
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói  
2017 

VALMIR LUIZ DA SILVA PEREIRA  

 

 

 

 

 

A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL EM SALA 
 



 

 
Niterói 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL EM SALA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Anhanguera Educacional, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em Letras 
– Português/Inglês. 

Orientador: Renata Beloni de Arruda 

 

 

 

VALMIR LUIZ DA SILVA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALMIR LUIZ DA SILVA PEREIRA 

 

  

A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL EM SALA 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Anhanguera Educacional, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em Letras 
– Português/Inglês. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Profª. Ms. Michelle Azambuja 

 

 

Prof. Dr. Jackson Bentes 

 

 

Profª. Ms. Michelli Bastos 

 

 

Niterói, 05 de dezembro de 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho... 

À minha família que sempre me apoiou. 

Especialmente minhas irmãs que me foram e 
são grandes exemplos. 



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Primeiramente aos meus pais, Rosane e Álvaro, por todas as oportunidades que 

me deram. 
Ao meu professor de redação e literatura do ensino médio, Luís Rufino, que me 

despertou o interesse na área de Letras.  

A todos os meus professores da faculdade, especialmente Michelle Azambuja, 
Ana Léa, Alexandre Daumerie e Maria Luiza, que sempre foram excepcionais em me 

ensinar os conteúdos e me auxiliaram a crescer como indivíduo. 

Ao meu amigo Arthur por me ajudar em tudo o que precisei na realização desse 
trabalho. 

A todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização deste 

trabalho, muito obrigado. 

  



 

 

Da Silva Pereira, Valmir. A Utilização da Tecnologia Audiovisual em Sala. 2017. 
33fl. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras – Português/Inglês) – 
Anhanguera Educacional, Niterói, 2017. 

 
RESUMO 

 
As transformações sociais ocorridas nos últimos anos trouxeram avanços para os 
mais variados campos do conhecimento humano, das ciências médicas ao campo das 
ciências humanas e, em especial, ao campo da comunicação. No ambiente escolar 
muitas foram as mudanças. Dessa forma, elegemos as contribuições do cinema para 
o campo da educação devido às possibilidades de sua utilização em sala de aula, não 
só como ato de ilustração, mas também enquanto prática capaz de gerar novas ações 
e contribuições para a formação de novos cidadãos e profissionais da educação. O 
advento audiovisual é, hoje, indissociável das sociedades modernas. Sua imersão em 
nosso círculo social é facilmente perceptível a todos. Entendendo-o como recurso 
necessário à comunicação social em nossa contemporaneidade. Pouco tempo depois 
de seu nascimento, o cinema foi elevado ao patamar de sétima arte e apreciado por 
todos os cantos do planeta. No Brasil, logo os estudiosos compreenderam as 
possibilidades do cinema para o campo da educação. O pensamento acerca de uma 
prática metodológica para a utilização do cinema em sala de aula é algo corriqueiro e 
histórico. O que os pesquisadores buscam alertar é que é necessário a existência de 
uma prática planejada para a devida utilização do conteúdo audiovisual em sala. A 
potência do cinema encontra-se então em ser uma ferramenta de emissão de 
discursos muito rica ao campo do ensino. Esse trabalho tem foco em demonstrar como 
a atualização dos professores no âmbito da tecnologia audiovisual pode impulsionar 
a prática pedagógica nas escolas. 
 
Palavras-chave: Audiovisual; Escolas; Tecnologia; Cinema; Formação Pedagógica. 
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ABSTRACT 

The social transformations that have occurred in recent years have brought advances 
in the most varied fields of human knowledge, from the medical sciences to the field of 
human sciences, especially the field of communication. In the school environment 
many were the changes. Thus, we elect the contributions of cinema to the field of 
education due to the possibilities of its use in the classroom, not only as an illustration, 
but also as a practice capable of generating new actions and contributions for the 
formation of new citizens and education professionals. The audiovisual advent is, 
today, inseparable from modern societies. Its immersion in our social circle is easily 
noticeable to everyone. Understanding it as a necessary resource for social 
communication in our contemporaneity. Shortly after its creation, the cinema was 
raised to the seventh art level and appreciated in every corner of the planet. In Brazil, 
scholars soon understood the possibilities of cinema for the field of education. The 
thinking about a methodological practice for the use of the cinema in the classroom is 
something ordinary and historical. What the researchers seek to alert is that it is 
necessary to have a planned practice for the proper use of audiovisual content in the 
classroom. The power of cinema is then to be a very rich discourse-making tool in the 
field of teaching. This work focuses on demonstrating how the updating of teachers in 
the field of audiovisual technology can boost pedagogical practice in schools. 
 
Key-words: Audiovisual; Schools; Technology; Cinema; Pedagogical Training. 
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INTRODUÇÃO 
 

As transformações sociais ocorridas nos últimos anos trouxeram avanços para 

os mais variados campos do conhecimento humano, das ciências médicas, com suas 

novas descobertas, ao campo das ciências humanas, em especial o campo da 
comunicação, que sofreu grande alteração com a chegada de novos meios de 

comunicação de massa, a exemplo do rádio, da televisão, da internet, entre outros. 

As mudanças trazidas pelas novas possibilidades comunicativas, consequentemente, 

trouxeram novas possibilidades ao campo da educação, uma vez que é intrínseca sua 
relação com os meios de comunicação.  

No ambiente escolar e no que compõe o que entendemos como instituição 

“escola” muitas foram as mudanças. O mimeógrafo deu lugar à impressão, os quadros 
negros foram, gradativamente, substituídos por quadros brancos e lousas digitais, o 

giz hoje é um objeto raro. O ambiente escolar sofreu alterações físicas em sua 

estrutura e também na forma como se relaciona com as novas necessidades inerentes 
ao constante desafio de atualizar-se.  

Hoje, estando imersa agora numa sociedade extremamente globalizada e 

heterogênea, a escola precisa adotar novos métodos e ferramentas que abarquem 

tais transformações e as conectem ao seu objetivo primordial: a formação de um 
cidadão global. Um cidadão do mundo, como afirma Belloni (2002, p.30):  

 
Os incríveis avanços técnicos em eletrônica, informática e redes vêm criando 
um novo campo de ação, novos processos sociais, métodos de trabalho, 
mudanças culturais profundas, novos métodos de aprender e perceber o 
mundo (e, portanto, de intervir nele), com repercussões significativas no 
campo da educação, a exigir transformações radicais nos métodos de ensino 
e nos sistemas educacionais. 

 

Dessa forma, elegemos as contribuições do cinema para o campo da educação 

como objeto deste estudo devido às possibilidades de sua utilização em sala de aula, 

não só como ato de ilustração, mas também enquanto prática capaz de gerar novas 
ações e contribuições para a formação de novos cidadãos e profissionais da 

educação. 

Esse trabalho pretende identificar as diferentes formas de utilização do cinema 
em sala de aula, tendo como objetivo geral apontar as possibilidades e contribuições 

do uso do cinema, enquanto tecnologia audiovisual, para o campo da educação. De 
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forma mais específica, entender a relação entre cinema e educação no Brasil, 
identificar as práticas em torno da presença do cinema em sala de aula e fomentar 

uma discussão a respeito do uso do audiovisual na formação do professor e sua 

aplicação na prática docente no ambiente escolar. 

O advento audiovisual é, hoje, indissociável das sociedades modernas. Sua 
imersão em nosso círculo social é facilmente perceptível a todos. Entendendo-o como 

recurso necessário à comunicação social em nossa contemporaneidade, este 

trabalho, através de um levantamento bibliográfico, tem a intenção de identificar quais 
são as implicações e contribuições do objeto audiovisual para o campo da educação 

e como ele pode ser inserido numa prática pedagógica. 
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1 CINEMA E EDUCAÇÃO 
 

A revolução feita pelos irmãos Lumière abalou nosso mundo mais que a 
invenção de Gutemberg. Da escrita à tipografia, permanecia-se na mesma 
ordem e conservavam-se os mesmos sinais. O cinema mudou os sinais. 
(CLAUDE et. al. 1982, p.52). 
 

A invenção da tecnologia cinema foi, sem dúvida alguma, um marco na forma 

de nos relacionarmos com as imagens. Desde a primeira exibição pública, ocorrida 

em Paris, datada de 28 de dezembro de 1895, quando os Irmãos Lumière 

apresentaram sua invenção, a forma como passamos a encarar o mundo que 
compomos é outra. O cinema nos trouxe tanto um deslumbramento quanto um 

assombro. Exemplo disto é o fato do público presente naquele dia ter se assustado 

com A chegada do trem na estação (1895), acreditando que seriam atropelados pela 
maquinaria que se aproximava.  

Pouco tempo depois de seu nascimento, o cinema foi elevado ao patamar de 

sétima arte e apreciado por todos os cantos do planeta. O cinema foi tido, também, 
como material de experimentação e, devido a isso, teve seu próprio modus operandi 

desenvolvido. Antes os planos eram únicos e fixos: a câmera capturava todo 

movimento à sua frente permanecendo estática, o filme tinha seu início, meio e fim 

num único plano, denominado plano-sequência. A justaposição de uma imagem à 
outra, hoje algo conhecido como montagem – ou edição –, permitiu novas 

possibilidades às imagens captadas, estabelecendo, então, uma linguagem própria à 

sétima arte, criando uma gramática audiovisual.  
No Brasil, o cinema tem sua primeira exibição apenas dois anos depois da 

exibição parisiense, no dia 6 de maio de 1897 (HEFFNER, 1995). Por aqui, foi logo 

nas primeiras décadas do século seguinte que estudiosos brasileiros compreenderam 
as possibilidades do cinema para o campo da educação, pois perceberam estar diante 

de uma forma peculiar de representação e reapresentação do nosso mundo que 

carregava consigo uma potência capaz de trazer contribuições à grande área da 

educação. Dessa forma, foi pela demanda de professores vinculados à Escola Nova 
que surgiu, em 1936, o Instituto Nacional de Cinema e Educação (INCE), primeiro 

órgão governamental cinematográfico do Brasil.  
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1.1 Cinema e educação no Brasil: o histórico de uma relação 
 

O surgimento do INCE está diretamente relacionado a um importante marco da 

história da educação no Brasil: a publicação do manifesto dos pioneiros da Educação 

Nova, em 1932. Os ideais contidos ali se aproximavam da ideia vigente na Era Vargas 
e em suas políticas desenvolvimentistas nacionalistas. O objetivo era, então, tornar o 

Brasil exemplo de uma nação moderna. Os pioneiros da educação, dentre eles Anísio 

Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, autores do manifesto, entendiam as 
importantes contribuições da utilização de tecnologias, novas até então, para a 

modernização da educação no Brasil. Além de incentivarem o contato com as artes. 
 
Mas, além de atrair para a obra comum às instituições que são destinadas, 
no sistema social geral, a fortificar-se mutuamente, a escola deve utilizar, em 
seu proveito, com a maior amplitude possível, todos os recursos formidáveis, 
como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio, com que a ciência, 
multiplicando-lhe a eficácia, acudiu à obra de educação e cultura e que 
assumem, em face das condições geográficas e da extensão territorial do 
país, uma importância capital. (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA 
EDUCAÇÃO NOVA, 1932). 

 

É tendo por base a ideia de modernização do país que nasce, em 1936, o INCE, 

o primeiro órgão governamental pensado, especificamente, para incentivar a 

produção cinematográfica do país. Tendo à frente o intelectual Roquette-Pinto, o 
INCE, subordinado ao Ministério da Educação e Saúde, foi responsável pela produção 

de mais de quatrocentos curtas-metragens produzidos entre os anos de 1936 e 1966, 

grande parte deles sendo realizados pelo cineasta Humberto Mauro, que eram, 
posteriormente, destinados às instituições de ensino do Brasil com o objetivo de 

formar e instruir os cidadãos. Além da produção de conteúdo audiovisual nacional, 

foram distribuídos materiais que possibilitassem a exibição de tais produtos em várias 
escolas do Brasil, a ideia era seguir o modelo já adotado em outros países. A respeito 

da funcionalidade e do acervo do INCE, CARVALHAL (2008, p. 22) aponta: 

 
O INCE funcionou de 1936 a 1966, produziu mais de 400 documentários de 
curtas e médias metragens voltados à educação popular, divulgação da 
ciência e tecnologia. Muitos filmes foram adquiridos pelo órgão, o que fez com 
que sua filmoteca chegasse a cerca de 1000 títulos sobre os mais diversos 
assuntos. A exibição era voltada às escolas, instituições culturais e salas de 
cinema, antes da projeção do circuito comercial. Foram realizadas películas 
sobre medicina, biologia, botânica, física, química, artes, antropologia, 
história, geografia, literatura, música, folclore, astronomia, entre outros. 
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Roquette-Pinto foi o seu principal diretor, e nos 10 primeiros anos de 
funcionamento, o Instituto atingiu seu auge, produzindo mais de 200 
documentários. Humberto Mauro, seu mais destacado cineasta, foi 
responsável pela produção da maioria dos filmes educativos e culturais. 

 
Apesar dos esforços dos intelectuais e do governo acredita-se ter havido 

resistência por parte dos profissionais da educação à utilização do cinema, contudo 
essa informação não pode ser devidamente comprovada devido à falta de registro a 

respeito da recepção dos filmes no ambiente escolar, (CARVALHAL, 2008).  

Diante disso, pode-se perceber o quão importante são as discussões acerca 
das tecnologias em sala de aula, em especial do cinema e audiovisual, temas centrais 

deste trabalho, e o quão necessário se faz pensar, também, em uma metodologia para 

sua utilização. É especificamente sobre a presença e uso do cinema e audiovisual em 
sala de aula que se trata o segundo capítulo. 

Faz-se importante, contudo, mencionar o que diz a legislação vigente a respeito 

do uso do cinema em sala de aula.  
 

1.2 Lei 13.006/11: da obrigatoriedade do cinema brasileiro no ambiente escolar 

 

Em 26 de junho de 2011 é sancionada pela presidenta Dilma Rousseff a Lei 
13.006/11, tornando obrigatória a exibição de conteúdo cinematográfico nacional nas 

escolas brasileiras por, no mínimo, duas horas mensais. A Lei nasce do Projeto 185 

de 2008, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que acredita na potencialidade 
transformadora do cinema para a educação.  

A aprovação da lei sucinta novas discussões a respeito das possibilidades do 

uso do cinema em sala de aula semelhante às discussões anteriores, apontadas 
acima. Para Fresquet & Migliorin (2015, p.12) “há na especificidade dessa Lei o que 

poderíamos chamar de uma ‘ação desesperada’. Quando nada mais é possível, é 

preciso vir do alto. Impor. ”. Os autores, assim, criticam a forçosa penetração do 

cinema em sala, através do mecanismo legislativo, e também apontam, por um lado, 
uma certa “hipercrença no cinema, por outro, uma descrença em uma práxis, no 

professor e na possibilidade do cinema fazer parte da escola porque elas desejam”, 

(Fresquet & Migliorin, 2015).  
Diante disso, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, 

atentam para o fato de que essa iniciativa sozinha, sem um pensamento crítico e 
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metodologia necessária, não será capaz de possibilitar grandes alterações no cenário 
educacional do país. Assim, para AMANCIO (et. al., 2015): 

 
“[...]devemos estar conscientes de que uma lei não é o avanço em sua 
totalidade, mas somente um pequeno passo, a questão chave é a relação 
educador–educando–filme nacional. É a partir dessa tríade que, de fato, é 
possível fomentar e incentivar hábitos culturais. E fortemente vinculado a tais 
práticas, o debate não pode somente se estabelecer em torno da cultura 
nacional, mas também de sua preservação, pois cultura e memória andam 
sempre juntas. ” (p.28) 

 
“Neste sentido, a Lei vem afetar não apenas o conteúdo relacionado aos 
componentes curriculares complementares integrados à proposta 
pedagógica das nossas escolas, mas sobretudo a própria formação dos 
nossos professores, que precisam lidar de maneira produtiva com o potencial 
criativo que esse repertório fílmico proporciona, a fim de que o cinema 
brasileiro não seja domesticado através de práticas pedagógicas 
inapropriadas ou meramente normatizadoras, subtraindo-lhe sua potência 
inventiva e de comunicação com o mundo.” (p. 30)  

 
O pensamento acerca de uma prática metodológica para a utilização do cinema 

em sala de aula, como temos visto, é algo corriqueiro e histórico. O que os 

pesquisadores buscam alertar é que é necessário a existência de uma prática 

planejada para a devida utilização do conteúdo audiovisual em sala, a fim de evitar 
um uso estritamente ilustrativo, não o condenando, mas indicando a potencialidade 

do cinema em sala de aula e quão rica pode ser sua contribuição para a educação do 

nosso país.  

 
Para FRETAS (2015, p. 96) 

Parece fato consumado que não podemos mais pensar o cinema na escola 
apenas pelo aspecto ilustrativo de seu conteúdo imagético. Também não cabe 
mais a visão do professor como decodificador ou explicador do filme, visto que, 
mesmo nas cidades onde não existem cinemas (uma realidade cada dia mais 
presente na realidade brasileira), as pessoas já possuem uma certa cultura 
audiovisual, seja ela via TV, locadoras ou internet. Temos sim uma cultura 
polifônica de imagens que, longe de representar uma educação do olhar, cria 
apenas uma profusão de informações que nos impedem de pensar. Essa 
explosão de imagens apenas distrai o espectador, impedindo a sua reflexão e 
levando muitas vezes a ver sem enxergar. Esse contexto exige de nós 
pensarmos o papel pedagógico da arte e mais especificamente do cinema na 
escola. 

 

Com a lei 13.006/11, a presença do cinema no ambiente escolar torna-se 

obrigatória, mas, a partir daí surgem questões pertinentes: que filme passar? Onde 
busca-los? Como incorporar as tecnologias envolvidas numa produção audiovisual à 

prática escolar? São perguntas como estas que alguns pesquisadores tentam 
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evidenciar e, para além da recepção de filmes e dos debates possíveis a partir deles, 
surge novas propostas acerca das possibilidades de utilização do cinema no espaço 

escolar. 
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2 CINEMA NA ESCOLA: DA ILUSTRAÇÃO À PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

Nosso século testemunhou a invenção de uma linguagem e diariamente 
observa a sua metamorfose. Ver uma linguagem ganhar vida, uma verdadeira 
linguagem apta a dizer qualquer coisa, e participar, mesmo que como 
espectador, desse contínuo processo de descoberta, me impressiona por ser 
um fenômeno singular... (CARRIÈRE, 2015) 

 

Como vimos no capítulo anterior, é de longa data a relação estabelecida entre 
o cinema e o campo da educação. Muitos são os estudos que surgiram ao longo dos 

últimos anos acerca das possíveis formas de aplicabilidade um filme no ambiente 

escolar. Contudo, ainda são poucos os estudos que apontam o cinema não só como 
um dispositivo, um fio condutor, capaz de gerar debates a respeito de um conteúdo 

especifico, mas também como uma linguagem.  

Vale ressaltar aqui a potencialidade do arquivo audiovisual como dispositivo 

que encanta e atrai o olhar da criança. E é a respeito desse olhar, ou mais 
especificamente da construção de um olhar que FIEL (2015, p.6) aponta a 

necessidade do docente possuir “um conhecimento prévio da linguagem 

cinematográfica, a fim de utilizar este recurso de forma precisa e planejada” e não 
somente de forma ilustrativa. Mais adiante analisaremos tais aplicabilidades.  

Orlandi (2000) considera ainda que é importante não subestimar o repertório 

de mundo das crianças que, antes mesmo de ingressar no ambiente escolar, já 
possuem uma bagagem de mundo própria. 

 
A convivência com a música, a pintura, a fotografia, o cinema, com outras 
formas de utilização do som e com a imagem, assim como a convivência com 
as linguagens artificiais poderia nos apontar para uma inserção no universo 
simbólico que não é a que temos estabelecido na escola. Essas linguagens 
não são alternativas. Elas se articulam. E é essa articulação que deveria ser 
explorada no ensino da leitura, quando temos como objetivo trabalhar a 
capacidade de compreensão do aluno. (ORLANDI, 2000, p.40) 

 
Para compreendermos melhor as possibilidades do aparto fílmico em sala de 

aula, apontaremos aqui algumas possíveis práticas para tornar efetiva a presença do 

cinema e do audiovisual em sala de aula:  
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2.1 O cinema como objeto de análise   
 

Muitas vezes, professores das mais distintas disciplinas optam pela inserção 

de imagens em sua aula a fim de ilustrar uma teoria, uma ideia ou uma prática. A 

utilização de filmes como recurso propulsor de debates é algo corriqueiro, o que 
solidifica, por exemplo, a existência de cineclubes, ambientes onde normalmente, 

após uma sessão, abre-se um debate impulsionado pela temática do filme exibido.  

Esse formato de exibição/discussão é muito produtivo para que os professores 
possam iniciar um debate sobre determinado assunto. Para exemplificar isso, 

podemos, inclusive, apontar a utilização do filme Cine Holliúdy (2012), dirigido por 

Helder Gomes, para ilustrar a possibilidade de sua utilização numa aula de língua 
portuguesa que trate sobre variação linguística.  

O trailer do filme, disponível no YouTube, inicia com a seguinte informação: 

 
Figura 1 – Cine Holliúdy (2013) 

 
 

A partir dessa exposição, caberia ao professor questionar aos alunos que 

língua seria essa e se, de fato, existiria um idioma chamado “cearensês”. Após a 

exibição do filme, seria possível, então, levantar questões a respeito da língua 
portuguesa e de sua variação. Além disso, o próprio filme apresenta em sua narrativa 

uma metalinguagem propícia a compreensão do fazer cinema, desvendando todo o 

deslumbre que cerceia a sétima arte.  
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Um outro filme que proporcionaria um rico debate em sala de aula, a respeito 
da função da educação é o americano Sociedade dos Poetas Mortos (1989), de Peter 

Weir. Neste filme o professor John Keating é contratado por uma escola conversadora 

e tradicional para assumir as aulas de literatura. Contudo, suas práticas nada 

ortodoxias são vistas com desprezo e consideradas subversivas pelo corpo gestor 
daquela instituição. Enfrentando, de frente, vários desafios para continuar lecionando 

e passando sua lição, o professor Keating, que num momento era visto com 

estranheza pelos seus alunos, torna-se fonte de inspiração para os garotos do colégio 
que agora entendem a necessidade de seguir, cada um, a sua paixão. O papel do 

professor aqui é visto como transformador. Ele é, de fato, uma inspiração. É, pelo que 

apresenta a narrativa fílmica, a força que impulsiona os alunos a tornarem suas vidas 
extraordinárias. 

Os dois filmes acima citados são, ambos, filmes de longa-metragem e do 

gênero de ficção. Vale questionar, contudo, que a exibição de filmes deste formato, 
muitas vezes não é propícia para o tempo de uma única aula, que geralmente contém 

50 minutos. Este é, por exemplo, um dos problemas da obrigatoriedade da aplicação 

da Lei 13.006, que é, comumente apontado por professores. Ou bem eles exibem o 

filme ou iniciam um debate. Diante disso, Duarte (2009) acredita no curta-metragem 
como formato mais adequado para uma projeção no ambiente escolar. 

Em Dando asas à Imaginação (2017), curta-metragem de 13 minutos, dirigido 

por Arthur Felipe Fiel e João Marcos Nascimento, temos na narrativa o próprio 
ambiente escolar e a prática da contação de história. Aqui, as crianças protagonistas, 

narram suas aventuras e peripécias por várias dimensões fantásticas, a maioria delas 

compondo uma nítida referência a literatura infantil-juvenil universal, e fazem sua 
professora e seus colegas viajarem com eles naquele todo colorido mundo criado.  

O ponto de partida do filme é a possível solicitação da professora de uma 

atividade a ser realizada em grupo que pauta-se na elaboração de uma narrativa 

criada por seus alunos para ser apresentada em sala. Essa mesma prática, solicitada 
pela professora da ficção, pode ser utilizada em sala de aula, assim, o filme serviria 

não só como impulsionador de um debate, mas também de uma ação.  

Além disso, este filme mistura, em sua técnica de realização, a filmagem com 
atores reais e a linguagem lúdica da animação, encantando e captando o olhar de 

todos, em especial das crianças. O trio de amigos protagonistas, Carlinhos, Carol e 
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Quindim, possuem, aparentemente, idade entre 9 e 10 anos, o que facilita também a 
projeção do espectador e a identificação com os personagens em cena, alinhando à 

potencialidade do lúdico no cinema à uma aproximação entre personagens reais, 

discentes, e os personagens da ficção. Vale ressaltar também uma característica rara 

à produção de animação no país: a questão da representatividade. São raros os filmes 
animados que colocam no centro de sua narrativa personagens negros. 

 

 Figura 2 – Dando Asas à Imaginação (2017) 

 

 

A utilização deste filme, em especial, pode servir como um incentivo à prática 
da contação, bem como à produção escrita dos discentes se utilizados por um 

professor consciente do potencial da linguagem audiovisual e das suas contribuições 

e implicações enquanto material pedagógico. Além de ser, também, um incentivo à 
aproximação dos discentes à leitura literária.  

 

Dessa forma, entendemos que filmes, como os exemplificados acima, servem 
ao docente para além de uma simples ilustração. Eles são fios condutores de debates 

enriquecedores ao campo da educação, pois, aproximam o discente do mundo no 
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qual estão inseridos, dos problemas e das possibilidades a ele intrínsecos, levam à 
criança ao centro da tela e os impulsionam a agirem fora dela. 

  

2.2 O cinema como linguagem  

 
Para além de uma utilização paradidática do cinema em sala de aula, 

explicitada acima, alguns pesquisadores apontam para outras possibilidades da 

utilização das novas tecnologias, incluindo aqui o cinema e audiovisual, em sala de 
aula.  Para Fiel, essas novas tecnologias são linguagens mistas que precisam ser 

decodificadas pelo seu receptor, sela ele leitor ou espectador. Ele aponta: 

 
As novas linguagens, introduzidas pelo avanço tecnológico, têm caráter 
multissemiótico e multimodal, pois são compostas por múltiplos elementos 
linguísticos (verbais e não-verbais), e exigem uma capacidade elevada de 
compreensão e significação por parte do seu público, seja ele leitor ou 
espectador. Dessa forma, surge a necessidade de inserir o aluno numa nova 
prática de letramento, diferente da tradição escolar, que o torne capaz de 
compreender com clareza as semioses dos discursos existentes, os 
letramentos multissemióticos. (2015, p.4) 

 

Ele sustenta seus argumentos baseando-se na tese de Roxo (2012) a respeito 

da pedagogia de multiletramentos e entende o cinema como meio e forma para 
alcançar, efetivamente, tal prática pois ele é composto de uma linguagem multimodal, 

uma vez que para sua realização unem-se vários elementos, textuais e não textuais. 

Para Dias et. al. (IN ROJO, 2012) “dessa forma, o aluno é necessariamente inserido 

em um tipo de letramento diferente da tradição escolar, numa nova estratégia de 
produzir sentido. ” 

Sendo assim, o que está sendo sugerido por esses autores é a utilização do 

cinema como linguagem a ser decodificada e recodificada pelos discentes que, ao 
serem instruídos por seus professores e apresentados à gramática audiovisual, 

possam emitir discursos que vão além da produção escrita e oral. Essa utilização, 

contudo, solicita tanto do aluno quanto do educador uma formação do olhar e o 
domínio dessa linguagem. 

A potência do cinema encontra-se então em ser, além de uma forma de 

entretenimento prazerosa aos olhos humanos, uma ferramenta de emissão de 

discursos muito rica ao campo do ensino.  
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2.3 Uma nova abordagem 
 

Pensando na aplicabilidade da linguagem cinematográfica na sala de aula, 

entende-se a necessidade de um planejamento e um pensamento didático para a 

devida fruição do ver e fazer cinema pelo campo da educação. Após compreender o 
funcionamento da linguagem audiovisual, cabe ao professor adicionar esse 

conhecimento ao seu modo de fazer e, assim, possibilitar ao aluno a compreensão de 

novas formas de emissão de discurso e produção de sentido.  
Carrière (2015) nos aponta a existência de uma gramática audiovisual, de uma 

linguagem própria e secreta do cinema. Compõem essa linguagem os planos, os 

cortes, os movimentos de câmera e muitas outras estruturas intrínsecas ao 
funcionamento da linguagem audiovisual e aponta também para uma característica 

viva dessa linguagem que está em constante mutação, assim como a ideia de língua. 

Ele ainda aponta que “bastaram quatro gerações de frequentadores de cinema para 
que a linguagem ficasse gravada em nossa memória cultural, em nossos reflexos, 

talvez até em nossos genes. ” (2015, p.41). Ratificando esta ideia, mas especificando 

seus apontamentos para a gramática da imagem, Takaki (2012, p.158) aponta que: 

 
A gramática da imagem pode assumir várias funções, dada a sua constituição 
plástica, derivada da computação gráfica com espantosas manipulações não 
somente de imagens, bem como de letras, palavras e configurações do 
computador que aumentam as possibilidades de escolhas (ex: tamanho e 
estilo de letras), luz, cores e animações. Assiste-se, assim, à exploração da 
linguagem hibrida, multiforme nas interfaces e interstícios do verbal e do 
visual que toma corpo, mas está sujeito à dissolução na simultaneidade do 
espaço e tempo pós-digitais. 

 
Diante disso, compreende-se que, além dos letramentos tradicionais, que 

ensinam as crianças a ler o mundo através das palavras e a produzir sentidos através 

da escrita, uma nova abordagem é solicitada. Uma abordagem que dê conta de ler 
também os símbolos e signos presentes na nossa cultura, em especial, é preciso que 

saibamos ler e escrever em audiovisual. Assim, surgem propostas de utilização de 

novas tecnologias que possibilitem a passagem de uma pedagogia do letramento 
literário para um letramento multimodal, que englobe em sua metodologia a 

possibilidade de codificação e decodificação mista, de vários modos. Assim, para Dias 

et al. (IN ROJO, 2012) “o processo de ensino estarão contribuindo para a construção 
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de uma educação conectada com as necessidades atuais e para a produção de 
saberes plurais, coletivos e interativos. ”.  

A aplicabilidade da tecnologia audiovisual em sala, no entanto, demanda 

também do professor o domínio de uma série de ferramentas de produção audiovisual 

e o conhecimento básico de todo o processo desse tipo de realização, implicando num 
aprimoramento de sua própria formação.  
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3 VENDO, LENDO E FAZENDO CINEMA NA ESCOLA 
 

“Aprendi a aprender com filmes, a usufruir mais intensamente da emoção que 
provocam, a interpretar as imagens, a refletir a partir delas, a reconhecer 
valores diferentes e a questionar os meus próprios. E o fato de essa 
experiência ter sido tão fundamental na minha formação (muito do que 
conheço do mundo, das culturas e das artes aprendi vendo filmes) é uma das 
razões pelas quais decidi estudar, academicamente, as relações das pessoas 
com o cinema.”  Duarte (2009) 

 
Neste capítulo discutiremos sobre as práticas relativas ao fazer audiovisual, o 

considerando enquanto cinema, e suas contribuições para o grande campo da 

educação. Nos capítulos anteriores nos foi revelado a presença do cinema no 
ambiente escolar, suas possíveis aplicações e sua história. Vimos que não é tão 

recente sua penetração no ambiente “escola”, pudemos perceber, inclusive, que 

questões relacionadas à sua aplicabilidade em sala de aula hoje, ainda se aproximam 

daquelas mesmas contemporâneas à criação do INCE. Uma dessas questões é a 
formação do professor diante da linguagem audiovisual. Qual sua relação com o ver 

cinema? Quais as implicações trazidas pela Lei 13.006 a este profissional? Qual seu 

repertório de filmes brasileiros? Enfim, são muitas as demandas que nos é possível 
discutir, contudo, consideraremos esta como ponto de partida para o que está sendo 

analisado aqui: a relação cinema-escola-educador-educando.   

 
Para NAPOLITANO (2003, p.89): 

 
A sala de aula já vem incorporando, e sofrendo a intervenção dos meios de 
comunicação de massa com a utilização de jornais, revistas, programas de 
televisão. Porém, é preciso ver que esses meios podem ser considerados 
como salas de aula, como espaços de transformação de consciência, de 
aquisição de conhecimentos; que eles dependem de uma pedagogia crítica e 
que o sucesso dessa pedagogia crítica depende de como vamos ver e ouvir 
os produtos da indústria cultural. 

 
Dois verbos, dentro da fala citada acima, são, para nós, de suma importância: 

ver e ouvir. Adiciono, ainda, um terceiro: ler. Assim, temos três atitudes que 

perpassam a formação de todo discente, pois, é preciso que na escola ele esteja 
habituado a ver, ouvir e ler tudo aquilo que lhe é exposto, seja um livro, uma música, 

um filme, ou uma exposição. É importante, também ressaltar que essas ações não 

são atitudes passivas. Em relação com as linguagens que lhe são apresentadas os 
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alunos expandem sua capacidade de leitura de mundo que extrapola o ambiente 
escola. É preciso, contudo, que neste ambiente formador, os próprios formadores 

estejam capacitados a, a partir das novas possibilidades e ferramentas de ensino, 

formar. 

 
3.1. Formar professores para formar cidadãos 

 

Na pesquisa intitulada “O cinema e as narrativas de crianças e jovens em 
diferentes espaços educativos”, realizada entre 2010 e 2013, sob coordenação da 

professora Adriana Hoffman Fernandes, do PPGEDU na Unirio, cerca de 70 jovens 

universitários foram entrevistados e questionados acerca de suas relações com o 
cinema enquanto profissionais da educação em formação. A autora nos aponta que 

80% desses jovens, informaram que só compareciam às exibições porque algum 

professor havia solicitado a realização de um trabalho sobre o filme projetado. Tal fato 
aponta para uma abismal distância entre os professores e o prazer de ver cinema sem 

uma certa obrigação. Essa problemática nos faz pensar no quão difícil pode ser a 

devida implantação da Lei 13.006 no campo da educação.  

Diante do resultado obtido pela pesquisa nos é possível perceber que a 
obrigatoriedade do cinema na educação, através do mecanismo legislativo, pode ser 

formadora ou não, pois antes de se pensar na formação do aluno, do ensino básico 

ou médio, há de se pensar e fomentar a utilização do cinema nos cursos de formação 
de professores em nossas universidades. Para tanto, de acordo com FERNANDES 

(2015, p. 100) é preciso “entender que um filme pode ensinar tanto quanto uma leitura, 

aprendendo a ver e apreciar os filmes, sua linguagem, ampliando suas leituras, é parte 
dessa aprendizagem”.   

Ainda em sua pesquisa, Fernandes nos aponta o cineclubismo como local de 

formação rica e continuada com potencial para diminuir o abismo existente entre a 

relação cinema e docente em formação. Para ela: 
 

[...] o cineclube é um espaço de exibição de filmes fora do circuito comercial 
com reflexão e debate após a exibição. Percebe-se claramente a partir da 
pesquisa que o “falar sobre o filme” passa por uma aprendizagem. Esse 
momento de reflexão e debate, em que cada um opina a respeito do filme, é 
também um momento de aprendizagem. (2015, p.101). 
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Sendo assim, é de crucial importância que a utilização do recurso audiovisual 
em sala ocorra com uma linearidade verticalizada que perpasse o ambiente de 

formação docente e atinja o ambiente de formação discente, ou seja, que vá do 

ambiente universitário ao ambiente escolar, pois, só estarão aptos a utilizar de forma 

efetiva as potencialidades do cinema e audiovisual, os docentes que manterem com 
a sétima arte uma relação mais afinada e que, para atender as novas demandas 

solicitadas, conheçam, como conhecem os clássicos de nossa literatura, os marcos 

do audiovisual nacionais, sejam eles produtos televisivos ou cinematográficos. É 
importante também que, ao utilizar este recurso, o professor exerça as ações acima 

citadas: ver, ouvir e ler. Ver filmes, ouvir seus alunos, ler, junto a eles, o mundo que 

lhes é apresentado.  
Foi com o objetivo de diminuir a dificuldade de acesso a conteúdos audiovisuais 

nacionais e permitir a sua penetração no ambiente escolar que foram criados os 

portais Porta Curtas, Internet Archive Digital Library e o Curta na Escola, que 
funcionam como um catálogo online de produções audiovisuais de curta-metragem. 

Este último, além de possuir um extenso catálogo, também oferta aos professores 

planos de aula com sugestões de atividades relacionadas à cada disciplina da 

educação básica. Esses portais são também um marco positivo na relação cinema e 
educação em nosso país.  Miranda e Guimarães (2015, p. 155) acrescentam que: 

 
O Porta Curtas e o Curta na Escola foram criados e são mantidos pelo 
Ministério da Cultura, o segundo conta com a Coordenação Pedagógica do 
Instituto Paramitas. Em ambos é possível acesso a um variado catálogo de 
curtas-metragens, mas os filmes só podem ser exibidos com acesso à 
internet. O projeto Internet Arquive é uma boa inspiração para formas de 
disponibilizar a cinematografia nacional às escolas. O projeto coloca à 
disposição, gratuitamente, filmes para download. A diversidade de 
cinematografias é o mais interessante desse projeto, além, é claro, da 
possibilidade de gravação do material em diversas mídias para a construção 
de projetos pedagógicos com o cinema. Além do acesso, é possível colaborar 
com a inclusão materiais diversos de acesso gratuito. A lógica de distribuição 
verticalizada desliza para a horizontalidade do compartilhamento. 

 

A problemática da utilização da tecnologia audiovisual em sala, perpassa 
também outras questões, pois, apesar dos acervos acima citados, é preciso que as 

escolas possuam uma mínima estrutura propícia a uma projeção, o que demanda 

equipamentos como datashows e caixas reprodutoras de som. Munidas com essas 
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ferramentas e com profissionais formatos e íntimos da leitura que se faz de um produto 
audiovisual, o cinema, como audiovisual, muito tem a contribuir para nossa educação. 

 

3.2  Luz, câmera, ação 

 
 A seguir estão colocadas algumas orientações sobre como os alunos podem 

produzir pequenos filmes usando a tecnologia audiovisual em, baseado no livro 

“Fazendo cinema na escola” de Alex Moletta: 
 A princípio devem entender os gêneros de vídeo que existem e escolher qual 

querem trabalhar, dependendo do que o professor quer trabalhar ele mesmo pode 

escolher um. (MOLETTA, 2014). Para ele, os gêneros podem ser: 
a) Adaptação Literária: Nesse gênero faz-se uma adaptação de alguma obra, 

podendo ser um poema, um conto, um capítulo de um romance, entre 

outros. Por se tratar de uma adaptação não é possível passar para o vídeo 
a obra inteira, da forma que foi escrita. Ao ler um livro imagina-se tudo o que 

está acontecendo, e cada pessoa, ainda que mantendo a ideia da história, 

vai imaginar de uma maneira diferente. Ao assistir um filme a imaginação 

fica sob responsabilidade dos criadores, porque o espectador está 
recebendo todas as descrições visualmente. Na adaptação a história é 

ajustada para as telas, não perdendo o tema principal, mas decidindo se 

historias secundárias são necessárias para o entendimento geral. 
Há dois tipos de adaptação de um texto literário: 

 

• Adaptação Fiel: É necessário conhecer bem o texto que será trabalhado, 
estudá-lo bem e identificar as partes que não são possíveis de serem 

gravadas ou não necessárias. O foco deve ser nos diálogos e ações das 

personagens já que as descrições de sentimentos e lugares serão 

mostradas. 
• Adaptação Livre: A obra escolhida é usada apenas como referência para a 

criação do filme que não precisa ser exatamente como o texto. 

 
b) Ficção Autoral: É a criação de algo imaginário que imita até certo ponto a 

realidade, não tendo obrigação de seguir as regras do mundo real e vai além 
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dos filmes, também sendo aplicado à literatura, à pintura, etc. Ela permite 
uma expressão própria da visão de mundo do autor. 

 

c) Animação: Serve para dar vida a objetos e criar efeitos visuais com seres 

não humanos. 
A animação divide-se em quatro tipos: 

 

• Stop Motion: Consiste basicamente em tirar fotos de algo em posições 
diferentes seguindo uma ordem, para então juntá-las e passar rapidamente 

de uma a outra gerando um efeito de movimento continuo nas fotos que são 

estáticas. Pode-se fotografar qualquer coisa para criar tal efeito, de 
massinha de modelar a dobraduras. 

• Desenhos 2D: Segue a ideia do stop motion mas é feito com desenhos 

criados por um artista. 
• Pixilation: Também baseado em stop motion, uma pessoa é fotografada 

movimentando-se ara uma certa direção e depois as fotos são postas juntas 

para criar o efeito. Esse efeito cria uma ilusão de que a pessoa é um ser 

inanimado que ganha vida. 
• Modelagem 3D: Diferente dos métodos anteriores, nesse tipo de animação 

são utilizadas ferramentas gráficas computadorizadas e é um 

desenvolvimento contínuo, não há sequência de imagens para a criação do 
efeito. 

 

d) Documentário: São imagens, sons e diálogos reais organizadas pelo autor 
do documentário para ter um sentido. Apesar de retratar a realidade, nem 

sempre é fiel a ela, já que tudo é feito pela visão de quem está criando o 

produto audiovisual. 

 
e) Videoclipe Musical: Tem como foco a música e não as imagens. O vídeo 

pode passar de forma não linear e a história ainda será compreendida por 

causa da música continua. 
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f) Vídeocrônica: É a gravação de conteúdo sobre algum acontecimento 
levando em consideração o ponto de vista do autor. O mais importante é o 

conteúdo e a forma com que ele é expressado. Esse gênero tem como 

diferencial as opiniões dadas sobre os assuntos e fatos abordados. Cada 

vídeo será diferente pois cada um tem uma opinião ou visão diferente sobre 
mesmos assuntos. 

 

 Após o gênero ter sido escolhido, deve-se formar as equipes que ficaram 
responsáveis por áreas especificas, sendo uma de criação e outra de trabalho. A 

equipe de criação é a responsável pela criação, organização e realização do projeto, 

dedicando-se integralmente ele. A equipe de trabalho tem funções especificas, como 
produção ou atuação, e também faz trabalhos extras quando necessário.  

 Com o gênero de vídeo escolhido e com as equipes divididas é preciso escolher 

um tema, pesquisá-lo e estudá-lo. A partir daí começa-se a pensar no roteiro onde 
estarão descrições do que será encenado, os diálogos e a cronologia da história. 

Também deve-se pensar nos locais onde tudo será gravado. 

 Para a escolha do elenco, deve-se levar em conta a idade, as características 

da personagem, o comportamento diante das câmeras e o desejo das pessoas 
escolhidas em atuar.  

 As gravações podem começar mesmo que o roteiro não tenha sido finalizado e 

possa sofrer alterações. Não são necessários equipamentos profissionais para as 
filmagens, já que hoje em dia a maioria das crianças e adolescentes têm acesso à 

internet, às tecnologias audiovisuais por meio de tablets, celulares e computadores, 

por exemplo. E com apenas um celular podem realizar a gravação do conteúdo, pois 
para Moletta (2014, p.18) “o bom filme não se baseia no orçamento, em equipamentos 

profissionais ou em atores famosos, mas sim em boas ideias, criatividade, muito 

trabalho e organização”. 

 O áudio, a iluminação e o figurino devem ser levados em consideração para 
melhorar o projeto. Usar luz natural ou usar isopor para direcionar as luzes. Os 

objetos, as roupas e as cores em cena para expressar certos sentimentos ou narrar 

as histórias apenas visualmente. O som é um dos fatores mais importantes no 
audiovisual, pois além de ver as imagens é necessário ouvir e entender bem o que é 
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falado pelas personagens. Há três fatores importantes nisso: som direto, efeitos 
sonoros e trilha sonora. 

 Para ouvir as falas dos atores pode-se usar um microfone escondido para uma 

boa captação do áudio ou gravar a cena em distancias diferentes para depois sobrepor 

o áudio. Todo som que não faz parte da cena tem de ser retirados quando tudo for 
editado. A fala das personagens deve ser gravada em silencio e os barulhos de fundo 

e qualquer tipo de outros ruídos devem ser gravados separadamente. 

 Depois dessas etapas, e com um pouco mais de pesquisa nos tópicos citados, 
os alunos terão realizado um trabalho audiovisual e terão utilizado vários meios 

tecnológicos em sua formação educacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O trabalho aqui apresentado teve como finalidade abordar a utilização da 

tecnologia audiovisual em sala de aula, utilizando, em especial, a potencialidade da 

técnica e da linguagem cinematográfica. Levando em conta o fácil acesso que a 
maioria das crianças possui às tecnologias audiovisuais desde a menor idade.  

 Pôde-se ver que desde a invenção do cinema ele foi voltado para, além do 

entretenimento, a educação. Estava entre as ferramentas eleitas pelos educadores 

escola novistas para atingir o objetivo de tornar o Brasil uma nação moderna. Mesmo 
com o passar do tempo, o cinema manteve-se forte, apesar de ainda não tão presente 

no meio escolar, especialmente, por falta de capacitação dos discentes e do contato 

deles com a sétima arte. Contudo, percebeu-se que o grande potencial do cinema 
enquanto ferramenta apara auxiliar o ensino-aprendizagem. Diante disso, em diversos 

momentos, distintas tentativas de aprimoramento metodologico para sua aplicação 

em sala foram tomadas. Algumas, inclusive, trazendo novas possibilidades de 
abordagem, como a pedagogia dos multiletramentos. 

 Além disso, a utilização do cinema em sala pode servir para antingir vários 

objetivos educacionais, como melhorar a análise crítica dos alunos, a interpretação de 

textos, imagens, vídeos, entre outros. Alinhar a experiência cinema em sala, foge à 
abordagem tradicional e ajuda os alunos a lerem os símbolos e sinais da cultura 

contemporânea, além de encantá-los com as possibilidades e potência do material 

audiovisual.  
 Utilizar a tecnologia audiovisual é, também, uma forma de possibilitar novas 

práticas discursivas através dos meios midiáticos, já que praticamente todos sabem 

como gravar um simples vídeo ou tirar uma foto, utilizando recursos básicos, como o 
celular. O que importa é fazer do uso dessa tecnologia uma prática bem elaborada, 

com objetivos pedagógicos previamente estabelecidos e compreender cada etapa da 

criação audiovisual e suas potencialidades discursivas. Por isso é importante que o 

professor esteja sempre em diálogo com as novas tecnologias que surgem ao seu 
redor.  
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