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Resumo: O presente trabalho tem por temática o estudo de que a leitura de mundo 
pode desenvolver a reflexão sobre o ato de estudar para a ampliação dos 
conhecimentos científicos. Possibilitar aos alunos mudanças tanto científicas e 
conceituais quanto ideológicas para uma melhor compreensão histórica e social. O 
objetivo deste artigo é o de contribuir para a melhoria dos processos de ensino e 
aprendizagem, buscando por meio da leitura de imagens em movimento e de mundo 
desenvolver o hábito de estudos e pesquisas, numa rotina diária e sistematizada. 
Para tanto, o referencial teórico-metodológico está centrado na perspectiva histórico-
cultural, refletindo sobre a trajetória histórica da escola, sua função social, a 
formação da mente numa perspectiva do sujeito social e histórico, estudando as 
origens sociais da linguagem e do pensamento, de acordo com Vigotski (1994). 
Trata-se de uma pesquisa em andamento, promovido pelo Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, cuja intervenção pedagógica será no Colégio 
Estadual Marcelino Champagnat, com atividades, críticas e significativas, planejadas 
para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.  
    

Palavras-chave: Perspectiva Histórico-cultural; Leitura de mundo; Imagens em 

movimento; Educação. 

 

Introdução 

O objetivo principal desta pesquisa é o de desenvolver a leitura de 

mundo, numa perspectiva crítica e instigante dos processos de ensino e 

aprendizagem, com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Marcelino Champagnat do município de Londrina - PR.  
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Considerando a grande importância das vivências experimentadas 

pelos alunos em seu cotidiano, é necessário um trabalho pedagógico que 

desenvolva a compreensão crítica dos conteúdos teóricos/científicos, partindo do 

saber tácito, como cita Duarte e Della Fonte (2010).  

Nesse sentido, Paulo Freire (1986, p. 22) expõe que “a leitura do 

mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica continuidade da 

leitura daquele”. Diante disso, conforme proposta da matriz curricular SEED/PR, 

abordaremos nas várias disciplinas oferecidas uma leitura mais abrangente do 

mundo que nos cerca. 

Entendendo a importância do conhecimento escolar é que este 

estudo busca repensar e refletir com os alunos do 6º ano, sobre sua vida escolar. 

Dessa forma, a leitura de mundo pode desenvolver o hábito de estudos e pesquisas, 

numa rotina diária e sistematizada, refletindo sobre o ato de estudar em que os 

alunos possam ampliar seus conhecimentos científicos.  

A intenção do estudo é possibilitar aos alunos mudanças tanto 

científicas e conceituais quanto ideológicas, obtendo assim, uma melhor 

compreensão histórica e social, com uma nova mentalidade sobre conteúdos 

estudados, por meio da leitura de imagens em movimento.  

Dessa maneira, uma das possibilidades da Intervenção Pedagógica 

na Escola é o de mostrar que a apropriação deste conhecimento sistematizado é 

uma das possibilidades para o desenvolvimento humano, proporcionando uma 

intervenção e transformação social do aluno na sociedade vigente. Nesse sentido, a 

importância do estudo diário, com atividades que promovam a leitura de mundo, em 

especial com a leitura de imagens em movimento, poderá contribuir de maneira 

significativa para a formação do sujeito. 

      Nesse sentido temos como problematização, desenvolver a leitura 

de imagens em movimento, com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, numa 

perspectiva crítica e sistematizada, para a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem, possibilitando ao aluno um desenvolvimento cognitivo e intelectual, 

tornando-os críticos, autônomos e emancipados, com uma melhor compreensão 

social e histórica da sociedade? 

Como objetivo geral pretendemos entender a importância do 

conhecimento escolar, repensando e refletindo com os alunos do 6º ano, sobre sua 
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vida escolar, buscando por meio da leitura de mundo desenvolver o hábito de 

estudos e pesquisas, numa rotina diária e sistematizada, em que os alunos possam 

ampliar seus conhecimentos científicos, cognitivos e intelectuais para uma 

compreensão social e histórica da sociedade vigente. 

Pretendemos assim, elaborar ações pedagógicas que envolvam 

atividades de leitura de imagens em movimento aos alunos, para que possam 

desenvolver a leitura de mundo; ampliar no aluno, por meio de atividades críticas e 

significativas, novas visões de mundo; proporcionar aos alunos o registro da 

compreensão da leitura de imagens em movimento, a fim de que possam fazer uma 

sistematização e organização de seu pensamento, quanto à leitura apresentada; e 

verificar a transformação do aluno quanto à visão de mundo, por meio de textos 

orais e escritos. 

 
O surgimento da escola e sua trajetória histórica 

  

Frente a esses encaminhamentos, podemos mencionar que a 

educação faz parte da vida, sua trajetória histórica se confunde com o trabalho e 

com a própria história da humanidade.  Saviani (2007, p. 154) menciona que “A 

origem da educação coincide, então, com a origem do homem (...)”. Com isso, ao 

analisar a história percebe-se que a educação nas sociedades primitivas era 

realizada por meio da aquisição das experiências dos mais velhos. 

Saviani (1996, p.152) aponta que: 

 
Se antes, no comunismo primitivo, a educação coincidia com o próprio 
processo de trabalho, a partir do advento da sociedade de classes com o 
aparecimento de uma classe que não precisava trabalhar para viver, surge 
uma educação diferenciada. E é aí que esta localizada a origem da escola. 
A palavra escola em grego significa o lugar do ócio.   
 
 

Durante a Idade Média, com a origem das propriedades privadas, o 

homem passou a separar o trabalho manual do trabalho intelectual, e assim surge a 

escola para atender a uma nova classe social: a elite. 

Diante disso, é importante entender que a escola surge para atender 

a uma necessidade da burguesia, daqueles que não precisavam trabalhar para 

sobreviver. No presente século, com a universalização da educação, cumprindo o 

que consta na Constituição Federal, em seu capítulo III, Art. 205, que garante 

educação como direito de todos, é preciso repensar a escola, sua concepção e sua 
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função social, garantindo assim não apenas o acesso, mas também a permanência 

e a qualidade da educação ofertada. De acordo com Souza, (2005, p. 5).  

 
Para que a escola pública de hoje realize sua função social, são 
necessárias ações, (...) passando pelas políticas públicas, que garantam o 
acesso e permanência, e uma escolarização de qualidade capaz de 
propiciar o enfrentamento do processo de exclusão social (...). 

 
É importante compreender que as mudanças sociais, econômicas e 

políticas interferem diretamente na escola e que a universalização da educação não 

garante um processo de inclusão social, como nos explica, Manacorda, (1991, p. 

128) que: 

A escola, daquela estrutura reservada aos jovens das classes privilegiadas, 
converteu-se, cada vez mais, numa escola aberta também aos jovens das 
classes subalternas. A velha aprendizagem artesanal desapareceu e o 
vazio por ela deixado foi ocupado pelo ensino elementar e técnico-
profissional e pelo novo aprendizado do trabalho representado pelas 
escolas de fábrica. Mas a antiga discriminação de classe continua a 
manifestar-se (...). 
  

  
A escola está inserida numa sociedade capitalista, que visa o lucro e 

privilegia o ter ao ser. Em contrapartida, a escola tem como função social humanizar 

o homem, formando-o para a vida, de modo que o mesmo possa agir no seu meio, 

em favor de uma sociedade mais igualitária e justa. As Diretrizes Curriculares 

Estaduais de Língua Portuguesa (2008, p 15) explica que: 

 
Um projeto educativo, (...), precisa atender igualmente aos sujeitos, seja 
qual for sua condição social e econômica, seu pertencimento étnico e 
cultural e as possíveis necessidades especiais para aprendizagem. Essas 
características devem ser tomadas como potencialidades para promover a 
aprendizagem dos conhecimentos que cabe à escola ensinar, para todos. 
 

 
Entretanto, para enfrentar os vários desafios que se impõem a 

escola de hoje, ela necessita ir além das aparências, buscando as origens e a 

essência das dificuldades que permeiam o trabalho escolar. Somente desta forma, 

enfrentando as raízes dos problemas escolares, a partir, do conhecimento científico, 

é que a concepção da emancipação se fará presente, reconhecendo a escola como 

instituição social e histórica.  

 

A função social da escola pública  
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Ao analisar a escola pública, deve-se compreender qual é seu 

verdadeiro papel perante a sociedade e às necessidades sociais da população a 

qual atende, assim como é preciso reconhecer a importância da formação escolar 

como meio de participação nas lutas sociais, percebendo que o homem é um 

“sujeito histórico e social que, pela sua práxis objetiva, produz a realidade (e também 

por ela é produzido), o que possibilita o conhecimento da mesma;” (CURY, 2000, p. 

37).  

Na sociedade grega, a educação era baseada em narrativas orais, 

por meio dos mitos, repassados de geração a geração por séculos, narrativas estas 

que tratavam de sabedoria, trabalho, religião, enfim, da vida social. Com o 

surgimento da filosofia, entendida aqui como “o surgimento de uma nova ordem do 

pensamento”, conforme menciona Lara, (1999 p. 75), esta se opôs ao mito, 

buscando na razão, entender e explicar o mundo, não sendo mais o mito aceito 

pelas pessoas como explicações incontestáveis.  

Porém, ao assumir o racionalismo como verdade absoluta, 

descobre-se que “nem tudo cai sob o controle da racionalidade”, Lara (1999, p. 75), 

e, desta forma, percebe que não pode “definir-se somente em relação a uma 

racionalidade abstrata e transcendental. Deve buscar na totalidade dialética da sua 

vida” (LARA, 1999, p. 93). Partindo desse pressuposto podemos analisar que a 

condução histórica da educação nos remete às várias concepções filosóficas, e 

podemos perceber que todas elas têm uma intencionalidade diretamente 

relacionada com as questões políticas, econômicas, com bases nos interesses das 

classes dominantes. Por isso, faz-se necessário compreender os fundamentos 

filosóficos que dão base teórica às concepções, observando que para cada tipo de 

sociedade foi se constituído um novo modelo de educação.  

A escola ao fazer a opção por uma concepção de aprendizagem 

deve ter claro o homem que deseja formar, e a sociedade que almeja construir, 

transformar ou simplesmente manter. Manacorda, (1991, p. 105) discute o 

compromisso social da escola e aponta que: 

 

(...) a escola separada da política é uma mentira e uma hipocrisia, se é 
verdade que toda a escola é ideologicamente orientada (...), é também 
verdade que, tanto mais por esta razão, se torna necessário determinar de 
que modo e até que ponto esse tipo de compromisso social da escola deva 
ou possa realizar-se. 
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Sendo assim, a escolha de uma concepção pode diferenciar a 

defesa da função da escola na aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Para 

isso, deve-se entender que o processo de aprendizagem escolar tem uma 

intencionalidade. 

É por meio da psicologia e dos fundamentos filosóficos que se 

compreende como ocorre o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano. De 

acordo Silva e Eidth (2010, p. 111), há duas tendências principais para o tema: “1) 

aquela que pressupõe que o desenvolvimento promove aprendizagem; 2) aquela 

que defende que a aprendizagem movimenta o desenvolvimento”.  

A primeira é centrada nas obras de Jean Piaget, o qual entende que 

o “desenvolvimento é condição necessária à aprendizagem”, ou seja, o ser humano 

se modifica conforme seu desenvolvimento, a partir da interação com o meio e sobre 

os objetos. Nesta tendência o sujeito participa ativamente da sua aprendizagem.   

Piaget (1977, p. 62) ressalta que é mais importante e valoroso o 

aluno conquistar por si mesmo certo saber, com a realização de pesquisas livres, e 

por meio de um esforço espontâneo, levará a retê-lo muito mais; isso possibilitará, 

sobretudo, a aquisição de um método que lhe será útil por toda a vida e aumentará 

permanentemente a sua curiosidade, sem o risco de estancá-la; quanto mais não 

seja, ao invés de deixar que a memória prevaleça sobre o raciocínio, ou subverter a 

inteligência a exercícios impostos de fora, aprenderá ele a fazer por si mesmo 

funcionar a sua razão e construirá livremente suas próprias noções. 

Para esta abordagem, o conhecimento do sujeito é construído na e 

pela experiência espontânea, esta aprendizagem é mais útil e importante ao 

indivíduo do que a aprendizagem dos conteúdos universais, efetivada pela mediação 

do professor. Já que, entende que o - aprender a aprender - faz com que os sujeitos 

possam conquistar por si próprios, para além da escola, o aprendizado. O papel do 

professor nessa abordagem é meramente de animador e organizador do ambiente. 

A segunda tendência, defendida por Vigotski, se contrapõe, tanto em 

forma quanto em conteúdo, da primeira tendência, apresentada anteriormente. A 

partir dos fundamentos de Vigotski, entende-se que a aprendizagem é o que 

impulsiona o desenvolvimento, concretiza o sujeito como ser social e histórico. De 

acordo com Vigotski (2000, p. 67) “o movimento real do processo de 

desenvolvimento infantil não se realiza do individual para o socializado, mas do 
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social para o individual”, ou seja, o conhecimento não é construído individualmente e 

de forma espontânea, mas sim como um processo social, histórico e dialético. Nesta 

abordagem, o papel do professor é de um mediador entre o aluno e o conhecimento 

científico, fazendo com que o aluno possa ter acesso aos bens culturais, ao saber 

elaborado, aos conhecimentos universais, científicos, eruditos e historicamente 

construídos, compreendendo que durante o processo de aprendizagem os alunos se 

modificam tanto intelectual quanto em relação as suas concepções, atingindo uma 

melhor compreensão social, histórica e científica, com uma nova mentalidade frente 

aos conteúdos estudados.  E para que a partir deste, possam tornar-se conscientes 

da realidade em que vivem e sujeitos no processo histórico e social.   Desta forma, 

propondo ações na construção de uma nova sociedade. Acreditando que, somente a 

apropriação deste conhecimento libertará da alienação os sujeitos e estes terão o 

compromisso, não de manter a sociedade, mas de transformá-la a partir da sua 

formação intelectual e crítica e da sua condição social.   

Assim, esta segunda proposta representa um esforço significativo na 

demarcação da especificidade da educação escolar, cujo objeto é a formação do 

sujeito, no sentido da apropriação histórico-crítica do conhecimento sistematizado. 

Conhecimento esse que foi e é produzido ao longo da história, ao contrário da teoria 

do aprender a aprender, que contribui para o esvaziamento dos conteúdos e 

desvalorização dos conhecimentos clássicos, bem como menciona Duarte (2004, p. 

36-37) quando afirma que para Pedagogia do aprender a aprender,  

 
(...) é mais importante o aluno desenvolver um método de aquisição, 
elaboração, descoberta, construção de conhecimentos, do que esse aluno 
aprender os conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras 
pessoas. É mais importante adquirir o método científico do que o 
conhecimento científico já existente.  

   
Pelo exposto, pode-se evidenciar que a teoria da Psicologia 

Histórico-Cultural é a que possibilita atender a função da escola pública na 

aprendizagem e desenvolvimento, pois afirma que pela apropriação dos conteúdos 

historicamente sistematizados, num processo emancipatório, é possível contribuir 

para uma sociedade mais justa, humanizada e igualitária. 

Nesse sentido, apoiar-se na Psicologia Histórico-Cultural e na 

Pedagogia Histórico-Crítica permite atender aos anseios da classe trabalhadora, 

pois entende o homem como ser concreto, social e histórico, e por não estar a 
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serviço de interesses de grupos privilegiados e sim na busca da emancipação dos 

filhos da classe trabalhadora para viverem dignamente 

Portanto, não cabe à escola, assumir uma educação voltada à 

individualidade, a competitividade, que defenda aptidões e talentos individuais, 

acreditando que a aprendizagem, sem a mediação de outros indivíduos, são 

melhores. Deve-se, de acordo com Vigotski, resgatar urgentemente a verdadeira 

função social da escola, garantindo desta forma, um ensino que propicie aos 

educandos, a emancipação e tomada de consciência do seu papel, de participante 

nas lutas sociais contra a ideologia que oprime e explora os indivíduos das camadas 

populares. 

     
A formação da mente numa perspectiva do sujeito social e histórico 

 

O ser humano não vive só, ele interage com seu ambiente, com as 

pessoas e objetos, por meio da linguagem. Vigotski (1994) ao estudar as origens 

sociais da linguagem e do pensamento, mediante as teorias marxistas, transferiu 

para a ciência as bases do seu estudo: base comportamental unificada. Vigotski, 

(1994, p. 76) defende que: 

A internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 
desenvolvidas constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a 
base do salto quantitativo da psicologia animal para a psicologia humana.  

 
Da mesma forma pode-se entender que a linguagem se manifesta 

como atividade mental, num contexto histórico e social. De acordo com Bakhtin 

(1997, p. 86) "não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário, 

é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua 

orientação" e continua ilustrando que:  

 
O pensamento humano só se torna pensamento autêntico, isto é, idéia, sob 
as condições de um contato vivo com o pensamento dos outros, 
materializado na voz dos outros, ou seja, na consciência dos outros 
expressa na palavra. É no ponto desse contato entre vozes-consciências 
que nasce e vive a ideia. 
 

 

Percebendo a complexidade da natureza humana, entende-se que o 

pensamento e a linguagem, em um primeiro momento, têm origens opostas, porém 

quando o pensamento se torna verbal nasce a linguagem. E nesse processo de 

transposição de pensamento para linguagem que se dá o processo de cultura e 
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consciência humana. Ribeiro (2001, p. 29) menciona que “um maior grau de 

consciência, ou seja, de conhecimento, compreensão da realidade da qual nós, 

seres humanos, somos parte e na qual atuamos teórica e praticamente” faz com que 

os sujeitos se reconheçam seres sociais, concretos e históricos.   

O ser humano se diferencia do animal pela linguagem e a utiliza 

como meio para resolver situações cotidianas. Nas palavras de Luria (1991, p. 81), 

“[...] com o surgimento da linguagem surge no homem um tipo inteiramente novo de 

desenvolvimento psíquico desconhecido nos animais, e que a linguagem é 

realmente o meio mais importante de desenvolvimento da consciência”. 

Portanto, é necessária a compreensão que os processos de 

aprendizagem da linguagem ocorrem por toda a vida, fazem parte da humanidade, 

se constroem e se modificam com a história da própria humanidade. A linguagem 

apesar de ser um processo individual e pessoal é também extremamente coletivo e 

social.  

Para Vigotski, a boa aprendizagem é aquela que não depende do 

desenvolvimento, por isso a necessidade do professor intervir na zona de 

desenvolvimento proximal, auxiliando o aluno a realizar o que por si só não 

consegue. O professor, como mediador, “intervém nos processos mentais do 

mediatizado, construindo nele estruturas cognitivas que o vão tornar mais autônomo 

e mais gerador ativo de informação” (VYGOTSKY apud FONSECA, 2007, p.112). 

O desenvolvimento humano, para Vigotski (1994), orienta-se do 

social para o individual, está enraizado nas condições materiais e é alavancado 

pelas apropriações das aquisições do patrimônio humano-genérico, produtos da 

ação humana. 

O homem constrói sua história e a da humanidade pela interação 

social com o outro, no coletivo, pela assimilação do saber elaborado ao longo da 

história pela humanidade. Com o passar do tempo, ele internaliza os conceitos 

aprendidos e vai se modificando, construindo-se sujeito histórico e social, com o uso 

da linguagem. Portanto, é pela linguagem, nas relações sociais e com o domínio dos 

conhecimentos científicos, que o homem conquista sua subjetividade e forma-se 

sujeito social e histórico. 

 

As leituras de imagens em movimento como possibilidade de contribuir para 
desenvolver da leitura de mundo 
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Ao buscar dicionários e enciclopédias, pode ser observado que o 

conceito de leitura que trazem são os mesmos: “Leitura é ação ou efeito de ler; O 

que se lê; Hábito ou arte de ler. (LUFT, 1999, p. 420). Mas, esse conceito não 

esclarece porque ou o que vem a ser ler. Será que quando somente decifro um 

código ou texto, estou realmente lendo? Será que somente ao tomar conhecimento 

de informações, posso me considerar um leitor preparado para a vida? 

Barthes (1976, p.197), discute que “teremos quantas escrituras, 

quantos escritores, quantos leitores tivermos.” Assim como Freire (1999, p. 54) 

afirma que, “as leituras do mundo variam de pessoa para pessoa. A leitura de 

mundo de cada um interfere na produção de sentido”. 

A leitura é tão importante que orienta toda a aprendizagem. Precisa-

se da leitura para as várias áreas do conhecimento. Para as operações 

matemáticas, as imagens, as esculturas, os espaços geográficos entre outras, por 

meio da leitura e da nossa visão de mundo, concebemos a aprendizagem. Desse 

modo, podemos dimensionar a importância da leitura na vida do aluno. Cagliari 

(1996, p. 53) ressalta que "a melhor coisa que a escola poderia oferecer aos alunos 

é a leitura (...) se um aluno não se sair bem nas outras atividades, mas for um bom 

leitor, a escola já cumpriu grande parte de sua tarefa". 

E no contato com as pessoas e com o mundo que se constrói a 

leitura de mundo, se desenvolve os sentidos e as percepções. “Muitas, muitas são 

as palavras – e as leituras – que se integram ao nosso eu e auxiliam em nossa 

expressão de nós mesmos e do Mundo concebido por nós. Palavras, sons e 

imagens em um misto que nos leva a concluir: para ler melhor, é preciso ler com 

todos os sentidos – não só com a razão.” (REZENDE, 2005, p. 7) 

A leitura é tão importante que é objeto da escrita, e Rezende (2005, 

p. 4) afirma que “Sem ler (...) somos sempre os mesmos. À medida que lemos mais, 

nossa compreensão do Mundo – e de nós próprios, nele – como um barco em alto 

mar, vai mais e mais longe.”. 

As leituras propiciam ao aluno a ampliação de seus conhecimentos, 

a aquisição de consciência e reflexão sobre o mundo, pois na leitura estão implícitos 

conhecimentos e informações que vão além da simples decodificação de letras e 

palavras. Adolfo (2005, p. 26) afirma que “(...) ao ler-se um texto. Lê-se junto o 
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homem e seu tempo, suas lutas e conflitos internos e suas lutas e conflitos externos, 

seus embates, dúvidas e certezas”.  

Um trabalho que promova a leitura crítica e compreensiva, 

fundamentada em conhecimentos científicos, com uma visão ampliada do mundo, 

nas diversas áreas: política, cultural, social e econômica, poderá tirar o sujeito da 

alienação, transformando-o em sujeito emancipado e consciente do seu papel 

perante a sociedade, com desejo de mudança e atitudes concretas.  

 

A leitura de imagens em movimento para desenvolver a autonomia dos alunos 

É na escola que o sujeito passa grande parte da sua vida, 

aprendendo, se socializando, vivendo experiências e se apropriando dos 

conhecimentos elaborados pela humanidade. Muitas vezes “a escola é vista mais 

como um prolongamento da família, do que como atividade ligada à produção 

científico-tecnológica” (SOUZA, 1999).  

Ao analisar a história, é possível observar que a escola foi 

constituindo um modelo de educação conforme suas necessidades sociais e diante 

desse fato é importante considerar a necessidade dos profissionais da educação se 

enriquecerem teoricamente para tornar os alunos, pela via do conhecimento, 

conscienciosos das ideologias dominantes, que por vezes mantém o ritmo da 

educação conforme seus desejos. 

Manacorda apoiando-se em Gramsci expõe que (2008, p 31) “O 

conhecimento divorciado do esforço individual de pesquisa e da consciência da 

história da matéria não tinha para ele qualquer valor (...)”. 

É compreensível que o aluno enquanto pequeno não saiba mensurar 

a importância de se apropriar dos conteúdos científicos e é responsabilidade da 

escola, da família e da sociedade garantir-lhe esse direito constitucional e humano. 

Esse direito somente será garantido se os professores acreditarem e defenderem 

uma proposta pedagógica, alicerçada numa concepção crítica, com consciência e 

compreensão do real ato de ensinar. 

É importante, que o professor desempenhe seu papel garantindo 

aos sujeitos uma educação que proporcione o acesso e a apropriação aos 

conteúdos científicos, de modo que estes tenham subsídios teóricos para suas 



   

146 

 

 

ações na transformação da sociedade. Martins e Duarte (2010, p. 189) discorrem 

que  

 
(...) o professor é compreendido como aquele que transmite à criança os 
resultados do desenvolvimento histórico, explicita os traços da atividade 
humana cristalizada nos objetos da cultura – mediando sua apropriação – e 
organiza a atividade da criança, promovendo assim seu desenvolvimento 
psíquico.  

 
Ao aluno, cabe tornar-se consciente do seu papel e da importância 

de aprender os conhecimentos científicos, entendendo que como explica Freire 

(1986, p. 67) “Estudar exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar e 

recriar e não repetir o que os outros dizem”, tendo além da consciência, 

responsabilidade e compromisso com o ato de estudar. Gasparin, (2003, p. 65), 

alerta-nos que: 

 
Os conceitos científicos não se aprendem ou se assimilam de maneira 
simples, como hábitos mentais, uma vez que são exigidas relações mais 
complexas entre o ensino e o desenvolvimento destes conceitos. Assim, o 
ensino desempenha um papel primordial no surgimento e na aprendizagem 
dos conceitos científicos. 

 
 

O trabalho pedagógico neste contexto deve possibilitar aos alunos 

compreender conceitos, ler, analisar, sintetizar, comparar e dar significado ao 

conhecimento. Tornando-o crítico com sua realidade, emancipado diante da sua 

sociedade e autônomo nos estudos. 

Ao desenvolver um trabalho com mídias é importante compreender a 

intencionalidade e o contexto da produção midiática, fazendo com que o aluno possa 

ver o implícito, fazer suas inferências e articular com sua vida, partindo da sua 

realidade e ampliando seus conhecimentos. 

As Diretrizes Curriculares Estaduais de Arte (2008, p. 72) discorrem 

que, 

(...) é importante o trabalho com as mídias que fazem parte do cotidiano das 
crianças, adolescentes e jovens, alunos da escola pública. Uma obra de 
arte deve ser entendida como a forma pela qual o artista percebe o mundo, 
reflete sua realidade, sua cultura e sua época, dentre outros aspectos.   

 

Ao se trabalhar com imagens em movimento, o professor deve ter 

em seu planejamento um estudo que lhe dê suporte para trabalhar o contexto 

histórico e social, o conteúdo abordado no filme e os objetivos propostos para sua 

utilização como ferramenta pedagógica. Fonseca (2004, p.38) discute a necessidade 
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do professor se preparar previamente com o planejamento, e com conhecimentos 

sobre o filme a ser assistindo, de modo que possa encaminhar um trabalho 

pedagógico que promova uma aprendizagem significativa na vida do aluno. Ele 

discorre que: 

 
(...) com relação à operacionalização do trabalho em sala de aula, 
acreditamos ser de extrema importância a preparação prévia do professor, 
ou seja, ele deve ter domínio em relação ao filme e clareza total da inserção 
do filme no curso, bem como dos objetivos e do trabalho a ser realizado 
após a projeção (FONSECA, 2004, p.181).  

  

É preciso que o professor esteja atento ao filme escolhido e que 

tenha subsídios teóricos para reflexão sobre as possibilidades de instigar o aluno a 

ter uma conduta crítica, como menciona Duarte (2002, p.107) "Ver e interpretar 

filmes implica, acima de tudo, perceber o significado que eles têm no contexto social 

do qual participam". 

É necessário também que o professor assegure em seu 

planejamento uma contextualização com informações sobre o filme para melhor 

entendimento e interpretação dos alunos, num processo de reflexão - ação – 

reflexão. Gramsci já relatava que o ato de estudar deve ser refletido, dialógico, num 

processo contínuo, sempre voltando, repensando, retomando e estudando 

novamente o problema (conteúdo). Percebendo e buscando formas, por meio da 

assimilação dos conhecimentos técnico-científicos, a possibilidade de melhorar a 

sociedade em que vive.  

 

Considerações Finais 

 

A escola deve garantir uma educação de qualidade possibilitando ao 

aluno condições de tornar-se consciente e autônomo nesse processo, por meio de 

uma organização e sistematização do ato de estudar, como uma rotina em sua vida, 

compreendendo-se melhor enquanto sujeito histórico e social, analisando e 

refletindo sobre o ato de ensinar e aprender, num contexto histórico e emancipatório. 

Portanto, a educação escolar deve ser pensada no sentido de 

educar para que os sujeitos possam ter condições de efetivamente participar nas 

lutas sociais, propondo a transformação social e superando a ordem imposta pelos 

dominantes.  
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Dessa forma, a pesquisa em andamento tem por foco o trabalho 

com leituras de imagem em movimento, como sendo um dos caminhos para a 

ampliação da visão de mundo, dando condições para que o aluno desenvolva a 

consciência de manter uma rotina de estudo, de fazer da aprendizagem um 

processo contínuo e sistematizado, criando assim, o hábito de estudar, tornando-o 

autônomo e responsável pela sua formação.  

Para que, a partir dessa apropriação, possa se refletir e entender a 

necessidade de formar-se como sujeitos, diante dos conteúdos científicos, 

compreendendo-se como sujeito histórico, concreto e social, entendendo que toda a 

apropriação de conteúdo científico, requer análise, reflexão e uma nova conduta 

diante do aprendido. 
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