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O filme, seja em forma de rolo, seja em forma de roteiro ou 

script, está perfeitamente entrelaçado com a forma do 

livro. Basta imaginar, por um momento, a possibilidade de 

um filme baseado na forma do jornal, para se perceber o 

quanto o cinema se aproxima do livro. 

Marshall Mcluhan 



RESUMO 

 

 

As mudanças que vêm ocorrendo na sociedade contemporânea enfatizam o 

aumento das exigências e a busca por novas práticas de ensino. Com base 

nisso, nosso trabalho investiga o consumo de filmes por parte de professores 

do ensino médio de duas escolas, uma pública e uma particular, do município 

de Mossoró. Através dessa investigação, buscamos analisar a utilização do 

filme como recurso pedagógico por parte dos professores. Os dados da 

pesquisa foram coletados através de um questionário fechado, aplicado com 

trinta e um professores das duas escolas. A partir desses dados, construímos 

um perfil dos professores pesquisados e realizamos a análise do consumo de 

filmes e sua utilização pedagógica por esses sujeitos. Concluímos que nas 

escolas onde realizamos nosso estudo o consumo de filme dos professores se 

reflete na sua utilização em sala de aula.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não é possível pensar em educação sem pensar em comunicação, pois 

são processos inseparáveis. A comunicação, escrita, falada ou gesticulada, por 

sons e imagens é imprescindível na educação, pois possibilita a troca de ideias 

e de sentimentos. A educação constitui um longo e complicado percurso que 

está sempre sofrendo mudanças. Essas alterações ocorrem devido aos 

avanços tecnológicos no campo das comunicações e às vastas mudanças por 

que passa a sociedade. Assim, surgem o dinamismo, as várias discussões 

educacionais no meio acadêmico, o surgimento de livros e artigos falando sobre 

questões teóricas e métodos de forma que articulem a comunicação e a 

educação.    

O propósito de aprender as inter-relações entre os campos da 
comunicação e da educação pode ser remontado às décadas de 30 e 
40 e deriva das inquietudes geradas pela expansão dos media no 
século XX. A crescente presença da imprensa escrita, do rádio e, 
finalmente, da televisão mostrava que se estava desenhando uma 
nova configuração nos conceitos de ensino-aprendizagem, de 
educação. (CITELI, 2000, p. 135)  

 

Nesse sentido, muito se tem discutido em torno dos meios de 

comunicação e suas aplicações na educação.  Levando em conta as 

transformações pelas quais passa a sociedade, percebe-se que o papel do 

professor também deve acompanhar esse processo, no qual os meios de 

comunicação desempenham um importante papel, que se reflete de forma 

sensível na educação.  

Abre-se, assim, uma educação complexa marcada por um conjunto de 

alterações e se tornando cada vez mais necessário renovar os processos de 

aprendizagem e inscrever uma educação que aproxima o educando dos 

acontecimentos da vida fora da escola. A questão é articular ensino e realidade, 

pois essa interação permite que o aluno formule questões, procure respostas e 

aprofunde os assuntos da sala de aula ligados aos aspectos da vida social que 

o rodeia. Oferecer educação de qualidade significa fazer adaptações. Cabe ao 

professor reconhecer sua nova função e buscar os recursos necessários. 

A educação não se faz sozinha, por isso é preciso que haja a 

reestruturação da comunidade escolar e a formação de professores para 

perceberem a necessidade de uma nova pedagogia apoiada na interatividade e 
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no desenvolvimento de um pensamento sobre e para os processos 

comunicacionais. Ser professor hoje é reconhecer a necessidade de oferecer 

aos alunos interações mais reais e criativas, as quais façam parte do mundo em 

que vivemos. 

A intersubjetividade, ou a intercomunicação, é a característica 
primordial deste mundo cultural e histórico. Daí, que a função 
gnosiológica não possa ficar reduzida à simples relação do sujeito 
cognoscente com o objeto cognoscível. Sem a relação comunicativa 
entre sujeitos cognoscentes em torno do objeto cognoscível, 
desapareceria o ato cognoscitível (FREIRE, 2001, p. 65). 

 

Em vista disso, a comunicação torna-se um diálogo permanente entre os 

sujeitos, na busca da “significação dos significados”.  A partir dessa premissa, 

nasce o desafio de desenvolver práticas pedagógicas inovadoras e atualizadas 

com o mundo contemporâneo. 

Partindo desse ponto de vista e considerando que os meios de 

comunicação, principalmente o filme, objeto de estudo deste trabalho, são 

ferramentas indispensáveis para a formação de indivíduos que possam se 

afirmar como sujeitos do processo educativo, nesse sentido proponho a analisar 

o contexto escolar, com o intuito de verificar como tem acontecido esse 

processo de inter-relação entre comunicação e educação a partir do uso do 

filme na sala de aula.  

Interessa-nos analisar o relacionamento dos educadores com o 

cinema/filme, seu olhar diante de um recurso capaz de entreter e, ao mesmo 

tempo, possibilitar leituras em uma perspectiva interdisciplinar voltada para a 

capacitação e o uso pedagógico.                                                                                                                                                                                                          

[...] os professores teriam condições, pelos filmes de abandonar o 
tradicional método de memorização, mediante o qual os alunos se 
limitavam a decorar páginas de insuportável sequência de eventos.  
[...] por intermédio desse recurso visual, os alunos poderiam aprender 
‘pelos olhos e não enfadonhamente só pelos ouvidos, em massudas, 
monótonas e indigestas preleções’. (BITTENCOURT, 2004. p. 371 – 
372. grifo do autor) 

Apesar de pesquisas apontarem para o pouco uso do filme como recurso 

pedagógico, como é o caso da pesquisa realizada com os professores do curso 

“TV na Escola e os Desafios de hoje” que afirma que apenas 2% dos 

professores usam os filmes em sala de aula, sabe-se que não é mais nenhuma 

novidade utilizá-lo como material didático. Atualmente, essa prática tem se 

tornado cada vez mais debatida, principalmente nos centros acadêmicos.  
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O que precisa, na verdade, é ampliar esse conhecimento, essa prática e 

torná-la mais presente nas escolas públicas e particulares do ensino médio. 

Para não perder de vista tal problema, busca-se saber: O professor assiste a 

filmes, mas não utiliza como recurso pedagógico, se tornando mero 

consumidor? Ou: Ele simplesmente não gosta desse tipo de programação? Que 

tipos de filmes ele assiste? Será que o professor discute o filme em sala de 

aula? São esses e outros questionamentos que serão respondidos ao longo 

deste trabalho. Ante o exposto, buscamos discutir e ao mesmo tempo fazer 

desse estudo uma contribuição para o processo de ensino-aprendizagem. 

O presente trabalho situa alguns desafios da educação diante das 

questões estabelecidas pela sociedade contemporânea, que está cada vez 

mais mediada pelos meios de comunicação. O que fazer do ponto de vista 

educativo, em uma sociedade protagonizada pelos media? Refletindo as 

possibilidades de educar para a percepção do mundo e de seus elementos 

constitutivos, percebi que o filme é um meio rico, capaz de trazer para o 

contexto escolar aquilo que está além de suas salas de aula.  

O tema deste trabalho foi fruto da disciplina – Rádio Educativo - que 

paguei no quinto período do curso. Com a leitura de textos e a prática de 

algumas avaliações, sempre, trabalhando a inter-relação comunicação e 

educação, me interessei por essa área e, portanto, resolvi produzir este 

trabalho com intuito de saber o que acontece na prática das salas de aula 

quando o assunto é o uso do filme como recurso pedagógico.  

 O principal objetivo deste trabalho é estudar o consumo de filmes por 

professores e a sua utilização como recurso pedagógico. A pesquisa busca 

avaliar também a relação do professor com o cinema/filme, investigando as 

formas de acesso aos filmes por parte desses sujeitos. Buscamos compreender 

como o professor atua no papel de mediador entre o filme e os conteúdos 

escolares, aproximando o conhecimento que se estuda na escola das 

representações do mundo realizadas fora dela. 

Para tanto, escolhi trabalhar com duas escolas do ensino médio: o 

Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (escola pública) e o 

Colégio Diocesano Santa Luzia (escola privada). Considerando esse universo, 

busquei os dados dessa pesquisa através de um questionário fechado, pelo 
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qual iremos discorrer sobre as relações entre essas duas escolas no sentido de 

perceber as diferenças e/ou aproximações. 

É nesse contexto de análise que nos interessa estudar como vem se 

configurando a relação da comunicação com a educação. Dessa forma, o 

segundo capítulo apresenta questionamentos, diálogos e reflexões acerca de 

uma educação voltada para os meios de comunicação. A partir desse 

entendimento, adentramos especificamente na necessidade de um ensino, em 

que o filme possa fazer parte da aprendizagem do aluno, ou seja, a 

necessidade de utilizar o filme como recurso pedagógico. Ainda nesse capítulo, 

encontraremos algumas explanações sobre a facilidade de acesso a filmes 

através da televisão e de outros aparelhos tecnológicos.  

O terceiro capítulo traça, a partir dos questionários respondidos, um 

breve perfil dos professores com algumas características sociofamiliares. Em 

seguida, apresenta a análise dos dados, revelando principalmente a relação 

entre as duas escolas no que diz respeito à utilização do filme como recurso 

pedagógico e as formas de consumo do filme pelos professores. Por último, 

apresentamos as conclusões de nossa pesquisa. 

Estudar o filme como recurso didático e relacioná-lo com a realidade é 

importante para melhorar nossa compreensão sobre como o diálogo entre os 

meios de comunicação e a escola pode favorecer novas práticas pedagógicas e 

contribuir sensivelmente para a melhoria dos processos educativos formais. 
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2 A RELAÇÃO EDUCAÇÃO-COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação e educação são áreas interdependentes. Foi a partir do 

diálogo dessas duas áreas que nasceu o campo de estudos da 

educomunicação. A priori, parece mera junção dos termos educação e 

comunicação, porém o neologismo educomunicação não é apenas a união 

entre os campos, mas sim o surgimento de pessoas críticas, que dialogam, 

participam, percebem e sentem o mundo de uma nova maneira. A 

educomunicação veio em função dessa área que trabalha as tecnologias na 

educação. 

Com o processo de inter-relação entre Comunicação e Educação 

desenvolve-se uma discussão que se faz necessária para um melhor 

entendimento do uso dos media na educação. A educomunicação surge como 

uma necessidade de fazer do receptor sujeito, não só capaz de receber 

estímulos e decodificá-los, mas sujeito que possa elaborar indagações e críticas 

construindo seu próprio pensamento. 

Importa-se dizer que a “educomunicação” não tem uma única definição, 

logo é por sua ampla conceituação que se chega com mais exatidão ao campo 

de um saber democrático. Ou seja, necessita-se de um tipo de educação na 

qual a sociedade possa afirmar sua existência. Essa aproximação 

Comunicação-Educação requer uma reconstrução dos modelos pedagógicos, 

uma nova forma de intervenção na sociedade que possa responder ao 

processo de mudanças sociais e educacionais contemporâneas.  

A educomunicação é definida em dois momentos, porém são definições 

interdependentes.  Em primeiro lugar, nos anos 70, o autor uruguaio Mário 

Kaplum utilizou um conceito, em que a educomunicação era sinônimo de uma 

educação para os meios. Esse conceito foi desenvolvido por Kaplún através da 

articulação de grupos populares que empregam métodos para fazer 

compreender os paradigmas condutores de um processo que torna possível a 

participação ativa de sujeitos receptores, os quais participam com um olhar que 

os conduz a um entendimento crítico, com o objetivo de promover autonomia ao 

indivíduo em formação.  

Foi a partir desse entendimento que Ismar Soares, precursor do estudo 

dessa área no Brasil, resignificou esse conceito, dando uma maior dimensão 
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aos estudos que integram a educação e a comunicação. Isto é, Ismar tratou a 

educomunicação como um campo complexo, ligado intrinsecamente por 

diversas práticas comunicacionais que atua na formação de sujeitos capazes de 

criar e problematizar, produzindo a sua aprendizagem e refletindo sobre a sua 

produção. 

  Rossana Viana Gaia estabelece a educomunicação como ações 

pertencentes ao planejamento, prática e avaliação dos processos educativos e 

comunicativos para uma inter-relação que promova significados e intervenção 

social e profissional: 

O modo como o professor trabalha as questões levantadas pela mídia 
é que poderá definir a importância de uma prática educomunicativa. 
Portanto, não basta utilizar recursos como filmes, vídeos, músicas, 
desenhos, fotografias e propagandas para que se afirme uma prática 
educomunicativa. O professor precisa ter clareza dos objetivos a 
atingir. (GAIA, 2001, p. 37) 

 

Os meios de comunicação de massa estão cada vez mais presentes na 

vida da sociedade. Dessa forma, percebe-se que a família não dá conta das 

mudanças que vem passando, e torna-se impossível uma educação para a 

mídia, sem a intervenção da escola. A mídia influencia toda a população, em 

todos os sentidos, e acaba moldando pensamentos, sentimentos e 

comportamentos. É fundamental que a escola e a família caminhem juntas 

nesse processo educacional, pois a escola e a família têm os mesmos 

objetivos: desenvolver o sucesso na aprendizagem do aluno/filho.  

A escola tem um potencial emancipador e deve optar-se por um 

aprendizado que vai além dos muros da escola, buscando o conhecimento e a 

compreensão “sem limite de distância ou de tempo.” Como foi mencionado no 

Relatório para a Unesco da Comissão Internacional dobre Educação para o 

século XXI (2002, p. 40): “A educação tem, sem dúvidas, um papel importante a 

desempenhar, se se quiser dominar o desenvolvimento do entrecruzar de redes 

de comunicação que, pondo os homens a escutar-se uns aos outros, faz deles 

verdadeiros vizinhos.”  

Educação é liberdade, entendimento, por isso é impossível não levar em 

conta o fato de que as tecnologias, em especial a mídia, vêm causando grandes 

transformações na sociedade, tanto na esfera da vida cotidiana quanto política, 

econômica, social e cultural. Prescindir a comunicação para a educação seria 
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uma regressão, seria fugir da realidade presente na sociedade, visto que os 

meios de comunicação têm total presença no dia a dia dos pais, professores e 

alunos. Então, por que não utilizá-los no campo educativo e comunicativo? 

A sociedade é bombardeada a todo tempo com informações geradas 

pelos diversos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, o que mostra a 

necessidade de um ensino não só voltado para os media, mas um diálogo 

permanente com eles. O que de fato não acontece, os meios de comunicação 

não devem funcionar apenas como difusor do conhecimento, mas precisam ser 

usados de forma “interacionista”, com questionamentos e interação entre 

emissor e receptor, uma operação discursiva que pode ser realizada por alunos 

e professores para que os meios não tornem os receptores sujeitos passivos 

das mensagens, aceitando só a visão e interpretação da própria mídia.  Dessa 

forma, os professores precisam estar preparados para lidar com a linguagem 

midiática, pois o ensino ainda está muito voltado para aulas expositivas e o livro 

didático, o velho ensino tradicional, gerando, assim, certa resistência dos 

professores para com o uso desses instrumentos de aprendizagem. Por isso, 

entende-se que é um desafio para o professor preparar-se para introduzir essa 

ferramenta midiática como recurso pedagógico.  

Dentro desse quadro, Moacir Gadotti (In, FREIRE, 1979, p.11-12) 

escreve que: 

A tradição pedagógica insiste ainda hoje em limitar o pedagógico à 
sala de aula, à relação professor – aluno, educador – educando, ao 
diálogo singular ou plural entre duas ou várias pessoas. Não seria 
esta uma forma de cercear, de limitar a ação pedagógica? [...] Abrir os 
muros da escola para que ela possa ter acesso à rua, invadir a cidade, 
a vida, parece ser ação classificada de ‘não-pedagógica’ pela 
pedagogia tradicional.   

 

A formação social é realizada por diversas relações, familiares, políticas, 

econômicas, religiosas e, por que não dizer, através dos meios de 

comunicação? Com o pensamento de que se vive na era da rápida 

informatização, tem-se em mente que o acesso à informação é sinônimo de 

conhecimento. No entanto, torna-se enganosa tal percepção, visto que os 

avanços tecnológicos, em particular os meios de comunicação de massa, 

precisam ser encarados como uma ferramenta que deve ser utilizada no 

processo educativo. Articulando a reflexão sobre a importância de educar para 

os meios, é que conduzimos, com mais força, a educação para pensar, 
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interpretar e aprofundar o que acontece, de fato, no espaço social. Isso pode 

não apenas constatar alguns problemas, mas descortinar as razões de muitos 

acontecimentos. É a visão crítica que constrói um homem capaz de questionar 

e produzir um conhecimento verdadeiro.  

Levando em conta essas premissas, percebemos a complexidade de ter 

uma educação que promova o verdadeiro conhecimento, visto que a escola não 

educa sozinha. Falar, portanto, em formação social implica trazer vários 

contextos para o cenário da educação. Compreender essa análise é ter a 

consciência que teorias e cálculos não conseguem formar verdadeiros 

cidadãos. Pois é preciso mais que isso para dar sentido aos fenômenos, as 

experiências, e alterações que o cotidiano nos mostra diariamente. Em função 

desse complexo espaço social, entra em cena o papel dos media incorporados 

também no ambiente escolar. 

Nesse sentido, foram vários os avanços nos estudos voltados para a 

área da educação para a comunicação. Estudos da recepção das mensagens 

têm se desenvolvido e refletido no meio acadêmico, gerando críticas e 

promovendo grandes avanços e importantes mudanças na pedagogia, que hoje 

trata a educação para os meios como fator fundamental. Trata-se de uma 

comunicação que envolve toda uma ideologia, conflitos e poder, que precisam 

ser estudados, verificados e traduzidos para o mundo educacional. Ou seja, a 

comunicação precisa estar presente na educação através de recursos que 

transformam a mídia em instrumento e novas formas de diálogo com a 

realidade, trazendo para o indivíduo o desafio de uma educação que reflita 

sobre os meios de comunicação e de informação, na construção do 

conhecimento como fator importante na formação da cidadania. 

As instituições de ensino médio estão ensinando, através das diversas 

disciplinas, conteúdos e cálculos e, muitas vezes, esquecem de trabalhar e 

desenvolver o lado puramente humano, como o sentimento, o medo, a 

compreensão, o prazer e o desejo.  É necessário usar métodos de 

contextualização para que os conhecimentos fluam de maneira organizada na 

mente humana. Isso significa que o verdadeiro conhecimento não está no 

ensino por disciplina, pois se torna fragmentado e dividido, causando danos à 

capacidade natural que o aluno tem para construir e contextualizar momentos 

importantes do processo educativo. A capacidade de pôr em comunicação as 
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partes com o todo deve partir do ensino e se desenvolver ao longo percurso 

educativo. Isto é, o conhecimento não parte de fatos isolados, mas sim dos 

processos em relação sistêmica, ou seja, o processo educativo na instituição 

escolar não pode estar separado de processos educativos que ocorrem no 

cotidiano dos estudantes fora da escola. 

Estamos, pois, em uma época de crise e de problemas novos. Temos 
o sentimento acentuado de uma insuficiência dos velhos métodos 
científicos baseados na compartimentalização, na fragmentação, na 
redução ao simples e ao lógico-matemático. Temos o sentimento de 
que algo envelheceu nos métodos que conheceram o sucesso, mas 
que hoje não podem mais responder ao desafio global da 
complexidade. (HENRIQUE, 2005, p.14) 

 

A educação necessita de uma transformação, pois a escola precisa, hoje, 

muito mais do que lousa e giz. Importa abordar, por isso, que a sociedade está 

cada vez mais tecnológica, e consequentemente os alunos estão 

cotidianamente em contato com aparelhos e meios de comunicação eletrônicos 

que realizam a mediação entre eles e o mundo. Isso significa que, ao invés de 

fugir e condenar a tecnologia como um mal que só deseduca, é mais 

conveniente que a educação se posicione e trabalhe paralelamente com essas 

novas tecnologias, fazendo delas um suporte para o processo de ensino-

aprendizagem. “Qualquer invenção técnica pode ser considerada como uma 

extensão ou prolongamento de alguma faculdade humana. A pá mecânica seria 

uma extensão da mão; o automóvel seria uma extensão do pé; o rádio, do 

ouvido; a televisão, da visão e do ouvido...” (MACLUHAN, apud FERRÉS, 1996, 

p. 15) 

 Nessa mesma linha de raciocínio, pode-se dizer que o homem é um ser 

de relações, isto é, capaz de relacionar-se e de sofrer modificações adquiridas 

a partir do intermédio ou mediação das tecnologias. Dessa forma, o homem 

tende a captar a realidade fazendo da “invenção técnica” a sua forma de estar 

no mundo e de conhecê-lo. Assim, o indivíduo torna-se sujeito dos seus 

próprios atos, e compreendendo melhor sua realidade nasce o ímpeto de 

transformação e mudança, mas para que isso aconteça é necessária uma 

interação com os meios, o ser humano deve internalizá-los e assumi-los como 

suas extensões. 

 Frente aos aparelhos tecnológicos, o dilema da educação é a promoção 

de aprendizagem através de tais instrumentos, tendo como maior desafio o de 
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utilizar, na prática, essas ferramentas. A aquisição desse repertório pedagógico 

deve partir desde textos escritos até os meios de comunicação como (cinema, 

televisão, rádio e informática).  Ou seja, promover percepções entre os alunos 

significa a ampliação de ideias, a formação de uma educação libertadora para 

uma sociedade consciente. 

O professor tem o “poder” de criar e inovar, por isso não deve se tornar 

resistente a uma sociedade envolvida por transições e mudanças. Visto que 

nessa mesma sociedade nasce o “espírito” de transformação da realidade, a 

partir de determinados valores que se instalam e se ramificam ao longo do 

tempo. Reconhecer que a realidade está sujeita a mudanças e que o homem é 

um ser inacabado é o primeiro passo para a reflexão, estabelecendo a 

caminhada em busca de uma educação em que o educador possa trabalhar em 

função dessas mudanças. Tomando como base o pensamento de Freire, 

acredita-se que para refletir sobre o que é a educação se faz necessário, 

primeiro, uma reflexão acerca do próprio homem. “O homem não é uma ilha. É 

comunicação. Logo, há uma estreita relação entre comunhão e busca”. 

(FREIRE, 1979, p. 28) 

Deste modo, considerar o homem como um ser totalmente pronto estaria 

reduzindo-o a um “objeto”, e admitindo tal concepção, a educação estaria 

condenada ao “bancarismo”, como a chama Paulo Freire. Isso significa que as 

informações, bem como os conteúdos, seriam depositados nos alunos como se 

eles fossem um caixa de um banco. 

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere 
ou, mais do que isso, implica a nossa habilidade de apreender a 
substantividade do objeto aprendido. A memorização mecânica do 
perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro do objeto ou do 
conteúdo. Neste caso, o aprendiz funciona mais como paciente da 
transferência do objeto. (FREIRE, 1996, p.69. grifo do autor) 

 

Ainda nessa linha de raciocínio, temos que o profissional da educação 

precisa dominar o conhecimento formal, mas não perder de vista as situações 

pedagógicas de aprendizagem, que é o aprender com prazer, o momento de 

compartilhar, de descobrir um no outro a aprendizagem verdadeira. Em outras 

palavras, não podemos nos prender apenas à escrita, a livros e ao sistema de 

memorização de conteúdos. 
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Nos dias de hoje, tem sido preocupação de muitos educadores renovar, 

reinventar e até transformar o universo escolar. Tais mudanças se devem ao 

impacto das transformações presentes nos campos econômico, social, político 

e cultural que caem sobre a educação e o processo de ensino-aprendizagem, 

necessitando de uma reavaliação do papel da escola e dos docentes. Segundo 

Moacir Gadotti (In FREIRE,1979, p. 10), “Dentro de uma visão 

macroeducacional, onde a ação pedagógica não se limita à escola, a 

organização da sociedade é também tarefa do educador.” 

A preocupação dos educadores em promover progressos e uma 

educação democrática está inserida no campo que une a educação e a 

comunicação como um sistema social, isto é, um trabalho de socialização que 

vem sendo discutido e analisado dentro dos centros acadêmicos e 

consequentemente pelos educadores da rede de ensino, da Educação Básica e 

do Ensino Médio. 

O estudo através dos meios de comunicação de massa ajuda a 

desenvolver no aluno a automotivação, encorajando-o a refletir, e com a 

mediação sistemática do educador, o aluno consegue uma melhor 

aprendizagem. Nessa perspectiva é importante aproximar atividades do 

cotidiano que sirvam de referência para os alunos. Como, por exemplo, o hábito 

de assistir a filmes pela televisão. Heloísa Dupas Penteado (1991, p.111) 

acredita que “Na vida do educando, a televisão ocupa hoje um espaço 

significativo”. Discutindo a mesma relação, o Relatório para a Unesco da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (2002, p. 154) 

destaca que os alunos passam “menos tempo na escola do que diante da 

televisão”. 

A mídia utiliza-se de vários recursos para emocionar e prender a 

atenção. Assim, fazer uso dos meios de comunicação na sala de aula implica 

ensinar aos alunos a vê-los com olhar crítico e aprender a interpretá-los. 

Envolver os alunos na produção de programas, ou em trabalhos que eles 

possam captar imagens e selecionar cenas, isso se a escola possuir os 

equipamentos necessários; seria ótimo para que os alunos percebessem, aos 

poucos, que a mídia é carregada de intenção. No entanto, existem várias outras 

formas de usar os meios de comunicação na escola. Para o autor Ferrés:  
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A consideração pode ser aplicada também aos diversos meios de 
comunicação, do texto escrito até o rádio, o cinema, a televisão ou a 
informática. Os diversos meios têm provocado importantes diferenças 
culturais e, a partir desse momento, diferenças na percepção da 
realidade, são diferentes também os processos mentais que precisam 
ser ativados para extrair o significado de cada um deles. A pessoa que 
se exercita de forma preferencial no uso de um meio tenderá a 
desenvolver as habilidades requeridas para sua decodificação. (1996, 
p. 16): 

 

Uma revolução no papel do professor precisa ser apresentada à 

comunidade escolar. Para isso, torna-se fundamental que o educador comece a 

aceitar que a sua formação inicial não é o suficiente dentro de tamanha 

responsabilidade.  O mundo passa por uma série de transformações, assumir 

tais mudanças em um cenário com necessidades ampliadas requer uma 

capacidade elevada dos professores.  

 

2.1 O FILME COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 

O universo do audiovisual (cinema, vídeo, televisão, etc.) está carregado 

de expressões e linguagem que devem ser integradas e discutidas nas práticas 

pedagógicas. O cinema faz parte da televisão através dos filmes. O filme torna 

possível a interação de diversas áreas do conhecimento, que podem ser 

aprofundadas através da pesquisa e da realização de atividades sugeridas 

pelos professores. O cinema contém uma dimensão reflexiva e interdisciplinar, 

traz também um contexto de lazer e entretenimento. Os filmes podem ser 

usados na sala de aula com o intuito de introduzir e/ou aprofundar diferentes 

conteúdos, como também para travar discussão e questionamentos sobre 

comportamentos e valores. 

A exibição do filme na sala de aula aproxima os alunos de muitos 

momentos desconhecidos, como, por exemplo, fatos históricos que passaram, 

lugares distantes que eles não conhecem, as diversidades culturais, ou até 

mesmo coisas já conhecidas, mas que podem ser apresentadas com outro 

olhar. Aos filmes compete o papel de mediar o mundo, ou seja, comunicar 

através da representação da realidade. Existe verdade suficiente para fazer 

sentir e viver, através dos filmes, outras épocas, pois em um só tempo 

conseguimos captar fatos passados e fazer relações presentes. As experiências 

tidas com o filme na educação podem ser apresentadas sob vários aspectos, 
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trazendo não só uma melhor assimilação do conteúdo, mas também um vasto 

conhecimento das diversas áreas do saber.  

É o que acontece quando a imagem se torna imagem-tempo. O 
mundo tornou-se memória, cérebro, superposição das idades ou dos 
lóbulos, mas o próprio cérebro tornou-se consciência, continuação das 
idades, criação ou crescimento de lóbulos sempre novos, recriação de 
matéria à maneira do estireno. (DELEUZE, 2007, p. 153) 

 

A narração fílmica consiste no desenvolvimento de imagens, planos, 

sequências e outros elementos nos quais os personagens aparecem dando um 

sentido de verdade até mesmo na ficção. A riqueza do cinema não deixa se 

esgotar a presença de imagens que têm elementos importantes, os quais 

refletem um espaço e um tempo, onde são distribuídos e organizados numa 

imbricação de perspectivas que envolvem o concreto e o abstrato, a ficção e o 

real. 

Os filmes também podem ser interpretados a partir da estética 

cinematográfica, possibilitando a percepção dos efeitos visuais e sonoros, ou 

ainda buscando um ponto de interesse que pretenda refletir em torno de ideias, 

produzindo compreensão e avaliação de assuntos ou temas diversos. O cinema 

pode funcionar como uma atividade recreativa e também como atividade 

cultural, podendo desenvolver a capacidade de associar as imagens, objetos e 

realidade a linguagem verbal e as aulas expositivas. 

O cinema é um meio de incorporação e fundamentação conectada com o 

próprio mundo, permitindo uma maior presença da comunidade escolar no que 

diz respeito a uma educação articulada e aberta a estabelecer inter-relações, 

como novos espaços, tempos e outras culturas. Freire (1979, p. 31) observa 

que: “A educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O 

homem deve transformar a realidade...” 

Sabe-se que os filmes possuem seu potencial educativo, mas ainda 

existem muitos desafios a serem vencidos. Os filmes respondem cada vez mais 

a sensibilidades dos jovens e de grande parte da população adulta.  Agregá-los 

ao método educativo revela a necessidade de mudanças. Na pedagogia 

tradicional existe um programa a ser cumprido, esse método de ensino 

juntamente com a preparação que os educadores não têm traz uma 

acomodação no que diz respeito ao uso de atividades diferenciadas.  
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Apesar de pesquisas apontarem para o interesse dos professores em 

estudar a televisão e outros meios para trabalhar em sala de aula, na realidade, 

o ensino-aprendizagem nas escolas, principalmente nas públicas, anda longe 

de uma educação voltada para os meios de comunicação. Os obstáculos são 

muitos, e alguns professores acham complexo o fato de modificar o tradicional 

método de ensino-aprendizagem. Outro ponto será a pouca experiência com a 

leitura desse instrumento de comunicação dentro da disciplina. 

De acordo com pesquisa realizada com os professores que participaram 

do curso “TV na Escola e os Desafios de Hoje”, apenas 5% preferem assistir 

filmes, 7% desses docentes recomendam a seus alunos a assistirem filmes. 

(CARNEIRO, 2002, apud CARNEIRO, 2007, p. 202-203-204). Será esse o 

motivo pelo qual o filme é tão pouco usado em sala de aula? 

Nessa perspectiva, o professor pode ser alvo do “poder” da mídia, que 

trabalha em função do envolvimento emocional. Acredita-se que desde sua 

escolha por determinado gênero de filmes até a sua aproximação com o 

conteúdo e elaboração das ideias, o professor pode se deixar levar pelo mero 

entretenimento e abandonar o olhar crítico, que é problematizar a validade dos 

filmes e utilizá-los no processo educativo. Nos filmes, a compreensão, a crítica 

e a interpretação devem ser desenvolvidas. Assistir a filmes em sala de aula 

seria aprender a interpretar e ao mesmo tempo provocar muitas reações e 

construção de pensamentos diante de um recurso didático rico em informações. 

O cinema como instrumento pedagógico de ensino tem a condição de ajudar ao 

aluno a aprender de forma mais entusiasta, diferente do método de ensino 

tradicional que muitas vezes, como diz Rubem Alves (2007, pg.59), “tira a 

possibilidade de o aluno criar e pensar com seus próprios pensamentos”. 

As imagens, os sons envolvem e alimentam a imaginação dos alunos, 

aguçando a sua memória. O filme é uma ferramenta de suma importância para 

o desenvolvimento de um olhar e um pensamento envolvido de 

questionamentos, ou seja, o educador pode utilizá-lo, fazendo sempre 

intervenções e debates reflexivos. Instiga-se através desse gênero perguntas 

que podem ser interessantes na hora de discutir o contexto da disciplina ou 

assunto dentro do filme. Além disso, conceitos, respostas, descobertas, 

experimentação vão estimular a compreensão e a aprendizagem de forma mais 

crítica.  
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Apesar de existirem poucas salas de cinema no país, principalmente nas 

cidades e nos municípios interioranos, a facilidade de acesso a filmes é visível, 

podendo-se tanto assisti-los na TV quanto gravá-los para ver depois, e ainda 

levar as gravações para sala de aula. Outras fáceis opções seriam a locação ou 

compra de filme em DVD. Porém, é notável o pouco uso do filme na prática 

pedagógica. Falta, ainda, incentivo para o professor fazer uso dessa tecnologia. 

Os educadores devem ter em mente a necessidade de fazer valer um mundo 

escolar menos passivo e mais reflexivo capaz de desenvolver uma 

aprendizagem interdisciplinar.  

A facilidade de acesso aos filmes pode tornar o seu consumo uma 

atividade cotidiana. Essa facilidade pode ser convertida em resultados positivos 

dentro da aprendizagem do aluno e professor, à medida que a imagem 

cinematográfica passa a ocupar um lugar significativo na comunidade escolar. 

Em outras palavras, “o saber” não está somente na sala de aula e nos livros; 

estes são indispensáveis, no entanto não são suficientes para estabelecer 

diálogos entre o saber escolar e o mundo fora da escola. Como afirma Gadotti, 

“Os media auxiliam o professor a ser mestre, deixando àqueles as tarefas 

propriamente instrutivas e de treinamento e reservando a estes as tarefas 

propriamente educadoras”. (1975 p. 108) 

 Aqui, novamente entra em cena a troca de saberes e competências do 

cinema através da atuação das diversas artes, como a literatura, poesia, 

música, a dança, dentre outras. Os filmes dispõem de inúmeras possibilidades 

educadoras. Todavia, para um filme ser considerado recurso didático, faz-se 

necessário, além de suas funções tradicionais – entretenimento e lazer –, 

promover e desenvolver uma “nova” função, cujo objetivo seja relacionar o 

“espetáculo da vida”, ou seja, todo o cenário cotidiano, estando no passado ou 

no presente, com a representação do mundo, como por exemplo as realidades 

política, econômica, social, cultural e consequentemente histórica de diferentes 

realidades. 

Mais importante ainda, o cinema enriquece o campo da percepção 
humana e amplia a consciência crítica da realidade. Para Benjamin, o 
que tornava o cinema único era, paradoxalmente, o seu caráter não-
único, o fato de que suas produções eram disponibilizadas 
multiplamente, para além de barreiras de tempo e espaço, em um 
contexto em que o fácil acesso transformava-o na mais social e 
coletiva das artes. BENJAMIN (apud Stan, 2003 p. 84) 
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O cinema, também conhecido como sétima arte, alimenta sonhos e traz 

para o telespectador a percepção entre o tempo e o espaço, fazendo que o 

abstrato e o concreto se complementem através da junção das outras artes. 

Dessa forma, é por sua imensidão de possibilidades que se indaga: O que é 

cinema? É arte, entretenimento, cultura? É narrativa, linguagem, dispositivo? É 

instrumento, meio ou fim? É todas essas coisas? Quais dessas dimensões são 

mais importantes na perspectiva da mídia-educativa? (FANTIN,2006, p.100). 

 O pensamento de Mônica Fantin proporciona uma reflexão sobre esses 

diversos questionamentos. A autora acrescenta que dificilmente a realização de 

um estudo voltado para “a história do cinema nestes mais de 100 anos” pode 

trazer respostas definitivas, já que existem várias teorias e diversos 

posicionamentos sobre como pensar o cinema e principalmente a sua relação 

com o espectador. 

 

2.2 TELEVISÃO COMO FORMA DE ACESSO AOS FILMES/CINEM A 

 

A televisão ocupa hoje um enorme lugar dentro da sociedade, 

destacando-se como um dos meios mais difundidos do Brasil. A TV com o seu 

potencial consegue tocar e envolver o íntimo do telespectador, através dos 

sentidos e das emoções.  Paulo Freire (1996, p.139) registra que: “O mundo 

encurta, o tempo se dilui: o ontem vira agora; o amanhã já está feito. Tudo 

muito rápido. Debater o que se diz e o que se mostra e como se mostra na 

televisão me parece algo cada vez mais importante”. 

Com o propósito de oferecer uma larga programação, a televisão 

configura-se como o meio que concentra a maior audiência em relação a todos 

os outros meios de comunicação. O mundo traduz sons e imagens, fazendo 

nascer no telespectador uma grande proximidade com as situações 

apresentadas ao longo da programação televisiva (cenários, pessoas, as cores, 

e as histórias), tudo interliga o espectador com o passado, presente e futuro, 

refletindo na sua realidade significados que vão além das cenas e do 

espetáculo da transmissão televisiva. Diante dessas e outras questões, e 

sabendo que a TV pode ser utilizada de diversas formas, pode-se dizer que 

esses são fatores que aproximam a linguagem do cinema com a linguagem da 

televisão. 
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 Durante algum tempo, o cinema monopolizou o uso da imagem e do 

som. No entanto, com a chegada da televisão, a excelência do cinema acabou, 

pois ali estava um meio de comunicação de massa que dominava o mundo da 

diversão, distribuindo para os telespectadores entretenimento e distração. Não 

obstante, a chegada da televisão proporcionou ao cinema um novo espaço de 

exibição.  

 As novas tecnologias e a sua penetração no mais diversos meios 

trouxeram novas formas e locais de assistir a filmes, pois o que se tinha entre 

os anos de 1930 e 1960 era um cinema com acesso restrito, visto que para ver 

ou assistir a filmes precisava se deslocar até o cinema. Em decorrência dos 

meios de reprodução, um filme pode ser transmitido a um grande número de 

pessoas. As novas técnicas de reprodução deram a milhões de pessoas a 

possibilidade de assistir a filmes. De acordo com Walter Benjamin (ano), o 

cinema é um meio com caráter reproduzível, e para ele essa é uma experiência 

vantajosa, pois o fácil acesso ao cinema aumenta a sua coletividade. 

Tem-se apresentado uma série de respostas teóricas a essa situação 
transformada, na qual tanto as disciplinas quanto os meios parecem 
perder os seus ‘lugares’ estabelecidos. Uma das respostas pode-se 
encontrar no emergente campo da ‘cultura visual’, uma formação 
interdisciplinar situada nas fronteiras de disciplinas tão diversas como 
a história da arte, a iconologia e os estudos da mídia. Por cultura 
visual entendemos um diversificado campo de interesses envolvendo 
a centralidade da visão e do visual na produção de sentidos, na 
estruturação das relações de poder e na configuração da fantasia em 
um mundo contemporâneo no qual a cultura visual ‘não é apenas 
parte do seu cotidiano; ela é o seu cotidiano’. (STAN, 2003, p. 
345), 

   

 Atualmente, pode-se dizer que esse quadro mudou. O que se vê hoje 

são as amplas e diversificadas maneiras de assistir aos filmes. Com a chegada 

da televisão e a disponibilidade dos filmes, primeiramente em fitas VHS, para 

videocassete, e depois em DVDs, aproximou ainda mais o filme de seus 

espectadores. Nesse contexto, com o surgimento desses aparelhos 

tecnológicos, trouxe a oportunidade de a maioria dos brasileiros assistir a 

filmes, considerando que essa maioria só tem acesso aos filmes via mediação 

desses aparatos tecnológicos, como a televisão, o videocassete e o DVD.  

 Reconhecer que o cinema tem o seu valor estético, compondo as suas 

particularidades e valores, de acordo com o gosto, é essencial. Todavia, visto 

que a televisão chegou ao íntimo da vida de cada espectador, tornou-se viável 
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e importante assistir a filmes não só no cinema propriamente dito, mas também 

na sua mais fácil forma de acesso e de “fruição”, na televisão. O processo de 

análise e compreensão através dos filmes no contexto educativo estará 

presente mesmo, como diz Stan (2003, p. 352), “em telas pequenas e salas 

iluminadas.”  

Com todo seu esforço para imaginar, ele ainda acrescenta que: 

Embora muitos falem de maneira apocalíptica sobre o fim do cinema, 
a situação atual estranhamente recorda a do início do cinema como 
meio. O ‘pré-cinema’ e o pós-cinema’ se assemelham em muito. À 
época, como agora, tudo parecia possível. À época, como agora, o 
cinema ‘avizinhou-se’ de um amplo espectro de outros dispositivos de 
simulação. E agora, como à época, a posição de destaque do cinema 
entre os diferentes meios artísticos não parece nem cristalina nem 
inevitável. Assim como o cinema primitivo se aproximou dos 
experimentos científicos, do burlesco e dos programas de feira, as 
novas formas de pós-cinema se avizinham das compras feitas sem 
sair de casa, dos videogames e dos CD-ROMs. (Stan, 2003, p. 
349) 

Nesse sentido, a democratização do cinema/filme hoje apresenta um 

significativo avanço no campo interdisciplinar. Trata-se do fácil acesso a esse 

meio que contribui para uma formação escolar contextualizada e preparada 

para dialogar, confrontar e refletir. Apesar de a escola constituir o desafio 

central da educação, ela não educa sozinha, pois além da educação formal, 

existe a não-formal e a informal. Então, em seu sentido amplo, a educação é 

um processo de aprendizagem contínuo que cada indivíduo começa a receber a 

partir do momento que nasce. Essa é educação informal, ela abrange todas as 

possibilidades educativas. Por isso, torna-se importante observar a presença do 

filme não só na comunidade escolar, mas em ambientes do cotidiano do 

educador e do educando. 

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e 
reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez 
mais em sua vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do 
nosso tempo o objeto das inervações humanas – é essa a tarefa 
histórica, cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido. 
(BENJAMIN, 1994, p. 174) 

O cinema na “era da reprodutibilidade técnica” inaugura uma nova função 

social, pois vê o cinema inserido na sociedade moderna, implica 

transformações, isso significa um rompimento com a distância. O cinema 

conquistou sua emancipação e elegeu uma nova relação da arte com o 
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espectador. Compreende-se aqui uma relação de oportunidade, 

aprofundamento e experiência individual e coletiva. O cinema com sua travessia 

permitiu alcançar multidões e fazer de uma experiência singular e pessoal uma 

experiência plural e social. 

 

2.3 UMA EXPERIÊNCIA SOBRE O CINEMA /FILME NA EDUCAÇ ÃO 

  

Resguardadas as diferenças, o que se pretende ressaltar aqui é a 

comunhão das duas áreas do saber através de alguns trabalhos e projetos que 

ao longo do tempo vêm sendo desenvolvidos. São ideias, ações, pesquisas e 

experiências que vêm construindo novos métodos de apoio ao ensino através 

do cinema. 

Numa perspectiva transformadora, em 2002 o curso de Letras da Univille 

sentiu a necessidade de gerar uma disciplina eletiva por nome de “Literatura e 

Cinema”. Vista a procura dos alunos por tal disciplina, em 2003, a disciplina foi 

ofertada e, assim, desenvolveram uma análise de “aspectos de produção 

cinematográfica, crítica e a ligação entre cinema e literatura, como por exemplo 

as adaptações literárias”. Desde então, nascia não só um novo trabalho, mas a 

pesquisa e o processo de busca por filmes que pudessem ser usados como 

recurso didático na sala de aula.  

O interesse pelo assunto continuou e logo no ano de 2003 surgiu o 

projeto de um site para postar e disponibilizar na internet as informações desse 

trabalho, ou seja, tornar público e acessível o material didático para os 

professores interessados. Porém, não estava sendo fácil encontrar um número 

necessário de filmes com qualidade para continuar o trabalho. Foi diante dessa 

dificuldade que “o acadêmico Luís R. de Vargas Valério” propôs e, a partir de 

um consenso, nasceu o projeto de extensão, o Cineducação. Este, por sua vez, 

foi ao ar, pela primeira vez, no final do ano 2004. Nesta primeira versão, 

participava apenas um público específico. No entanto, a partir de março de 

2005, o Cineducação ficou disponível tanto para os professores quanto para as 

pessoas que gostam e revelam interesse pelo assunto. Dentro do projeto 

também estão as oficinas realizadas como forma de palestras, que expõem as 

maneiras de utilizar o filme na sala de aula. Nos momentos iniciais, o projeto 

estava voltado para as disciplinas de literatura e história. No entanto, as 
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inquietações ampliaram as possibilidades de utilizar os filmes nas mais 

diferenciadas disciplinas.  

Acreditamos que ainda há possibilidade de ampliar em muito o 
trabalho aqui realizado, já que, quando se pesquisa na internet a 
respeito de sites didáticos, há ainda um número pequeno de trabalhos 
que colaboram nesse sentido. Também ressaltamos que o uso de 
recursos como o vídeo/DVD em sala de aula é ainda muito pouco 
explorado pelos professores. Desta forma, pode-se continuar a 
tentativa de colaborar para a busca por uma educação mais 
consistente, tendo como consequência natural a sociedade poder 
contar com professores melhor preparados para a sala de aula, 
independentemente de seu ramo de conhecimento (Nielson Ribeiro 
2006, p. 10) 

Necessário se torna dizer que todos os trabalhos do projeto Cineducação 

foram transformados em livros e estão disponibilizados no site nos arquivos em 

PDF. Isso significa que o educador tem acesso ao material dos projetos 

gratuitamente através do site de apoio pedagógico. Todo esse material didático 

está disponível com o objetivo de ofertar, aos professores de ensino 

fundamental e aos do ensino médio, metodologias de trabalho, para o uso da 

linguagem fílmica. Uma larga lista de filmes que podem ser trabalhados em sala 

de aula também está postada no site. 
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3. ANALISANDO O FILME NA ESCOLA 

 

Há algum tempo, busca-se trazer novas informações sobre qual o papel 

da escola e do professor hoje, diante de tantas mudanças pelas quais vem 

passando o currículo pedagógico. O debate sobre a qualidade educativa tem se 

intensificado no Brasil. Novas propostas pedagógicas surgem e, junto a elas, 

vem a constante luta por reformas educacionais que tragam novos métodos 

para o campo das práticas pedagógicas.  

A formação docente, que antes era restrita contendo na sua essência 

uma linha de demarcação, hoje é tratada com um novo olhar, o olhar do 

pesquisador, que vem provocando significativos avanços no processo 

educativo. A esse respeito, Libâneo (2007) argumenta que os educadores são 

conscientes e conhecedores das transformações e impactos presentes no 

cenário econômico, político, social e cultural, no âmbito educacional, admitindo 

um trabalho de reavaliação do papel da escola e dos educadores/professores. 

Libâneo justifica ainda que, apesar de tais reivindicações e exigências, “a 

escola básica” e suas características não serão atingidas, tampouco perderá a 

sua essência de “instituição necessária à democratização da sociedade”. A 

escola tem por missão ensinar e formar uma sociedade que afirme verdadeiros 

cidadãos, capazes de entender e refletir sobre as transformações e alterações 

num contexto global.   

Assim, é importante lembrar que a dinâmica escolar em sua 

complexidade exige uma compreensão da realidade. O aumento das exigências 

e a busca por um novo cenário escolar têm mostrado preocupações de todos os 

profissionais da área. Trata-se de repensar e reorganizar os sistemas 

educativos e ultrapassar as barreiras para atender as transformações que 

ocorrem em dimensão planetária. 

O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais 
ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência para 
saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da 
linguagem informacional, saber usar meios de comunicação e articular 
as aulas com as mídias e multimídias. (LIBÂNEO, 2007, p. 4) 

 

A respeito do professor e a sua competência numa perspectiva 

interdisciplinar, ou seja, o papel do professor, em meio à tamanha exigência, 

Libâneo se pronuncia: 
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Têm sido frequentes afirmações de que a profissão de professor está 
fora de moda, de que ela perdeu seu lugar numa sociedade repleta de 
meios de comunicação e informação. Estes seriam muito mais 
eficientes do que outros agentes educativos para garantir o acesso ao 
conhecimento e a inserção do indivíduo na sociedade. (LIBÂNEO, 
2007, p. 6) 

 

Tudo leva a crer que a forte presença dos meios de comunicação na 

sociedade deve possibilitar novas condições de aprendizagem, isto é, 

“mediações cognitivas”. Dessa forma, um novo perfil do profissional docente se 

torna o centro das discussões nas universidades, levando o interesse para 

pesquisadores de todo o mundo, de tentar discernir e traçar as competências 

necessárias à formação desse profissional.  

O Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI estoca em suas análises o interesse valorativo de inserir no 

processo educativo as “novas tecnologias da informação e da comunicação”, 

deixando claro que “a questão ultrapassa, de fato, o contexto da sua simples 

utilização pedagógica e implica uma reflexão de conjunto sobre o acesso ao 

conhecimento do mundo de amanhã.” (2002, p. 186). 

Essas são preocupações que presumem qual o papel do professor, a sua 

responsabilidade, o que se espera do atual educador e o que deve ser a escola 

tendo em conta a importância das reformas educativas. Nesse sentido, Libâneo 

(2007, p. 9) questiona-se: “Quais seriam os indicadores de qualidade de ensino 

hoje para reorientação de objetivos escolares, tendo em vista uma educação 

emancipadora e crítica?” Não se trata aqui de uma receita pronta, como se 

estivesse preparando um bolo, mas de transpor barreiras, observar, avaliar e 

reconhecer as mudanças para admitir diferentes condições e desenvolver o 

sistema de ensino e o papel do educador/professor. Tais mudanças devem 

traduzir e inserir nuance nas práticas escolares. 

A esse respeito, Freire (1979) coloca o ato de ensinar como um diálogo, 

ou melhor, na prática pedagógica e no ensino deve-se constituir principalmente 

a comunicação. Posta diante de tal dimensão, a educação deve permitir ao 

homem a reflexão, conscientização, participação, posicionamento e decisão 

frente à nova sociedade.  

Configurando essas e outras reflexões, fez surgir o desafio e a 

construção do estudo sobre o consumo de filmes por professores do ensino 
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médio e a sua utilização como recurso pedagógico, disponibilizando um novo 

olhar sobre o uso desse meio de comunicação no processo educativo. 

No contexto da educação, o professor torna-se peça fundamental e, 

portanto, sua atividade profissional requer a busca permanente por experiências 

inovadoras, que permita a utilização de materiais didáticos modernos. 

Considera-se o cinema/filme uma “mídia-educativa” rica de 

possibilidades, que revela envolventes histórias e sentidos deixados à mercê do 

espectador, como também uma interpretação e uma contextualização produzida 

sob vários olhares e sob diferentes aspectos. Segundo Fantin (2006), a virtude 

cognitiva do filme como instrumento pedagógico pode ser apresentada também 

de maneira instrumental, ou melhor, uma educação que pode ser realizada 

“com e para o cinema”. Nesse sentido, a importância do uso do filme como 

recurso didático se torna plural, uma vez que contém na sua totalidade 

informações e representações que comportam as dimensões histórica, 

econômica, social, cultural, religiosa e – por que não dizer – psicológica. Fantin 

acrescenta ainda que o cinema pode ser inserido na educação “como 

instrumento, objeto de conhecimento, meio de comunicação e meio de 

expressão de pensamentos e sentimentos”.(2006, p. 140) 

Ao colocar o educador/professor numa concepção global caracterizada 

por mudanças e por um contexto multidimensional, Libâneo observa que as 

universidades e os cursos de formação docente precisam ser mobilizados e 

nutridos para a formação de “um professor capaz de ajustar sua didática às 

novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos 

universos culturais, dos meios de comunicação” (2007, p. 3) 

Esta pesquisa visa a estudar o consumo de filmes por professores do 

ensino médio e sua utilização como recurso pedagógico. Os dados foram 

levantados por meio de questionários aplicados com professores do ensino 

médio de uma escola pública e de uma escola privada de Mossoró. A pesquisa 

de campo foi realizada durante o mês de maio de 2010.  

A pesquisa ressalta aspectos de ordem qualitativa e quantitativa que 

podem contribuir para o reconhecimento e a sistematização deste trabalho. O 

primeiro aspecto, porque implica em um campo transdisciplinar, que produz 

conhecimento nas ciências humanas e sociais. É uma pesquisa que requer 

encontros com pessoas, locais e fatos que possuam os objetos necessários 
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para a pesquisa.  Jorge Duarte (2008, p. 62) afirma que [...] a técnica qualitativa 

[...] explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e 

experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 

estruturada. Compartilhando desse mesmo pensamento, Demo (2001, p. 10) 

argumenta que: 

Sobre a pesquisa qualitativa, os dados não são apenas colhidos, mas 
também resultado de interpretação e reconstrução pelo pesquisador, 
em diálogo inteligente e crítico com a realidade. Nesse percurso de 
descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto ou 
aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o passado, 
analisar e fazer prospectivas. Obter juízos de valor e interpretações, 
caracterizar a riqueza de um tema e explicar fenômenos de 
abrangência limitada. 

 

O debate qualitativo procura, através das teorias e alguns pré-requisitos 

estabelecidos pelo pesquisador, obter respostas e resultados a partir da 

investigação dos fenômenos humanos, de fontes confiáveis e de uma 

experiência subjetiva que o investigador partilha com as informações 

selecionadas, podendo, assim, analisar e descrever com precisão as 

observações e as verificações amparadas na pesquisa. 

Nesse caso, para aplicação da pesquisa, foi preciso um delineamento 

amostral, com a seleção de duas escolas, de acordo com suas particularidades, 

uma pública e outra particular. “Nos estudos qualitativos, são preferíveis poucas 

fontes, mas de qualidade [...]. É possível, entrevistando um pequeno número de 

pessoas, adequadamente selecionadas, fazer um relato bastante consistente 

sobre um tema bem definido”. (DUARTE, 2008, p. 68). 

A avaliação na perspectiva do modelo quantitativo cumpre a função de 

apoio, pois a quantificação derivada das ciências naturais, ajuda a assegurar a 

validade da pesquisa, visto que representa observações externas e oferece um 

caminho, no qual as verificações são objetivas e estabelecidas através das 

exegeses estatísticas, com uma proposta centrada no aprofundamento do olhar 

crítico. Como, por exemplo, para mensurar o número de professores que iam 

fazer parte da pesquisa, tornou-se, por medida quantitativa, necessário saber 

quantos professores do ensino médio havia em cada escola selecionada. A 

inferência estatística [...] é a parte da metodologia da ciência que tem por 

objetivo a coleta, redução, análise e modelagem dos dados [...] da qual os 

dados (a amostra) foram obtidos. (BUSSAB E MORETTIN, 2002, P. 1). 
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O critério de seleção para a escolha de uma escola pública e uma 

particular se deu pelo fato de as duas estarem relacionadas com as diferentes 

realidades, ou seja, os professores trabalham sob condições diferentes. As 

escolas particulares, geralmente, dispõem de uma estrutura física mais adequada, de 

melhores recursos e equipamentos. Porém, como diz Paro, a escola além de recursos 

deve apresentar “autonomia na forma de fazer uso deles para realizar os objetivos da 

educação escolar”. (2001, p.115). Sobre esse discurso, as redes pública e particular de 

ensino têm suas características próprias e, por vezes, distintas.  

As instituições escolares selecionadas foram o Centro de Educação 

Integrada Professor Eliseu Viana (escola pública - estadual) e o Colégio 

Diocesano Santa Luzia (escola privada). Vale ressaltar que o recorte escolhido 

se deu, em primeiro lugar, pelo fato de conhecer um pouco da realidade das 

duas. Na escola Eliseu Viana cursei todo o ensino médio, e enquanto ex-aluna 

da escola senti que essa experiência fez crescer dentro de mim o desejo de 

levantar algumas informações e reflexões sobre a atual utilização do filme como 

reforço didático nesta instituição de ensino. Isso se justifica porque durante o 

tempo que estudei nessa escola as aulas eram ministradas somente através de 

conteúdos expostos no quadro sem nenhuma inovação didática ou outros 

recursos metodológicos que pudessem promover um ensino-aprendizagem 

mais significativo. Assim, os materiais pedagógicos usados pelos professores 

nessa época reduziam-se apenas à lousa e ao giz.   

Já, no Colégio Diocesano, a proximidade nasceu através de uma 

pequena experiência que vivenciei durante o cursinho preparatório para o 

vestibular, no qual tive a oportunidade de conhecer alguns professores e um 

pouco da situação funcional da instituição no que se refere aos procedimentos 

didáticos no ensino médio. Isso se deu através de relatos informais, com 

relação à metodologia de ensino de alguns professores que ministravam aulas 

tanto no cursinho quanto no ensino médio dessa escola. Lembrando dessa 

passagem, me senti motivada a escolher o Colégio Diocesano como campo de 

estudo. 

O universo das duas escolas é composto por um total de oitenta e cinco 

docentes do ensino médio. Desse total, cinquenta e três são da escola Eliseu 

Viana e trinta e dois do Colégio Diocesano. O estudo foi realizado com trinta e 

um, somando os professores das duas escolas, o que corresponde a 36,5% do 
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universo. Desses 31 docentes, dezoito são da escola pública, o equivalente a 

34%, esse percentual é em relação ao total de professores existentes na escola 

pública, e treze da privada, o que equivale a 40,7% do total de professores 

dessa escola. 

 Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário 

fechado, com questões de múltipla escolha. As perguntas foram elaboradas em 

duas partes: a primeira com questões referentes ao perfil social e familiar dos 

professores e a segunda parte com questões específicas da relação 

cinema/filme – educação, contendo ainda algumas questões sobre o professor 

e sua prática docente. 

Durante todo esse estudo enfatizei a educação como um diálogo 

constante com a realidade através dos meios de comunicação, buscando 

sempre o entendimento de que o professor deve desenvolver o papel de 

mediador e procurar ampliar os conhecimentos e a interação dos alunos.  

Abordei as dificuldades, os desafios e a resistência dos professores 

diante das novas exigências do século XXI. Nessa direção, autores, como 

Libâneo (2007), abordaram as mudanças pelas quais vem passando o sistema 

de ensino e o papel do professor, ocasionadas pelas “transformações do mundo 

atual”, que, muitas vezes, são ignoradas pela escola tradicional, visto que o 

método tradicional acredita apenas em uma cultura e um saber 

institucionalizados, os quais são desenvolvidos pela educação formal. 

 

3.1 O PERFIL DOS PROFESSORES   

 

A análise do perfil do professor permite conhecê-lo melhor em relação a 

sua formação escolar e profissional, abordando, necessariamente, aspectos de 

cunho individual e social. Dentre eles: sexo, idade, estado civil e família, 

escolaridade e habilitação dos professores. Essa caracterização dos docentes 

das duas escolas pesquisadas permite demonstrar, por comparação, algumas 

especificidades e continuidades em relação a certos traços e determinados 

comportamentos de caráter comum ou não. 

 Segundo os dados da pesquisa, dentre os docentes da escola pública 

que participaram da pesquisa, 55,6% são mulheres e 44,4% são homens. Já, 
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no Colégio Diocesano, dos professores questionados, 53,8% são homens e 

46,2% correspondem às mulheres. Compare na Tabela 3. 

Comparando a idade dos professores da escola privada com os da 

escola pública, percebe-se que o profissional docente da escola pública tem 

idade mais avançada de que o professor da escola privada. Conforme mostra a 

Tabela 3, a maior parte dos professores da escola particular tem entre 19 e 33 

anos de idade – 77%. Depois se encontram os professores que têm entre 34 e 

41 anos, que correspondem a 15,3%. E os professores com 50 anos ou mais 

anos equivalem a 7,7%.  

Na escola pública, a questão da idade pode variar entre 26 e 33 anos, 

com 27,8% dos professores. A pesquisa mostrou que 66,6% desses 

professores têm entre 34 e 50 anos de idade. Nessa escola, apenas 5,6% dos 

docentes têm entre 19 e 25 anos de idade.  

A Tabela 3 apresenta, também, os dados com relação ao estado civil. Os 

professores da escola pública se declaram, em sua maioria, casados – 66,7% –

, enquanto 27,7% dos docentes são solteiros e somente 5,6% estão entre os 

separados, divorciados ou desquitados. Por outro lado, os dados mostram que, 

dos professores da escola privada, em sua maioria são solteiros (53,8%). Os 

casados são, em termos percentuais, 38,5%. A minoria desses professores 

(7,7%) é separada ou divorciada. 

Ainda nesse sentido, os professores da escola pública constituem uma 

família com esposo(a) e filhos(as) – 66,7% e 55,6%, respectivamente. Os dados 

indicam também que os professores que moram sozinhos e os que moram com 

pai e/ou a mãe equivalem a 11,2%. Desses professores, 11,1% moram com 

outros parentes, amigos ou colegas. Observou-se, no entanto, que na escola 

privada um número igual de professores 92,4% respondeu morar com o pai ou 

a mãe; esposo/companheiro(a); filhos(as). Nesse item, 23.1% dos professores 

responderam morar sozinhos; com irmãos; com outros parentes ou amigos. 

Esse panorama é apresentado na Tabela 1.   
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TABELA 1 – Proporção de professores, segundo a cons tituição familiar - 

01 

Constituição 

familiar 

Eliseu 

Viana 

Eliseu 

Viana(%) 

Colégio 

Diocesano 

Colégio 

Diocesano(%)  

Moro sozinho (a) 1 7,7% 1 5,6% 

Pai e/ou mãe 4 30,8% 1 5,6% 

Esposo(a)/ 

companheiro(a) 
4 30,8% 12 66,7% 

Filhos(as) 4 30,8% 10 55,6% 

Irmãos(ãs) 1 7,7% - - 

Outros parentes, 

amigos(as) ou 

colegas 

1 7,7% 2 11,1% 

 

Em seguida, foi perguntado aos professores: Quantas pessoas moram 

em sua casa? Conforme mostra a tabela, dos professores da escola pública 

38,9% disseram morar com cinco pessoas. Alguns desses docentes, 27,8%, 

responderam que moram com quatro pessoas. Tivemos que 16,7% dos 

professores disseram morar com duas pessoas. Desse total, 11,1% dos 

professores responderam morar sozinhos e um pequeno percentual, e 5,5% 

disseram morar com três pessoas. Na escola privada, os resultados 

apresentados mostram que os professores que moram com duas pessoas e os 

que moram com três pessoas equivalem a 61,6% do total. Nesse caso, os 

docentes que moram com quatro pessoas e os que moram com cinco pessoas 

correspondem a 30,8%. Somente 7,6% desses professores disseram morar 

sozinhos. Veja a Tabela 2. 
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TABELA 2 – Proporção de professores, segundo a cons tituição familiar - 

02 

Quantidade de 

pessoas 

Eliseu 

Viana 

Eliseu 

Viana(%) 

Colégio 

Diocesano 

Colégio 

Diocesano(%)  

Duas 3 16,7% 4 30,8% 

Três 1 5,6% 4 30,8% 

Quatro 5 27,8% 2 15,4% 

Cinco 7 38,9% 2 15,4% 

Mais de seis - - 1 7,6% 

Moro sozinho(a) 2 11,1% - - 

 

Constatamos, também, dentro desse perfil, o percentual de filhos de 

cada professor. Na escola particular, a maioria dos professores, 53,8%, 

responderam que não têm filhos. Em relação aos docentes que têm apenas um 

filho o percentual foi de 30,8%. Dos professores que têm dois filhos e três filhos 

tivemos, para cada um, o percentual de 7,7%. O contrário ocorre com os 

docentes da escola pública, visto que o menor percentual foi dos professores 

que têm apenas um filho, 5,7%. Dos docentes que têm dois filhos, tivemos um 

percentual de 22,2%. A maioria, 38,9%, respondeu que tem três filhos. Na 

sequência tivemos o percentual dos docentes que não têm filhos (33,2%).  
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TABELA 3 – Proporção de professores, segundo sexo, idade, estado civil 

e quantidade de filhos 

Perfil 
Eliseu 

Viana 

Eliseu 

Viana(%) 
Colégio 

Diocesano 

Colégio 

Diocesano(

%) 

Sexo 
Masculino 8 44,4% 7 53,8% 

Feminino 10 55,6% 6 46,2% 

Idade 

Entre 19 e 25 anos 1 5,6% 5 38,5% 

Entre 26 e 33 anos 5 27,8% 5 38,5% 

Entre 34 e 41 anos 4 22,2% 2 15,4 

Entre 42 e 49 anos 4 22,2% - - 

50 anos ou mais 4 22,2% 1 7,7% 

Estado 

civil 

Solteiro(a) 5 27,8% 7 53,8% 

Casado(a) / mora com 

um(a) companheiro(a) 
12 66,7% 5 38,5% 

Separado(a)/divorciado(a)/

desquitado(a) 
1 5,6% 1 7,7% 

Quantidade de 

filhos 

Um(a) 1 5,6% 4 30,8% 

Dois(duas) 4 22,2% 1 7,7% 

Três 7 38,9% 1 7,7% 

Não tenho filhos 

(as) 
6 33,3% 7 53,8% 

 

Apesar das limitações, obstáculos e dificuldades apontados no decorrer 

este trabalho, para a utilização dos meios de comunicação, especificamente o 

cinema/filme na sala de aula, as respostas dos professores que participaram da 

pesquisa indicaram outro caminho.  

Os estudos consultados para fundamentar nosso trabalho desenvolvem 

um argumento segundo o qual há uma série de fatores que dificultam a 

incorporação e a utilização efetiva dos meios de comunicação no cotidiano da 

prática pedagógica dos professores. Nas palavras de Marcos Napolitano:  

Apesar de ser uma arte centenária e muitas vezes ao longo da história 
ter sido pensado como linguagem educativa, o cinema ainda tem 
alguns problemas para entrar na escola. Não apenas na chamada 
‘escola tradicional’ (o que seria mais compreensível, dada a rigidez 
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metodológica que dificulta o uso de filmes como parte da didática das 
aulas), mas também dentro da escola renovada, generalizada a partir 
dos anos 1970, o cinema não tem sido utilizado com frequência e o 
enfoque desejado. (2009, p.7) 

 

 Porém, os dados levantados pela pesquisa apontam para outro 

entendimento em relação ao uso dos meios de comunicação na escola, em 

particular sobre o uso do filme, objeto de nosso estudo.  

Nesse sentido, foi perguntado aos professores: Você assiste a filmes? 

De acordo com as respostas, 100% dos docentes da escola privada disseram 

assistir a filmes. Na escola da rede pública o percentual é inferior, mas ainda é 

alto em relação ao total de docentes entrevistados, 88,9%. Esses dados 

representam a importância do fácil acesso a esse meio de comunicação nos 

dias de hoje. Face a essa situação, a prática de assistir a filmes pode se tornar 

em uma maneira interessante de conceber e entender o mundo. Um bom filme 

problematiza o mundo, propicia a percepção de diferentes aspectos da 

realidade, incitando o indivíduo à reflexão. 

Proporção de professores de escola privada e de 
escola pública que assiste a filmes

100%

88,80%

82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

100%
102%

ESCOLA PARTICULAR ESCOLA PÚBLICA

 
Gráfico 1 

 

Esses dados indicam que o consumo de filme constitui, de certo modo, 

uma prática cotidiana ou corriqueira por parte dos professores. A análise das 

respostas indica também que o acesso a filmes pelos professores da escola 

pública e da escola privada se dá principalmente através da programação 

televisiva, compra de DVD e locação de DVD, sendo que os professores da 

escola privada têm o maior acesso a filmes através da programação televisiva – 

76,9%. Já, a compra de DVD é a maior forma de acesso dos professores da 
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escola pública – 61,1%. Nos gráficos 2 e 3, a visão geral das formas de acesso 

os filmes pelos professores. 
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Gráfico 2                                                              Gráfico 3 

 

          Benjamin (1994), em “A obra de arte e a sua reprodutibilidade técnica”, 

trata dessa popularização do cinema/filme como uma “vantagem cognitiva”, 

adaptada a uma nova época tecnológica, que estabelece uma nova ordem na 

sociedade. Ou seja, o cinema torna-se acessível ao grande público não só 

como forma de lazer e distração, mas como potencial de aprendizado para 

qualquer tipo de público. Participando do pensamento Benjaminiano, Marcos 

Napolitano fala que “Obras que foram produzidas para a chamada ‘película’ de 

filme e depois convertidas para o formato VHS ou DVD, o que, diga-se, tem 

permitido o seu uso escolar com maior agilidade, bastando possuir uma TV e 

um videocassete ou aparelho de DVD”. 

Esses aparatos tecnológicos trazem na sua essência possibilidades de 

assistir somente a filmes do seu gosto, visto que a escolha de um ou outro 

gênero fílmico está relacionada, especificamente, com a proximidade que o 

filme estabelece com cada pessoa através do gosto, fator que mais influencia 

na hora da escolha. A esse respeito, os dados apresentam os gêneros dos 

filmes mais escolhidos e constata algumas diferenças entre os gêneros fílmicos 

preferidos pelos professores das duas escolas. No geral, entre os mais 

assistidos ficaram os gêneros comédia, documentário e drama/romance. Esses 

gêneros tiveram cada um deles o mesmo percentual na escola privada – 84,6%. 
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Os mesmos gêneros são apreciados por 66,7%, 61,1% e 50%, 

respectivamente, dos professores da escola pública. Observe nos gráficos 4 e 5 

o percentual desses e dos outros gêneros assinalados.  
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Gráfico 4                                                               Gráfico 5 

                       

Dentro dessa análise, a escolha dos gêneros de filmes preferidos 

apresenta algumas diferenças relacionadas com a distinção entre homens e 

mulheres. Na escola privada, foram entrevistados sete professores e seis 

professoras. Ante o exposto, os homens preferem, em primeiro lugar, o gênero 

comédia, 85,7%; depois documentário, 71,4%; em seguida drama/romance e 

aventura, ambos com 57,1%. Já, no que se refere às mulheres, os gêneros 

documentário e drama/romance ficam em primeiro lugar os dois, com 100% das 

respostas; depois vem comédia, desenho animado e aventura, 83,3%; em 

seguida o gênero policial, 66,7%. Os gráficos 6 e 7 mostram a visão geral 

desses percentuais. Vale ressaltar que na questão referente ao gênero dos 

filmes cada professor poderia marcar mais de uma opção. 
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Proporção de professores da escola privada, do sexo  
masculino, segundo os gêneros dos filmes
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Proporção de professores da escola privada, do sexo  
feminino, segundo os gêneros dos filmes
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Gráfico 6                                                                  Gráfico 7 

 

 Nesse mesmo contexto, a escola pública apresenta também 

algumas diferenças, tendo em vista que foram questionados oito professores e 

dez professoras. Os gêneros preferidos pelos homens foram o de comédia, 

62,5%; seguido dos gêneros documentário e aventura, os dois com 50%; 

depois vieram os gêneros suspense e policial, ambos com 37,6%. No entanto, 

as mulheres demonstraram que seus gêneros preferidos eram: primeiro, 

documentário, 70%; segundo, comédia e drama/romance, os dois com 60%; 

depois vem o gênero ação, 50%.  Veja nos gráficos 8 e 9 os percentuais dos 

gêneros fílmicos por sexo. 
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Gráfico 8                                                                          Gráfico 9 

A análise nos permite ver também os dados dos gêneros preferidos pelos 

professores de acordo com a faixa etária. Tal relação mostra-se importante, 

uma vez que podemos conhecer um pouco do perfil variado dos professores, 
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pois segundo a Pesquisa Nacional da Unesco (2004 p. 43), o profissional 

docente “faz parte de um processo plural [...], tendo em vista os espaços e 

tempos em que estão inseridos”. 

 Deste modo, a maioria dos professores da escola pública com 50 anos 

ou mais preferem assistir aos gêneros: documentário, 75%; comédia, policial e 

aventura, cada um deles com 50% da preferência. Em último lugar ficou o 

gênero drama/romance, 25%.  A pesquisa mostrou também que dos 

professores da escola pública que têm entre 42 e 49 anos, 100% preferem o 

gênero documentário. O gênero romance/drama fica em segundo lugar, com 

75% da preferência. Em seguida vem o gênero comédia com 50%, e com o 

menor percentual tivemos os gêneros ação e aventura, ambos com 25%.  

Observe os gráficos 10 e 11. 
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Gráfico 10          Gráfico 11 

  

             No que concerne aos professores que têm entre 34 e 41 anos de idade, 

os gêneros comédia, drama/romance, ação e aventura foram seus prediletos e 

os quatro gêneros ficaram com 75%. O gênero suspense ocupou o segundo 

lugar, com 50% da preferência. Já, os gêneros documentário, desenho animado 

e policial tiveram apenas 25% da predileção desses professores. Ainda em 

relação a essa condição, os professores que têm entre 26 e 33 anos de idade 

mostraram interesse principalmente pelos gêneros comédia, suspense e ação, 

os três com 60%. Depois vieram os gêneros documentário, desenho animado, 

policial e aventura, todos com 40% da preferência. O gênero drama/romance 

conquistou apenas 20% da preferência desses professores. 
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Proporção de professores da escola pública, entre 3 4 e 41 
anos, segundo os gêneros dos filmes
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Proporção de professores da escola pública, entre 2 6 e 33 
anos, segundo os gêneros dos filmes
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Gráfico 12                            Gráfico 13 

   

     Nesse caso, os professores da escola pública com idade mais 

avançada parecem gostar mais da categoria informação, considerando que os 

professores com idade de 42 a 50 anos ou mais escolheram em primeiro lugar 

o gênero documentário. Por outro lado, os professores mais jovens como os 

que têm de 26 a 41 anos preferem em primeiro lugar a categoria 

entretenimento.  

 Na escola particular, podemos perceber que os professores que têm 

entre 26 e 33 anos de idade assistem mais aos gêneros comédia, aventura e 

drama/romance, os três atendendo a 100% da preferência. Desses docentes, 

75% preferem os gêneros documentário e desenho animado. Já, os gêneros 

suspense, ação e policial ficaram com 50% da preferência. Os professores com 

a idade entre 34 e 41 preferem os gêneros documentário e drama/romance, 

ambos atendendo a 100%. O gênero policial ocupa a segunda posição entre 

esses professores com 66,7%, seguido dos gêneros comédia, suspense, 

desenho animado, ação e aventura, atendendo, cada um, a 33,3% da 

preferência. Compare nos gráficos 15 e 16. 
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Proporção de professores da escola privada, entre 2 6 e 33 
anos, segundo os gêneros dos filmes
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Proporção de professores da escola privada, entre 3 4 e 41 
anos, segundo os gêneros dos filmes

33,3%

100%

33,3% 33,3% 33,3% 33,3%

100%

66,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
Comédia

Drama/romance

Desenho animado

Ação

Aventura

Suspense

Documentário

Policial

 
Gráfico 14     Gráfico 15 

No que diz respeito aos professores com menos idade, entre 19 e 25 

anos, o gênero predileto foi a comédia, com 100%. Os gêneros documentário, 

desenho animado e drama/romance tiveram 80% da predileção. Ainda tivemos 

os gêneros ação e aventura com 60%. Com 40% da preferência desses 

professores ficaram os gêneros policial e suspense.  
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anos, segundo os gêneros dos filmes
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Gráfico 16  

Ao contrário da escola pública, que teve apenas um único professor 

pesquisado, com a idade entre 19 e 25 anos, na escola privada dentre os 

professores pesquisados encontramos somente um com 50 anos ou mais. Os 

gráficos mostram que o Colégio Diocesano parece recrutar professores mais 

jovens, o que não é o caso do Eliseu Viana. 
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Proporção de professores da escola privada, com 50 anos ou 
mais, segundo os gêneros dos filmes
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Proporção de professores da escola pública, entre 1 9 e 25 
anos, segundo os gêneros dos filmes
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               Gráfico 17                                                     Gráfico 18 

Considerando que os professores poderiam marcar mais de uma opção 

de gênero de filme entre as categorias entretenimento e informação, as 

porcentagens verificadas foram mais altas para o entretenimento. Conforme os 

gráficos 19 e 20, a preferência dos docentes da escola privada pela categoria 

entretenimento é de 100%. Desses professores, 84,6% declararam a 

preferência por informação. Na escola pública, a categoria entretenimento foi 

escolhida por 77,8% dos professores. Desses docentes, 61,1% assinalaram a 

categoria informação. Vale destacar que na categoria entretenimento o único 

gênero era o documentário. Esse cenário pode ser visualizado no gráfico. 
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Gráfico 19            Gráfico 20 

 Com base nessas constatações, vimos que os professores com seu 

amplo gosto pelos gêneros fílmicos conseguem reunir entretenimento e 

informação e assim contribuir para uma cultura de relação entre os filmes e o 

conteúdo das disciplinas. Nesse processo de relação, os professores 

questionados parecem utilizar o filme como um estímulo à leitura da realidade. 

Conforme ressalta Napolitano, “Trabalhar com o cinema em sala de aula é 
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ajudar a escola a reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, 

pois o cinema é campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores 

sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra e arte”. (2009, p. 

11,12)    

Esses resultados parecem ratificar o fato de os professores tanto de uma 

escola quanto da outra reconhecerem o valor de utilizar o filme como recurso 

pedagógico e inseri-lo como recurso didático durante as aulas. Com essa 

preocupação, 84,6% dos docentes da escola privada revelam ver o filme com 

as duas finalidades: entretenimento e conhecimento, ficando apenas 15,4% 

para a opção que se refere somente ao lazer. Dos professores da escola 

pública tivemos que 77,8% veem o filme como forma de conhecimento e lazer. 

Nesse caso, somente 11,1% veem apenas com a finalidade de entretenimento. 

Acompanhe os resultados nos gráficos. 
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        Gráfico 21     Gráfico 22 

Nesse sentido, verifica-se também que os participantes da pesquisa 

consideram que a utilização do filme como recurso didático é importante. A 

esse respeito, 100% dos professores do Colégio Diocesano responderam ser 

importante. Dos professores questionados na escola Eliseu Viana, 88,9% 

disseram que é importante e apenas 11,1% revelaram que não consideram 

importante. Gráficos 23 e 24. 
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Gráfico 23      Gráfico 24 

 Da mesma maneira, a maioria dos professores questionados nas duas 

escolas assinalou que usa o filme como recurso didático. De fato, o percentual 

desses docentes é de 92,3% da escola particular, e 77,8%, da escola pública, 

conforme mostra o gráfico 25.  
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Gráfico 25  

No entanto, é necessário dizer, ainda, que existem professores que não 

utilizam o filme como instrumento didático, porque não veem nenhuma relação 

dos filmes que assistem com a disciplina que ministram. Responderam a essas 

alternativas 7,7% da escola privada contra 5,6% da rede pública. Os que 

afirmam que não utilizam o filme porque não gostam correspondem a 5,6% da 

escola pública, enquanto nenhum professor da escola privada assinalou a essa 

opção. Importa mencionar que 5,6% dos professores da escola pública 

pesquisada dizem que tanto a falta de estrutura física como o fato de a 

instituição não dispor de equipamentos são motivos para eles não utilizarem o 

filme como recurso didático. Veja nos gráficos 26 e 27.  
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Gráfico 26                                                                   Gráfico 27 

No entanto, observei que a escola Eliseu Viana dispõe de uma sala de 

vídeo, com TV e outros equipamentos para a exibição de filmes. Sobre esse 

quesito, os professores do Colégio Diocesano não mencionaram nenhuma 

reclamação. Observe as fotos abaixo: 

   

 

   Mas, como diz Marcos Napolitano (2009, p. 19), não se trata apenas de 

reproduzir o filme, como se o professor estivesse assistindo “para o seu próprio 

deleite intelectual ou emocional”. O professor, mais que isso, precisa planejar a 

atividade de acordo com os seus alunos, percebendo sempre “as possibilidades 

gerais”, como por exemplo a faixa etária, e, contudo deve mapear, “ ainda que 

intuitivamente, o repertório cultural mais amplo e a cultura/cinematográfica dos 

alunos.” Diante de tais cuidados, Napolitano elabora algumas perguntas para 

melhor entendermos esse planejamento:  

a) Qual o objetivo didático-pedagógico geral da atividade? 

b) Qual o objetivo didático-pedagógico específico do filme? 

c) O filme é adequado à faixa etária e escolar do público-alvo? 
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d) O filme pode e deve ser exibido na íntegra ou a atividade se 

desenvolverá em torno de algumas cenas? 

Por isso, o professor, antes de levar o filme para sala de aula, deve ter o 

cuidado de escolher, isto é, ele precisa antes de tudo conhecer o filme, e para 

isso é preciso que o docente possa assisti-lo antes de levá-lo para seus alunos. 

Com essa preocupação, foi perguntado: Quantas vezes você vê o filme antes 

de utilizá-lo em sala de aula?  Dos docentes da escola pública 61,1% 

assinalaram a opção duas vezes ou mais. Já, alguns professores dessa mesma 

escola responderam que assistem uma única vez, 16,7%. Dentre os 

professores da escola privada, 53,8% disseram assistir duas vezes ou mais e 

38,5% desses professores assistem uma única vez. Marcos Napolitano (2009, 

p.26) acrescenta: “Toda a atividade deve ser muito bem planejada e 

acompanhada pelo professor [...]”. Os dados revelam algo positivo, pois os 

professores parecem planejar o uso do filme.  Veja esses dados nos gráficos 28 

e 29.  
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Gráfico 28                  Gráfico 29 

A preocupação dos professores em assistir aos filmes antes de utilizá-los 

na sala de aula indica que há um planejamento para o uso desse recurso 

pedagógico. Um elemento que pode favorecer a essa prática é a formação do 

professor, visto que o perfil docente possui curso superior com licenciatura. 

Conforme o gráfico 13, 100% dos professores da escola pública responderam 

que têm o ensino superior com licenciatura. Já, entre os professores da escola 

privada, a formação superior com licenciatura chega 92,3%, tendo apenas 7,7% 

que concluíram o ensino superior com bacharelado.  
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Proporção de professores da escola privada segundo a sua 
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Gráfico 30                                                     Gráfico 31  

O interessante é verificar que quando o professor faz esse planejamento 

da atividade o interesse do aluno é despertado. Eles terão um melhor 

aproveitamento da aula e, consequentemente, um maior rendimento. Assim 

argumenta Napolitano (2009, p. 15): “Uma das justificativas mais comuns para o 

uso do cinema na educação escolar é a ideia de que o filme ‘ilustra’ e ‘motiva’ 

alunos desinteressados e preguiçosos para o mundo da leitura”. Com o objetivo 

de saber qual o resultado das aulas ministradas com a utilização do filme, 

perguntou-se: Qual o aproveitamento do filme dentro da disciplina? Como 

resposta, tivemos um resultado positivo, pois no que concerne à escola privada, 

84,6% dos professores acreditam que melhora muito o entendimento do 

conteúdo e aumenta o interesse do aluno; e somente 7,7% disseram que 

melhora pouco e desperta pouco interesse do aluno.  Dos professores da 

escola pública, 83,3% também reconhecem que o aproveitamento do filme 

dentro da disciplina é satisfatório. Isso significa que eles consideram que o filme 

melhora muito o entendimento do conteúdo e aumenta o interesse do aluno. 

Por outro lado, apenas 5,6% dos docentes da escola pública consideram que o 

filme melhora pouco e desperta pouco o interesse do aluno.  
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Gráfico 32                                                        Gráfico 33 
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     Nesse mesmo contexto, os alunos parecem participar desse processo 

plural de ensino-aprendizagem, pois segundo os professores das duas escolas 

os discentes comentam na sala de aula sobre filmes que eles assistem e 

conseguem relacioná-los com a disciplina estudada, como mostram os gráficos 

abaixo.   
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Proporção de professores da escola privada, segundo  a 
seguinte pergunta: Se os alunos comentam sobre film es em 
sala de aula, eles relacionam os filmes com a sua d isciplina?
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                     Gráfico 36                                                          Gráfico 37 

             Não é preciso apenas ter o domínio de conteúdo da disciplina, visto que 
as exigências com relação ao professor aumentaram. Nesse sentido, é 
necessário que o professor desenvolva suas habilidades de pensamentos, 
reflexões e consiga adotar um ensino interdisciplinar, em vez do ensino 
fragmentado. Hamilton Werneck (1987, p.56) enfatiza que:  

 
Se analisarmos a vida em si mesma, não encontramos conjuntos de 
elementos isolados. Nós não consideramos apenas o resultado da 
colheita. Nós observamos o solo, as sementes, o clima, as 
intempéries e tudo o que se relaciona com o plantio de modo geral. Os 
elementos são observados, na realidade da vida, como um grande 
conjunto, relacionados de tal modo que, sem essas relações, não 
haveria possibilidade de se obter uma produtividade satisfatória. 
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Estamos saindo de uma existência fragmentada da educação para entrar 

numa nova concepção do saber, relacionada com a realidade da vida. É uma 

mudança que envolve a integração e o engajamento de educadores em torno 

de uma educação dialógica. Desse modo, a ação pedagógica dos professores 

abre espaço para a interação das disciplinas escolares, entre si e com a 

realidade da vida. 

Compreende-se que o papel do professor implica uma série de reflexões 

sobre o mundo, tarefa que exige a ação de penetrar de alguma forma no tecido 

da realidade. O que dizer, então, da representação da realidade através das 

cenas montadas nos filmes? O filme nos oferece conteúdos ricos. Através dele 

podemos “viajar” para outros lugares, conhecer novas culturas, entender melhor 

o ontem e o hoje e todas as transformações que vêm ocorrendo na realidade 

histórico-cultural. 

O estudo sobre o filme como recurso pedagógico observou que há uma 

aproximação dos professores e alunos das duas escolas com a linguagem 

audiovisual. Os professores mostraram, em suas respostas, que vão além da 

utilização do filme como recurso didático e fazem dessa prática uma construção 

e uma motivação para produzir uma aprendizagem mais significativa. Por isso, 

sublinhamos, nesse quadro, que a presença do filme na sala de aula traz o 

acesso a uma diversidade de conteúdos e linguagens. 

Nessa perspectiva, percebe-se que o nível de competência e habilidades 

profissionais dos docentes estudados neste trabalho está direcionado para as 

novas exigências e responsabilidades de nosso tempo. Nessa direção, as 

respostas parecem refletir uma preocupação com os valores do educador 

“crítico reflexivo”. Cabe aqui falar que a análise dos dados nos trouxe respostas 

significativas, visto que hoje o filme faz parte da sala de aula.  

Um resultado importante revelado pela pesquisa diz respeito à 

compreensão da realidade das duas escolas, quanto à utilização de recursos 

tecnológicos. Constatou-se que entre a escola Eliseu Viana e o Colégio 

Diocesano não há praticamente diferenças no que se refere à utilização do filme 

no processo educativo. Sabe-se que a escola pública e escola privada se 

encontram em realidades diferentes, seja por conta da sua estrutura física, dos 

seus recursos ou equipamentos. Além dessas possíveis diferenças 

mencionadas, as redes pública e particular de ensino, no geral, nos dão a 
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entender que são divergentes, principalmente quando se trata do ensino em si; 

isso se dá provavelmente pelo desnível de cobranças. Ou seja, as exigências 

feitas pelas escolas privadas parecem ser maiores que as das escolas públicas, 

e isso pode acabar refletindo na hora de planejar aulas mais inovadoras. Vale 

ressaltar, aqui, que as duas escolas pesquisadas podem revelar diferenças em 

outros aspectos. Porém, no contexto desse estudo, as escolas em questão 

apresentam uma grande aproximação.  

Dessa forma, o perfil dos professores relacionado com as questões do 

uso do filme como reforço do conteúdo das disciplinas é relevante e nos leva a 

uma profunda reflexão sobre o método de ensino das duas escolas 

pesquisadas, a pública e a privada. De modo geral, o filme se apresenta como 

um recurso didático facilitador da aprendizagem. Por isso, é possível dizer que 

hoje é uma ferramenta essencial para a prática docente. A integração do filme à 

metodologia de ensino desses professores significa inovação nas práticas 

docentes; esse é um aspecto positivo revelado pela pesquisa.  

Tal realidade mostra que o professor tende a aceitar as mudanças 

sociais e a reconhecer que o educador precisa acompanhar e compreender tais 

dinâmicas e sua significação. De acordo com Freire (1979, p. 46 e 47), “O 

mundo de acontecimentos, de valores, de ideias, de instituições. Mundo da 

linguagem, dos sinais, dos significados, dos símbolos. Mundo da opinião e 

mundo do saber. Mundo da ciência, da religião, das artes, mundo das relações 

de produção. Mundo finalmente humano”. Este é o mundo de aspirações, de 

desejos e de valores em busca de realizações, adquiridos, “domínio do qual a 

mudança é uma das dimensões”. 

Assim, dentro desse universo de possibilidades de saber que o mundo 

oferece, deve haver a busca por uma nova visão didático-pedagógica que 

compreenda os diferentes saberes numa ordem sistêmica e dialógica. Todo 

esse mundo histórico-cultural precisa ser entendido em seu conjunto e não de 

forma fragmentada. Esse conhecimento, sem dúvida, é a impressão de que a 

sociedade e a vida, em geral, são partes de um todo do qual a escola também 

faz parte. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, compreendemos que a busca por uma leitura do mundo 

precisa estar acesa, pois como dizia Paulo Freire (1990), a primeira leitura que 

devemos fazer é a leitura do mundo; este, sim, é o nosso primeiro livro. Só 

conseguimos ver, e em alguma medida construir esse olhar, pela reflexão e 

pelo diálogo constante com o mundo dos acontecimentos. 

 Como vimos, precisamos de uma pedagogia que aproxime os nossos 

alunos desse mundo, para que eles possam olhar, descobrir e aprender através 

dessa leitura.  Por isso, também compreende a importância do professor no 

contexto da educação interdisciplinar, daí que um diálogo com o que está do 

outro lado dos muros da escola abre as portas para o conhecimento num 

contexto da interação social.  

É fundamental entendermos que, à medida que as transformações vão 

ocorrendo, sejam elas sociais, econômicas, políticas e culturais, o profissional 

docente precisa caminhar junto com essas mudanças. A partir das relações 

estabelecidas com os outros e com o meio social no qual está inserido, o 

professor pode ir além de um ensino tradicional, possibilitando a sistematização 

dos conhecimentos adquiridos no contexto sociocultural, e com isso levar aos 

alunos uma significação dos conceitos frente aos conhecimentos construídos no 

espaço coletivo. Não podemos mais ignorar o que está evidente ao nosso 

redor; é preciso considerar também as aprendizagens adquiridas neste mundo 

de relações. 

Ao longo deste trabalho, refletir sobre os meios de comunicação, 

buscando projetar o discurso sobre o tema da educação. Dessa forma, 

percebemos que unir os meios de comunicação ao processo educativo é 

encontrar seu significado maior e sua razão de ser.  Um assunto pode ser 

desenvolvido pelo professor através de um olhar para a tela, ou seja, a 

visualização das imagens, no contexto da aula, facilita a apresentação e 

compreensão do assunto. Nesse caso, vimos que os filmes têm a função de 

motivar e aproximar o espectador da realidade, já que a realidade, em si, 

necessita de uma interpretação. 

Mediante os resultados obtidos, entendi que o professor tem papel 

determinante para despertar no aluno a necessidade de buscar o 
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conhecimento, por si mesmo, de fazer descobertas, de ser crítico e 

transformador da sua condição e da sociedade. 

Diante das constatações, fui percebendo que essa rápida mudança por 

que passa a sociedade faz que não lembremos, muitas vezes, que o 

conhecimento é concebido como algo mutável que pode ser mensurado e 

enquadrado em palavras e números. 

Dialogando com autores como Moacir Gadotti (1979), encontramos 

relatos de que os professores insistem em se limitar à pedagogia tradicional e 

ao diálogo singular, ou seja, o que está fora da escola parece não ter 

importância. Hamilton (1987, p.13) participa dessa ideia quando afirma: “Creio 

que ensinamos demais e os alunos aprendem de menos e cada vez menos! 

Aprendem menos porque os assuntos são a cada dia mais desinteressantes, 

mais desligados da realidade dos fatos e os objetivos mais distantes da 

realidade da vida [...]”.  

No decorrer desse trabalho, ou antes de obter os dados da pesquisa, 

compartilhei desse pensamento e acreditei que iria encontrar dados que 

afirmassem a ideia de que o professor ainda resiste às aulas com recursos 

inovadores, como é o caso do uso do filme como recurso pedagógico. 

Entretanto, essa visão permite-nos refletir e dizer que, assim como a sociedade 

muda rapidamente, o professor também não ficou estagnado no tempo. Na 

análise dos dados obtidos na pesquisa, pode-se observar que a maioria dos 

professores tanto do colégio Eliseu Viana quanto do Diocesano se enquadram 

no processo de utilização do filme como recurso didático.  

Isso mostra que a realidade educacional no que se refere ao uso desse 

recurso na escola pública não teve uma diferença superior significativa se 

comparando com a instituição privada.  Esses dados merecem destaque, pois 

sabemos que atualmente as escolas privadas sempre são vistas como aquelas 

que dispõem de mais e/ou melhores recursos didáticos para se trabalhar, 

especialmente quando se trata do uso dessas inovações didático-pedagógicas.  

Tudo leva a crer que os professores podem, independente de lecionar 

numa instituição de ensino pública ou privada, planejar aulas mais atrativas que 

venham a corroborar com a aprendizagem sistêmica do aluno.  

Para melhor entendermos essa complexidade, precisamos compreender 

que o conhecimento deve ser concebido como algo que está sempre em 
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processo de construção. Dessa forma, a transformação acontece mediante a 

interação do indivíduo com o mundo, e segundo Paulo Freire, para que a 

aprendizagem e a construção do conhecimento ocorram, é necessário que o 

homem estabeleça um diálogo consigo mesmo e depois acerca do mundo. 
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC 

Departamento de Comunicação Social – DECOM 

 Pesquisa para Monografia 

 
 
Este questionário é parte de um estudo para a realização do meu 

trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social (UERN). O universo da 

minha pesquisa são os professores do ensino médio de escolas públicas e 

privadas e tem como objeto de estudo o consumo de filmes pelos professores e 

sua utilização como recurso didático. Esta é uma pesquisa acadêmica e não 

tem fins comerciais. A sua participação é importante para o resultado deste 

trabalho. 

 

QUESTIONÁRIO: PARTE 1 

1. Qual o seu sexo? 

(A) Feminino. 

(B) Masculino. 

2. Qual a sua idade? 

(A) 18 anos. 

(B) Entre 19 e 25 anos. 

(C) Entre 26 e 33 anos 

(D) Entre 34 e 41 anos 

(E) Entre 42 e 49 anos 

(F) 50 anos ou mais  

3. Qual seu estado civil? 

(A) Solteiro(a). 

(B) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a). 

(C) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 

(D) Viúvo(a). 

 

 



68 

 

4. Quem mora com você? (Marque uma resposta para cada item.) 
 
 Sim Não 

Moro sozinho(a) (A) (B) 

Pai e/ou mãe (A) (B) 

Esposo(a) / companheiro(a) (A) (B) 

Filhos(as) (A) (B) 

Irmãos(ãs) (A) (B) 

Outros parentes, amigos(as) ou colegas (A) (B) 

Outra situação (A) (B) 

 
 5. Quantas pessoas moram em sua casa?  (Contando com seus pais, irmãos 

ou outras pessoas que moram em uma mesma casa). 

(A) Duas pessoas. 

(B) Três. 

(C) Quatro. 

(D) Cinco. 

(E) Mais de seis. 

(F) Moro sozinho(a). 

6. Quantos filhos você tem? 

(A) Um(a). 

(B) Dois(duas). 

(C) Três. 

(D) Quatro ou mais. 

(E) Não tenho filhos(as). 
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QUESTIONÁRIO: PARTE 2 

 

1. Você cursou a maior parte de sua educação fundam ental e média em 
escolas? 

(   ) Públicas                  (   ) Privadas         

2. Qual o tipo de instituição que concluiu o ensino  superior? 

(   ) Públicas                  (   ) Privadas         

3. Qual a sua formação? 

(   ) Ensino médio sem formação pedagógica 

(   ) Ensino médio com formação pedagógica 

(   ) Ensino superior sem formação pedagógica (Bacharelado) 

(   ) Ensino superior com formação pedagógica (licenciatura) 

4.  Há quanto tempo você trabalha como professor? 

(A) Menos de 1 ano. 

(B) Entre 1 e 2 anos. 

(C) Entre 2 e 4 anos. 

(D) Mais de 4 anos. 

5. Você possui pós-graduação? 

(A) Especialização 

(B) Mestrado 

(C) Doutorado 

(D) Não possui 

6. Você leciona na disciplina da sua formação? 

(   ) Sim               (   ) Não   (    ) Em ambas situações 

7. Você assiste a filmes? 

(   ) Sim                   (   ) Não 

8. Como você tem acesso aos filmes? (se necessário, marque mais de uma 
opção) 

(   ) Através da programação televisiva                (   ) Locação de DVD 

(   ) Grava para assistir depois                              (   ) Compra de DVD 

(   ) Cinema                                                           (   ) Outros 
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9. Quais os gêneros de filmes que mais assiste? (se necessário, marque 
mais de uma opção) 

(   ) Comédia                                     (   ) Documentário 

(   ) Suspense                                     (   ) Ação 

(   ) Drama/Romance                         (   ) Policial 

(   ) Desenho animado                       (    ) Aventura 

(   ) Outros_________________________ 

10. Com que finalidade você vê os filmes? (Se necessário, marque mais de 
uma opção) 

(    ) Entretenimento (lazer)           

(    ) Como forma de conhecimento 

(    ) Com as duas finalidades 

11. Você utiliza o filme como recurso didático? 

(   ) Sim                                         (   ) Não 

12. Se não utiliza o filme, qual ou quais os motivo s? (Se necessário, marque 
mais de uma opção). 

(   ) Falta de estrutura física da escola 

(   ) A escola  não dispõe de equipamentos 

(   ) Porque são  normas da escola 

(   ) Não gosto  

(   ) Não vejo relação entre os filmes que assisto e os conteúdos da(s) 

disciplina(s) que ministro 

13. Na sua opinião, utilizar o filme como recurso p edagógico é 
importante? 

(   ) Sim                                            (   ) Não 

14. Qual o aproveitamento do filme dentro da(s) dis ciplina(s)? 

(   ) Melhora muito o entendimento do conteúdo e aumenta o interesse do aluno 

(   ) Melhora pouco e desperta pouco interesse do aluno 

(   ) Não vejo resultado pedagógico 

15. Quantas vezes você vê o filme antes de utilizá- lo em sala de aula? 

(   ) Nenhuma vez 
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(   ) Uma única vez 

(   ) Duas vezes ou mais 

16. Você indica filme(s) para seus alunos? 

 (   ) Para entretenimento 

 (   ) Para reforço do conteúdo da disciplina 

 (   ) Não indico 

17. Os alunos comentam sobre filmes em sala de aula ? 

(    ) Sim                                  (   ) Não 

18. Se comentam, eles relacionam os filmes com sua disciplina? 

(    ) Relacionam   (    ) Não relacionam                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


