
ar vida e compreensão à teoria 
ou à história que se aprende na 
rotina muitas vezes entediante 

da sala de aula é o que buscam os edu
cadores comprometidos com o ensino-
-aprendizagem de seus alunos. Neste 
contexto, ferramentas tecnológicas e 
interativas têm presença cada vez mais 
importante nas escolas, na tentativa 
incansável de se tornar a educação tão 
atraente aos jovens quanto os es t ímu
los da internet, dos jogos e da própria 
TV. Mas diante de tantas novidades, os 
filmes e vídeos, "avôs" das chamadas 
novas tecnologias, ainda t êm o poder 
de fascinar estudantes, apoiar o traba
lho dos professores e cumprir um pa
pel importante no auxíl io didático. 

Por narrarem fatos ou situações 
de forma envolvente, eles diminuem o 
abismo entre o conteúdo curricular e o 
entendimento do educando. E é por is
so que professores podem transformar 
o recurso n u m aliado. Segundo a filó
sofa Lucil la da Silveira Pimentel, pes
quisadora da relação entre cinema e 
educação, por se tratar de arte e entre
tenimento, os filmes trabalham uma 
linguagem cativante e que pode ser ex
plorada por docentes e alunos das mais 
diversas formas: para descrever, sinte
tizar, comparar, memorizar, levantar 
hipóteses, criticar. "O cinema ajuda a 
pensar, a transformar nosso modo de 
sentir, pensar e agir frente a nós mes-
mos, aos outros e às coisas do mundo." 

O melhor de tudo é que a varieda
de de abordagens e temas nas produ
ções cinematográficas pode contem
plar todas as disciplinas - da História à 
Matemát ica , da Biologia à Física. Tudo 
é uma questão de estar atento aos ele
mentos que cada uma oferece, às vezes 
até de forma implícita ou indireta. " F u i 
convidado uma vez para dar uma pa
lestra para universi tários sobre cinema 
na escola, na semana de Matemát ica . 
Pensei em 0 preço do desafio, que tem 
um professor de Matemát ica como 
protagonista. Ou em Uma mente bri
lhante, sobre a vida de John Nash, prê
mio Nobel com contribuições impor
tantes para a área. Acabei optando por 
Super Size Me-A dieta do palhaço, que fa-



la sobre problemas causados por uma 
dieta baseada em fast-food. O início do 
filme é recheado de estatísticas, tabe
las, gráficos, dados matemát icos . Os 
estudantes ficaram surpresos com a 
abordagem", exemplifica o professor 
João Luís de Almeida Machado, au
tor do livro Na Sala de Aula com a Sétima 
Arte - Aprendendo com o Cinema (Editora 
Intersubjetiva). 

O problema é que, assim como as 
demais ferramentas tecnológicas, nor
malmente n ã o se aprende nas facul
dades a planejar uma aula com f i l 
mes e imagens. Embora a arte tenha 
sido ins t i tu ída como uma área do en
sino fundamental, há mais de uma dé
cada, pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), na prática, o docente 
ainda patina no uso destas ferramen
tas e, muitas vezes, não sabe por on
de começar. 

Por outro lado, já existem mate
riais importantes sobre o assunto, dis
poníveis em publicações, em estudos e 
artigos acadêmicos e na internet, que 
podem nortear a uti l ização do cinema 
como recurso pedagógico (veja as dicas 
de site no final da matéria). Achar a me
lhor forma de trabalhar um tema não 
é tarefa simples: demanda pesquisa 
e, claro, planejamento (de preferência 
que conste na programação curricular 
estabelecida no início do ano). É reco
mendável que o educador conheça um 
pouco sobre a história do cinema e os 
gêneros narrativos. 

A escolha das produções deve prio
rizar, primeiramente, a adequação à 
faixa etár ia e aos conteúdos previs
tos no curr ículo das disciplinas, orien
ta Machado, que t a m b é m é doutor em 
Educação. O que não significa que não 
se possa abordar filmes que tratem 
de temas transversais ou da atualida
de. "É possível trabalhar uma produ
ção como Spartacus ou Gladiador tanto 
para falar do Impér io Romano quanto 
para referenciar o Impér io Americano, 
ocorrido tantos séculos depois." 

Segundo o professor, após a defini
ção do título, é mais adequado que o 
educador selecione previamente ape
nas os trechos importantes do filme, 
que estejam de acordo com o que se 
pretende enfatizar na disciplina. Isto 

permite que a atividade seja adequada 
ao tempo de hora-aula, que é curto, e 
à quantidade de conteúdos, que é ex
tensa. Dessa forma, ganha-se em agili
dade e aproveitamento, já que nem to
das as passagens de uma produção são 
enriquecedoras à abordagem temática. 
"Neste sentido, a afirmação passa a ser 
melhor compreendida." 

Temos de vida 
Assim como para as diversas discus
sões e atividades, a abordagem de te
mas polêmicos é sempre importante 
no trabalho educacional. E para isso, 
a utilização de filmes em sala de aula 
torna-se estratégica. Em seu livro Como 
usar o cinema na sala de aula (Editora 
Contexto), o doutor em História Social 
e professor da Universidade de São 

Paulo (USP), Marcos Napolitano, diz 
que promover a integração cinema-au-
la é ajudar a escola a reencontrar a cul
tura ao mesmo tempo cotidiana e ele
vada. "Isso porque o cinema é o campo 
no qual a estética, o lazer, a ideologia e 
os valores sociais mais amplos são sin
tetizados numa mesma obra de arte", 
explica. 

Contudo, de acordo com a filóso
fa Lucilla Pimentel, uma falha comum 
no uso do cinema na escola por parte do 
professor é a falta de preparação em lidar 
justamente com temas conflituosos, ce
nas mais traumáticas ou polêmicas, co
mo violência, drogas, doenças terminais 
e bullying. "Eis aí a importância do edu
cador se preparar para ser um especta
dor crítico das questões postas em cena, 
que têm a ver com as interações sociais 



e os problemas da existência huma
na. Eis t a m b é m a necessidade de ele 
conhecer e entender a imagem cine
matográfica como representação des
sa realidade", enfatiza Lucil la, que 
t a m b é m é mestre em Filosofia da 
Educação e Comunicação Social, a lém 
de psicopedagoga. 

Para ela, é preciso ressaltar que, 
embora o f i lme deva estar relaciona
do ao c o n t e ú d o discipl inar , o educa
dor n ã o pode ignorar outros temas 
presentes no contexto narrativo que 
possam provocar as mais diversas 
reações nos alunos. Mais uma vez, va
le lembrar que o cuidado fica por conta 

da adequação à faixa etária da turma, 
para evitar que produções muito com
plexas sejam trabalhadas com grupos 
que ainda não estão amadurecidos pa
ra tal nível de dificuldade das informa
ções apresentadas, conforme orienta o 

• professor Machado. Ele ressalta ainda 
que a diversidade de obras nacionais 
permite ao docente uma vasta gama 
de possibilidades e títulos, com nível 
técnico equivalente aos das melhores 
escolas cinematográficas. Entretanto, 
alerta para que isso não seja uma res
trição para o trabalho com obras es
trangeiras de qualidade de todo o 
mundo. 

Outra característica importante a 
que o educador deve estar atento é a 
comunicabilidade do filme. Machado 
destaca que as histórias dubladas são 
indicadas a alunos da primeira fa
se do ensino fundamental, que ain
da n ã o têm agilidade total da leitura. 
Entretanto, mesmo com a dublagem, 
é importante t a m b é m o uso das le
gendas, já que existem estudantes 
com dificuldades auditivas, às vezes 
nem detectadas. Sem falar que esta 
estratégia promove automaticamente 
a leitura. " E u me lembro de uma pro
fessora que participou de uma oficina 
minha , numa rede munic ipal de en
sino, e que contou ter utilizado filmes 
mudos de Charles Chapl in para traba
lhar conteúdos e sensibilizar a turma 
em relação a um dos alunos que era defi
ciente auditivo, para que os demais sou
bessem o que significa não ouvir", relata. 

Atividades e avaliações 
Toda ação promovida na escola costu
ma ser constantemente avaliada pa
ra que se possa verificar se a proposta 
foi ou não eficaz. E com a utilização de 
filmes e vídeos não pode ser diferen
te. Neste sentido, Machado recomenda 
que a prática deste recurso esteja v in 
culada à produção do aluno, que pode 
ser uma atividade em sala ou em ca
sa, debates paralelos e até mesmo ava
liações ou questões inseridas nas pro
vas, optando sempre que possível por 
tipos diferentes. A partir destas avalia
ções, afirma o professor, é possível per
ceber que os filmes dão aos educandos 
mais argumento, facilitam a compre

ensão de temáticas complexas, permi
tem comparações com as aulas, os es
t imulam a escrever e a se envolver com 
as discussões. "É importante que ins
tiguem, provoquem os alunos, façam 
com que tenham de pensar o assunto 
trazido à tona", frisa o docente, a par
tir da experiência vivenciada ao longo 
de 25 anos de uti l ização deste recurso 
em sala de aula. 

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 11, n. 132, p. 26-28, set. 2010.




