar, tomando-o como estratégia de inovação 
pedagógica na educação e no ensino. Isso seria reduzi-lo por demais. Ao 
contrário, por si só, porque permite a experiência estética, porque fecunda e 
expressa dimensões de sensibilidade, das múltiplas linguagens e 
inventividades humanas, o cinema é importante para a educação e para a 
educação e para os educadores [...]. (p. 14). 

 

Duarte (2008) diferencia em seus escritos os termos “videófilos e 

cinéfilos”. Segundo a autora, enquanto o primeiro se refere a pessoas que estão em 

constante busca de informações sobre a história do cinema, sobre os atores, 
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diretores, roteiros, inspirações, entre outros elementos, os videófilos estão mais 

conectados com computadores e com outros meios de se conhecer um filme, porém, 

para, além disso, os videófilos possuem características muito próprias, que implicam 

no modo pelo qual avaliam a escolha de filmes. 

Para Caneline (2008), “[...] uma das diferenças que mais se nota 

entre cinéfilos e videófilos é que a relação destes com os filmes costuma dar-se num 

presente sem memória [...], ou seja, os videófilos se interessam em sua maioria por 

filmes mais recentes, por informações que os atualizem neste universo midiático, 

enquanto os cinéfilos se entregam de forma diferenciada para o mundo 

cinematográfico, buscando o entendimento dos movimentos estéticos, culturais e 

políticos que envolvem a trama. No entanto, se, como educadores, queremos criar 

estratégias para que as gerações mais jovens tenham a oportunidade de reeducar 

seus olhares a partir do cinema, é preciso que consideremos as diferentes maneiras 

de se conhecer e de se apropriar de filmes. 

Para Bergala (2002, p. 65), o papel da escola neste processo é 

propiciar aos jovens espectadores o contato com “bons” filmes, àqueles que fogem 

dos padrões hollywoodianos, que são reconhecidos por seus valores artísticos e 

culturais e que rompem com a cultura de filmes de fácil acesso, voltados para 

aqueles elaborados com roteiros mais críticos e reflexivos, etc. 

É importante salientar que não basta apenas ver filmes 

"considerados de qualidade”, é preciso que aprendamos a analisá-los e julgá-los. 

Bergala (2002) faz uma crítica à “pedagogia” da análise crítica, feita por alguns 

países da Europa, que consiste basicamente em três fases: 1) “analisa-se um plano 

ou uma sequência; 2) julga-se o filme a partir dessa análise; 3) constitui-se assim, 

progressivamente um julgamento fundado na análise”, e conclui: 

 

É evidente que as coisas não acontecem jamais assim: é o gosto 
constituído pela visualização de numerosos filmes e pelas análises que os 
acompanham que funda, pouco a pouco, o julgamento que poderá ser 
pontualmente adotado acerca de tal ou qual filme. É o julgamento do filme, 
tal como nós o percebemos, globalmente, durante a projeção, que permite 
ver a analisar a grandeza, a mediocridade e a abjeção de um plano ou de 
uma sequência. (BERGALA, 2002, p. 24). 

 

Nesta perspectiva, cabe a reflexão de como poderíamos inserir nas 

escolas filmes que despertem um olhar crítico dos alunos, sem que de alguma forma 

ditemos aquilo que queremos que eles vejam. Para Bergala (2002), em primeiro 
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lugar, é preciso favorecer, através de políticas públicas, o acesso a filmes 

reconhecidos como de qualidade reconhecida, evidenciando questões de imagem, 

diversidade estética, geográfica e cultural. Isso só será possível por meio do contato 

permanente com salas de projeção e com obras cinematográficas que apontem para 

uma reeducação do olhar. 

Para Sorlin (1992, p. 47), um filme de qualidade é uma provocação à 

inteligência do espectador, pois desperta prazer e emoção, “impondo ao espectador 

a convicção de que seria possível, e mesmo urgente, não se prender às impressões 

mais imediatas e estabelecer uma relação mais densa com a obra”. Dessa forma, o 

autor complementa dizendo que para que o espectador se aproprie verdadeiramente 

da obra, é necessário “retomá-la, modificando-a, submetendo-a às suas perguntas, 

transformando-a em um material sobre o qual ele possa exercer sua capacidade 

inventiva”, afirmando que para que este movimento seja concreto é preciso adquirir 

conhecimentos específicos, que permitam a transformação/construção de 

sensibilidade para um julgamento estético, o qual poderá ser expresso através de 

palavras e conceitos próprios do meio cinematográfico. 

Cinefilia, que consiste no amor apaixonado pela arte 

cinematográfica, é decorrente do íntimo contato com essa arte e construída ao longo 

do tempo, por meio do envolvimento com tramas que possibilitem um olhar 

diferenciado estética e culturalmente para as obras. Para isso, é através da prática 

que esta intimidade pode vir à tona, tendo em vista que as trocas de conhecimentos 

entre aprendizes e experientes são fundamentais até porque a arte vive em 

constante transformação e concomitantemente os conhecimentos relativos a ela. 

Neste sentido, Duarte (2008, p. 76), nos aponta que: 

“Isso é o que se espera, em última instância, de projetos 
que aproximam educação e cinema, dentro e fora da escola. Essa é a 
contribuição que pensamos que a educação pode dar à formação de jovens 
espectadores, sejam eles cinéfilos ou videófilos.” 

Dessa forma, considerando a fala de Duarte (2008), no que diz 

respeito à aproximação entre cinema e educação, podemos refletir com base nos 

escritos de Napolitano (2003), que afirma que a partir de constatada a necessidade 

de inserir o cinema na escola como uma forma de transformação individual e social, 

o professor precisa atentar para a realidade do mundo fora dos muros da escola; 

lembrando que os alunos têm acesso fora da escola, não só ao cinema, mas a um 



39 
 

 

enorme leque de informações através de outros recursos audiovisuais como TV, 

internet, videogames, jornais, enfim, dos meios de comunicação de massa em geral; 

recursos esses que se não forem incorporados pela escola, esta não terá 

possibilidade de intervir significativamente na formação de sujeitos críticos.  

Segundo Napolitano (2003), o professor necessita cumprir seu papel 

de mediador e tornar o aluno um espectador mais exigente e crítico. 

Contudo, um dos grandes desafios da escola está em lançar mão da 

fragmentação e simplificação dos conteúdos através do cinema, para adentrar a 

uma dimensão onde a arte cinematográfica seja vista como legítima produção da 

cultura. E como tal, sua inserção no currículo escolar nos parece relevante se a 

considerarmos como um importante instrumento de conhecimento da história das 

sociedades e dos sujeitos. Além disso, contribui significativamente na formação 

estético-educacional, sem restrições ou contra indicações. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a trazer considerações acerca da formação 

estética e cultural do docente, colocando em evidência questões as quais o cinema 

pode contribuir para que estas sejam experienciadas por meio tanto do acesso a 

obras audiovisuais como no contato com o outro, com a imagem e com o leque de 

possibilidades que estes recursos oferecem. 

Pensar na formação estética e cultural do professor neste contexto 

permitiu-nos um olhar mais atento para estas questões, tendo em vista que a 

reeducação do olhar do indivíduo, em particular do docente, se faz indispensável 

para que o exercício proposto aqui, por meio da “entrega” às imagens, aos sons e às 

narrativas que fogem dos padrões convencionais muitas vezes hollywoodianos, 

sejam vivenciados cotidianamente, contemplando de forma significativa as relações 

que estabelecemos socialmente. 

Desse modo, uma possibilidade de intervenção para esta realidade 

seria um trabalho integrado entre universidades brasileiras, em particular em cursos 

de Licenciatura que incidem diretamente na formação de professores, a fim de 

estimular os futuros docentes a construírem essa sensibilidade no olhar.  

Um possível caminho a nosso ver é o cinema, como citado acima, 

que, se cuidadosamente abordado, poderá, através de uma linguagem muito 

própria, influenciar de forma positiva o desenvolvimento da formação estética e 

cultural do sujeito. 

Interessante apontar aqui, também, que o cinema é entendido neste 

estudo não como um instrumento restritamente pedagógico, nem como mais um 

recurso para ilustrar os conteúdos em sala de aula, mas, pelo contrário, como uma 

possibilidade de se pensar a formação estética e cultural dos indivíduos, motivando 

nestes o apreço por novas narrativas, por outros meios de construir conhecimentos, 

como um possível canal de descobertas, de novos horizontes, um caminho 

alternativo para se pensar em questões da própria existência, que garanta, dessa 

forma, qualidade para a educação deste país. 

Arendt (2002, p. 247) nos coloca que: 
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A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante 
para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da 
ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos 
jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas 
crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a 
seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade 
de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em 
vez disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. 

 

Eis que ressaltamos a relevância da educação para o processo de 

humanização do sujeito, considerando que esse processo pode intervir na sociedade 

através de uma conscientização despertada por meio de práticas sociais que 

libertem o sujeito dos processos de aprisionamento nos quais muitas vezes se 

encontra. Práticas que o cinema e a educação juntas podem promover. 

Não podemos deixar de salientar nossa concepção de que a 

Educação transforma, renova e possibilita que o mundo seja reconstruído e 

reinventado de forma inovadora. 
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