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Resumo 

 

Pensar a formação docente na atualidade implica incluir as discussões que perpassam as 

fronteiras da comunicação e da educação. O objetivo do presente artigo é relatar uma 

experiência pedagógica com narrativas fílmicas nas Licenciaturas (Pedagogia e Letras) da 

Universidade de Taubaté. O aporte teórico é interdisciplinar. A metodologia utilizada foi a 

observação-participante. A prática ocorreu no horário destinado às Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC). Foram exibidos principalmente filmes que fogem aos padrões 

tradicionais com os quais os sujeitos participantes têm mais aproximação.  

. 
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1. Introdução 

 

 A centralidade dos meios de comunicação na contemporaneidade nos permite ponderar 

que é necessário e urgente rever a formação para docência considerando as discussões 

envolvidas na interface entre comunicação e educação. Pesquisadores das duas áreas 

defendem que as Licenciaturas precisam atentar para as exigências das lógicas 

contemporâneas (CITELLI, 2010, 2011; GATTI, BARRETTO e ANDRÉ, 2011) e repensar 

seus “modelos de formação”. Os dispositivos comunicacionais e toda a gama de códigos e 

signos que eles põem em circulação exercem importante papel na configuração da cultura 

na medida em que junto do meio familiar e da escola também adquirem uma função 

educativa, ou melhor, são “matrizes de cultura” (MARTÍN-BARBERO, 2008; SETTON, 

2010). Como concorrem para a construção identitária do cidadão, é essencial que os futuros 

professores possam compreender como os sentidos são ressemantizados “no espaço que se 

constitui entre as agências de socialização” (BACCEGA, 2011, p.33).   

 Os inúmeros aparatos tecnológicos que surgiram nas últimas décadas provocaram 

alterações que vão muito além da ordem instrumental e modificam a lógica dos modos de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da  

Comunicação.  
2 Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes/USP. Mestre em Linguística Aplicada pela 

Universidade de Taubaté. Docente e Pesquisadora do Mestrado em Linguística Aplicada da Universidade de Taubaté. 
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aprender e de sentir, porque diferentes são as “condições do saber” na atualidade. Para 

Martín-Barbero, 

 

a trama comunicativa da revolução tecnológica introduz em nossas 

sociedades não é, pois, tanto  uma quantidade inusitada de máquinas, mas 

um novo modo de  relação entre os processo simbólicos – que constituem 

o cultural – e as formas de produção e distribuição de bens e serviços 

(MARTÍN-BARBERO, 2014, p.79).  

 

O autor destaca ainda que o “espaço-tempo escolar” não está desaparecendo, nem 

em vias de desaparecer, porém passa por alterações e está “atravessado” por muito outros 

saberes sem lugar próprio cuja lógica de aprendizagem difere do modelo escolar. Para o 

teórico as 

 

mudanças que não vêm substituir o livro, mas sim retirá-lo de sua 

centralidade ordenadora das etapas e modos de saber que a estrutura-livro 

havia imposto não só à escrita e à leitura, mas também ao modelo inteiro 

de aprendizagem: linearidade sequencial de esquerda para a direita, tanto 

física como mental, e verticalidade, de cima para baixo, tanto especial 

como simbólica (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.81). 

 

O autor sinaliza, portanto, que o espaço educativo formal precisa atentar para a 

questão da “complexidade social e epistêmica dos dispositivos e processos em que se 

refazem as linguagens, as escrituras e as narrativas” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.82).  

Os modelos escolares com os quais convivemos organizam-se ao redor de “três 

eixos básicos; hierarquia, coerção e exclusão” e de certa forma ainda estão focados no 

acúmulo de conhecimentos (CITELLI, 2004). A hierarquia de conteúdos configura-se, 

sobretudo, a partir dos instrumentos de parametrização e das provas governamentais de 

avaliação dos rendimentos escolares, tais como, Prova Brasil, Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dentre 

outras. A produção de materiais didáticos direcionados por esses documentos atendem a 

realidades muito diferentes; logo, a coerção e a exclusão são sentidas por professor e alunos 

quando eles não encontram oportunidade e liberdade para discussão de temas que se 

relacionam às suas vivências.  

Em oposição a esse modelo, é importante pensar a educação atual de uma perspectiva 

mais integradora, pois as 
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reconfigurações tecnoculturais, claramente sentidas nos circuitos 

comunicativos e cada vez mais presentes nas relações cotidianas, 

certamente se ajustam aos conceitos de educação ancorados em 

perspectivas inter e transdisciplinares, reforçando a ideia de que o 

conhecimento não cabe em grades – curriculares, por exemplo 

(CITELLI, 2012, p.3).  
 
 

 

 Dessa forma, lidar com as várias tecnologias com as quais interagimos diariamente 

exige que a educação formal se utilize de novas estratégias para reorientação de práticas 

didático-pedagógicas que proporcionem um trabalho também com as imagens (CITELLI, 

2006).  

Uma inovação nas maneiras de educar implica necessariamente conhecimento e 

domínio dos professores sobre as muitas linguagens que constroem a cultura produzida na 

atualidade (SOARES, 2011), ou seja, é preciso que se criem espaços na graduação para os 

“letramentos multissemióticos” (ROJO, 2009) ou “multiletramentos” (LEMKE, 2010). 

Defendemos, portanto, que levar para os cursos de formação docente discussões sobre os 

modos de ler e narrar do cinema pode propiciar aos futuros educadores caminhos para 

percepção acerca das “múltiplas dimensões discursivas postas em movimento pela 

comunicação contemporânea” (CITELLI, 2010, p.82) e a compreensão de que o modelo 

pedagógico de ensino de leitura vigente ainda dominado pela ideia de linearidade e 

unicidade já não é mais possível em uma sociedade totalmente dinamizada pelos processos 

comunicacionais (MARTÍN-BARBERO, 1996, 2014). Inúmeras são entradas para um 

trabalho nas licenciaturas que se situe na interface entre comunicação e educação, neste 

trabalho estamos sugerindo que seja pelo cinema. 

Desse modo, o objetivo deste artigo é apresentar sucinto relato de uma experiência 

pedagógica educomunicativa
3
 com filmes em um curso de licenciatura.  Apoiando-nos em 

autores que sustentam a importância do cinema na educação (BERGALA, 2008; COSTA, 

2013; DUSSEL, 2010; FRANCO, 1997, 2010; NAPOLITANO, 2010; MARCELLO e 

FISCHER, 2011; dentre outros), buscamos observar sobre como se configurou, no espaço 

acadêmico, o encontro de um grupo de alunos dos cursos de Pedagogia e Letras da 

Universidade de Taubaté com filmes de cinematografias com as quais tem pouco contato. 

Assim, trazemos para este paper, duas das três perguntas de pesquisa de nossa tese: “Cabe 

pensar um trabalho com o cinema na graduação, no século XXI, quando o foco das pesquisas 

                                                 
3 Em decorrência das limitações pelo paper, faremos aqui somente um recorte de nossa tese de doutorado ─ Prática 

educomunicativa com o cinema nas Licenciaturas, orientada pelo Prof. Dr. Adilson Citelli ─ defendida este ano no 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo.  
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está voltado para as mídias digitais?” e “Como os alunos assistem a filmes de cinematografias 

com as quais têm pouco contato? É possível estimular o gosto deles por essas cinematografias?” 

(ALMEIDA, 2014). Tivemos a intenção pensar uma pedagogia das imagens ─ “educação do 

olhar” ou “modos de ver” ─ na licenciatura não como pretexto para atualização de práticas 

condizentes com a sociedade atual ou para chamar atenção do aluno, mas como um meio de 

estar e pensar o mundo (DUSSEL, 2010).  

 

2.  Cinema e Educação: possibilidade de diálogos 

 

 Em 1982, durante o Festival de Cannes, Wim Wenders, convidou alguns cineastas 

para uma interlocução a partir do seguinte questionamento: Qual o futuro do cinema? Desse 

diálogo resultou o curta Quarto 666
4
. Eles não foram otimistas quanto ao futuro do cinema, 

com exceção do diretor italiano Michelangelo Antonioni para quem as novas possibilidades 

tecnológicas que despontavam naquele momento, como o vídeo, provavelmente nos 

ensinariam formas diversificadas para uma reflexão sobre nós próprios. 

 O diretor Gustavo Spolidoro, quase trinta anos depois, em 2008, desafiou Wim 

Wenders a responder a mesma pergunta o que gerou o curta De volta ao quarto 666
5
.  O 

filme evidencia que, em 1982, o cineasta alemão acreditava que as novas linguagens da 

televisão, do vídeo e da MTV, as quais influenciaram o cinema e o modificaram, pareciam 

sinalizar para um futuro não muito promissor para a sétima arte. Já em 2008, contudo, 

Wenders defende que a mudança tecnológica pela qual o cinema passou foi benéfica, pois 

entende que “as pessoas precisam do cinema mais do qualquer outra coisa” e que “a palavra 

falada e a palavra escrita pertencem à cultura do passado e que o futuro de nossa cultura é a 

„imagem‟ e este futuro recém começou”. Em palestra
6
 proferida no Brasil no mesmo ano, o 

diretor considera ainda que o cinema é um aliado importantíssimo para pensar a atualidade 

e seus possíveis desdobramentos. Concorda com ele Walter Salles (2008)
7
 que não imagina 

a morte do cinema, pois o percebe como “uma  experiência essencialmente coletiva”, ou 

                                                 
4 CHAMBRE 666/QUARTO 666. Direção e roteiro: Wim Wenders. 1982. Recuperado em 10 de março de 2013, de 

http://www.youtube.com/watch?v=DlEOR7MZKcw.  
5DE VOLTA AO QUARTO 666. Direção e roteiro: Gustavo Spolidoro. 2008. Recuperado em 10 de março de 2013, de 

http://www.curtadoc.tv/curta/index.php?id=341.  
6 Wim Wenders, como convidado, em sabatina da Folha de S. Paulo no auditório do MASP, na capital paulista, em 22 de 

agosto de 2008. Disponível em:<http://www.3moinhos.com/wimwenders/index.html#wimwenders>. Acesso em: 5 dez. 

2011.   
7 Walter Salles participou da sabatina da Folha da S. Paulo, com Wim Wenders, no auditório do MASP, na capital 

paulista, em 22 de agosto de 2008. Disponível em: <http://www.3moinhos.com/wimwenders/index.html#wimwenders>. 

Acesso em: 5 dez. 2011.   

http://www.youtube.com/watch?v=DlEOR7MZKcw
http://www.curtadoc.tv/curta/index.php?id=341
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seja, temos necessidade de vivenciá-la com os demais e, sobretudo, de dialogar com as 

outras pessoas sobre aquilo que foi visto.  

 Seguindo linha similar de pensamento, Badiou (2004), defensor da importância do 

cinema, afirma que ele nos propicia uma forma de conhecer o “outro” no seu mundo, o seu 

modo de vida e amplia a forma de pensar esse “outro”. Destaca ainda que, muitas vezes, 

esse conhecimento, ou encontro com o “outro”, só ocorre por meio do cinema: 

 
Hay actualmente situaciones enteras que solo conocemos mediante el cine. 

Tomen el caso de Irán. ¿ Qué sabríamos de Irán sin Kiarostami? Lo 

mismo sucede com el cine asiático. Hong Kong, Taiwan, Japón ¿qué son 

para nosotros sino Ozu, Kurosawa, Mizoguchi, Wong Kar Wai, y outros?  

Es verdaderamente muy importante. El cine nos apresenta lo otro en el 

mundo, nos lo apresenta em su vida íntima, en su relación con el espacio, 

en su relación con el mundo. (BADIOU, 2004, p.56). 

 

 Muitos autores ratificam essa ideia de que a arte, em geral, ao nos abrir para o 

sensível, possibilita o encontro com o “outro” que nos é desconhecido. Situando 

especificamente o cinema, Fischer (2011), em recente artigo, discute dados de uma pesquisa 

realizada com estudantes de Pedagogia sobre sua relação com o cinema, tendo como foco a 

formação ético-estética de jovens que se preparam para atuar no magistério. A professora 

defende que um trabalho com narrativas cinematográficas pode oferecer material teórico e 

prático aos currículos de Pedagogia e às práticas de formação continuada de docentes em 

diferentes níveis de ensino. Ela acredita que  

 
para futuros docentes ou professores em exercício, a experiência com boas 

narrativas ficcionais têm um papel fundamental no seu preparo para abrir-

se a novos repertórios culturais, para compreender melhor esse “outro” a 

quem nos dedicamos no trabalho pedagógico escolar; enfim, para 

trabalharmos sobre nós mesmos, no sentido de nossa auto-formação. 

(FISCHER, 2011, p.143). 

 

  A pesquisadora pondera ainda que, ao selecionar e analisar filmes para serem 

discutidos com licenciandos, é preciso considerar a dependência desses jovens a 

determinadas narrativas audiovisuais “presentes em filmes blockbusters ─ aqueles que têm 

maior e melhor distribuição e aos quais os estudantes (e professores) têm mais fácil acesso 

─, em geral, filmes da indústria hollywoodiana de massa” (FISCHER, 2011, p.141). Esse 

ponto merece uma reflexão, pois quando falamos de cinema, precisamos levar em conta os 

três momentos: a produção, a distribuição e a exibição.  
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 No Brasil, em relação à exibição, segundo mapeamento feito pela Agência nacional 

de Cinema (Ancine)
8
 em 2010, apenas 7% dos municípios possuem cinemas, o que pode ser 

atribuído a vários fatores. Para nós, interessa mencionar que, em nossa cidade, as salas de 

cinema estão distribuídas em dois multiplex localizados nos dois shoppings centers da 

cidade. Elas apresentam, sobretudo, grande oferta de blockbusters. No período de 29 de 

março a 25 de abril deste ano, dos doze filmes exibidos, nove são produções estadunidenses 

(duas em parceria com outros países).  Esses dados demonstram que se quisermos uma 

cinematografia diversificada, ou temos de ir a São Paulo, que fica a 132 Km de Taubaté, ou 

esperar que as obras sejam disponibilizadas em DVD ou Internet. Cumpre considerar ainda 

que ir ao cinema nos shoppings implica gastos não acessíveis à maioria da população da 

região; logo, para uma parcela de jovens brasileiros a experiência tão importante da sala de 

cinema, infelizmente, talvez, já não seja frequente, ou até mesmo possível. Por isso, parece-

nos importante que os espaços formais de educação ─ escolas e universidades ─ e informais 

─ projetos de ONGs, museus, mostras de cinema ─ possibilitem a esses jovens a vivência 

dessa prática.  

 Bergala (2008) questiona se a escola seria um lugar adequado a um trabalho com a 

arte-cinema. Ele afirma que ela não foi feita para esse trabalho, entretanto defende que  

 

ela representa hoje, para a maioria das crianças, o único lugar onde esse 

encontro com a arte pode se dar. Portanto, ela deve fazê-lo, ainda que sua 

mentalidade e seus hábitos sofram um pequeno abalo. Pois, excluindo-se 

os „herdeiros' no sentido de Bourdieu, tudo o que a sociedade civil propõe 

à maioria das crianças são mercadorias culturais rapidamente perecíveis e 

socialmente „obrigatórias‟. (BERGALA, 2008, p.32, grifo do autor).  

 

 O cineasta (2008) afirma ainda que  

 
aqueles que se opõem à arte na escola muitas vezes o fazem por um 

excesso de purismo, proclamando que tudo que vem da escola leva o selo 

da obrigação e não poderia, portanto, convir à abordagem da arte que 

deveria resultar de uma doce liberdade individual. Eles nunca falam da 

obrigação de se ver os filmes que as grandes redes de distribuição e a 

pressão da mídia fabricam para nós a cada semana. Se o encontro com o 

cinema como arte não ocorrer na escola, há muitas crianças para as quais 

ele corre o risco de não ocorrer em lugar nenhum. (BERGALA, 2008, 

p.32-33). 

 

Concordam com ele Marcello e Fischer (2011, p.510) as quais asseveram que “para 

um grande contingente de crianças e jovens de nosso país, a escola é o único espaço por 

                                                 
8 Disponível em: http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Mapeamento_Salas_Exibicao_errata.pdf. Acesso em: 22 

de agosto de 2012. 

http://www.ancine.gov.br/media/SAM/Estudos/Mapeamento_Salas_Exibicao_errata.pdf
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meio do qual se dão as experiências do universo da arte”. Isso reforça nosso pensamento de 

que se o encontro com o cinema ainda não se deu na escola, seria então, para os 

licenciandos, essencial que ocorresse na universidade.  

Bergala (2008), no entanto, sustenta que é impossível levar um espectador 

acostumado a ver produções realizadas segundo os padrões tradicionais da indústria 

cinematográfica a gostar de outros tipos de filme de reconhecido valor artístico e cultural. 

Para ele, o encontro precisa acontecer o mais cedo possível, ou seja, quando ainda se é 

criança. Já Duarte et al (2004) afirmam que suas pesquisas com cinéfilos contradizem essa 

crença e revelam outro dado fundamental. Segundo os sujeitos pesquisados, a alteração no 

gosto pelo cinema de arte aconteceu sempre com a presença de um adulto orientando as 

descobertas, dando sugestões, vendo junto, discutindo. Isso aponta, segundo as autoras, para 

uma possibilidade de “ensinar a ver”, no sentido de orientação, indicando caminho à 

diversidade e ao conhecimento de qualquer forma de arte (DUARTE et al. 2004, p.43). 

Em sua tese de doutorado, “Comunicação em diálogo com a Literatura: mediações 

no contexto escolar”, a professora e pesquisadora Eliana Nagamini (2012) igualmente 

defende a importância da mediação do professor para um diálogo efetivo entre 

comunicação e educação e discute a essencialidade da “mediação do professor de Língua 

Portuguesa e Literatura para a formação do leitor tanto de obras literárias, como de suas 

respectivas adaptações para outras linguagens” (NAGAMINI, 2012, p.8). As reflexões da 

autora surgiram de sua própria prática, pois, ao trabalhar atividades de leitura de textos 

literários como seus alunos, identificou acentuada apatia por parte deles.  Notou, então, que 

estudar adaptações cinematográficas inspiradas em obras literárias poderia estimular o 

interesse deles.  

Dussel (2010) cujas investigações também abarcam as relações das imagens na 

educação, ao discutir que tipo de conhecimento as imagens produzem, posiciona-se contra 

as pedagogias que afirmam haver uma conexão direta entre “ver e saber” ou “entre imagem 

e verdade”.  Para a autora, as pedagogias  ─ as que usam as imagens e as que as temem ─ 

que acreditam nessa ideia creem na onipotência da imagem como capaz de produzir um 

saber inequívoco.  Ela ressalta que não se deve considerar uma relação direta entre estar 

atento e compreender, ou seja, que o simples uso da imagem com a intenção de chamar 

atenção do aluno o levaria automaticamente a entender ou a aprender.  Isso não ocorre 

dessa forma porque há muitas mediações envolvidas entre o ver e o compreender. 
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  Uma pedagogia da imagem na aula e na formação docente precisa considerar que 

ver essas imagens no espaço escolar não é o mesmo que vê-las em qualquer outro espaço 

(DEUSSEL, 2010). Ou seja, a percepção de professor e alunos do que veem ou não poderá 

ser alterada ao assistir juntos a um filme e ao criar um espaço de reflexão e diálogo seja por 

meio de um debate oral seja por meio da escrita seja por meio de ambos.  

É importante ressaltar que, ao nos referirmos ao cinema, estamos cientes da diferença 

entre o cinema e o vídeo, entre a “experiência coletiva da sala escura e a televisão na sala de 

visita” (XAVIER, 2008, p.19) ou o projetor multimídia na tela de dimensão reduzida em 

um auditório escolar.  São situações sociais diferentes, e há uma perda essencial, contudo a 

exibição de uma película em sala de aula permite um ganho em relação à informação, visto 

que, de outro modo, por diferentes motivos, o acesso a esse filme poderia ser reduzido 

(XAVIER, 2008, p.19).  

   

3.  A organização da pesquisa e perfil dos participantes 

 

 A pesquisa constitui-se de uma prática experimental realizada em duas etapas com 

alunos dos cursos de Pedagogia e Letras da Universidade de Taubaté. Nesse 

estabelecimento de ensino, nas Licenciaturas, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, os alunos cumprem horas de atividades complementares, as quais 

são denominadas horas de atividades acadêmico-científico-culturais (AACC). Foi nesse 

espaço que se encaixou a proposta de atividades de exibição dos filmes. A primeira etapa 

aconteceu em 2011 com 74 discentes do curso de Pedagogia. A segunda etapa, em 2013, 

contou com a participação de 28 alunos: 17 licenciados de Pedagogia e 11 de Letras.  

Os dados da primeira parte foram oriundos, principalmente, de diários de reflexão
9
 

(embora também tenha havido debates) feitos pelos alunos na semana seguinte à exibição 

do filme.   Já na segunda etapa, após cada exibição, havia uma conversa entre professora 

pesquisadora e alunos. Esses diálogos foram gravados. Os dados desse segundo momento 

decorrem dessas gravações. Buscamos também delinear o perfil nacional dos estudantes de 

Pedagogia e de Letras e o dos participantes da pesquisa. 

Para conhecer o perfil nacional dos licenciandos de Pedagogia e Letras, recorremos 

ao Relatório Síntese: Pedagogia (Licenciatura) e Relatório Síntese: Letras do Exame 

Nacional de Cursos (ENADE) de 2005, 2008 e 2011. Utilizamos ainda o relatório do 

                                                 
9 Usamos o conceito de diário como instrumento para investigação da mudança e da construção dos indivíduos em 

formação profissional, ou seja, como uma “ferramenta metacognitiva para reflexão” (TÁPIAS-OLIVEIRA ,2006).  
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ENADE/2011 sobre os licenciandos da Universidade de Taubaté e a pesquisa realizada em 

2010 pelo Núcleo de Pesquisa Econômico-Sociais (NUPES) da Universidade de Taubaté 

para delinear o perfil dos participantes da pesquisa. Buscamos também informações no 

relatório Professores do Brasil de Gatti e Barretto (2009). Aqui, vamos nos limitar aos 

aspectos gerais. 

  O perfil nacional de estudantes de Pedagogia e Letras é muito próximo, com 

algumas diferenças.  Em maioria, são do sexo feminino e fizeram o Ensino Médio em 

escola pública noturna. A renda média das famílias desses jovens é de três a dez salários 

mínimos, entretanto é significativo o percentual com renda familiar de até três salários 

mínimos, e reduzido o número com renda mais alta.  Aproximadamente um terço dos 

alunos é oriundo de famílias com renda mais baixa e recebe auxílio de algum tipo de bolsa 

de estudos ou de financiamento. 

   O capital cultural dos discentes dos dois cursos é semelhante, contudo Gatti e 

Barretto (2009) pontuam que o de estudantes de Pedagogia tende a ser menor do que o de 

outras Licenciaturas. De acordo com dados do ENADE/2005, mais da metade dos discentes 

de Pedagogia declararam, por exemplo, não ter domínio do inglês. O nível escolar dos pais 

dos alunos do curso de Pedagogia  também tende a ser menor do que os que frequentam as 

outras Licenciaturas Os documentos revelam ainda que no geral os licenciandos leem 

pouco, e grande parte utiliza o computador com frequência para diversão e para a vida 

profissional e acadêmica. Identificamos que os dados do perfil dos estudantes participantes 

da pesquisa são semelhantes aos do perfil nacional.  

 

4.  O que os diários e os debates nos revelaram 

 

 Reiteramos que, devido às limitações impostas por este artigo, vamos nos ater aqui 

somente a expor as recorrências encontradas que possam contribuir para responder duas 

das perguntas de pesquisa ─ das três que orientaram nossa tese ─ mencionadas na 

introdução deste artigo: “Cabe pensar um trabalho com o cinema na graduação, no século 

XXI, quando o foco das pesquisas está voltado para as mídias digitais?” e “Como os alunos 

assistem a filmes de cinematografias com as quais têm pouco contato? É possível estimular o 

gosto deles por essas cinematografias?” Também não será possível traçar aqui uma 

discussão detalhada de cada recorrência, mas pontuaremos algumas considerações 
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Cumpre lembrar que, durante as duas etapas, foram exibidos 15 filmes de diferentes 

cinematografias. Após as análises dos diários e das gravações das conversas, pudemos 

identificar várias recorrências, dentre as quais destacamos cinco: o desconhecimento de 

características da linguagem audiovisual, a crença de que discutir aspectos relacionados à 

linguagem audiovisual não teria interesse para os estudantes de Pedagogia, a falta de 

familiaridade com o gênero documentário, a surpresa com o cinema nacional e os indícios 

de percepção sobre alteridade a partir dos filmes.   

Nos primeiros encontros de 2011, discutimos alguns aspectos da linguagem 

audiovisual antes de exibirmos os filmes. Notamos que nos diários houve unanimidade em 

pontuar um suposto desconhecimento de características dos códigos que constituem a 

“linguagem fílmica” ou “linguagem cinematográfica”, como é possível perceber no 

seguinte trecho de um dos sujeitos de pesquisa: “Muito interessante, pois desperta nossa 

atenção para aspectos que normalmente não nos preocupamos em reparar, passa 

despercebido. Como espectadores, ao assistir filme, novela ou mesmo um programa de 

televisão, só interessa a história que está sendo contada. Aspectos como ângulo da câmera, 

fotografia, estrutura da história não nos chama a tenção. Na verdade, eu nem sabia 

exatamente o que era fotografia num filme [...].” Conforme menciona Franco (1995, p.52), 

a linguagem audiovisual é  aprendida  “sem a mediação do racional”, justamente porque 

“foi construída para nos embriagar de emoção” ─ por isso “passa despercebido” no dizer 

do aluno ─ Ou seja, somos conhecedores dessa linguagem ainda que não tenhamos ciência 

deste fato. Dessa forma, tendo em vista o perfil cultural dos participantes da pesquisa, 

julgamos pertinente considerar a necessidade de ampliar seu universo linguístico, uma vez 

que entendemos que esse é o primeiro passo para a formação de novos conceitos 

Outro ponto recorrente, atrelado ao anterior, refere-se à crença dos estudantes de que 

discutir aspectos da linguagem audiovisual em um curso de Pedagogia não parecia ser 

objeto de interesse dos licenciandos, como observa um dos participantes: “Apesar de ser um 

assunto fora da nossa área, sendo assim desconhecido, achei muito interessante conhecer 

um pouco sobre certas formas “intencionais” de gravações, foco das câmeras e as 

maneiras de destacar o que deseja[...].” Queremos relembrar aqui um dos estereótipos 

mencionados por Orozco Gómez (1997) acerca da visão que o espaço educativo ainda tem 

em relação às linguagens não escolares. Segundo o autor, o audiovisual está associado ao 

divertimento e a crença é de que, na escola, não há espaço para o lúdico. Quando o aluno 

usa a estrutura concessiva, ─ “apesar de ser um assunto fora da nossa área” ─, fornece 
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legitimidade a uma opinião que, embora seja contrária à orientação argumentativa do seu 

enunciado (KOCK, 2007), merece ser considerada. Ou seja, existe uma “voz” subjacente 

que afirma “Esse é um assunto fora da nossa área”. Entretanto, o estudante opõe-se a essa 

voz quando finaliza dizendo “achei muito interessante conhecer um pouco sobre certas 

formas „intencionais‟ de gravações, foco das câmeras e as maneiras de destacar o que 

deseja[...]”. Cumpre lembrar que a essa crença vincula-se outra, de que só aprendemos por 

meio do pensamento lógico-racional, portanto, não se poderia aprender por meio da ficção, 

ou do divertimento, por exemplo.   

 O fato dos estudantes ressaltarem que se surpreenderam com o cinema nacional e 

com o gênero documentário são dois pontos que estão diretamente vinculados à questão da 

alteridade. Sobre Narradores de Javé
10

, um dos sujeitos menciona que “com esse filme 

brasileiro, consegui tirar um pouco a má impressão que eu tinha dos filmes produzidos 

aqui no Brasil”; sobre Lixo Extraordinário
11

 ─ uma produção conjunta do Reino Unido e 

do Brasil  ─, outro afirma que “Foi a primeira vez que eu assisti um documentário, não 

assisti antes porque não me interessava, tinha uma ideia totalmente diferente do que é um 

documentário.” Exibimos também o documentário, Ilha das Flores
12

,  5x Favela - Agora 

por nós mesmos
13

 e As Melhores Coisas do Mundo
14

. Se considerarmos o que apontamos 

anteriormente sobre a questão da distribuição e exibição de filmes no Brasil, não é 

surpreendente a falta de proximidade dos sujeitos de pesquisa tanto com o cinema nacional 

quanto com o gênero documentário. Aliás, escolhemos exibir filmes, que, em geral, passam 

(quando acontece) com menor frequência nos cinemas da região  e também aqueles cujas 

cinematografias  não fazem parte de gêneros conhecidos pelos alunos. Assim, optamos por 

filmes que tivessem linguagem e tratamento diferenciados, conforme sugere Napolitano 

(2005), sem oferecer muita dificuldade de assimilação. Observando também o perfil do 

estudante de Pedagogia apresentado por Gatti e Barreto (2009), é possível inferir que o 

desconhecimento não é só decorrente da falta de acesso. Há outros fatores implicados. 

 Sobre o filme 5x Favela – Agora por nós mesmos, chamou-nos atenção, também, os 

comentários os quais apontavam o fato de o filme ter trazido uma visão diferenciada do 

imaginário do que seja uma favela. Um dos alunos menciona que a palavra comunidade traz 

                                                 
10 NARRADORES DE JAVÉ.Gênero: Comédia. Direção: Eliane Caffé. Produção: Brasil, 2003. 
11 WASTE LAND /LIXO EXTRAORDINÁRIO: Gênero: Documentário. Direção: Lucy Walker. Codireção: Karen Harley e 

João Jardim. Produção: Inglaterra/Brasil, 2010. 
12 ILHA DAS FLORES: Gênero: Documentário. Direção: Jorge Furtado.Produção: Brasil, 1989. 
13

 5X FAVELA – AGORA POR NÓS MESMOS. Gênero: Drama. Direção: Cacau Amaral, Cadu Barcelos, Luciana 

Bezerra, Luciano Vidigal, Manaira Carneiro, Rodrigo Felha, Wagner Novais. Produção: Brasil, 2010.  
14 AS MELHORES COISAS DO MUNDO. Gênero: Comédia. Direção: Laís Bodansky. Produção: Brasil, 2010. 

http://filmow.com/cacau-amaral-a179186/
http://filmow.com/cadu-barcelos-a179187/
http://filmow.com/luciana-bezerra-a121599/
http://filmow.com/luciana-bezerra-a121599/
http://filmow.com/luciana-bezerra-a121599/
http://filmow.com/luciano-vidigal-a60165/
http://filmow.com/manaira-carneiro-a179188/
http://filmow.com/rodrigo-felha-a179189/
http://filmow.com/wagner-novais-a179190/
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à imaginação “um local de difícil convívio, com violência e maus exemplos”, porém ele 

afirma que “o filme mostrou a real rotina de uma comunidade com indivíduos que 

trabalham honestamente, estudam para poder dar uma melhor qualidade de vida para sua 

família e se divertem”. Esse depoimento vem ao encontro do que Rorty (2007) e Morin 

(2003) defendem acerca de um modo de educar o qual contribua para as gerações atuais 

perceberem o “outro” como seres humanos que são. Entendemos, portanto, que a linguagem 

audiovisual, ou o cinema, assim como a literatura citada por Rorty (2007), configura-se 

como possível alternativa para pensarmos a alteridade e  também as questões éticas e 

estéticas, essa última no sentido que lhe atribui Costa (2009, p.101), ao afirmar que “a arte 

também é uma ferramenta à sensível apreensão da realidade, tão importante quanto a filosofia e 

a ciência”. 

 

4. Considerações Finais 

  

 A assertiva de Badiou (2004, p.56) sobre o cinema ser capaz de “amplificar a 

capacidade de pensar o outro” vem ao encontro do que defende a Profa. Dra. Bernadete 

Gatti
15

 sobre a impossibilidade de se cogitar o desenvolvimento das crianças e jovens hoje, 

ou seja, pensar um projeto civilizatório, sem pensar a escola na atualidade. De acordo com a 

professora, as crianças e jovens passam grande parte do tempo na escola e é “na escola que 

elas têm a possibilidade de seu desenvolvimento social, afetivo e cognitivo”, portanto, o 

espaço educativo, no dizer da educadora, é figura central para o desenvolvimento humano 

nas sociedades contemporâneas. Desse modo, refletir sobre a formação do professor é 

essencial, pois a sua mediação junto aos alunos permite ampliar a discussão sobre um 

conjunto de valores, de formas de ser e de atitudes que nós, como sociedade, priorizamos 

no sentido de caminhar em direção a uma humanização mais avançada e superior.  

 Para Bernadete Gatti, “não se pode pensar a educação sem pensar um papel 

humanizador”. Concordamos com esse pensamento e acreditamos que o cinema pensado 

como arte pode ser um aliado nesse processo, pois “a arte envolve gosto e prazer, ela 

predispõe ao aprendizado, abrindo a nossa mente para o conhecimento” e “além da 

predisposição ao conhecimento, a arte na educação permite o tratamento das emoções” 

(COSTA, 2000, p.13) e da experiência do sensível. Além disso, ela pode contribuir para 

                                                 
15Palestra sobre “Políticas educacionais e crise nas licenciaturas” ministrada para o Mestrado em Desenvolvimento 

Humano da Universidade de Taubaté. Foi realizada no auditório do SENAC de Taubaté, dia 23 de fevereiro de 2012.  
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“ativar o conceito de discernimento” que, segundo Adilson Citelli, “é mais importante do 

que a preocupação com conteúdos disciplinares” (SARTORI; GIRALDI; LIZ, 2011, p. 

198).   

 De acordo com o exposto, concluímos que a prática por nós proposta, de certo 

modo, responde às perguntas de pesquisa de forma positiva e confirma que, sim, “é possível 

pensar um projeto com o cinema nas licenciaturas”, visto que pode ampliar a cultura 

cinematográfica de estudantes que, em sua maioria, têm pouco contato com narrativas que 

fogem às cinematografias dominantes e, por isso mesmo, enfrentaram dificuldades de 

compreendê-las. Além disso, os dados nos revelaram também que é perfeitamente possível 

estimular o gosto por essas narrativas. Cumpre ressaltar ainda que, embora estejamos todos 

imersos em uma cultura cujos discursos visuais são cada vez mais contundentes, a 

experiência vivenciada pelos alunos no espaço educativo pode levá-los a perceber que a 

mediação do professor é essencial para propiciar formas diferenciadas de refletir sobre o 

funcionamento dos discursos visuais. 
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