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RESUMO 
 

 
 

O presente trabalho que tem como tema “Cinema: uma experiência a ser vivida na 
escola?” busca investigar particularmente as relações possíveis entre cinema e 
educação, bem como quais as implicações desta relação na prática docente. Na 
elaboração do mesmo, foram utilizadas como embasamento teórico de autores como 
Lopes (2013), Duarte (2002), entre outros. Primeiramente foi apresentado um breve 
contexto histórico do cinema na educação, em seguida, foi abordada a linguagem do 
cinema no contexto escolar e finalmente nos ativemos ao cinema como uma prática 
que pode ser experimentada e vivenciada na escola, enquanto um instrumento 
educativo com forte potencial pedagógico. Metodologicamente, através de uma 
pesquisa de campo envolvendo aplicação de um questionário para 11 professores de 
Ensino Médio de uma Escola Pública da cidade de Arapongas – Pr, buscou-se 
conhecer o trabalho destes profissionais em suas práticas e concepções diante  
deste  objeto.  Como resultado deste estudo, observamos a necessidade de um 
trabalho sistematizado de profissionais comprometidos em mudar os paradigmas 
instituídos e ir além do senso comum. Em virtude dessas considerações, almeja-se, 
mediante a perspectiva deste estudo, que possa reconhecer e ampliar a entrada e 
permanência do cinema como instrumento educativo no contexto escolar, além de 
colaborar com outros estudos que pensam e o abordam como objeto de estudo, 
pesquisa e conhecimento no campo da Educação. 
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ABSTRACT 
 

 
 

This work has the theme "Cinema: an experience to be lived in school" search particularly 
investigate the possible relationship between cinema and education, as well as the 
implications of this relationship in the teaching practice. In preparation thereof, it was 
used as the theoretical basis of authors such as Lopes (2013), Duarte (2002), among 
others. It was first presented a brief history of cinema context in education, then the 
language of cinema has been addressed in the school context and finally in activate 
Open to the cinema as a practice that can be experienced and experienced in school as 
an educational tool with strong teaching potential . Methodologically through a field 
research involving application of a questionnaire to 11 secondary school teachers of a 
public school in the city of Arapongas - Pr, sought to know the work of these professionals 
in their practices and views on this subject. As a result of this study, we observed the 
need for a systematic work of professionals committed to changing the established 
paradigms and go beyond common sense. Because of these considerations, we aimed 
to, through the perspective of this study, which can recognize and expand the entry and 
stay of cinema as an educational tool in schools, as well as collaborating with other 
studies that think and discuss how the object of study, research and knowledge in the 
field of education. 
 
Key words: Cinema. Education. School.
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

Ao passar dos anos, no decorrer das diversas disciplinas no 

curso de Pedagogia, muito se falou sobre a necessidade em formarmos alunos 

críticos, para torná-los um cidadão pensante, reflexivo, crítico e conhecedor de 

culturas. 
 

Pensando nisso, nossa opção em abordarmos a linguagem do 

cinema enquanto instrumento que reproduz imagens da realidade ou que cria 

imagens que levam à reflexão e abstração dessa mesma realidade, se justifica 

pelo fato de que o cinema, para nós, se constitui em elemento de formação que 

aproxima o ser humano às complexidades do mundo. 

Acreditamos que o cinema pode, em instituições educativas, 

provocar e desestabilizar dimensões humanas negligenciadas pelo processo 

educativo. 
 

Tal como Larrosa  et al  (2013) , acreditamos que o  cinema 

permite àqueles que o experimentam o exercício de alteridade, a aproximação 

ao conhecimento de paisagens, culturas e costumes de outros países e épocas, 

assim  como  permite um  melhor  e  mais  profundo  conhecimento  sobre  nós 

mesmos. 
 

A iniciativa de desenvolver este estudo surgiu porque 

acreditamos no potencial pedagógico e transformador do cinema em contextos 

educativos, na medida em que pode produzir a intensificação de experiências 

com a imagem e o mundo. Como pesquisadores, espectadores e apreciadores 

do cinema, acreditamos em seu valor pedagógico no contexto escolar. 

Nesse sentido, refletimos o cinema como forte e rico instrumento 

de  caráter pedagógico a ser abordado na sala de aula, visto ser possível 

percebermos hoje sua valorização no universo escolar. 

Sabemos que com o avanço das tecnologias, assistir a um filme 

hoje se tornou uma prática usual em quase todas as classes sociais. Observamos 

que são raras atualmente as escolas que não possuem um televisor e um aparelho 

de DVD. Todavia, ainda que o cinema seja valorizado por muitos, não nos parece 

visto pelos meios educacionais como fonte de conhecimento. 

Essa foi a inquietação que motivou esta pesquisa sobre o tema 
 

“Cinema: uma experiência a ser vivida na escola?”.
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Investigar se é possível vivenciar esta prática na escola e se 

ocorre o uso do cinema na escola. Assim, colocamos como problema a ser 

investigado as seguintes perguntas: O cinema vem sendo abordado por 

professores no contexto escolar? Se sim, como efetivam tal experiência? 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é investigar sobre as 

relações possíveis entre o cinema e a educação, bem como quais são as 

implicações  desta  relação  na  prática  docente.  Para atingirmos tal  objetivo, 

buscamos caracterizar conceitos de cinema, a linguagem cinematográfica e 

alguns elementos que podem representar o cinema na sala de aula. 

A metodologia deste trabalho contemplou a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo, visando aspectos qualitativos, sustentando- 

se em fontes como livros e artigos. Após um levantamento de fontes e referências 

científicas, foi feita a apresentação e discussão dos dados coletados 

empiricamente, buscando compreender, interpretar e explicitar as concepções 

dos professores investigados, no sentido de verificar se correspondiam à 

pergunta problema norteadora deste estudo. 

Enquanto atividade científica, partimos da premissa de que o 

processo de revisão bibliográfica é capaz de, assim como afirma Gil (2002), abrir 

um caminho exploratório fazendo com que exista uma maior familiaridade com 

o objeto de pesquisa, possibilidade de aprimoramento de ideias e, ainda, a 

descoberta de novas percepções e interpretações do objeto de pesquisa. 

Este trabalho buscou, particularmente, fundamentação nas 

pesquisas de Lopes (2013), Duarte (2002) , entre outros. Estes autores têm em 

comum estudos que abordam a relação entre cinema e educação. 

A partir deles, compreendemos que o explanar sobre 

aproximações entre o cinema e a educação permitiu-nos a percepção de que 

para que estas aconteçam, efetivamente, fatores multidimensionais necessitam 

estar presentes. A começar pela nossa crença acerca da potencialidade do 

cinema enquanto instrumento pedagógico, formador, capaz de formar 

conhecimentos, educar e integrar as atividades de sala de aula, a nosso ver, é 

imprescindível que a instituição escolar possa se apropriar do cinema e pensá- 

lo em seu caráter educativo, sistematizando sua presença no sentido reconhecê- 

lo  como  importante  instrumento  para  a  educação.  Para  isso, partimos  da
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premissa  de  que  o  cinema  pode  tornar  -  se  um  forte  aliado  em  projetos 
 

educacionais. 
 

Em vista disso, no capítulo primeiro fora apresentado um breve 

contexto histórico do cinema na educação e diferentes conceitos de cinema, para 

permitir uma compreensão inicial acerca das relações possíveis entre cinema e 

educação. 
 

No capítulo dois abordamos a linguagem do cinema no contexto 

escolar, subdividido-o em duas partes: a primeira voltou - se à especificidade da 

linguagem do cinema, enquanto a segunda referiu-se à utilização da linguagem 

cinematográfica na sala de aula. 

 

Apresentamos no terceiro capítulo a busca de uma aproximação 

entre os conceitos teóricos e os dados empíricos coletados, mediante os dados 

obtidos junto à investigação desenvolvida em uma Escola Pública, envolvendo 

onze professores do Ensino Médio. 

No quarto capítulo buscamos nos assentar  sobre  o  cinema 

enquanto instrumento pedagógico capaz de potencializar inúmeras experiências, 

no sentido de ser amplamente analisado, discutido, relacionado e explorado no 

contexto escolar. Incluímos neste tópico sugestões de recursos para que essa 

abordagem possa ser incluída de modo reflexivo e crítico na prática do professor.
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1 CINEMA 
 
 

De acordo com Arnheim (1957), o cinema desde sua origem, 

assemelha-se à pintura, à música, à literatura e à dança, pois é um meio de 

expressão que pode conduzir a resultados artísticos. É o resultado de um 

encontro histórico entre teatro, música, pintura, fotografia e diversos 

procedimentos técnicos, podendo ser utilizado nas mais variadas formas, pois é, 

entre outros adjetivos, uma produção interativa, educativa, formativa, reflexiva. 

Diante dessas possibilidades advindas do cinema, nos 

perguntamos, em nosso estudo: de que modo o cinema pode estar relacionado 

a educação? De que modo podemos educar um sujeito pelo cinema no processo 

escolar? Os profissionais da educação buscam informações a respeito do 

cinema para aprimorarem sua prática pedagógica a fim de formar seus alunos? 

Partindo de questões como estas, dedicamos este capítulo para 

a reflexão sobre alguns conceitos de cinema para, em seguida, estabelecermos 

possíveis relações com a educação. 

 

1.1 CONCEITOS DE CINEMA 
 

 

O cinema, desde sua criação, caracteriza-se como uma série de 

fotografias em sequência, projetadas em uma velocidade de décimos de 

segundo, que dão a sensação de movimento e exercem uma sensação ao 

espectador muito particular e subjetiva, pois cada sujeito se vê e se percebe 

diante de uma película de um modo peculiar. 

Foi no final do século XIX, em 1895, na França, que os irmãos 

Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. Na primeira metade deste século 

a fotografia já havia sido  inventada  por Louis-Jacques Daguerre  e  Joseph 

Nicéphore Niepce, possibilitando esta criação revolucionária no mundo das 

artes. 
 

O cinema surgiu como uma linguagem, apresentando diversas 

histórias fictícias, incapazes de reproduzir legenda e som, pois em sua criação 

havia somente imagem e movimento. 

Com isso, o cinema veio provocar diferentes sensações, tais 

como medo, raiva, alegria, tristeza, euforia, angústia e melancolia. Como destaca 

Tomaim (2006),
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Se a fotografia e a pintura já nos encantavam por capturar o 
movimento em um instante, o cinema nos fascinava por ser 
capaz de oferecer ao delírio de nossa sensibilidade o balançar 
dos arbustos pelo vento de outono, ou seja, se a invenção dos 
Lumière nos trouxe alguma novidade, esta foi o movimento das 
coisas [...]. Assim, o movimento do cinema foi o responsável por 
instaurar definitivamente a ‘impressão de realidade’, que diante 
da tela ocorre por um fenômeno de participação, participação 
esta que é ao mesmo tempo afetiva e perceptiva (p. 41). 

 
Visto nesta perspectiva, pudemos perceber o cinema como uma 

tecnologia produtora de imagem e de simulação do mundo dinâmica, e como tal, 

passível a inúmeras mudanças no decorrer do tempo. 

 
Nessa direção, historicamente, particularmente na década de 

 

1920, surge o cinema narrativo, que confere som às imagens, trazendo 

sentimentos e emoções através de atores. 

 
E assim, o cinema veio escrevendo sua história, primeiro com os 

irmãos Lumière, com o cinema como documentário – visto que filmavam o que 

lhes era mais significativo naquele período - depois com George Méliès, com a 

ficção – o qual desenvolveu o filme francês “Le Voyage dans la lune”, 

considerado o primeiro filme a utilizar técnicas inovadoras de animação e efeitos 

especiais - ; em seguida, com Mary e Muybridge, com a ciência e a cinética 

(estudo do movimento) - através de fotografias e objetos artísticos dotados de 

movimento - ; com Charles Chaplin, o cinema mudo – notabilizado pelo uso de 

mímica e comédia -; com Godard, um dos principais nomes da Nouvelle Vague 

– que cria uma nova estética de cinema, na França, representada por jovens 

críticos -, e por fim, com a introdução da cor como elemento expressivo na 

produção cinematográfica e inserções de palavras e músicas sobrepostas a 

imagens desconstruídas na tela; dentre outros grandes cineastas, como Pier 

Paolo Pasoline, Gene Kelly e Standey Donen, que marcaram a cinematografia 

mundial com seus avanços e estudos, tanto a cinematografia clássica quanto a 

moderna, até a época atual. 

 
Assim foi, que o cinema conquistou seu público inicialmente 

através da curiosidade em saber como as imagens tinham movimento, como 

seria possível dar vida às imagens. Até ali, muitos pensavam que o cinema era
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feito de truques. Posteriormente veio o cinema com som, deixando de existir o 

chamado “explicador”, que inúmeras vezes permanecia ao lado da tela e sua 

função era de relatar o que acontecia durante as cenas. 

 
Com o passar do tempo, o cinema foi sendo aprimorado e 

passou a ser cortado em cenas, surgindo então o nascimento da edição. 

Juntamente com a edição, nasceu uma nova linguagem e o filme passou a ser 

visto e ouvido sem esforços. 

 
Nas palavras de Ismail Xavier (2008), o cinema é: 

 
 

[...] Arte e, portanto, parente de todas as outras, acrescida de 
uma proclamação de seu estatuto inaugural: por razões técnicas 
ou sociais, o cinema reivindica mais potência para si, na 
comparação com as outras Artes, e passa a abrigar todas as 
metáforas que sugerem que é pintura e algo a mais, música e 
algo a mais, etc... Como princípio geral, esse “algo a mais” é o 
movimento, não como evidência de imagens moventes na tela ou 
como som que é sempre um dinamismo, mas como um princípio 
ontológico que permite afirmar que o cinema é forma do tempo, 

que os filmes pensam, etc. (p. 18) 
 

No entendimento deste teórico, o cinema é considerado arte, 

pois se assemelha com as outras artes, como a pintura e a música. Para ele, o 

movimento em que é dado no cinema não pode ser considerado apenas como 

uma sequência de imagens, mas entendido no seu “algo a mais”. Nesse sentido, 

entende o cinema como a forma do tempo estabelecido, a técnica utilizada, a luz 

e a ausência de cor, a delimitação da imagem e a distância do objeto, a ausência 

da continuidade espaço-tempo, a ausência do mundo invisível dos sentidos. 

Partindo dessa afirmação do cinema como arte, nos parece 

possível viabilizar a aquisição de conhecimentos que possibilitem ao educando 

a percepção, a leitura e a interpretação de signos verbais e não-verbais, 

presentes na arte e em suas diferentes áreas, visto que através do cinema, se é 

possível identificar desde a identidade e a herança de uma cultura, até 

características de sua diversidade. 

Dito isso, podemos dizer que o cinema enquanto imagem é uma 

mistura de pensamento e palavra e que para enriquecer e envolver o espectador 

faz uso de quatro elementos, sendo eles: imagens, sons, palavras e músicas.



18  
 

 

Esses elementos têm a função de trazer para a realidade apresentada o papel 

que o realizador lhe dará. 

 
 

1.2 CINEMA E ESCOLA: DIÁLOGOS ENTREABERTOS 
 

 
 

De acordo com Straubhaar e Larose (2004): 
 

 

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

 

 
Consideramos que o cinema possui em sua totalidade a arte de 

envolver o espectador por inteiro. Por isso, concordamos com Almeida (2004), 

quando afirma que : 

 

O cinema não é só matéria para fruição e a inteligência das 
emoções; ele é também matéria para a inteligência do 
conhecimento e para a educação, não como recurso para a 
explicitação demonstração e afirmação de ideias, ou negação 
destas, mas como produto de cultura que pode ser visto, 
interpretado em seus múltiplos significados. (p. 32) 

 
Nessa concepção, entendemos que o cinema não é destinado 

apenas ao lazer ou ao entretenimento, podendo potencializar a aprendizagem. 

Segundo Ferreira (2009), um filme é produzido como um objeto de arte ou de 

negócio e não propriamente de educação, nesse sentido, nós, espectadores, 

professores, é que podemos lhe atribuir significados de caráter educativo. 

É dessa premissa que compreendemos o cinema como passível 

de ser vivenciado e abordado na escola. 

Sabe-se que ao fazer e conhecer arte, um aluno percorre os 

trajetos da aprendizagem que proporcionam conhecimentos específicos sobre 

sua  relação  com o mundo. Tal  percepção  possibilita  leituras da  realidade, 

permitindo uma reflexão mais ampla a respeito da sociedade em que o sujeito 

está inserido e de outras com as quais ele estabelece relações. 

Tendo  em  vista  tal  pressuposto,  Giroux  e  McLaren  (1995) 
 

afirmam que:
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Existe pedagogia em qualquer lugar em que conhecimento é 
produzido, em qualquer lugar que existe a possibilidade  de 
traduzir a experiência e construir verdades, mesmo que essas 
verdades pareçam irremediavelmente redundantes, superficiais 
e próximas ao lugar comum. (p. 144 apud SOUZA, 1995, p. 1) 

 

Logo, trazer o cinema para a sala de aula pode 

pedagogicamente se transformar em um diferencial na escola, na medida em 

que pode enriquecer não somente o aluno como ser social, transformando-se 

em uma rica fonte de conhecimento cultural. 

De acordo com Lopes (2013), educar pelo cinema no processo 

escolar é ensinar a ver diferente. É educar o olhar. É decifrar os enigmas da 

modernidade na moldura do espaço imagético. Para o autor, o professor faz este 

exercício quando se desafia a estimular um pensar diferente, quando apresenta 

o cinema como elemento para a construção do conhecimento e oportuniza o 

conhecimento de outras culturas, contribuindo para o desenvolvimento do senso 

crítico, com atitudes as mais conscientes possíveis. 

Quando o cinema em sala de aula é percebido desta forma pelo 

professor, o aluno pode deixar de ser passivo e começar a construir seu próprio 

pensamento. Após assistir um filme, conseguirá dialogar e tornar-se mais crítico 

em suas reflexões. 

Para Xavier (2008 p.14) “um cinema que educa é aquele que 

(nos) faz pensar – e que (nos) faz pensar não somente sobre o cinema em si 

mesmo, mas, igualmente, sobre as mais variadas experiências e questões que 

ele coloca em foco.” 

 

Nessa perspectiva, para se pensar o cinema na sala de aula, 

caberia olhar um filme com reflexão e discussão, oportunizando-lhe relações com 

leituras. Caberia, nesse sentido, transformá-lo em produção de conhecimento no 

processo educativo. 

Para Lopes (2013), 
 

Pensar o cinema como forma artística que se apresenta ao 
expectador como real; que este seja o ponto de partida para uma 
reflexão crítica sobre questões políticas, filosóficas, sociológicas, 
antropológicas e educacionais. Despertar o interesse pelo estudo, 
auxiliando a formação de agentes multiplicadores do pensamento 
crítico. ( p. 6)
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Desta maneira, o cinema pode apresentar-se na educação não 

restrito a um caráter instrumental voltado exclusivamente para o ensino de 

conteúdos curriculares, mas como arte, que concilia todas as outras artes, 

aprimorando o raciocínio e desenvolvendo um olhar crítico sobre o cinema. 

Para Napolitano (2003), 
 

trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois 
o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os 
valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra 
de arte. (p.11) 

 
Segundo Loureiro (2006), 

 

 

A produção fílmica não se reduz a uma nova tecnologia, 
supostamente neutra a ser manuseada pelas educadoras e 
educadores no trabalho pedagógico. Mais do que um mero 
suporte técnico-instrumental para se atingir objetivos 
pedagógicos, os filmes são uma fonte de formação humana, pois 
estão repletos de crenças, valores, comportamentos éticos e 
estéticos constitutivos da vida social. ( p.20). 

 
 

Nessa forma de ver, a escola pode apresentar filmes como obras 

de arte e de cultura, oferecendo aos alunos diferentes referências de 

conhecimento, as quais lhes poderão proporcionar uma visão integral do cinema 

enquanto mídia educativa. 

Na medida em que o cinema for presente em todas as classes 

sociais, um filme na sala de aula pode transformar-se em base para a superação 

da exclusão presente nas classes sociais, desde que suas interpretações 

promovam ao aluno-espectador diferentes leituras de seu próprio universo.
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2 A LINGUAGEM DO CINEMA COMO PRÁTICA ESCOLAR 
 
 
 

2.1 A LINGUAGEM DO CINEMA 
 

 
 

O cinema criou sua própria linguagem e tornou-se a arte do 

século XX. Desde a sua criação, o cinema tem se mostrado capaz de avançar 

tecnologicamente através dos tempos. A busca pela imagem, sons, sequência, 

unidades-filmes, movimentos de objetos, corpos em ação de expressão e 

encenação, enquadramento e luz, projeção dos sólidos sobre uma superfície 

plana, redução de profundidade, entre outros aspectos, fazem do cinema uma 

arte  concreta,  percebida  em  cada  detalhe,  estando  sempre  à  procura  da 

inovação. 
 

Segundo Aumont (2008, p. 23), “do cinematógrafo ao cinema, o 

que se atualiza é, portanto, a passagem de uma técnica a uma arte moderna, 

imediata e inteiramente moderna”. Dos fatos que foram surgindo através do 

tempo, é importante ressaltar que, desde a criação do cinematógrafo, em 1895, 

o cinema não parou mais. 

De acordo com Carrière (1995), através da efervescente técnica 

e linguagem utilizada no cinema, se permitiu influenciar além das outras artes, 

aquilo que somos e temos, pois 

 
 

[...] o cinema desempenhou um papel insubstituível na 
exploração de associações. Em primeiro lugar, porque vive 
exclusivamente de associações: entre imagens, emoções, 
personagens. Mas também porque sua técnica e sua linguagem 
particulares permitiram que ele empreendesse notáveis viagens 
exploratórias, as quais, sem que nós a percebêssemos, 
influenciaram todas as artes próximas, talvez até mesmo nossa 
conduta pessoal. (p. 34) 

 

 
 

É partindo de afirmações como esta que a linguagem 

cinematográfica se constitui como elemento essencial na formação de um 

educador, pois sua intencionalidade é provocar novas formas de sensibilidade e 

percepção humana. 

Portanto, a linguagem cinematográfica pode auxiliar na 

construção e reconstrução de um olhar na formação profissional e pessoal
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daquele que se vê incorporado ao universo cinematográfico. Por esse motivo, 

sua prática constante pode resultar em conhecimento. 

 

2. 2 CINEMA X PROFESSORES - A UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA NA 

SALA DE AULA 

 
 

De acordo com a literatura, pudemos perceber que entre os 

autores consultados, para este estudo, entre os quais podemos citar Duarte 

(2002) e Coutinho (2009), todo professor pode familiarizar-se com experiências 

cinematográficas, especialmente por tratar-se de um artefato contemporâneo 

capaz de  superar a  tendência meramente  ilustrativa.  Nessa  perspectiva,  o 

cinema pode ser utilizado como experiência para questionamento e reconstrução 

da realidade e não deve ser também visto como algo que substitua o professor, 

mas um conhecimento que traga reflexão, sentimento e criticidade. 

Almeida (2009, p. 46) destaca a real função do filme na 

educação, quando diz que “o ato de assistir a um filme nos coloca numa situação 

de abertura e fechamento afetivo e emocional, constante e simultânea.” Para o 

autor, por mais que a história não seja real, a todo instante o filme tem o poder 

de entrar em nós através de gestos, reações, tristezas, alegrias, entre vários 

outros sentimentos e emoções. 

Ainda segundo o autor, é preciso estar atento aos detalhes para 

percebermos melhor como é a linguagem do cinema. Para tanto, conhecer a 

linguagem do cinema significa analisar como um filme foi idealizado, filmado, 

seus diferentes planos, as luzes e seus efeitos, como foi editado, sua gramática 

visual. 
 

Como relata Almeida (2009, p.44) “o cinema capta o real e o 

devolve aos olhos do espectador como real transfigurado por uma nova 

linguagem, que poderíamos chamar de linguagem do real”. 

É nessa direção que a linguagem audiovisual atua em um modo 

que predomina espaço e tempo, locação e deslocamento, passado, presente e 

futuro em permanente transformação. Dessa forma, a linguagem do cinema está 

relacionada à maneira como cada pessoa faz a leitura de sua vivência, sua 

interpretação do real e o irreal, verdadeiro, correto ou ético em relação ao 

contexto vivido no período.
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Duarte e Alegria (2008) nos chamam a atenção sobre o cinema 

utilizado na escola, em seu caráter fortemente instrumental, quando afirmam que 

 
 

Entendemos como “uso instrumental” a exibição de filmes 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 tomando-os apenas como “ilustrações 
luminosas” dos conhecimentos que consideramos válidos, 
escolarmente. (p. 69) 

 
Essa forma de conceber o cinema na sala de aula sendo de uso 

instrumental, não nos parece enriquecer o olhar sobre a educação e sobre o 

processo escolar, na medida em que, com efeito, com um caráter meramente 

ilustrativo, em um papel secundário, não permite uma apropriação intencional, 

com o uso de uma linguagem sintetizante, capaz de promover uma mensagem 

significativa e envolvente. 

 
A intencionalidade didática, nestes termos,  não  nos  parece 

incluir o cinema na escola como um elemento de aprimoramento cultural e 

intelectual dos alunos, uma vez que educar pelo cinema ou utilizá-lo no processo 

escolar significa ensinar a ver diferente, significa educar o olhar dos alunos no 

sentido de permitir que transformem-se de espectadores passivos para 

espectadores críticos. 

 
Tendo em vista estes apontamentos, acreditamos, sustentado 

pelos autores em questão, que o cinema necessita de uma metodologia ser 

devidamente abordada  na  sala  de aula. Aplicá-lo no processo educacional 

significa pensá-lo como meio de reflexão e, para tanto, se faz necessário inseri- 

lo no processo educacional, visto tratar-se de uma instrumento de comunicação 

predominantemente presente e significativo da cultura contemporânea e detentor 

de uma multiplicidade de linguagens. 

 
Segundo Canclini (2008) “[...] se quisermos criar estratégias para 

a educação do olhar dos mais jovens precisamos compreendê-la melhor, sem 

preconceitos ou pré-julgamentos. (p. 70)
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Portanto, nos parece necessário levar as novas gerações a 

aprender a apreciar a arte cinematográfica, criar meios e condições para que o 

aluno possa descobrir gradualmente as características oriundas do cinema. Para 

tanto, nos parece importante oferecer aos alunos o acesso permanente a salas 

de  projeção, exibir obras de  qualidade  e garantir diversidades  para  serem 

exploradas. 
 

De acordo com Duarte e Alegria (2008), 
 

A cinefilia, amor apaixonado pela arte cinematográfica, é fruto 
do conhecimento e da intimidade com essa arte (visto que não 
se pode amar o que não se conhece) e é construída ao longo de 
muitos anos de fruição, contato e envolvimento com filmes. 
Cinéfilos aprendem a apreciar filmes e a desenvolver critérios de 
julgamento na companhia de quem já aprecia cinema, 
transitando por ambientes em que essa prática é estimulada e 
valorizada. Como aprendizes de espectador foram conduzidos 
para dentro do universo cinematográfico por espectadores que já 
haviam desenvolvido sua própria “filia”, e podiam compartilhar 
conhecimentos construídos na experiência com  aquela  arte. 
Conhecimentos que são, permanentemente, atualizados por 
cada nova geração de recém-chegados, pois se transformam na 
medida mesma da transformação sofrida pela arte. Isso é o que 
se  espera, em última instância, de projetos que aproximam 
educação e cinema, dentro e fora da escola. Essa a contribuição 
que pensamos que a educação pode dar à formação de jovens 
espectadores, sejam eles cinéfilos ou videófilos. (p. 76) 

 
 

Em vista dessas questões, percebemos a complexidade do 

cinema na sala de aula e, portanto, de sua presença no contexto escolar. Nos 

parece ímpar a reflexão de Carmo (2003) quando afirma que 

 
 

o cinema na escola necessita de uma teoria consistente e 
aplicável. E que a tarefa de exibir filmes na escola, modificando 
a prática pedagógica do ensino e da aprendizagem, é um fato em 
processo e uma tarefa coletiva de educadores de todas as áreas 
de conhecimento (pag 4). 

 

 

Ao abordar a linguagem cinematográfica, entendo-a como 

espetáculo, Coutinho (2009) afirma ser o cinema “tudo o que chama a atenção, 

atrai e prende o olhar, senão”, para esta autora, “não é cinema, na sua mais pura 

acepção”, p. 03).
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3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 
 

Sentindo a  necessidade  de  conciliar conceitos teóricos com 

dados empíricos, optamos por investigar em uma escola como esta prática vem 

sendo percebida. Para tanto, foi aplicado um questionário com onze professores 

de Ensino Médio de uma Escola Pública Estadual, situada na cidade de 

Arapongas – Pr. 

 
 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

 
 

As questões tiveram como objetivo referenciar a prática docente 

no contexto escolar em relação ao cinema. 

O referido questionário  conteve cinco questões abertas (ver 

apêndice 1). A opção pelo questionário se deu em razão de entendermos que 

esse instrumento poderia permitir-nos uma maior abrangência no número de 

sujeitos envolvidos na pesquisa. 

A escolha por esta Escola, em particular, para compor a amostra 

deste estudo, se deu em função de se tratar de uma unidade escolar, de ensino 

público, e que atendia o Ensino Médio, tendo em vista a faixa etária dos alunos 

escolhida para este estudo, no caso, jovens entre quinze e dezoito anos. O fato 

de elegermos apenas uma escola, se deu por entendemos que esse número 

poderia ser representativo para os fins deste estudo. 

A referida escola atende por volta de seiscentos alunos nos 

períodos matutino, vespertino e noturno, com perfil de famílias em sua maioria 

trabalhadoras na indústria moveleira, construção civil e comércio local. 

O motivo pelo qual elegemos este número de sujeitos se deu em 

razão da disponibilidade de tempo dos mesmos para responder ao questionário 

solicitado. Os professores se disponibilizaram a respondê-lo em seu período de 

hora-atividade. 
 

Entre os professores, alguns são efetivos e outros substitutos no 

quadro  funcional.  Além  disso,  em  sua  maioria  trabalham  em  dois  ou  três 

períodos.
 

 
 

ano de 2015. 

 

Os dados foram coletados entre os dias 01 e 08 de setembro do
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Os professores entrevistados são docentes do Ensino Médio, 

nas disciplinas de: Artes Visuais, Geografia, História, Física, Biologia, Química, 

Língua Portuguesa, Inglês, Matemática. No total, são dez professores do sexo 

feminino e um do sexo masculino. Foi entrevistado também a pedagoga do 

colégio. 
 

Dos instrumentos, foram aplicados onze questionários, dos quais 

todos foram respondidos pelos professores. 

O procedimento de coleta destes dados se deu da seguinte 

forma: inicialmente fomos até a Escola, em questão, e esclarecemos os objetivos 

desta pesquisa e sua justificativa, a qual se referiria a um trabalho de conclusão 

de curso de Graduação em Pedagogia. 

Neste processo, o primeiro contato se deu com a Pedagoga da 

escola, vice-diretora da mesma. Após explicar-lhe sobre a finalidade da pesquisa 

e requerer a possibilidade de realizá-la neste espaço, obtivemos o aceite. Em 

seguida, a Pedagoga apreciou o Questionário que elaboramos e em seguida 

apresentou-o para a Direção e ambas autorizaram que essa coleta de dados 

fosse realizada na referida Escola. 

Após a referida aprovação, obtivemos algumas orientações 

sobre como poderia ser o procedimento de investigação naquela instituição. 

Então, foi decidido pelos responsáveis da Escola que  o  questionário seria 

entregue aos professores através da Pedagoga. Assim foi realizado e no dia 01 

de setembro de 2015 entregue os onze questionários para os professores. 

Uma semana depois, ou seja, no dia 08 de setembro de 2015, 

foi possível recolher as respostas dos questionários preenchidos pelos docentes. 

Na escola em que foi realizada a coleta dos dados em campo, 

quando entramos em um contato inicial com a Pedagoga que nos recebeu e 

aceitou a realização deste estudo, para tratarmos da pesquisa e esclarecermos 

nosso objetivo, relatou verbalmente que alguns pais questionam e até reprovam 

o uso de filmes como instrumento pedagógico e que há famílias que concordam 

ser necessário acolher o uso de do cinema enquanto instrumento que representa 

a tecnologia na escola, enquanto há outras que acreditam que seus filhos 

precisam de leitura e escrita, irrestritamente, como se literatura fosse um gênero 

que se opusesse ao cinema.
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Ao ser questionada sobre como a escola lida com a tecnologia 

em seus enfrentamentos diários, a pedagoga respondeu que 

 
 

(sic) a estimulação para que os profissionais busquem maior 
formação é constante, pois o Estado oferece materiais, cursos, 
formações e informações e os disponibiliza no site dos 
professores. Alguns colegas ajudam os outros trocando 
conhecimentos e assim a equipe vai se fortalecendo. Durante as 
reuniões de pais e órgãos colegiados, como a Associação de 
Pais, Mestres e Funcionários e Conselho Escolar, se busca o 
apoio familiar no repasse de informações para a aquisição de 
todos  em  busca  de  novos  conhecimentos,  inclusive 
tecnológicos. 

 
 

 
A este respeito, SILVA (2006) afirma que 

 

 
 

Estamos vivendo uma época de grandes avanços e constante 
renovação tecnológica. Recursos como as transmissões via 
satélite, a TV a cabo, os jornais diários e as revistas semanais, 
além da grande estrela, a Internet, trouxeram a informação “a 
toque de caixa” para nossas casas e escolas. Mas como lidar 
com esses meios num dos mais importantes espaços ocupados 
pela sociedade, ou seja, as escolas? De que formas estão sendo 
utilizados todos os recursos provenientes da produção 
cinematográfica - filmes comerciais ou documentários? Existem 
possibilidades de utilização e aprofundamento desses recursos 
no ambiente escolar? Os filmes, que eventualmente são 
apresentados na escola, são utilizados de uma forma adequada 
ou têm sido usados para "matar o tempo”? Os professores 
apresentam o vídeo e pedem um relatório ou procuram 
aprofundar a discussão e promover a integração entre os 
elementos mostrados  nas  telinhas  e aquilo  que  está  sendo 
trabalhado em pesquisas, nos livros e apostilas e nas discussões 
de aula? Será que os filmes podem ser um recurso de grande 
utilidade nas escolas? Acreditamos que sim. (p.1) 

 

 
 

Tal como afirma a autora supracitada, diante da necessidade de 

observarmos como o cinema viria a ser abordado na sala de aula, surgiu a 

necessidade de investigar a realidade de alguns profissionais diante de suas 

relações com o cinema no contexto escolar. Em princípio, nossa questão foi 

questionar se o cinema estaria presente como instrumento pedagógico em suas 

práticas docentes e de que modo seria caracterizado como tal. 

Partindo destes questionamentos iniciamos a pesquisa de 

campo deste estudo, com o objetivo de não necessariamente reivindicarmos a
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inclusão do cinema nos currículos, mas sim conhecermos o trabalho realizado 

por alguns professores em relação ao cinema, particularmente no contexto 

escolar. 

 
 

3.2 DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 
 

Os dados coletados serão a seguir apresentados em gráficos e 

em seguida apontadas algumas reflexões, conciliadas com as referências 

teóricas, então consultadas. 

Na primeira questão foi perguntado aos professores do Ensino 

Médio se eles (a) acreditariam que o cinema poderia ser utilizado como um 

instrumento pedagógico. A questão em si foi:  Você acredita que o cinema pode 

ser utilizado como um instrumento pedagógico? Por quê? 
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Diante  das  respostas,  foi  possível  perceber  que  a  maioria 

consideram  o  cinema  como  um  instrumento  pedagógico,  com  justificativas 

diferenciadas. 
 

Dos onze professores, dez afirmam conceber o cinema como um 

instrumento pedagógico. Apenas a professora da disciplina de Química 

respondeu que o cinema pode ser utilizado na prática pedagógica, mas que não 

conviria em sua disciplina, pois argumentou que seu tempo é curto para incluí-lo 

em sua prática docente.
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A este respeito, segundo Modro (2006), apesar de ser 

considerado um recurso didático antigo, muitos professores ainda não o utilizam 

por haver um despreparo grande diante dos recursos que se têm disponível. 

Conforme mostrou nossos dados, o professor da disciplina de Biologia, em 

particular, argumentou que não utiliza esse recurso, pois admite falta de tempo, 

em sua grade curricular, para passar filmes. 

 
Ainda a este respeito, de acordo com Lopes (2002), o cinema 

deve ser inserido no processo educacional, porém, sua presença na escola deve 

exigir uma discussão que perceba-o como agente no processo de ensino e 

aprendizagem na rotina escolar, porque implica pensar em um meio de 

expressão que parta de uma relação predisposta e formativa do educador com 

a arte cinematográfica, para que possa então promover este encontro aos seus 

educandos. 

 
Logo, as possibilidades educacionais do cinema e o seu 

aproveitamento na atividade escolar dependem, sobretudo, do modo como seus 

educadores o percebem. Nesse sentido, é necessário que os filmes sejam 

elucidados por um olhar crítico que contribua com o processo de ensino e 

aprendizagem mediado pelo cinema. 

 
Para as crianças, por exemplo, há muitos filmes que não 

exercem outra finalidade a não ser a de transmitir mensagens subliminares. 

Nesse sentido, os estudos de Giroux (2001) afirmam que 

 
dada a influência que a ideologia da Disney exerce nas crianças, 
é imperativo para os pais, professores e outros adultos 
entenderem como tais filmes atraem a atenção e burilam os 
valores das crianças que os vêem e os compram. (p. 94) 

 
Nesse caso, não haverá reflexão, muito menos o 

desenvolvimento do senso crítico de tais crianças, senão a ampliação do desejo 

de apropriação de mercadorias, em comprar e/ou sonhar com o que foi visto. 

Em síntese, foi possível verificar nas respostas a essa primeira 

pergunta que os professores questionados possuem concepções diferenciadas 

sobre o cinema, muitos deles percebendo-o como elemento diferenciado na ação 

pedagógica da escola.
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Quanto à  segunda  questão, foi perguntado  aos professores 

investigados: Em sua opinião, de que forma o cinema pode ser utilizado em sala 

de aula? 

 
 

Gráfico 2 - 
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Quarenta por cento dos entrevistados responderam que o 

cinema pode ser utilizado com recortes dos filmes e analisados de acordo com 

a temática da aula. Trinta por cento dos entrevistados responderam que o cinema 

pode ser trabalhado desenvolvendo a interpretação e a reflexão, após a exibição 

de um filme. Vinte por cento dos entrevistados responderam que o cinema pode 

ser utilizado a partir da seleção de filmes, documentários e propagandas. Apenas 

uma entrevistada respondeu que o cinema pode ser utilizado para a fixação de 

conteúdo. 

De acordo com Napolitano, (2003): 
 

 
 

um bom filme é interessantíssimo para introduzir um novo 
assunto, para despertar curiosidade e a motivação para novos 
temas. Isto facilita o desejo de pesquisa nos alunos para 
aprofundar o assunto do vídeo e da matéria. (p. 34) 

 

Ao observarmos a maioria das respostas dos professores diante 

dessa questão, percebemos que o cinema ainda é considerado, por muitos deles, 

em seu caráter meramente instrumental e didatizado.
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Concordamos com Napolitano quando afirma que “um bom filme 

é interessantíssimo para introduzir um novo assunto”, porém é preciso 

lembrar/ressaltar que o cinema não se remete apenas a uma introdução de 

conteúdo. Para desenvolver a criticidade, reflexão e interpretação dos filmes, 

documentários ou até mesmo a seleção de cenas, é preciso ter a mediação do 

professor para que a aprendizagem aconteça. 

A este respeito, de acordo com Duarte e Alegria (2008, p. 76) 

“[...] cinéfilos aprendem a apreciar filmes e a desenvolver critérios de julgamento 

na companhia de quem já aprecia cinema, transitando por ambientes em que 

essa prática é estimulada e valorizada”. 

Dessa forma, acreditamos, então, que o cinema como forte 

instrumento pedagógico só pode ser considerado um meio que desenvolva 

habilidades como reflexão e criticidade, quando essa prática é realizada 

habitualmente por mediadores capazes de assistir o filme e potencializar o que 

pode estar para além das cenas ora representadas. 

O que está em questão aqui não é em si a utilização de filmes 

na sala de aula, mas o quanto seu valor e sua importância no meio cultural e 

histórico das sociedades está sendo ignorado e percebido como secundário 

diante de um conteúdo a ser apresentado. 

 

Gráfico  3  -  O  cinema  apresentou  uma  grande  transformação  nos  últimos 

tempos. Isso pode contribuir para sua atuação profissional? 
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Setenta por cento dos professores responderam que com a 

grande transformação do cinema nos últimos tempos é possível contribuir para
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a atuação profissional através de novos filmes, novas tecnologias, promovendo 

melhor representação dos fatos históricos. 

Vinte por cento dos professores acreditam que não contribui, 

pois argumentam que a maioria dos filmes didáticos são antigos. Apenas um 

sujeito acredita que com o passar do tempo o cinema pode contribuir para a sua 

atuação profissional, mas coloca em evidência a controvérsia de que nem 

sempre a evolução acompanha os novos tempos. 

De acordo com Magno (1998), o cinema deve ser encarado como 

linguagem: 

 
Apesar das novas propostas pedagógicas e mesmo frente à 
necessidade de o atual sistema incorporar os meios de 
comunicação em seus currículos, o Cinema, diferentemente do 
ensino de Literatura, das Artes Plásticas e da Música, continua 
transitando entre o fascínio que desperta e o temor de não se 
saber como abordá-lo além de sua utilização ilustrativa de visões 
e interpretações histórico-culturais. Poucos são os que se 
aventuram a encará-lo como linguagem que exige estratégias de 
abordagens e metodologias específicas, não se dando conta de 
sua ampla interdisciplinaridade. (p. 113) 

 
Segundo Silva (2007), o cinema está em todo o mundo, porém 

muitas vezes não há espaço para o mesmo entre professores e alunos: 

 
 

Desde a descoberta, há mais de um século, o cinema encanta, 
provoca e comove milhares de pessoas em todo o mundo (...) 
estão aí incluídos muitos professores e alunos e, mesmo assim, 
o cinema ainda não tem “entrada franca” na escola. (p. 57) 

 

A afirmação apresentada por Silva (2007) nos faz refletir sobre 

o cinema sem entrada franca na escola. É preciso permitir a entrada desse 

gênero audiovisual na escola, uma vez que são muitos os estudos que vem 

demonstrando seu caráter crítico, histórico, cultural e social. 

 
 

Gráfico 4 - Para abordar o cinema em sala de aula, quais as dificuldades que 
encontra?
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Quando perguntado aos professores sobre as dificuldades 

encontradas para abordar o cinema em sala de aula, quarenta por cento dos 

entrevistados responderam que não dominam muito a tecnologia e com isso 

enfrentam dificuldades para trabalhar o cinema em sala de aula. Outros quarenta 

por cento relataram falta de equipamentos na escola. 

Uma entrevistada respondeu que uma dificuldade é os alunos 

não possuírem o hábito de assistir filmes e que isso atrapalha o ensino. Uma 

professora relatou a falta de tempo na sua disciplina e por isso não faz uso do 

cinema em sala de aula. Uma outra professora não faz o uso do cinema por 

haver muita agitação e inquietação dos alunos. 

De acordo com Modro (2006), o problema não é tanto o acesso 

a esses recursos mas sim um despreparo bastante grande por parte de alguns 

professores no uso dos recursos de que dispõem. 

Apesar da maioria dos entrevistados reconhecerem o cinema 

como um importante e rico recurso pedagógico, apenas uma professora o utiliza 

efetivamente em suas aulas. Este sujeito é docente nas disciplinas de Biologia e 

Ciências e relata na entrevista: 

 
 

Em minhas aulas uso trechos de filmes com os cortes específicos 
do assunto que vou usar e faço a indicação para que assistam em 
casa o restante e façam resenhas. Acredito que o cinema pode 
ser utilizado como um instrumento pedagógico pois a linguagem 
usada nos filmes aproxima o educando de fatos históricos, 
avanços científicos e tecnológicos, bem como desperta 
questionamentos e reflexões.
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Na mesma medida, Modro (2006) nos alerta sobre uma 

abordagem “adequada” do cinema na sala de aula: 

 
 

[...] a questão não é quanto a ser utilizado ou não este recurso, 
mas sim se a sua utilização é feita de forma eficiente ou não. Por 
experiência pode ser afirmado que há algumas formas 
equivocadas quanto à sua utilização. As principais são 
geralmente por desconhecimento ou falta de um maior rigor 
quanto ao critério adotado. (p. 10). 

 

 
 

É preciso saber utilizar o cinema na sala de aula, pois fazer uso 

de um filme com a intenção de se passar o tempo, ou até mesmo, pensar no 

cinema apenas como uma atividade metodológica divertida, faz do cinema um 

recurso restrito para se preencher o tempo. 

Tal como afirmam muitos dos autores ora consultados, neste 

estudo, o cinema vai  além de um mero recurso,  pois “[...] caso  seja bem 

trabalhado, certamente será uma atividade dinâmica, agradável e, 

principalmente, enriquecedora.” (MODRO, 2006, p. 14). 

Conforme o questionário realizado com os docentes, percebeu- 

se que os mesmos apesarem de reconhecerem que o cinema é um instrumento 

diferenciado no ensino, não o utilizam, devidamente, e como tal, em suas práticas 

docentes. 

De acordo com Napolitano (2003), o cinema é uma experiência 

cultural importante, assim como a Música e a Literatura. Por isso, a escola 

precisa levar isso em conta e tratar esse trio com igualdade. Dizemos isso, visto 

que, ao trazermos as experiências de professores, neste trabalho, pudemos 

reconhecer o quanto ainda é preciso avançar nessa direção, ou seja, nesse modo 

de abordar o cinema na escola. 

Somente assim, o professor poderá ser um educador com 

intenção política, que poderá transformar a escola em um espaço de interação, 

construções coletivas, de conquista, onde alunos possam partilhar saberes e 

construir uma prática pedagógica articulada às necessidades da sociedade.
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4 CINEMA: UMA EXPERIÊNCIA QUE PODE SER VIVIDA NA ESCOLA 
 

 
 

Diante das respostas e resultados encontrados em nossos dados 

empíricos, percebemos diante de nossa pergunta-problema de estudo, que o 

cinema ainda vem sendo fortemente percebido na escola em seu caráter 

instrumental, escolarizado e didatizado. 

A exemplo de Teixeira e Lopes (2003), “o cinema só depende 

dos educadores para atender fins educacionais”. Segundo estes autores, o 

cinema é um instrumento que “permite vitalizar a aquisição de conhecimentos, 

potenciar formas de expressão, desenvolver o juízo crítico” (LOPES, p. 294). 

De acordo com Lopes (2002), só é possível experimentar o 

cinema na escola quando aprimora-se o diálogo entre o cinema e a educação. 

Para ele, 
 

[...] a educação necessita lançar um olhar crítico sobre o cinema. 
Precisa se libertar da crítica especializada e construir seu próprio 
corpo teórico visando a fins específicos. O cinema é um meio de 
reflexão da sociedade. Esse meio só depende dos educadores 
para atender fins educacionais. Depende do que se entende por 
educação com utilização de recursos midiáticos. (p. 287) 

 

 
 

Nessa perspectiva, Lopes (2002) destaca importantes 

considerações para a utilização adequada de um filme na sala de aula. Segundo 

ele, 

 
Um filme não precisa ser passado na íntegra para a classe, 
apenas quando os alunos pedem. Há o risco de o professor 
gastar mais de uma aula com a exibição e o aluno não entender 
aonde ele queria chegar. Importa selecionar as cenas mais 
importantes para o conteúdo que está sendo trabalhado e outras 
vezes parte do filme para iniciar uma discussão ou tema novo. 
Antes da exibição, faz-se necessário distribuir um roteiro de 
perguntas que serve para orientar os alunos. Do que trata o 
filme? Onde se desenvolve a maior parte das cenas? Que cenas 
mostram conflitos? (p. 292) 

 
Ainda de acordo com o autor, algumas práticas que podem ser 

repensadas e modificadas são àquelas em que professores utilizam filmes para 

substituírem seus papeis como professores. Infelizmente ainda temos muitos 

relatos de professores que acreditam que sua aula pode ser substituída por um 

filme e com isso, não oportunizam mediação.
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Conforme Modro (2006, p. 11), “em vez de dar a aula, coloca o 

vídeo e espera que o mesmo dê conta do conteúdo sozinho. Acredita que o vídeo 

fale por si mesmo e que não é necessário mais nada.” Consequentemente, não 

há aprendizado com uma prática desta natureza. 

 
Outra realidade a ser repensada é o uso de um filme para ser 

passado na falta de um professor. Nesse caso, o filme é tratado como 

entretenimento e sem critérios previamente planejados. Considerando que 

muitos alunos já possuem acesso a esse recurso em seu momento de lazer, ao 

ser visto desta forma, na escola, sem critérios, pode ser associado à ideia de 

lazer fortuito. Por isso, o cinema na sala de aula não deveria ser abordado como 

um recurso se não houver objetivos e critérios. De acordo com Modro (2006): 

 
[...] são incontáveis as vezes em que foram pedidas sugestões 
de filmes para serem utilizados em alguma semana disso ou 
daquilo, evento esse ou aquele, e cujo propósito é apenas o de 
“passar um filme legal para os alunos se divertirem”. Cai-se no 
vazio e perde-se uma excelente oportunidade de utilizar um 
tempo, sempre valioso, com um filme divertido, que preencha o 
tempo, sirva como distração, entre na programação do evento 
mas que também venha a ser posteriormente discutido, tendo 
alguma finalidade didaticamente interessante. (p. 11) 

 
De acordo ainda com esse autor, existem professores que não 

o utilizam por acreditarem que filmes só podem ser introduzidos em disciplinas 

de História, ou mesmo por não saberem como o utilizar, como já anteriormente 

citado na pesquisa apresentada no segundo capítulo desse estudo, onde a 

professora de Química relatou que o motivo de não fazer uso desse instrumento 

em suas aulas é falta de tempo e de não perceber relação possível com a 

disciplina que trabalha, o que nos indica um despreparo em sua formação para 

com a linguagem cinematográfica. 

 
Há profissionais que só encontram defeitos nos filmes e com 

isso, preferem deixá-lo de lado, não valorizando-o enquanto instrumento que 

pode apresentar fins pedagógicos. 

 
Ao escolher um filme, o professor necessita refletir sobre o filme, 

considerar a faixa etária do público e a indicação sugerida.
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Em   Cineducação,   Modro   (2005)   apresenta   resultado   de 

pesquisa realizada entre 2004 e 2005. Ao todo, o livro apresenta descrição de 

51 filmes. Na caracterização dos filmes, anuncia-se a sinopse e uma potencial 
 

relação do filme com o contexto escolar, na perspectiva  do autor. Abaixo, 

apresentamos um exemplo de um dos filmes apresentados no referido livro: 

 
Filme: AS BICICLETAS DE BELLEVILLE 
Gênero: Animação. 
Atores: Personagens animados. 
Diretor: Sylvain Chomet. 
Idiomas: Português, Francês e Espanhol. 
Legendas: Português, Francês e Espanhol. 
Ano de produção: 2003. 
País de produção: França. 
Duração: 80 min. 
Distribuição: Casablanca Filmes. 
Região: 4. 
Áudio: Dolby Digital. 
Vídeo: Widescreen. 
Cor: Colorido. 
Censura: 10 anos. 
Champion é um garotinho triste adotado por sua avó, Madame 
Souza, que busca sempre fazê-lo mais feliz. Presenteia-o com 
um cachorro, logo esquecido, até descobrir o fascínio dele por 
bicicletas e lhe dá uma de presente. Com o passar dos anos faz 
com que ele se submeta a um treinamento rigoroso, o que torna 
Champion um ciclista preparado a ponto de participar do Tour 
de France, a mais tradicional competição francesa. Porém, 
durante a corrida Champion e outros ciclistas são sequestrados 
por misteriosos homens de preto. Madame Souza e seu fiel cão 
Bruno, partem numa aventura em busca de Champion, contando 
ainda com a ajuda das “Trigêmeas de Belleville”, cantoras de 
cabaré dos anos 30. 
Trata-se de uma deliciosa animação que resgata as animações 
japonesas, as animações de Walt Disney e toda a herança do 
cinema mudo. É antes de tudo uma homenagem à animação 
gráfica e suas potencialidades e possibilidades. Há uma mescla 
de vários estilos que se fundem de forma harmônica e expandem 
ainda mais os significados explícitos na tela. A mistura entre 
animações 2D, 3D e imagens reais (fotos) é muito bem elaborada 
e ainda que bastante heterogênea enquanto estilos é harmônica. 
As cores e luzes são muito bem utilizadas, com suas matizes e 
tonalidades dando o tom das ações, como por exemplo: sépia na 
infância, tons escuros na fase adulta, tons claros e cores alegres 
no Tour de France, tons sombrios na busca por Champion. As 
cores ditam o sentimento dos personagens e o ritmo da ação. Há 
intertextualidades com filmes de mafiosos, com os musicais da 
primeira metade do século XX e com várias escolas de animação. 
A decadência das Trigêmeas de Belleville  pode ser  discutida 
pelo viés da  glamourização enganosa do show businnes, no 
qual cada um tem seus minutos de fama no mundo pop. A 
linguagem é outro fator que chama a
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atenção já que praticamente não existem diálogos, e toda a 
comunicação se faz pelas imagens, cores e sons, ampliando 
ainda mais estas possibilidades. O humor tem toques surreais e 
fica no limite do humor-negro para satirizar a sociedade atual e 
seus defeitos, como por exemplo o consumismo. Excelente para 
estudantes de design e artes visuais, bem como para todos que 
gostam de boa animação, emocionante e nostálgica. 

 

Com este exemplo, podemos observar o potencial analítico e 

reflexivo da linguagem do cinema no contexto escolar. 

Ainda segundo o autor supra mencionado, diante de um filme, é 

fundamental a mediação do professor. Para tanto, é necessário oferecer 

conhecimento de culturas diferentes, linguagem aprimorada e repertório 

articulado, que permitam valorizar e perceber o cinema enquanto instrumento 

educativo e formativo. 

O portal Dia a Dia Educação, recurso tecnológico integrado ao 

site institucional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED- Pr), 

lançado em 2004 e reestruturado em 2011, é considerado um recurso que dispõe 

de serviços, informações, recursos didáticos e apoio para os profissionais que 

perfazem a comunidade escolar. 

Nesse portal, há indicação de inúmeras obras que tratam da 

relação entre Cinema e Educação. O objetivo deste é transformá-lo em recurso 

pedagógico para ampliação de conhecimentos. Elencamos abaixo alguns 

exemplos para serem apreciados. 

 
50 Anos Luz, Câmera e Ação (MOURA, E. 
São Paulo: Editora Senac, 2001). 
A Diversidade Cultural Vai ao Cinema (TEIXEIRA, I. A. de C.; 
LOPES, J. de S. M. 
São Paulo: Autêntica, 2006). 
A Escola Vai ao Cinema (TEIXEIRA, I.A. de C.; LOPES, J. de 
S. M. São Paulo: Autêntica, 2003). 
A Estética do Filme (AUMONT, Jacques. 
São Paulo: Papirus, 1994). 
A Experiênia do Cinema (XAVIER, I. 
São Paulo: Paz e Terra, 2003). 
A Grande Arte da Luz e da Sombra - Arqueologia do Cinema 
(MANNONI, L. 
São Paulo: Editora Senac, 2003). 
A História Vai ao Cinema (SOARES, M. de C.; FERREIRA, J. 
São Paulo: Record, 2001). 
A Hora do Cinema Digital: Democratização e Globalização do 
Audiovisual (DE LUCA, L. G. A. 
São Paulo: Imprensa Oficial, 2009).

http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=854
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=856
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=857
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=470
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=858
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=859
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=860
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=861
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=861
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A Idade Média no Cinema (MACEDO, J. R.; MONGELLI, L. M. 
São Paulo: Ateliê Editorial, 2009). 
A Imagem (AUMONT, J. 
São Paulo : Papirus, 1993). 
A Infância Vai ao Cinema (TEIXEIRA, I. A. de C.; LARROSA, 
J.; LOPES, J. de S. M. (Orgs.). 
São Paulo: Autêntica, 2006). 
A Juventude Vai ao Cinema (TEIXEIRA, I. A. de C.; LOPES, J. 
de S. M. 
São Paulo: Autêntica, 2009). 
A Linguagem Cinematográfica (MARTIN, M. 
São Paulo: Brasiliense, 2003). 
A Literatura Através do Cinema (STAM, R. 
Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2009). 
A Significação no Cinema (METZ, C. A significação no cinema. 
2a. ed. São Paulo : Perspectiva, 2004). 
Arte e Mídia (MACHADO, A. 
2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2008). 
Cenários Tecnológicos e Institucionais do Cinema Brasileiro na 
Década de 90 (BARONE, J. G. 
Porto Alegre: Sulina, 2009). 
Cinema & Educação (DUARTE, R. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2002). 
Cinema e História (FERRO, M. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992). 
Cinema, Arte e Memória (ALMEIDA, M. J. de. 
Rio Grande do Sul : Autores Associados, 1999). 
Cinema: Entre a Realidade e o Artifício (MERTEN, Luís Carlos. 
Porta Alegre: Artes e Ofícios, 2005). 
Cinema: Trajetória no Subdesenvolvimento (GOMES, P. E. S. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996). 
Como Usar o Cinema em Sala de Aula (NAPOLITANO, M. 
São Paulo: Contexto, 2003). 
Como Utilizar a Televisão em Sala de Aula (NAPOLITANO, M. 
São Paulo: Contexto, 2001). 
Como Ver Televisão (MORAN, J. M. 
São Paulo: Paulinas, 1991). 
Dos Meios às Mediações (BARBERO, J.M. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 1997). 
Educação da Afetividade Através do Cinema (BLASCO, P. G. 
Curitiba: Instituto de Ensino e Fomento, 2006). 
Educação, Imagens e Mídias (COSTA, C. 
São Paulo : Cortez, 2005. v. 12. (Coleção Aprender e Ensinar 
com Textos) 
Coord. Geral Adilson Citelli e Lígia Chiapinni. 
Ensaio Sobre a Análise Fílmica VANOYE, F. 
São Paulo: Papirus, 2000). 
Exercícios do Ver (BARBERO, J. M.; GERMAN, R. 
São Paulo : SENAC, 2001). 
Filme e Subjetividade (LUZ, R. 
Rio de Janeiro: Contracapa, 2002). 
História do Cinema Mundial (MASCARELLO, F. 
São Paulo: Papirus, 2006).

http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=862
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=754
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=864
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=865
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=866
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=867
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=475
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=968
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=968
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=855
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=855
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=844
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=948
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=948
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=472
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1231
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=807
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=465
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1040
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=761
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=752
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=460
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=467
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=467
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=474
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=755
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=764
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=469
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História do Cinema: Dimensões Históricas do Audiovisual 
(CAPELATO, M. H. R.; NAPOLITANO, M. 
São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2007). 
História nos Filmes, os Filmes na História, A (ROSENSTONE, 
R.  A. 
Tradução de: MACELLO, Lino. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010). 
Imagem Espectral - Comunicação, Cinema e Fantasmagoria 
Tecnológica  (FELINTO, E. 
São Paulo: Atelie Editorial, 2008). 
Imagem no Ensino da Arte (BARBOSA, A. M. 
São Paulo: Perspectiva, 1994). 
Sintaxe da Linguagem Visual (DONDIS, D. A. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999). 
Sobre Educação (FREIRE, P.; GUIMARÃES, S. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. v. 2). 
Impactos das Tecnologias Digitais na Narrativa 
Cinematográfica (GERBASE, C. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003). 
Infância, Cinema e Sociedade (GARCIA, C. A.; CASTRO, L. R.; 
SOUZA, S. J. (Org.) 
Rio de Janeiro : Ravil, 1997). 
Introdução à Teoria do Cinema (STAM, R. 
São Paulo: Papirus, 2003). 
Ismos: Para Entender o Cinema (BERGAN, R. 
São Paulo: Globo, 2011). 
Leve seu Gerente ao Cinema: Filmes que Ensinam 
(BRANDÃO, M. S. 
2. ed. São Paulo: Qualitymark, 2009). 
Literatura e Cinema (JOHNSON, R. 
São Paulo: T. A. Queiroz Editor, 1982). 
Máquina e Imaginário (MACHADO, A. 
São Paulo: Edusp, 1996). 
Meio Ambiente e Cinema (BENTE, R. H. 
São Paulo: Senac, 2008). 
Movie Takes a Magia do Cinema na Sala de Aula (THIEL, G. 
C.; JANICE, C. 
Curitiba, PR: Aymará, 2009) 
O Cinema e a Produção (RODRIGUES, C. 
3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2007). 
O Que é Cinema? (BERNARDET. J. C. 
São Paulo:  Brasiliense, 1980). 
Pré-cinemas e Pós-cinemas (MACHADO, A. 
São Paulo: Papirus, 1997). 
Sexualidade, Cinema e Deficiência (ASSUMPÇÃO JR.; F. B.; 
ALMEIDA, T. de. 
Porto Alegre: LP&M, 2008). 

 

 
 

Além deste material acima apresentado, ainda com finalidade de 

orientar o professor no uso do cinema na sala de aula, o portal Dia a Dia 

Educação oferece também áudios do programa Cinema e Educação, realizados

http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=473
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=949
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=863
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=863
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=760
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=756
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=759
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=806
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=806
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=753
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=766
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=950
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=463
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=765
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=765
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=762
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=461
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=808
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=471
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=468
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=757
http://www.cinema.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=462
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em parceria entre o Portal Dia a Dia Educação e a Coordenação de Multimeios, 

ligado à Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED- Pr). 

 
Vale dizer que este site se refere à Área da Educação, atendendo 

educadores, alunos, gestores escolares e comunidade em geral. Como exemplo, 

abaixo elencamos alguns filmes que este site indica aos educadores. Neles se é 

possível perceber o nome de um filme relacionado com uma disciplina. Para nós, 

este recurso pode enriquecer um trabalho pedagógico. 

 
A pele que habito (Língua Estrangeira Moderna) 
X-Men 2 (Física) 
Super Size Me - A dieta do palhaço (Ciências) 
Náufrago (Matemática) 
Harry Potter e a Pedra Filosofal (Educação Física) 
Uma prova de amor (Biologia) 
O Triunfo (Organização do trabalho pedagógico) 
Monty Python e o sentido da vida (Filosofia) 
Macunaíma (Língua portuguesa) 
Barão de Mauá – O imperador e o rei (História) 
Cidadão Boilesen (História) 
O pequeno Buda (Ensino Religioso) 
Pi (Matemática) 
O Sétimo Selo (Filosofia) 
As aventuras de Sammy (Ciências) 
Home - o mundo é a nossa casa (Biologia) 
De Volta para o Futuro (Física) 
Antes do Amanhecer (Ensino Religioso) 
Wall-E (Geografia) 
Segunda-feira ao Sol (Sociologia) 
Perfume (Química) 
Murderball - Paixão e Glória (Educação Física) 
Memórias Póstumas (Língua Portuguesa) 
A invenção de Hugo Cabret (Arte) 
Babel (Língua Estrangeira Moderna) 
A Excêntrica família de Antonia (Matemática) 
Língua - Vidas em Português (Língua Portuguesa) 

 

 
 

Partindo de referências como estas, entendemos que muitos 

podem ser os recursos disponíveis para que profissionais da área da educação 

se apropriem de fontes de estudos para suas práticas docentes tornarem-se mais 

críticas e formativas. Com o passar dos anos, muitas pesquisas foram sendo 

aprimoradas e divulgadas por àqueles que percebem o cinema em suas práticas 

docentes.

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24668
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24668
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24667
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24666
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24666
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24665
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24664
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24664
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24639
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24638
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24638
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24637
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24637
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24636
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24635
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24635
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24555
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24549
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24550
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24551
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24535
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24534
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24533
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24532
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24522
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24521
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24521
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24520
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24519
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24519
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24518
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24517
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24517
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24516
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24515
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=24470
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Com práticas desta natureza, professores podem organizar uma 

metodologia diferenciada e adequada para aproximarem seu trabalho às 

necessidades dos alunos, de modo que interajam e transmitam o conteúdo de 

forma diversificada e criativa, que venha ao encontro de suas realidades e 

necessidades, procurando, assim, ampliar o seu desenvolvimento. 

 
Nesse sentido, de acordo com a perspectiva aqui adotada, 

conteúdos curriculares podem ser assimilados com o cinema na escola, de 

maneira que não sejam empobrecidos. A escola, com o cinema, pode formar 

alunos mais críticos, criativos, reflexivos e comprometidos com o conhecimento. 

 
Para nós, nessa direção, se é possível se dar valor à uma obra 

cinematográfica que se está sendo assistida, considerando as suas dimensões 

estética, cultural e histórica. Acreditamos ser, nesse sentido, possível oferecer 

aos espectadores uma formação consistente para o desenvolvimento do seu 

senso crítico, haja vista tratar-se de um instrumento de reflexão que tem o caráter 

de trazer um olhar crítico aos que o assistem. 

Como qualquer outra prática educacional, o cinema na escola 

requer conhecimento, reconhecimento e recursos. Segundo Modro (2006), a 

maioria dos professores podem e devem utilizar o cinema no processo 

educacional. Todavia, o autor afirma que a capacitação de muitos educadores 

para com a linguagem cinematográfica ainda é precária. 

Muitos são os educadores que o inserem no currículo ou em 

uma disciplina, sem vitalizar a linguagem cinematográfica e transformá-la em 

instrumento formativo e reflexivo. 

Diante de questões como essas, finalizamos este capítulo não 

com afirmações conclusivas, mas com questionamentos, tais como: como tornar 

o cinema um meio de reflexão? Como abordar o cinema em sala de aula? Quais 

práticas docentes são possíveis com o cinema na sala de aula? Quais recursos 

são criteriosos e de qualidade para o professor no contexto escolar? Quais 

critérios são possíveis de serem construídos para que não se naturalize ou 

empobreça experiências com o cinema no contexto escolar?
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Por e com tudo isso, consideramos que ao levar o cinema para 

a sala de aula um professor precisa estar atento à sua prática. O cinema na 

escola e na educação requer articulação e interpretação. Por isso, assistir as 

cenas e interpretá-las não é suficiente. É preciso estabelecer relações entre o 

processo de criação e de interpretação. 

 

Tomando por base essas prerrogativas e as discussões dos 

capítulos anteriores, percebemos quão essencial é o cinema inserido na 

educação e mediado com pertinência pelo professor, no sentido de promover a 

formação de alunos pensantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Nosso trabalho corrobora com as palavras de Lopes (2013) 

quando afirma que “[...] o olhar cinematográfico enriquece nosso olhar sobre a 

educação e sobre o processo escolar, atuando como um elemento de 

aprimoramento cultural e intelectual dos docentes e dos discentes”. (p. 2). 

Nosso estudo procurou inicialmente caracterizar conceitos de 

cinema, de modo a destacar possíveis relação entre cinema e educação. 

Verificamos o cinema como um instrumento pedagógico que 

diferencia-se de um objeto de entretenimento e/ou lazer e potencializa-se como 

um forte e rico instrumento de aprendizagem. Isso não significa não perceber o 

cinema como arte e linguagem, nem tampouco como ferramenta para “ilustrar” 

um conteúdo apresentado. 

O cinema pode ser pensado e abordado na escola e na sala de 

aula com reflexão e discussão, oportunizando relações com leituras, 

conhecimento, criatividade e produção científica no processo educativo. Para 

nós, é necessário estudar e analisar o contexto envolvido de um filme e ir além 

de uma mera imagem assistida. 

 

Em síntese, esse estudo procurou, em alguma medida, enquanto 

forma de lidar com o tema, oferecer indicações sobre como e onde é possível 

encontrar recursos para trazer o cinema para a sala de aula. 

Sem querer olhá-lo de forma limitada e reducionista, sabemos, 

para concluir, que essa prática requer do professor estudo, sensibilidade, 

criticidade, e acima de tudo, um repensar em suas práticas pedagógicas, pois 

muito mais que entretenimento, o cinema ensina e forma sujeitos. 

Isso posto, urge que os profissionais da educação estabeleçam 

um olhar de criticidade e repensem suas práticas docentes e pedagógicas em 

relação ao cinema, pois conforme visto até aqui, esta prática é urgente, 

necessária e possível.
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APÊNDICE A 
 

Questionário 
 

 
 
 

Discente: Adrielle Cândido Ramalho, graduanda do curso de Pedagogia. 

Pesquisa de Campo – Questionário para a realização do Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

Colégio de realização da pesquisa:    
 

 

1- Disciplina que o professor atua. 
 
 

 

2-  Você  acredita  que  o  cinema  pode  ser  utilizado  como  um  instrumento 

pedagógico? Por quê? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Em sua opinião, de que forma o cinema pode ser utilizado em sala de aula? 

Essa prática é possível? 
 
 
 
 
 

 

4- O cinema apresentou uma grande transformação nos últimos tempos. Isso 

pode contribuir para sua atuação  profissional? 
 
 
 
 
 

 
5- Para trabalhar o cinema em sala de aula, quais as dificuldades apresentadas? 

 
 
 

_ 
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APÊNDICE B 
 

Termo de Cessão 
 

 
 
 

TERMO DE CESSÃO 
 
 
 
 

Eu, Professor (a)                                                                                                   , 
autorizo o uso de meu depoimento, concedendo-o para fins de pesquisa no 
trabalho de conclusão de curso intitulado “Cinema: uma experiência a ser vivida 
na escola?”, após a sua transcrição e minha respectiva leitura e confirmação dos 
dados nela incluída. Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de 
minha participação nesta pesquisa, confirmo seu uso na redação final do referido 
trabalho de conclusão de curso e declaro ciência deste termo. 

 

 
 
 
 
 
 

Assinatura do(a) Professor (a) 
 
 
 
 
 
 
 

Arapongas,               de                                  de 2016. 


