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Traduzir-se  

 Uma parte de mim 

é todo mundo: 

outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 

 

uma parte de mim 

é multidão: 

outra parte estranheza 

e solidão. 

 

Uma parte de mim 

pesa, pondera: 

outra parte 

delira. 

 

Uma parte de mim 

é permanente: 

outra parte 

se sabe de repente. 

 

Uma parte de mim 

é só vertigem: 

outra parte, 

linguagem. 

 

Traduzir-se uma parte 

na outra parte 

- que é uma questão 

de vida ou morte - 

será arte?            

 (Ferreira Gullar) 

 

 



 

 

 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da eficácia do cinema como instrumento 

pedagógico para o Ensino Superior, investigando sua utilização como ferramenta didática 

transdisciplinar. O problema proposto é investigar se o cinema é eficiente no Ensino Superior 

e levantar os motivos que levam os docentes a inseri-lo no contexto pedagógico. Como 

hipótese tem-se que o cinema é relevante no Ensino Superior porque pode ser aplicado de 

forma transversal, ensina com prazer, imita a realidade, cria a realidade, antecipa a ciência, 

ensina a cultura e humaniza. O desenvolvimento se realizou através de pesquisa bibliográfica 

e pesquisa de campo com questionários aplicados aos Professores da Universidade de Marília, 

dos cursos de Administração, Arquitetura, Jornalismo, Direito, Pedagogia, Psicologia, 

Publicidade e Serviço Social. A pesquisa fundamentou-se na teoria da Complexidade de 

Edgar Morin, nos ensinamentos da Arte Poética de Aristóteles (Catarse, Mimese e Poiese), na 

Pedagogia Crítica de Paulo Freire e na Teoria das Mediações de Jesus Martín-Barbero. 

Constatou-se que o cinema se relaciona com o conhecimento e a ciência, contém conteúdos 

factuais, conceituais, atitudinais, além de propiciar um ensino prazeroso. O cinema quando 

utilizado de forma coerente pode contribuir também para a eficácia de um ensino transversal 

capaz de integrar as disciplinas, gerando uma visão holística, sem perder de vista a 

importância da visão fragmentada.   

Palavras-chave: Cinema; Didática; Educação; Ensino Superior; Transdisciplinaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The present work aims to study the effectiveness of film as an educational tool for Higher 

Education, investigating its use as a transdisciplinar teaching tool. The proposed problem is to 

investigate whether the film is effective in higher education and raise the motives that lead 

teachers to insert it into the teaching context. As a hypothesis has been that the film is relevant 

in higher education because it can be applied across the board, teaches gladly imitates reality, 

create reality, anticipates science, teaches the culture and humanizes. The development was 

done through literature review and field research with interviews with the Regents of the 

University of Marilia, Course Administration, Architecture, Journalism, Law, Pedagogy, 

Psychology, Advertising and Social Services. The research was based on the theory of 

complexity of Edgar Morin, the teachings of Aristotle's Poetics Art (Catharsis, Mimesis and 

Poiese), in Critical Pedagogy of Paulo Freire and the Theory of Mediation of Jesus Martín-

Barbero. It was found that the film is related to knowledge and Science, contains factual, 

conceptual and atitudinal contents, and provides an enjoyable learning. The film when used 

consistently can also contribute to the effectiveness of a curricular theme able to integrate the 

disciplines, creating an holistic view, without losing sight of the importance of fragmented 

view. 

Word-Keys: Cinema; Curriculum; Education; Higher Education; Transdisciplinarity. 
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 INTRODUÇÃO 

 

  

 

Esta dissertação traz um estudo do cinema como ferramenta didática no Ensino 

Superior e a possibilidade da integração transdisciplinar, que se realiza quando o filme é 

utilizado em sala de aula. Alguns pesquisadores vêm ao longo dos anos apresentando 

resultados de trabalhos científicos, que estudam o cinema na educação. O momento atual é 

para fomentar os debates e contribuir mais a respeito do tema. Não se tem a pretensão de 

esgotar o assunto, porém, contribuir para o que já vem sendo produzido. Aliado ao que já foi 

encontrado cientificamente, o resultado da pesquisa apresenta alguns motivos pelos quais o 

cinema pode ser útil e eficaz no contexto pedagógico do Ensino Superior, sob uma 

perspectiva transversal e crítica.  

Sem restringirmos o universo cinematográfico pode-se dizer que há filmes que são 

construídos especificamente para fins didáticos. Alguns se classificam como ficção, outros 

como entretenimento, no entanto também há algumas produções que buscam aproximar-se 

mais da realidade, como por exemplo, os documentários. É fato que há grande variedade 

fílmica, não obstante esta dissertação não apresenta um estudo organizado por categorias. 

Concentra o estudo no universo ficcional, cujos resultados são aplicáveis para todos os estilos 

e gêneros de filmes, conforme se observa na abordagem dos capítulos. 

O problema da presente pesquisa consiste em investigar se o cinema pode ser eficaz 

como instrumento pedagógico no Ensino Superior e apontar os motivos que levam os docentes 

a inseri-lo no contexto pedagógico.  

Para respondermos nosso problema científico partiu-se da hipótese de que o cinema é 

eficiente para ser utilizado no ensino superior, porque pode ser aplicado a um ensino 

transdisciplinar, ensina com prazer, imita a realidade, cria a realidade, antecipa a ciência, 

contém fonte de cultura, e humaniza. 

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa de 

campo consiste em aplicação de questionários escritos a professores da Universidade de 

Marília dos cursos de Administração, Arquitetura, Direito, Jornalismo, Pedagogia, 

Publicidade, Psicologia e Serviço Social. Os capítulos também trazem alguns exemplos de 

obras artísticas (filmes e literatura) que não são análises de obras, mas sim, servindo para 

contextualizar/exemplificar a pesquisa bibliográfica. 
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Essa investigação científica levou então à necessidade de subdividir o trabalho em 

quatro capítulos. 

O primeiro capítulo contém elementos conceituais da arte e do cinema, bem como, a 

relação do cinema com o ensino transdisciplinar com base na teoria da complexidade de 

Edgar Morin, demonstrando a possibilidade de aplicar os filmes num contexto transversal de 

aprendizagem.  

Já o segundo capítulo traz um estudo do cinema na Educação Superior com base na 

Poética de Aristóteles, Pedagogia Crítica de Paulo Freire e pensamento complexo de Edgar 

Morin. Esse segundo capítulo centra o estudo relacionando o cinema com o conhecimento 

científico substanciado em três eixos presentes na Poética: a catarse, a arte como imitação da 

realidade (Mimese) e a arte como criação do novo (Poiese). Estudando, fundamentado na 

Poética aristotélica, se o cinema ensina com prazer, se o cinema imita a realidade, se o cinema 

cria/constrói a realidade e se o cinema pode se antecipar ao conhecimento científico.  

O terceiro capítulo compreende a indagação a respeito das composições fílmicas, se 

contêm informações sobre a cultura da humanidade, da condição humana, e se é capaz de 

humanizar o ensino, com base nos estudos de Edgar Morin e Jesus Martín-Barbero. A razão 

para se trabalhar com aspectos culturais é porque o conhecimento da diversidade cultural é de 

extrema importância para que se tenha um Ensino Superior de qualidade, sendo que aprender 

mais a respeito da diversidade cultural (de sua própria cultura, de seus semelhantes, de 

antepassados, do local, do global) é importante para que o indivíduo compreenda o mercado 

de trabalho, o contexto social e a condição humana. Saberes relacionados à diversidade 

cultural são imprescindíveis para a educação contemporânea, pois é através deles 

(conhecimentos da diversidade cultural) que o ser humano se torna solidário e fraterno.   

O último capítulo trata do resultado da pesquisa de campo realizada com os 

professores da Universidade de Marília
1
 dos cursos de Administração, Publicidade, 

Jornalismo, Direito, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Arquitetura. Concentrou-se o 

estudo em cursos relacionados às ciências humanas e sociais
2
, mas os motivos de aplicação do 

                                                 
1
 A Universidade de Marília surgiu no ano de 1938. No início, o professor Glicério Povoas, criou a Escola de 

Comércio da Alta Paulista denominada Academia de Comércio de Marília, com pouco mais de cinquenta metros 

quadrados, onde se instalou o Curso de Ciências Econômicas. Em 30 de dezembro de 1956 deu origem a 

Associação de Ensino de Marília, atual mantenedora da Unimar. Fonte: http://www.unimar.br/, Acesso em 

10/01/2012. 
2
 A escolha dos cursos, conforme explicado no capítulo 4, realizou-se em função do pesquisador atuar nas 

ciências humanas e possuir afinidade com as ciências humanas e sociais. 

http://www.unimar.br/
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cinema no Ensino Superior, como se encontrará no decorrer da dissertação, são importantes 

para todas as áreas do conhecimento. 

A relação de motivos da inserção do cinema no Ensino Superior se desmembrou em 

quatro capítulos, conforme já citado anteriormente (motivos). Os motivos foram centrados 

basicamente nessas variáveis em razão de que um ensino de qualidade é aquele que leva a 

realidade para dentro da sala de aula, porém, trabalhando com a criatividade, com o 

conhecimento da cultura, da condição humana, para que o ensino seja, além de técnico, 

humanizador, além de ser capaz de integrar as disciplinas dentro de uma visão 

transdisciplinar. 

A presente dissertação de mestrado foi desenvolvida objetivando estudar se o cinema é 

um instrumento didático eficaz dentro de um ensino transdisciplinar e humanizador, não 

priorizando analisar se há ou não conteúdos técnicos disciplinares nas obras fílmicas, nem 

mesmo classificando ou sugerindo filmes para se trabalhar em sala de aula. 

Em decorrência do problema e hipótese formulados tem-se, então, como objetivo 

geral, investigar se o cinema é eficaz como instrumento pedagógico no ensino superior. Como 

objetivos específicos o trabalho investiga: se o cinema pode ser aplicado a um ensino superior 

transversal, se o cinema ensina com prazer, se o cinema imita a realidade, se o cinema cria a 

realidade (e antecipa a ciência), se o cinema contém fonte de cultura, e se o cinema humaniza. 

Apesar de a dissertação ter sua hipótese definida, antes de respondermos nosso 

questionamento científico diretamente, apresentamos alguns elementos conceituais da arte e 

do cinema nos itens 1.1 e 1.2 do primeiro capítulo. Pontuamos alguns métodos e escolas 

pedagógicas ocorridos no Brasil e como se deu a entrada do cinema como proposta 

pedagógica na educação brasileira, o que pode ser verificado já no item 1.3 do capítulo 

primeiro. 
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CAPÍTULO 1. O CINEMA E A TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

 

1.1 Arte 

 

 

O conceito de arte não é simples e unânime entre os estudiosos, muito pelo contrário, 

existe uma gama de pensamentos divergentes e contraditórios. Apesar da complexidade 

conceitual que gira em torno dela (arte) não é proposto aqui aprofundar a investigação com 

foco na problemática conceitual da arte. A dissertação concentra menos a questão da natureza 

conceitual privilegiando a influência cultural que decorre desse fenômeno (arte), sendo essa a 

lição de Coli (2009, p. 11): “[...] o estatuto da arte não parte de uma definição abstrata, lógica 

ou teórica, do conceito, mas de atribuições feitas por instrumentos de nossa cultura, 

dignificando os objetos sobre os quais ela recai.” Dessa forma, o presente texto não 

desenvolve o conceito de arte, porém, trata o cinema como arte, em decorrência da influência 

cultural, sendo que muitas vezes é chamado de sétima arte.
3
 O importante para a investigação 

proposta não é a definição do que seja cinema, mas sim que efeitos ocorrem no ensino quando 

o educador utiliza essa ferramenta e porque o cinema é importante para a educação.  

A pesquisa, apesar de citar alguns exemplos de filmes, como já dito, não prioriza a 

sugestão nem a classificação de filmes, mas sim investigar e refletir a respeito da importância 

e de motivos pelos quais o cinema contribui para o aprendizado no Ensino Superior. O estudo 

não separa as categorias (ficção, documentários, educacionais, etc.), conforme já mencionado, 

apesar de muitos conceitos e reflexões estarem voltados bastante ao universo ficcional, muitos 

elementos aqui tratados terão correspondência com todos os gêneros de filmes. 

É relevante a utilização de métodos criativos; diferenciados e interessantes para o 

Ensino Superior. Essa necessidade pode ser verificada nos ensinamentos de Alarcão e Tavares 

(2001, p. 97): 

 

A sociedade emergente, na sua passagem para o próximo milênio, exige 

paradigmas de formação e investigação em todos os segmentos do ensino e, 

mais especialmente no ensino superior que sejam diferenciados, inovadores 

e mobilizem mais ativamente todos os seus atores.  

                                                 
3
 Há pensadores que não consideram o cinema como arte, como por exemplo, Walter Benjamin da Escola de 

Frankfurt. Rüdiger (2003, p. 136) ao estudar Benjamin diz que “[...] o filme, o vídeo e o CD, ao contrário da 

pintura, da música ou uma peça teatral, não são em si mesmos obras de arte.”. 
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     Sendo assim, segundo Alarcão e Tavares (2001), o século XXI é um momento 

propício para o estabelecimento de um novo paradigma educacional da educação de nível 

superior, com a participação ativa de todos os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. O 

cinema pode ser esse diferencial. Uma educação inovadora pode ser àquela em que se respeite 

o ser humano e suas emoções, buscando ensinar de forma mais criativa e almejando a 

interatividade das relações, sendo que com a arte se resgata os sentimentos de beleza e tornam 

as relações humanas mais solidárias. A importância da sensibilidade na arte é reconhecida no 

entendimento de Amorin e Castanho (2008, p. 106): 

 
A arte como sensibilizadora do humano poderia estar a serviço da educação, 

presente na sala de aula, na lida com os alunos, no lidar com o ensino. Não 

seria incumbida de uma missão salvacionista, porque não se trata de salvar 

algo ou alguém de qualquer coisa que seja. Seria a arte uma convidada (para 

mais tarde tornar-se uma anfitriã, quem sabe!) às carteiras escolares, às 

mesas dos professores, às conversas entre alunos. Porque, se estética refere-

se à capacidade humana de construir o conhecimento através dos sentidos, a 

aula é sim, o hábitat por onde se pode elogiar essa dimensão humana. E a 

educação, a formadora de homens, aquela que vá recebê-la à porta. 

 

A arte não irá salvar o ensino de um eventual fracasso ou abismo ou mesmo criar 

soluções mirabolantes. Esse estudo enxerga o cinema como uma alternativa para ser aliado ao 

conjunto de outras estratégias pedagógicas da instituição. O cinema está dentro de um 

contexto educacional e social onde outros fatores são tão importantes quanto a didática em 

sala de aula. Segundo Perrenoud (2000) o professor precisa possuir várias competências e 

habilidades, conhecendo diversas possibilidades de como ensinar para em conjunto com os 

alunos aplicá-las à realidade de cada ambiente.  

Isso não significa que sua aplicação seja inferior ou menos importante que outras 

práticas pedagógicas, pois cada instrumento tem sua importância dentro do todo. Entretanto, é 

preciso equilíbrio e coerência, o uso excessivo/exagerado ou mesmo sem propósitos 

pedagógicos desvirtua a sua eficácia.  

Os professores já não são mais apenas transmissores de conhecimento, mas sim 

mediadores do processo de ensino-aprendizagem, porém, muitos educadores ainda mantêm 

uma postura arcaica acreditando que irão depositar o conteúdo dentro da cabeça do aluno, 

como se este fosse um recipiente a ser cheio de conhecimento. Apesar de o cinema existir há 
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mais de um século
4
, o seu uso ainda não é tão comum como se poderia pensar, sendo que 

muitos professores não se utilizam desse instrumento e de outros recursos importantes 

insistindo no velho método de ser um mero transmissor de conhecimento, mesmo dentro de 

uma “escola renovada” e evoluída. Napolitano (2009, p. 7) apresenta essa dificuldade do 

cinema em adentrar à escola: 

 

Há mais de um século o cinema encanta, provoca e comove bilhões de 

pessoas em todo o mundo. Dentre estes bilhões de pessoas que regularmente 

foram, vão e irão assistir a filmes na sala escura do cinema, certamente estão 

incluídos professores e alunos. 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 compreensível, dada a rigidez 

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 a freqüência e o enfoque desejáveis. 

 

Apesar da resistência da entrada do cinema ou de outras práticas pedagógicas 

diferenciadas é preciso a quebra desse paradigma de que certos hábitos como, por exemplo, a 

leitura, são mais importantes que assistir a um vídeo, ou até mesmo outras práticas (fazer uma 

visita num museu, ir a um teatro, etc.). Certos hábitos foram eleitos a categorias de mais 

importantes e mais pertinentes, entretanto, a variedade de linguagens (escrita, oral, 

audiovisual, etc.) dentro do cenário da educação se faz necessária para a construção do 

conhecimento, da compreensão humana e da existência de uma prática educativa efetiva. 

Duarte (2009, p.16) aponta essa existência de aspectos educativos no cinema e de sua 

importância na educação quando declara que “[...] é inegável que as relações que se 

estabelecem entre espectadores, entre estes e os filmes, entre cinéfilos e cinema e assim por 

diante são profundamente educativas” A autora também afirma que “[...] ver filmes, é uma 

prática social tão importante, do ponto de vista da formação cultural e educacional das 

pessoas, quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais”.” 

(DUARTE, 2009, p.16).  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Conforme Duarte (2009), o cinema surgiu em 28 de dezembro de 1895 na cidade de Paris, inventado pelos 

irmãos Lumière. 
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1.2 O surgimento do cinema 

 

 

Não se pode restringir a invenção do cinema a uma ou a duas pessoas, pois a vontade 

de produzir a imagem em movimento foi um propósito que percorreu a mente de muitas 

pessoas e decorre da evolução científica e das artes em geral. Apesar de ser mais prudente 

compreender o nascimento do cinema como uma soma de esforços e evoluções do 

conhecimento artístico, o cinema surgiu oficialmente na cidade de Paris, em 28 de dezembro 

do ano de 1895, conforme se observa no estudo de Duarte (2009, p.21). Nessa data viu-se no 

Salão Grand Café aquilo que ficou conhecido como cinematógrafo, um sistema de projeção 

que acabou se tornando a estrutura base do cinema moderno. Os responsáveis pela criação da 

nova máquina foram os irmãos Lumière (August e Louis), os quais patentearam esse novo 

aparelho.  

 

Figura 1 – Irmãos Lumière. 

 

Os primeiros filmes exibidos publicamente foram La sortie des usines Lumière (Saída 

dos operários da fábrica Lumière) e L'Arrivée d'un train en gare (A chegada do trem na 

estação) que apresentava um trem chegando na estação.  
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Figura 2 – Imagem de La sortie des usines Lumière. 

 

 

Figura 3 – Imagem de L'Arrivée d'un train en gare (1895). 

 

Tanto a Saída dos operários da fábrica Lumière como A chegada do trem na estação 

eram registros de cenas do cotidiano, eram bem curtos contando com menos de um minuto de 

duração e filmados em um único plano. Fato curioso ocorreu em A chegada do trem na 

estação, obra onde se via um trem chegando à estação de La Ciotat. A sensação era de que o 

trem estivesse vindo em direção da plateia e algumas pessoas até se assustaram e saíram 

correndo do local de exibição. Um filme curtinho constituído de imagem em movimento sem 

nenhum som. Os primeiros filmes dos irmãos Lumière eram todos simples, gravações de 

cenas do dia a dia, todos com aproximadamente um minuto e não se contavam histórias como 

http://4.bp.blogspot.com/_jQ7y6Z8ye4U/TJa0o9Coo_I/AAAAAAAABKo/oayXqAt7In0/s1600/lumiere.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_jQ7y6Z8ye4U/TJa0o9Coo_I/AAAAAAAABKo/oayXqAt7In0/s1600/lumiere.jpg
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se conhece o cinema atual, ou seja, não havia uma narrativa complexa. A linguagem 

cinematográfica ainda era precária e começava a engatinhar. 

Analisando outras formas de manifestação artística e a própria história da humanidade, 

o cinema pode ser considerando como uma arte jovem e recente, recebendo influência do 

teatro, da dança, da música, das artes plásticas, da literatura, da poesia, da fotografia, da 

pintura, porém, não deixa de ser considerado como uma arte singular. Muitas vezes o cinema 

incorpora de maneira direta outras formas de representação artística, como por exemplo, em A 

época da inocência, onde Martin Scorsese
5
 insere dentro de sua obra elementos da música, da 

dança, da pintura, da escultura para auxiliar na construção narrativa e para relacionar com os 

perfis das personagens. 

 

 

 

Figura 4 – Imagem do filme A época da inocência com o enquadramento 

da câmera na obra Retorno da primavera do pintor francês William-

Adolphe Bouguereau. 

 

No final do século XIX e início do século XX, havia muitos fotógrafos 

cinematográficos, os quais saiam em busca de registrar tudo que estivesse a sua frente. Nessa 

época as imagens eram captadas sempre com a câmera fixa em um determinado lugar. Em 

1896 houve uma obra importante chamada Coroação do Czar Nicolau II, realizada na cidade 

de Moscou e considerado o pai da reportagem cinematográfica. Mesmo depois com o 

surgimento da ficção, a câmera ainda era sempre colocada num plano fixo, como se fosse um 

                                                 
5
 Martin Marcantonio Luciano Scorsese, nascido em 17 de novembro de 1942, diretor norte-americano de 

cinema. Trabalhou também como ator, roteirista e produtor. Fonte: http://www.martinscorsese.com, Acesso em 

15/02/2012. 

http://www.martinscorsese.com/
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espectador de teatro sentado numa poltrona, não havendo movimentação sobre o espaço 

cênico, sem mesmo a existência da chamada câmera subjetiva. O que se via era uma sucessão 

de cenas, uma após a outra, intermediadas por letreiros que esclareciam informações a 

respeito do filme bem como colocavam-se alguns diálogos. Até aproximadamente 1915, os 

filmes não eram como os longas metragens da atualidade com até mais de duas horas de 

duração, eram sempre curtos, e até o fim do século XIX, não contavam histórias muito 

elaboradas, servindo para mostrar cenas e registros do cotidiano. Os filmes também não 

tinham som, o que aconteceu somente em 1927. As imagens eram em preto e branco, sendo 

que o filme colorido surgiu apenas em 1935. 

No início era como se o cinema estivesse filmando uma representação para palco 

italiano, uma espécie de palco frontal com uma platéia sentada à frente e envolto por quatro 

paredes.  

 

Figura 5 – Imagem de encerramento da peça Querô de Plínio Marcos 

apresentada no Teatro Municipal de Marília, no ano de 2008 (palco estilo 

italiano). 

 

Esse estilo de palco predomina na maioria dos teatros brasileiros e em grande parte do 

teatro ocidental. Entretanto, esse formato de teatro não representa a totalidade das 

possibilidades de como o público assiste ao espetáculo e interage com o ambiente, ressaltando 

ainda que o palco italiano surgiu somente no final do século XV e início do século XVI, 

durante o período do Renascimento na Itália. No momento em que o cinema surgiu no teatro 

já havia outras formas de representação cênica, nas quais a plateia já interferia na forma de se 

relacionar com o espaço cênico, ou seja, o teatro evoluiu na forma de como o espectador 

interage com a peça teatral.  
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De fato esse estilo de representação teatral influenciou as primeiras filmagens 

cinematográficas, porém não é um estilo absoluto de representação teatral. Essa abordagem a 

respeito do palco italiano se torna necessária, pois quando se diz que o início do cinema era 

como um “teatro filmado” está se fazendo referência a esse estilo de palco. Sendo que existem 

estilos de representação teatral onde o espectador se relaciona de outras formas com a 

apresentação, momentos em que até mesmo transita por dentro da encenação, assumindo um 

olhar diferenciado do espetáculo, semelhante com certos ângulos e focos de filmagem do 

cinema evoluído. Tanto o teatro como o cinema são constituídos de diversas possibilidades na 

forma como o público e a câmera se relacionam com a obra. 

Observa-se que o cinema era bem primitivo até aproximadamente 1915. Ainda que 

não se admitisse explicitamente, os filmes (predominantemente de ficção) tinham o propósito 

de contar histórias. O cinema foi se desenvolvendo para uma estrutura mais aprimorada a 

partir da primeira metade do século XX. No começo eram sucessivos quadros que iam 

passando pela tela. Primeiro acontecia uma coisa, depois outra depois outra e assim por 

diante. Porém, o cinema evolui. Para Bernardet: 

 
Um salto quantitativo é dado quando o cinema deixa de relatar cenas que se 

sucedem no tempo e consegue dizer enquanto isso. Por exemplo, uma 

perseguição: vêem-se alternadamente o perseguidor e o perseguido, 

sabemos que, enquanto vemos o perseguido, o perseguidor que não vemos 

continua a correr, e vice-versa. (1985, p.33). 

 

Ainda com referência a Bernardet (1985), um momento em que o cinema sai de sua 

primitividade e encontra um estágio maior de maturidade é com o cineasta D.W. Griffith. 

Nesse momento a linguagem cinematográfica já pode ser considerada como uma arte 

reflexiva, pois através do estudo e captação das cenas, bem como os critérios de seleção e 

reunião das imagens, em que a montagem é resultado de um longo caminho de escolhas e 

análises.  Foi com as obras de Griffith que o cinema passou a ser visto como um sistema 

elaborado. 

O cinema tem pouco mais que um século de vida, porém, analisando sua evolução, é 

bem visível a sua transformação e desenvolvimento. Da câmera estática, para a câmera que se 

movimenta, do preto e branco ao colorido, do mudo para o som, de um cinema que era apenas 

uma sucessão de quadros para narrativas mais complexas. Do uso e abuso da tecnologia, 

chegou-se a um ponto que equipamentos de filmagem altamente sofisticados, técnicas de 
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captação e seleção de imagem, técnicas de montagem e edição, computadores e programas 

eletrônicos avançados ajudam em todas as etapas de construção da obra cinematográfica. 

O cinema considerado como uma narrativa mais elaborada e uma arte de contar 

histórias desenvolveu-se durante o decorrer do século XX. Evolução que foi acontecendo aos 

poucos, até chegar à multiplicidade e riqueza de construções que se conhece no século XXI. 

Com as evoluções cinematográficas é possível se dizer que o cinema, tanto no século passado 

como no atual, foi um dos maiores contadores de histórias do mundo. 

 

 

1.3 A entrada do cinema na educação brasileira 

 

 

Juntamente com a exibição da entrada do cinema como instrumento pedagógico é 

necessário também indicar alguns períodos e momentos históricos que determinam métodos e 

procedimentos didáticos em sala de aula. Silva (2008) aborda que a educação brasileira sofreu 

forte influência pedagógica européia. A educação na Europa pautou-se por regras e 

metodologias advindas de influências religiosas, tanto de correntes protestantes como também 

de doutrina católicas. Partindo para o Brasil, verifica-se que os Jesuítas vieram para o país no 

ano de 1534. Os objetivos jesuíticos eram muito claros, catequizar os índios, convertê-los em 

cristãos e submetê-los ao regime do governo português. Nesse período de colonização do 

Brasil, a educação era muito rígida, principalmente por parte desses jesuítas que tinham a 

missão de catequizar toda a população local para seguir os seus dogmas e pensamentos. Ainda 

em Silva (2008), verifica-se que a metodologia jesuítica (Ratio Studiorum) era 

institucionalizada e eminentemente retórica, baseada na repetição, na leitura, na escrita, 

memorização, no cálculo e na transmissão do conhecimento. Os jesuítas foram expulsos do 

Brasil em 1759 pelo Marquês de Pombal, principalmente por ter sido influenciado pelo 

Iluminismo Francês, acarretando, então, o início do processo de extinção da estrutura 

pedagógica construída durante o período de colonização.  

Até aproximadamente o final do século XIX, implantou-se no Brasil uma educação 

tradicionalista influenciada e herdeira dessa educação jesuítica arcaica, sempre focando na 

figura do professor como transmissor do conhecimento, detentor do saber, autoridade máxima 

e dono da palavra. Essa educação tradicionalista e conservadora sofreu sua primeira grande 

mudança no início do século XX com o surgimento da “Escola Nova”. A “Escola Nova” 
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ganhou grande força na década de 1920 e foi oficialmente reconhecida no ano de 1924, 

através da Associação Brasileira de Educação (ABE). Os objetivos então passaram a ser os de 

refutar a educação jesuítica tradicional. Passaríamos então de um ensino verborrágico e 

retórico, centrado da figura do professor, para um ensino que começava a enxergar o aluno 

como um sujeito ativo (não apenas passivo e receptor do conhecimento). Os pensamentos 

dessa escola também estavam voltados para um ensino mais democrático, pois antes apenas as 

elites e classes dominantes tinham acesso ao ensino/conhecimento.  

A “Escola Nova” é considerada um dos maiores movimentos de renovação da 

educação brasileira (senão o mais importante) e não enxergava mais o professor apenas como 

aquela pessoa que transmite o conhecimento, mas como alguém que passa a auxiliar o aluno a 

aprender, a mediar uma situação de aprendizagem. Essa Escola tinha vários objetivos, dentre 

eles, desenvolver a criatividade do aluno em diversos aspectos, verbal, corporal, artístico, etc. 

É dentro dessa atmosfera de renovação que foi criada, no ano de 1927, a “Commisão de 

Cinema Educativo” da “Sub-Diretoria Tecnhica de Instrução Pública” do Rio de Janeiro. Já 

em 1935, Edgar Roquette Pinto enviou para o Ministério da Educação uma proposta de 

instalação de um Instituto de Cinematografia Educativa. Em março de 1936, o então 

Presidente da República, Getúlio Vargas, criou uma Comissão para a instalação do Instituto 

Nacional de Cinema Educativo (INCE), o qual se materializou com a publicação da Lei 378, 

de 13 de janeiro de 1937. O INCE foi extinto no ano de 1966, quando então foi incorporado 

ao Instituto Nacional de Cinema (INC). Para Franco (2004), o INCE foi a mais concreta 

experiência de cinema educativo no Brasil. Esses Institutos juntamente com os movimentos 

que se implantaram no Brasil com os ideais da “Escola “Nova”, influenciados por pensadores 

iluministas e da revolução francesa, foram os primeiros marcos importantes da entrada do 

cinema na educação brasileira.  

Apesar de toda a movimentação e ruptura causadas pela corrente escolanovista nos 

anos 1960, o Brasil passou por um período educacional demasiadamente tecnicista. Tal 

modelo privilegiava a técnica em prol de qualquer outro aspecto pedagógico, com a missão 

exclusiva de aumentar a produtividade no mercado de trabalho, um ensino em que não se 

priorizavam questões sociais ou humanitárias, mas buscava ensinar técnicas para contribuir 

com a produção mercadológica. Nessa época, recursos didáticos, como por exemplo, o 

audiovisual (objeto da dissertação) era utilizado em sala de aula, porém, somente com 

conteúdos padronizados e que representavam uma realidade pré-estabelecida daquela cultura 
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dominante de mercado, com exibição de vídeos que enfatizavam a transmissão de 

conhecimentos técnicos e fortalecimento do modelo ideológico do momento. 

Antes e depois desse período tecnicista tivemos vários movimentos e influências 

importantes no ensino brasileiro, como por exemplo, as ideias de Paulo Freire
6
, que sempre 

buscaram um ensino mais democrático, solidário, humanizador, crítico, e, sobretudo 

transformador. Seus pensamentos resultaram num movimento que ficou conhecido como 

Pedagogia Crítica, corrente que defendia uma educação democrática e de transformações 

sociais significativas. Freire posicionava-se contra a postura tecnicista da década de 1960 e 

lutava por um ensino ético e humano. Não era contra o ensino técnico, porém, acreditava que 

o rigor/excesso técnico afasta a ética do ensino como podemos depreender de suas lições: 

“[...] transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que 

há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador” (FREIRE, 

1996, p. 33). Para nossa investigação apresentar algumas considerações a respeito de 

determinados momentos histórico-pedagógicos, ainda que breves, são necessárias para o 

desenvolvimento da dissertação. Para fechar esse breve apanhado cronológico, registra-se que 

nos séculos que se seguiram desde o período de colonização do Brasil, houve muitas 

tentativas de melhoria da qualidade de ensino e práticas pedagógicas relevantes têm sido 

realizadas no país, desde a ruptura de pensamento da “Escola Tradicional” para uma “Escola 

Renovada” através dos pensamentos da “Escola Nova”. Ao longo dos anos, o modelo 

tradicional baseado apenas na retórica do professor foi sendo aliado a outras metodologias e 

práticas pedagógicas. O aluno passou de uma condição passiva para uma condição ativa de 

sujeito que não apenas recebe o conhecimento, mas sim, persegue o saber, mediado pelo 

professor o aluno age, interage e constrói o conhecimento (junto com o professor).  

Considerando a evolução educativa e a existência de estudos anteriores, a presente 

dissertação de mestrado pauta sua pesquisa sem deixar de considerar essas contribuições 

anteriores. Ressalta-se ainda que, nessa pesquisa, a investigação sobre o cinema na educação 

contemporânea está relacionada a um contexto em que aluno não é mais apenas receptor do 

conhecimento, mas sim um sujeito ativo, crítico e transformador, utilizando como conceito de 

fundo o entendimento do filósofo e educador Paulo Freire no sentido de que o educador é um 

mediador da aprendizagem onde o conhecimento não é mais transmitido, mas sim, construído. 

Sendo assim, o cinema na educação deve ser visto sob a ótica de um instrumento de mediação 

                                                 
6
 Paulo Freire criticava o tecnicismo, enxergando sempre a educação além de aspectos técnicos. 
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pedagógica, pois o cinema por si só não irá contribuir no processo didático, mas sim, aliado à 

postura e aplicação pedagógica. Nessa concepção da construção do conhecimento Paulo 

Freire se posiciona: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 47). Dessa forma, a pesquisa 

se fundamenta (além do pensamento complexo de Edgar Morin e na Poética de Aristóteles) na 

Pedagogia Crítica de Paulo Freire, principalmente nas obras Pedagogia da Autonomia
7
 (1996) 

e Pedagogia do Oprimido (2011).  

O cinema dentro da presente pesquisa é uma das possibilidades de construção do 

conhecimento científico (não é a única forma) sob a égide do conceito pedagógico de Paulo 

Freire a respeito da construção do conhecimento. Outra observação pertinente é focada no 

aspecto crítico do cinema no Ensino Superior, pois o cinema sem um olhar reflexivo e de 

análise não irá sozinho contribuir para uma mediação pedagógica eficiente, não basta apenas 

inserir o filme na educação sem propósitos e olhares apurados. No livro Pedagogia da 

Autonomia, Freire (1996, p. 20) trata abertamente da importância da crítica, quando se lê um 

texto, sugerindo ao leitor que “qualquer texto necessita: que o leitor ou a leitora a ele se 

entregue de forma crítica, crescentemente curiosa”. É nesse diapasão que o cinema pode ser 

introduzido ao contexto pedagógico do Ensino Superior.   

No próximo tópico serão abordados alguns aspectos pedagógicos do cinema de forma 

introdutória e, na sequência o desenvolvimento dos motivos da utilização de filmes dentro de 

uma prática transdisciplinar/transversal. 

 

 

1.4 Aspectos introdutórios do cinema no Ensino Superior 

 

 

No presente capítulo e nos seguintes, desenvolvemos o estudo da hipótese científica de 

forma direta, entretanto, além da visualização de como se deu a entrada do cinema no ensino 

abordado no tópico anterior (1.3), é de vital importância mostrar alguns aspectos relacionados 

a arte e o cinema que não se referem diretamente a hipótese, porém, por via reflexa dialogam 

com o problema e a hipótese do trabalho. A seguir, apresentam-se alguns elementos 

                                                 
7
 Neste texto os títulos de livros e filmes estão destacados em itálico. 
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pedagógicos introdutórios do cinema na educação superior, antes de adentrarmos diretamente 

na hipótese.   

O ensino está diretamente relacionado aos conteúdos, sejam eles factuais, conceituais, 

procedimentais ou atitudinais. De uma forma ou de outra, a educação perpassa por esses 

conteúdos e precisa trabalhar com todos. Através do filme, os conteúdos estão presentes, é 

nessa concepção que Napolitano (2009, p. 37-38) fala das diversas possibilidades de sua 

utilização “[...] dada a presença de conteúdos factuais, conceituais e atitudinais nos filmes, a 

gama de abordagens e atividades possível é muito grande.”  

Quando o professor trabalha com filmes, está diretamente atuando com o 

conhecimento e a ciência. Vejamos o que diz Danton
8
 (2009 on line) a respeito do filme: 

 
Atualmente, filósofos e cientistas começam a concordar que existem 

outras formas de explicar o mundo tão importantes quanto a ciência. 

Umas dessas formas, ainda um tanto desvalorizada é a arte. Em filmes, 

quadros, livros e até histórias em quadrinhos pode estar a chave para 

compreender o homem e o mundo em que vivemos.  

 

Para o uso do cinema em sala de aula não é necessário que o aluno seja profundo 

conhecedor de técnicas cinematográficas e do cinema propriamente dito, pois de fato, como 

bem esclarece Duarte (2009, p. 34): 

 
[...] a linguagem do cinema está ao alcance de todos e não precisa ser 

ensinada, sobretudo em sociedades audiovisuais, em que a habilidade para 

interpretar os códigos e signos próprios dessa forma de narrar é 

desenvolvida muito cedo.  

 

Ressalta-se ainda que a arte faz parte da essência do ser humano, como bem observa 

Ostrower (2004, p.09) ao afirmar que “[...] todos nós dispomos da potencialidade dessa 

linguagem e, sem nos darmos conta disso, usamos seus elementos com a maior 

espontaneidade ao nos comunicarmos uns com os outros.” Como se depreende das lições de 

Duarte e Ostrower, o cinema (e as artes) são bem vindos no cenário educacional, pois são 

linguagens que fazem parte do cotidiano das pessoas, não havendo, então, obstáculos para o 

uso da arte/cinema em sala de aula. Evidente que quanto mais professores e alunos 

conhecerem a respeito dessa linguagem, mais resultados terão dentro do processo de ensino-

aprendizagem, aumentando, dessa forma, a riqueza dos debates em sala de aula e o olhar 

                                                 
8
 Gian Danton é pseudônimo de Ivan Carlo Andrade de Oliveira, escritor, mestre em comunicação social pela 

Universidade Metodista de São Paulo, atualmente é professor da Universidade Federal do Amapá. Fonte: 

Currículo Lattes disponível em http://lattes.cnpq.br/7689186601810696. Acesso em 15/02/2012. 
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crítico a respeito. Pode também ser interessante, dentro da grade curricular haver o ensino de 

linguagens artísticas, incluindo o cinema, porém, no ensino que tenha uma abordagem 

transdisciplinar/transversal, o conhecimento da linguagem cinematográfica pode surgir em 

conjunto com o (s) conteúdo (s) que está (âo) sendo trabalhado (s). É interessante ainda a 

menção de que não há restrições intelectuais para o uso do cinema porque “[...] somos 

seduzidos por ele, independentemente de nosso grau de escolaridade” (DUARTE, 2009, p. 

61).  

Alguns pontos merecem destaque e, antes de prosseguirmos com os objetivos da 

pesquisa, é importante o professor ter a consciência de que a utilização do cinema no Ensino 

Superior deve ser feita com coerência e equilíbrio, ou seja, o professor precisa saber utilizá-lo. 

O professor, ao escolher um filme, não deve fazer para satisfazer seu gosto pessoal, mas sim 

pensar sempre no propósito pedagógico da obra. Uma outra questão que se impõe é como 

trabalhar com o filme: em sala de aula?, nas salas de cinema?, cada um assistindo em sua 

própria casa? Ao longo dos anos, o hábito de ir ao cinema foi sendo trocado pelo vídeo-

cassete, dvd, blu-ray, computador, e outras tantas formas de tecnologia que permitem assistir 

ao filme no ambiente em que se desejar, não sendo mais necessário se dirigir a uma sala de 

cinema. Nesse trabalho não se tem como objetivo discutir a importância de cada ambiente 

para o processo de interação que se dá entre espectador e filme, mas sim discutir aspectos 

pedagógicos do vídeo. Algumas observações se fazem necessárias, por exemplo, ir com a 

turma a uma sala de cinema é uma experiência interessante nos aspectos de socialização 

(entre os alunos e professores e também com as pessoas fora do ambiente escolar).  

A decisão de assistir o filme na própria sala de aula ou de permitir que cada aluno 

assista em casa é válida no processo de ensino-aprendizagem. A escolha pode ainda ser a de 

passá-lo na sala de aula ou outra sala que a instituição possua para esse fim. Quando 

realizamos essa atividade na própria sede escolar, tem-se a possibilidade de, após a exibição, 

todos poderem participar e dizer para a turma os resultados colhidos, ou seja, todos podem 

debater e contribuir imediatamente após ter assistido, assim não se perdem as sensações 

recentes que o filme provocou.  

Importante ainda salientar que todos (alunos) contribuem para o processo não podendo 

dizer que um sabe mais que o outro ou vice-versa, permitindo dessa forma a circulação da 

informação sob diversos ângulos e pontos de vista. Permitir que os alunos assistam em casa 

também é útil, mas como salientado, perde-se a oportunidade de se discutir o filme logo após 

a exibição. Já com relação à escolha de se exibir o filme inteiro, ou apenas cenas e recortes 
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vai depender da necessidade e se apenas determinada cena ou parte do filme atende a 

expectativa pedagógica de cada situação.  

Não se recomenda que o professor passe um filme ao acaso, sem ter propósitos 

pedagógicos. É interessante que ele já tenha assistido anteriormente e que instigue os alunos a 

refletir e agir. Problematizar também é importante. Instigar os alunos a serem sujeitos ativos 

no contexto pedagógico é de vital importância, pois o ensino passou de um modelo 

conservador, onde o aluno era apenas sujeito passivo e o professor mero transmissor de 

conhecimento, para atualmente buscar uma atitude de respeito à situação de aprendizagem e 

participação ativa do estudante. Dessa maneira, inserir filmes no currículo escolar 

simplesmente não torna o ensino melhor, pois dependerá do método/postura que o professor 

adote, pois como vimos no item 1.3, do capítulo primeiro, a pedagogia tecnicista da década de 

1960 já utilizava recursos audiovisuais, porém dentro de um contexto apenas técnico, sem se 

preocupar com questões sociais e o aluno era mero sujeito passivo daquele processo. 

Sendo assim, é possível pedir aos alunos, por exemplo, que respondam questões sobre 

o filme relacionadas com o conteúdo, para que elaborem textos, apresentem seminários, 

construam outras obras artísticas a partir do filme (poesias, desenhos, peças de teatro, etc.), 

enfim existe uma infinidade de possibilidades de tornar o cinema eficiente dentro da sala de 

aula, mas o que não podemos fazer é inserir um filme num contexto pedagógico arcaico, 

tradicionalista e conservador. Sendo também plausível fazer relações com textos através de 

interação temática com o filme e outros textos (científicos e não científicos). O professor terá 

objetivos ao trabalhar com filmes, mas é também preciso ser criativo na forma de trabalhar, 

desde a escolha do título, escolha do procedimento de exibição e escolha das atividades que 

os alunos terão que desenvolver.  

A hipótese de que o cinema é eficiente no ensino superior decorre em função do fato 

de ser possível uma concepção de ensino-aprendizagem transdiciplinar dos filmes. Então, um 

dos objetivos do trabalho é estudar se o cinema é relevante dentro de um contexto pedagógico 

transdiciplinar, assunto que será tratado adiante. 
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1.5. A transdisciplinaridade no Ensino Superior 

 

 

Destacamos nesse tópico a necessidade de implantação de estudo transdisciplinar no 

Ensino Superior. Ressaltamos que metodologias disciplinares, interdisciplinares, 

polidisciplinares
9
, multidisciplinares também são bem-vindas, mas o que se analisa nesse 

texto é o ensino transdisciplinar.  

Na disciplinaridade o conhecimento é visto de forma isolada e fragmentada, não 

relacionando o conteúdo estudado em cada disciplina com outras disciplinas ou mesmo com 

outros campos do saber.  

Na multidisciplinaridade há a pluralidade das disciplinas, sem, contudo, que elas 

“conversem” entre si e que não sofram alterações estruturais. O sistema multidisciplinar muito 

se aproxima da metodologia interdisciplinar, porém, na interdisciplinaridade as disciplinas 

interagem para estudo de um mesmo objeto. Quando trata da multidisciplinaridade, Nogueira 

(2001, p. 189) declara que “[...] não existe nenhuma relação entre as disciplinas, assim como 

todas estariam no mesmo nível sem a prática de um trabalho cooperativo”.  

Já na interdisciplinaridade, as disciplinas continuam existindo isoladamente, mas os 

alunos usam-nas em conjunto para resolver os problemas propostos. Vejamos o que diz Hilton 

Japiassú (1976, p.75) a respeito da interdisciplinaridade:  

 
Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um empreendimento 

interdisciplinar todas às vezes em que ele conseguir incorporar os resultados 

de várias especialidades, que tomar de empréstimo a outras disciplinas 

certos instrumentos e técnicas metodológicos, fazendo uso dos esquemas 

conceituais e das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a 

fim de fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados 

e julgados. Donde podermos dizer que o papel específico da atividade 

interdisciplinar consiste, primordialmente, em lançar uma ponte para ligar 

as fronteiras que haviam sido estabelecidas anteriormente entre as 

disciplinas com o objetivo preciso de assegurar a cada uma seu caráter 

propriamente positivo segundo modos particulares e com resultados 

específicos. 

 

De acordo com Morin (2006), quando os alunos usam conhecimentos de diversas 

áreas para resolver um problema, estarão agindo de forma transdisciplinar, ou seja, as 

                                                 
9
 O termo polidisciplinar faz referência aos estudos de Edgar Morin a respeito da educação e 

transdisciplinaridade.    



29 

 

 

 

 

disciplinas passam a se unir de tal forma que não se vê mais a disciplina de forma isolada, elas 

se entrelaçam formando uma teia sistêmica de conhecimento científico. A 

transdisciplinaridade vai mais além que a interdiscipinaridade, pois as disciplinam se integram 

criando novos aglomerados de conhecimento. Conforme destacado, outras metodologias que 

fazem as disciplinas interagirem são relevantes, mas é a prática transversal que se prioriza na 

presente reflexão. O presente estudo não propõe ao abandono de outras práticas pedagógicas 

em detrimento do ensino transdisciplinar, mas sim a união entre elas.  

Um dos problemas do ensino, não somente do Ensino Superior, mas de todos os 

níveis, é o estudo fragmentado das disciplinas sem a preocupação de articulação temática. 

Esse problema é constatado por Kenski (2008, p.46): 

 
Por mais que as escolas usem computadores e internet em suas aulas, estas 

continuam sendo seriadas, finitas no tempo, definidas no espaço restrito das 

salas de aula, ligadas a uma única disciplina e graduadas em níveis 

hierárquicos e lineares de aprofundamento dos conhecimentos em áreas 

específicas do saber. Professores isolados desenvolvem disciplinas isoladas, 

sem maiores articulações com temas e assuntos que têm tudo a ver um com o 

outro, mas que fazem parte dos conteúdos de uma outra disciplina, ministrada 

por um outro professor. E isso é apenas uma pequena parte do problema para 

a melhoria do processo de ensino. 

 

A autora destaca essa problemática quando escreve das tecnologias na educação. O 

que se pode extrair de suas colocações é que de nada adianta o professor ser criativo lançar 

mão de vários recursos se os temas não forem articulados. O que se vê, na maioria das vezes, 

são estudos isolados sem a possibilidade de se perceber como o conteúdo se insere dentro de 

um todo. É importante que o aluno tenha visão do todo para entender as partes, tanto a visão 

fragmentada como a visão global são úteis para ajudar na compreensão. Esse entendimento da 

necessidade de se conhecer as partes para se conhecer o todo e vice e versa é um princípio de 

Pascal, o qual é citado por Edgar Morin na obra Os sete saberes necessários à educação do 

futuro. Morin (2006, p. 37 e 38) destaca o conhecimento pertinente como um dos saberes 

necessários, aprofundando sua reflexão no seguinte sentido: 

 

[...] tanto no ser humano, quantos nos outros seres vivos, existe a presença 

do todo no interior das partes: cada célula contém a totalidade do patrimônio 

genético de um organismo policelular; a sociedade, como um todo, está 

presente em cada indivíduo, na sua linguagem, em seu saber, em suas 

obrigações e em suas formas. Dessa forma, assim como cada ponto singular 

de um holograma contém a totalidade da informação do que representa, cada 

célula singular contém de maneira “hologrâmica” o todo do qual faz parte e 

que ao mesmo tempo faz parte dele.  
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Segundo o autor, o conhecimento pertinente é alcançado quando se permite estudar o 

contexto, o global (as relações entre o todo e as partes), o multidimensional e o complexo. 

Com referência ao estudo global, o estudo das partes também é importante, entretanto, o que 

as instituições de Ensino Superior têm privilegiado é o aprendizado compartimentado, o qual 

não consegue sozinho realizar o saber de forma efetiva, tornando muitas vezes, 

incompreensível o conteúdo da disciplina. A falta de contextualização e de uma visão global, 

não permite ao aluno entender o que está sendo ensinado. Morin (2006, p. 42), a respeito 

dessa incompreensão, declara que “[...] nossa educação nos ensinou a separar, 

compartimentar, isolar, e, não, a unir os conhecimentos, o conjunto deles constitui um quebra-

cabeças ininteligível.” No mesmo raciocínio, Morin (2006, p. 46) ainda afirma que “[...] não 

se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento das totalidades, nem da 

análise pela síntese; é preciso conjugá-las.”  

Segundo Chauí (1997) o isolamento dos saberes, a escolha da visão particular em 

detrimento do todo, essa hiperespecialização, tende a criar grupos solitários que são mediados 

apenas pelos discursos de suas próprias áreas. Disciplinas/cursos que só olham para dentro de 

si e não interagem com outras áreas do conhecimento tendem a solidificar nos alunos o 

despreparo do enfrentamento do mercado de trabalho e dos problemas sociais globais. Chauí 

(1997) traz alguns apontamentos ao que ela chama de reducionismo (reducionismo também 

criticado por Edgar Morin). A autora trata desse tema num sentido voltado à ideologia e à 

relação que se dá entre classe dominante e discurso dominante. Sua fala, fundamentada por 

Claude Lefort
10

, demonstra que a especialização cria grupos isolados que se comunicam 

mediados por seus discursos específicos e aquele que não possui nenhum saber específico 

ficará excluído socialmente, ou seja, a hiperespecialização acaba isolando os grupos técnico-

profissionais ou então excluindo os “não especialistas” do convívio social. Admitindo ou não 

que a hiperespecialização seja gerada a partir dessa relação de dominação, de fato, se constata 

que alguns dos efeitos desse sistema profissional de super-especialistas/experts acaba sendo o 

isolamento dos grupos técnicos/especialistas (mediados pelos discursos de suas respectivas 

áreas) bem como a exclusão social dos não especialistas. 

Para Morin (2010), é preciso que as disciplinas/cursos olhem ao seu redor, vejam o 

que existe no mundo, no real, enfim, que interajam e conjuguem seus conhecimentos. Todas 

                                                 
10

 Filósofo francês (1924-2010). 
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as áreas e disciplinas são importantes e dependentes umas das outras. Retomando Morin 

(2010, p. 15), pode-se ver que: 

 

[...] os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as 

vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da 

superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não só 

produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e a 

cegueira. 

 

Não podemos negar os avanços científicos em diversos campos do saber e também da 

importância de se trabalhar com visões fragmentadas, porém, “os conhecimentos 

fragmentados só servem para usos técnicos” (MORIN, 2010, p.17). Para compreender os 

fenômenos sociais e compreender os problemas globais da humanidade, é preciso ter a visão 

do todo, o que foi deixado de lado no ensino de todos os níveis. O contexto social está repleto 

de incertezas e acontecimentos inesperados, para resolver esses problemas o especialista (e a 

sociedade), sem possuir uma visão global tende ao fracasso. Para que os alunos estejam 

preparados para enfrentarem problemas do cotidiano, é preciso um ensino disciplinar, 

interdisciplinar, multidisciplinar, polidisciplinar e transdisciplinar. Não só para solucionar 

problemas de cunho individual, mas também para colaborar no convívio social e solidário 

afinal “[...] enquanto o expert perde a aptidão de conceber o global e o fundamental, o cidadão 

perde o direito ao conhecimento.”. (MORIN, 2010, p. 19) E o conhecimento 

compartimentado, isolado, fragmentado não é importante? As partes são tão importantes 

quanto o todo, contudo, é preciso o estímulo da visão global/sistêmica para conjugar com a 

visão fragmentada.  

Os alunos, às vezes, questionam, por exemplo, porque os professores de outras 

disciplinas corrigem erros de português nos trabalhos e avaliações de outras matérias, como se 

Língua Portuguesa fosse somente língua portuguesa enquanto disciplina, na Geografia, 

História, Filosofia, Psicologia, Comunicação Social, Biologia, Medicina, Engenharia, etc. a 

Língua Portuguesa não é necessária? Um médico neurologista, por exemplo, precisa conhecer 

como o sistema nervoso atua em todo o organismo, problemas de ordem neurológica podem 

afetar todo o organismo. Um arquiteto ou mesmo um engenheiro civil precisa conhecer como 

sua obra interfere no ecossistema. Um jurista precisa compreender como a Economia, a 

Sociologia, a Filosofia, a Psicologia, etc. interferem num caso específico. Conforme pode se 

observar nos ensinamentos de Edgar Morin, a visão sistêmica e complexa do conhecimento 

reflete diretamente no mercado de trabalho e no enfrentamento dos problemas sociais. 
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Trabalhar apenas com o conhecimento compartimentado isola os grupos, exclui pessoas do 

convívio social, desumaniza e forma especialistas incapazes de compreender os fenômenos 

sociais e a realidade humana. Mais do que técnica, precisamos de dignidade e solidariedade. 

Não é exagero citar um trecho do último discurso do filme O Grande Ditador
11

 de Charles 

Chaplin, quando no discurso final o personagem, interpretado por Chaplin, diz que “mais do 

que máquinas, precisamos de humanidade”. Somente o conhecimento técnico não humaniza, 

é preciso uma visão sistêmica para que haja efetivamente humanização. O conhecimento 

fragmentado, a visão das partes é importante, porém, o que precisa ser conciliado no sistema 

de Ensino Superior (e também em todos os níveis de ensino) é uma visão sistêmica capaz de 

tornar a todos competentes para resolverem problemas do mercado de trabalho, problemas de 

cunho social e compreensão da humanidade.  

O termo transdisciplinaridade não é novo, Jean Piaget já o citou em 1970, quando 

abordou a interdisciplinaridade.  Mesmo não sendo uma novidade, a transdisciplinaridade não 

é fácil de ser implantada, pois existem problemas de variadas proporções. Apesar de todas as 

dificuldades e problemas enfrentados no ensino para a implantação da transdisciplinaridade, 

unir as disciplinas é importante para a evolução do conhecimento científico ou ainda, segundo 

Edgar Morin, para a compreensão da complexidade humana.  

 

 

1.6 O cinema aplicado ao ensino transdisciplinar 

 

 

Analisando outras formas de manifestação artística e a própria história da humanidade, 

o cinema pode ser considerando como uma arte jovem e recente, recebendo influência do 

teatro, da dança, da música, das artes plásticas, da literatura, da poesia, da fotografia, da 

pintura, porém, não deixa de ser considerado como uma arte singular. Muitas vezes o cinema 

incorpora, de forma direta outras formas de representação artística, como por exemplo, em A 

época da inocência, filme no qual Martin Scorsese insere dentro de sua obra elementos da 

música, da dança, da pintura, da escultura para auxiliar na construção narrativa e para 

relacionar com os perfis das personagens, conforme apontamos anteriormente. O cinema, por 

                                                 
11

 O Grande Ditador, EUA, 1940. Direção e Roteiro de Charles Chaplin. Primeiro filme sonoro de Chaplin. 

Expondo a visão política do diretor a obra crítica Hitler através de um discurso anti-nazista e humanitário. 
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se constituir influenciado por outras formas de manifestação artística, é transdisciplinar por 

essência.  

Nos tópicos anteriores, visualizou-se que tanto o cinema como a transdisciplinaridade 

sofrem resistências para adentrarem no ambiente escolar. Apesar dessas dificuldades, 

trabalhar com filmes em sala de aula (de forma transdisciplinar/sistêmica) é possível e pode 

contribuir para a aprendizagem. Napolitano (2009), quando trata do cinema na educação, faz 

referência ao termo “mídia-educação” da professora Belloni (2001), sendo que na obra O que 

é mídia-educação, a autora releva a necessidade da transdisciplinaridade no ensino ao relatar 

que: 

 

[...] é preciso ir bem além da ação militante de mídia-educadores de boa-

vontade: será necessário que a mídia-educação penetre efetivamente nos 

sistemas de ensino, de modo interdisciplinar e transversal, oficial e 

integrado ao cotidiano das práticas pedagógicas. (BELLONI, 2009, p. xiv – 

Grifos nossos) 

 

Para o aluno enxergar conteúdos transdisciplinares dentro de um filme, ele teria que já 

possuir essa competência ou então que ela seja ensinada. Ressaltando ainda que o próprio 

cinema já pode servir como conteúdo de iniciação ou aprofundamento da 

transdisciplinaridade. Será que é realmente possível usar o cinema de forma transdisciplinar e 

sistêmica? O cinema, como já declarado, não se insere na escola como uma proposta 

salvadora do ensino, mas sim aliado a muitas outras condutas e práticas que ocorrem na 

instituição de ensino, desde questões administrativas, jurídicas, indo até as questões didáticas.  

O ensino transdisciplinar não é exclusivo quando se trabalha com cinema, outras práticas em 

sala de aula precisam existir concomitantemente para que todo o processo de ensino-

aprendizagem caminhe nessa visão sistêmica. 

O cinema é propício para ser aplicado no estudo transdisciplinar, pois como bem 

afirma a professora Rosália Duarte (2009, p. 85): 

 
[...] a riqueza e a polissemia da linguagem cinematográfica conquista cada 

vez mais pesquisadores que, reconhecendo os filmes como fonte de 

investigação de problemas de grande interesse para os meios educacionais, 

passaram a considerar o cinema como campo de estudo.  

 

Devido a essa riqueza polissêmica e a grande variedade de significados, “[...] a maior 

parte dos filmes pode ser utilizada para discutir os mais variados assuntos” (DUARTE, 2009, 

p. 75). Entretanto, para que o cinema efetivamente seja trabalhado de forma transdisciplinar 
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vai depender dos objetivos, dos conteúdos e, principalmente, se há outras práticas 

pedagógicas na instituição que realizam o estudo transversal. 

Um exemplo de como trabalhar com temas transversais e complexos é o cruzamento 

entre textos e filmes. “Cruzar textos fílmicos e textos acadêmicos é uma excelente estratégia 

para trabalhar temáticas complexas com estudantes de Ensino Médio e Superior. Esse recurso 

permite abordar o problema sob diversos aspectos e perspectivas”. (DUARTE, 2009, p. 74) 

A transdisciplinaridade e a visão sistêmica são importantes para os cursos superiores 

de todas as áreas, não somente entre as disciplinas do mesmo curso. Essa prática poderia ser 

buscada entre cursos diferentes. Possivelmente essa seja uma forma de diálogo a ser realizada 

entre as diversas áreas do conhecimento. Nisso, se demonstraria que conexão nos cursos 

superiores não ocorre apenas internamente, mas também, há uma ligação entre os diferentes 

cursos. O cinema pode ser utilizado como instrumento pedagógico para todos os ramos 

científicos, pois “[...] o cinema, pela íntima e dialógica relação que mantém com a sociedade, 

permite o intercâmbio entre várias áreas do conhecimento, bem como expansão de muitas 

expressões artísticas” (MAGNO, 1998, p. 113). 

Rosália Duarte (2009, p. 16) explica que assistir filmes é tão importante como outras 

práticas, tais como leituras de obras literárias, filosóficas, sociológicas e outros mais. Embora 

a preocupação de Duarte (2009) sobre o cinema seja tão importante quanto outras práticas 

pedagógicas o que ocorre no contexto escolar é que cada curso acaba criando e 

desenvolvendo a sua estética, privilegiando determinadas formas de aprendizagem como mais 

importantes do que outras. Os cursos superiores acabam se formatando tanto na estética como 

nos conteúdos e, consequentemente, há cursos que resistem mais à entrada da arte (inclua-se o 

cinema) como instrumento pedagógico. Não se olvida que cada sala de aula, cada aluno, cada 

pessoa envolvida no ensino são singulares e não há métodos padrões para se aplicar em toda 

sala de aula, entretanto, dentro do universo de variedades de estilos e assuntos que uma obra 

de arte e um filme podem abordar, é perfeitamente possível adequar o uso da arte à realidade 

de determinado ambiente. Devido a essa importância do estudo transdisciplinar em todas as 

áreas da ciência, o presente estudo aborda o cinema no Ensino Superior focado num ponto 

comum em que possa servir de reflexão científica para todas elas. O professor (de qualquer 

ramo científico) detecte temas transdisciplinares na maior variedade de filmes possíveis e 

aplique na realidade de cada sala de aula, sendo importante instigar a visão complexa do 

contexto social, seja no filme, seja no livro, em todos os lugares, o que precisa mudar é o 

olhar. 
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Exemplo de filme que trata abertamente da transdisciplinaridade é Ponto de mutação 

(Mindwalk).  Esse filme trata da visão e a aplicação do estudo transdisciplinar/sistêmico. É 

uma obra inspirada no livro (O ponto de mutação) do físico austríaco Fritjof Capra. O filme 

foi lançado no ano de 1991, dirigido por Bernt Capra
12

, concentra-se muito nos discursos e 

diálogos densos.  

A história retrata um político americano (candidato à presidência dos EUA) Jack 

Edwards (interpretado por Sam Waterson) que sai de Washington (EUA) e vai para uma ilha, 

Mont Saint Michel (França), a convite de seu amigo poeta Thomas Harriman (interpretado 

por John Heard). O motivo da viagem é que Jack está sem inspiração e ideias para concorrer 

ao cargo de presidente dos EUA. Na ilha, encontram Sonia Hofmann (interpretada por Liv 

Ullman), uma cientista da área da Física. Os três então começam a dialogar a respeito de 

questões científicas, sociais, políticas, existenciais, econômicas, filosóficas, religiosas etc. 

Jack inicialmente mantém seus discursos apoiados numa visão fragmentada do contexto 

político e social. No começo da visita à ilha os dois, (Jack e Thomas) se dirigem a uma 

construção medieval religiosa, uma espécie de igreja/templo, local em cujo teto e paredes há 

muitos santos esculpidos. Thomas, ao olhar para os santos declara que “Nenhum santo 

sustenta-se só”.  Na sequência Thomas pergunta se Jack leu os livros que tem enviado para 

ele, umas das falas de Jack para demonstrar os motivos de não ter lido as obras é “não consigo 

me concentrar em nada que não seja específico”. Pela fala de Jack, é possível detectar que ele 

possui uma visão fragmentada do mundo, enquanto Thomas tenta enxergar o mundo de uma 

forma sistêmica, mas ainda está em busca dessa nova forma de olhar. Nessa construção 

medieval, visitando um ambiente que contém um grande relógio, Thomas fala para Jack que 

“às vezes acha que esse relógio, esta máquina, foi a causa da primeira ruptura do homem com 

a natureza”, momento em que visualiza Sonia Hofmann e pergunta-lhe se “não concorda” a 

respeito do que disse do relógio. Sonia então, logo no início da conversa, já responde que “O 

relógio fez mais do que isso. Tornou-se modelo do cosmos e aí confundiram o modelo com o 

original. Acharam que a natureza era só um grande relógio, não uma coisa viva. Uma 

máquina.” Ela então se apresenta aos dois dizendo que está numa espécie de recesso/retiro e 

também que é ex-física, ex-cidadã americana, ex-eleitora e Jack então fica surpreso e 

questiona porque uma pessoa tão inteligente não vota?, e então, Sonia declara “perdoe-me, 

mas vocês políticos dificultam as coisas. As ideias da maioria de vocês, de direita ou de 

                                                 
12

 Bernt Capra é irmão de Fritjof Capra. Foi  Diretor de Arte de Bagdad Café (1987), Production Designer de 

Gilbert Grape – Aprendiz de Sonhador (1993). Ponto de mutação é seu primeiro trabalho como Diretor.  
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esquerda parecem-me antiquadas e mecânicas como esse relógio.” Para fundamentar essa 

comparação ela recorre aos pensamentos de Descartes dizendo que “ele (Descartes)  foi o 

primeiro arquiteto da visão do mundo como relógio, uma visão mecanicista que domina 

especialmente vocês políticos.  É como se a natureza funcionasse feito relógio. Você a 

desmonta, a reduz a um monte de peças simples e fáceis de entender, analisa-as, e aí passa a 

entender o todo”.  

Esse pensamento de Descartes vem a ser uma primeira ruptura no pensamento 

religioso e o pensamento científico da época (séc. XVII). Sonia ainda diz que Descartes dizia 

“vejo o corpo como nada mais que uma máquina”. Ela critica esse pensamento e declara que 

os cientistas passaram a acreditar que todos os seres vivos funcionam dessa maneira, como 

máquinas. As ideias de Descartes, apesar de serem uma ruptura no pensamento medieval, 

foram importantes para a realidade do século XVII, mas segundo a personagem Sonia, 

atualmente é preciso uma nova forma de pensar e entender a vida, uma visão sistêmica.  

Durante a conversa, Jack vai tentando entender a visão sistêmica proposta por Sonia, 

defendendo muitas vezes a visão fragmentada. Sonia continua tentando demonstrar a 

importância da visão global/sistêmica/transdisciplinar, citando problemas como a 

superpopulação mundial, mortalidade infantil, dívidas de países de terceiro mundo, fome, 

destruição da Floresta Amazônica, gastos com armamentos, poluição, camada de ozônio, 

meio ambiente em geral etc. e como todas essas problemáticas estão interligadas e coexistem 

simultaneamente e que, para resolver esses problemas, é preciso pensar 

globalmente/sistemicamente e resolver todos os problemas conjuntamente, pois tudo está 

conectado, não uma conexão mecânica como o relógio, mas sim, uma ligação 

dinâmica/viva/caótica. Outra fala de Sonia que demonstra bem a necessidade de enxergar o 

mundo de forma global é quando diz para Jack (que está confuso com as ideias dela e de 

como aplicar a visão sistêmica na realidade) que “Você procura a peça certa para consertar 

primeiro. Não vê que todos os problemas são fragmentos de uma só crise, uma crise de 

percepção.” Thomas ouve a conversa e presta bastante atenção nesse embate entre Jack e 

Sonia, mas demonstra estar concordando mais com as ideias dela. O filme vai se 

desenvolvendo como se fosse um debate científico entre os três personagens e aos poucos 

Sonia vai demonstrando a importância de uma “teoria dos sistemas”, ela reconhece as 

contribuições de Descartes e Newton para a ciência, porém, com as ressalvas de que as teorias 

científicas mecanicistas/cartesianas têm suas limitações e que, atualmente, para se pensar em 
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ciência (e até mesmo em política), o indivíduo precisa compreender que “somos todos parte 

de uma teia inseparável de relações”.   

Independentemente da qualidade estética e cinematográfica da obra, é bem visível que 

a abordagem das ideias de Fritjof Capra a respeito da visão sistêmica é privilegiada através 

dos diálogos entre as personagens, enfatizando a importância da reformulação do pensamento 

científico atual, que se encontra incapaz de resolver os problemas globais/complexos, incapaz 

de resolver as crises sociais e incapaz de manter um desenvolvimento social sustentável. A 

única crítica que fazemos à obra é que ela defende a visão sistêmica de forma radical 

transparecendo que visões fragmentadas são menos importantes. 

Conforme já mencionado, o trabalho investiga a aplicação do cinema num ensino 

transdisciplinar, sem deixar de lado a importância e necessidade de estudos fragmentados e 

disciplinares.  Em função dessa característica transversal abordada na presente dissertação o 

estudo não elege um curso superior específico e, apesar de ter escolhido como foco cursos de 

ciências humanas e sociais, os aspectos aqui encontrados são relevantes ao Ensino Superior de 

todas as áreas do conhecimento. Dessa forma, alia-se o estudo sistêmico/transversal a alguns 

aspectos contidos na obra cinematográfica e na arte de uma forma geral. Por exemplo, no 

próximo capítulo, exibem-se particularidades da arte e do cinema como prazer, imitação da 

realidade e criação da realidade sob a visão aristotélica. O ensino, seja de que área for, 

necessita (além de ser prazeroso) trazer a realidade para perto de seus alunos e o cinema pode 

simular diversas realidades, lugares onde os alunos não têm contato direto, seja pelo motivo 

de serem fatos pretéritos ou mesmo locais inacessíveis geograficamente. 

Nos próximos capítulos, são apresentados outros eixos temáticos do cinema como 

instrumento pedagógico no Ensino Superior, porém, sempre que pensarmos nos motivos de 

aplicação estaremos relacionando ao ensino transdisicplinar aqui abordado bem como do 

cinema dentro de um contexto pedagógico de mediação, ou seja, o professor como mediador 

do processo de ensino-aprendizagem e o cinema como um dos instrumentos dessa mediação 

pedagógica.  
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CAPÍTULO 2. CATARSE, MIMESE E POIESE: ELEMENTOS DA POÉTICA DE 

ARISTÓTELES NO CINEMA E A RELAÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR 

 

 

Para nossa investigação do problema científico se o cinema pode ser eficaz como 

instrumento pedagógico no Ensino Superior partimos da hipótese de que o cinema é eficaz 

como instrumento pedagógico no Ensino Superior, em função de alguns motivos. 

Apresentam-se aqui, três dos motivos, que se configuraram como hipótese científica: primeiro 

porque o cinema ensina com prazer, segundo porque o cinema imita a realidade e por último 

porque o cinema recria a realidade. Tais postulados proporcionam o estudo nesse capítulo de 

razões metodológicas para a utilização do cinema como recurso pedagógico para o Ensino 

Superior, buscando primeiramente uma argumentação na Poética de Aristóteles. Segundo o 

filósofo podemos destacar três características próprias da apreciação decorrentes da 

linguagem artística: Catarse, Mimese e Poiese.  

A Catarse, segundo o pensador, pode ser compreendida como possibilidade de 

purificação da alma e relacionada a aspectos de prazer/dor desencadeado pelas obras 

artísticas. A Mimese seria a imitação da realidade pela arte. Já a Poiese é a arte criando algo 

novo. Conforme adiante desenvolvemos, esses três fatores são relacionados com a aplicação 

pedagógica e científica. Esse capítulo evidencia a Poética de Aristóteles conciliada aos 

estudos de Paulo Freire na Pedagogia da Autonomia e na Pedagogia do Oprimido. 

 

 

2.1 Catarse: Prazer e Dor 

 

 

A catarse para Aristóteles é a “purificação da alma” de uma maneira em que o 

espectador, através da afetividade, de canais emotivos, é atingido pela obra artística a ponto 

de sentir medo, piedade, compaixão, raiva, felicidade, encanto, prazer, dor, etc. “Este prazer 

compõe-se de vários elementos: consiste num desafogo, num repouso, num modo de ocupar 

os lazeres – num gozo intelectual -, numa vantagem que não é inútil aos bons costumes; 

enfim, opera a catarse, palavra que uns traduzem por purificação da alma e outros por 

purgação” (NASSETTI, 2007, p. 16).  



39 

 

 

 

 

Quando acontece a catarse o indivíduo tem a possibilidade de identificação e de 

reflexão. A catarse ocorre quando nos emocionamos com determinada obra, ao sermos 

atingidos no canal da afetividade, somos pegos de surpresa e desarmados num momento 

posterior ao da catarse, quando pode se operar a reflexão a respeito do que se viu.  Por 

exemplo, uma pessoa que está assistindo a um filme e chora com alguma cena, esse estado 

emocional num segundo momento, fará com que ela reflita sobre o que observou na tela.  

Dentro do foco catártico, verifica-se, então, que nos filmes há aspectos ligados ao 

prazer, de características ligadas às emoções e aos sentimentos, capazes de seduzir/encantar as 

pessoas. É o que traz Coli (2009, p. 107): 

 

A razão está assim intrinsecamente presente no objeto artístico, mas a obra 

enfeixa elementos que escapam ao domínio do racional e sua comunicação 

conosco se faz por outros canais: da emoção, do espanto, da intuição, das 

associações, das evocações, das seduções.   

 

Seja pelo prazer, seja pela dor, a arte tem esse poder de encantamento e pode tornar o 

ensino mais atrativo. Ismar de Oliveira Soares em seu livro Educomunicação: o conceito, o 

profissional, a aplicação declara que “[...] é importante poder trazer para os espaços 

educativos aquele brilho nos olhos que vemos nas crianças e jovens, quando estão em 

comunidades da internet, quando vão ao cinema [...]” (SOARES, 2011, p. 52). É esse “brilho 

nos olhos” que a arte faz com as pessoas que a torna um instrumento de mediação pedagógica 

possível de utilização no Ensino Superior. 

Evidente que o ser humano se perfaz de aspectos de racionalidade e irracionalidade, 

ambas são importantes para a construção do conhecimento, mas é interessante o destaque de 

que certos aspectos não se explicam pela via da razão.  A racionalidade é de suma importância 

no ensino, entretanto, algumas questões escapam da razão.  

Morin (2006, p. 59) delineia a complexidade humana relatando que: 

 

O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e desmedida; 

sujeito de afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também 

conhecer com objetividade; é sério e calculista, mas também ansioso, 

angustiado, gozador, ébrio, extático; é um ser de violência e de ternura, de 

amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário e pode reconhecer o real, 

que é consciente da morte, mas que não pode crer nela; que secreta o mito e 

a magia, mas também a ciência e filosofia; [...].  

 

Através do cinema e das artes em geral, o professor, além de atingir os alunos 

racionalmente, também desemboca nos canais da não-razão, lugares onde o encantamento e a 
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emoção propiciam um aprendizado prazeroso. Explorando essa via da não-razão e indo um 

pouco mais além, é pertinente a observação de que algumas formas de conhecimento só são 

explicadas através da arte, porque a arte tem esse poder de exploração pela afetividade. Após 

o momento que a arte encontra o aluno desarmado, sem resistências, ou seja, através do 

sentimento e da catarse, a arte pode servir como instrumento de reflexão, pois quando o 

indivíduo se sensibiliza é capaz de refletir sobre o objeto, fechando-se então o ciclo, pois num 

primeiro momento a arte entra pelo canal da afetividade, mas posteriormente ela gera reflexão 

de forma racional, podendo ser, então, discutida e analisada. 

 

 

2.2 Mimese: a arte e o cinema como imitação da realidade 

 

 

Os filmes de ficção em geral, os quais não foram construídos para fins didáticos, são 

capazes de enriquecer o Ensino Superior? Para responder a essa pergunta, o presente tópico 

foca a investigação na existência da realidade social e da vida humana dentro das obras 

cinematográficas, pois esses elementos, a nosso ver, são importantes e imprescindíveis dentro 

do cenário de Ensino Superior porque mediam a realidade dentro da sala aula, pois como 

escreve Freinet (2004, p. 9), “[...] a educação não é uma fórmula de escola, mas sim uma obra 

de vida”.  Entretanto, antes de se partir diretamente para as composições fílmicas, o estudo 

busca analisar a arte em geral como imitação da realidade, pois sendo o cinema uma arte, é 

importante essa investigação. A primeira parte desse tópico trata do estudo da arte imitando a 

realidade com base na teoria de Aristóteles, servindo-se de apoio e de exemplos para a 

filosofia aristotélica o romance A educação sentimental de Gustave Flaubert sob a vertente 

sociológica de Pierre Bourdieu em As regras da arte.  Num segundo momento, o estudo 

adentra no cinema propriamente dito, trazendo como exemplos A época da inocência de 

Martin Scorsese e Central do Brasil de Walter Salles, exemplos de filmes que representam a 

realidade social. 

Tomando como ponto de partida a filosofia aristotélica, tem-se como base para o 

conceito de arte a imitação da realidade (Mimese). Dessa forma, para Aristóteles quando o 

poeta escreve um poema fundamenta-se na realidade social, ou seja, “imita” essa realidade. 

Imitação no sentido de representação dessa sociedade. O mesmo aconteceria com o pintor, o 

dançarino, o teatrólogo, o músico, o escultor etc.  
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Inicialmente, como forma de relacionar os estudos da arte como imitação da realidade, 

cita-se como exemplo a obra A educação sentimental de Gustave Flaubert sob a ótica de 

Pierre Bourdieu (1992), no livro As regras da arte. O romance, de Flaubert, publicado em 

1869, conta a história de Fréderic Moreau, o protagonista, um jovem estudante que residia em 

Paris aproximadamente em 1840. Pode-se dizer que Frédéric teve três paixões, a sra. Arnoux, 

mulher de um editor de arte, Rosanette, cortesã, amante de Arnoux e a sra. Dambreuse, 

mulher rica. Namora também Louise Roque. Frédéric vive uma vida inquieta e instável, 

passando pelos braços de suas amantes e chegando até propor casamento com Louise. Vive 

indo e vindo de Paris a Nogent e passando de amante em amante. Recebe uma herança 

inesperada, a qual o ajuda um pouco com as dívidas, mas não chega a resolver seus 

problemas, principalmente por lhe faltar coragem para tomar decisões importantes. Além de 

suas inquietações entre escolher um amor, também é indeciso e inseguro com relação à arte e 

os negócios, não é capaz de tomar decisões a respeito de sua carreira profissional, não sabe se 

tem uma vida de homem de negócios ou se adentra ao mundo da arte. Essa dualidade entre 

arte e negócio é apresentada no romance de Flaubert, que via a essência da arte separada do 

cotidiano mercantilista. Essa mesma dicotomia se inseria no contexto social francês da metade 

do século XIX. 

Bourdieu desenvolve seu estudo apresentando como o romance está diretamente 

relacionado com a vida de Flaubert e com o contexto social em que viveu. Apresentando 

também o retrato de como a arte era vista em meados do século XIX e como essa obra 

representava a vida das pessoas. A educação sentimental é provida de ricos elementos e 

acontecimentos psicológicos, humanos, artísticos, sociais e políticos do século XIX. Bourdieu 

(1992, p. 17), em sua análise sociológica de A educação sentimental traz o pensamento de que 

“[...] a estrutura do espaço social no qual transcorrem as aventuras de Fréderic, é também a 

estrutura do espaço social no qual seu próprio autor estava situado”. Assim, traçando um 

paralelo, tem-se como resultado que a personagem principal de A educação sentimental, 

Frédéric Moreau, teve as mesmas experiências sociais que o próprio autor, Gustave Flaubert. 

Não se pode desconsiderar o conteúdo de ficção inserido no romance, entretanto, as 

semelhanças entre a personagem e o autor estão presentes e, ainda, na estrutura social 

presente tanto no livro como na vida do escritor. Em suma, A educação sentimental é uma 

obra realista, contendo referências autobiográficas entre Frédéric Moreau e o próprio Gustave 

Flaubert, retratando toda a gama social do século XIX e todas as inquietações que marcaram a 

época.  
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O cinema e as artes em geral, quando vistos sob o prisma da imitação da realidade, 

seriam representações, simulações sociais. As experiências sociais que os alunos possuem 

podem ser ampliadas, quando trazemos a mídia para a escola, porque os fatos e 

acontecimentos que cercam os alunos são limitados por diversos fatores e quando o professor 

insere o cinema no contexto pedagógico possibilidade ao aluno ter contato com “realidades” 

que muitas vezes não teria se ficasse apenas restrito ao seu cotidiano “normal”. Setton (2004, 

p. 77) elenca essa relação da mídia e ampliação do universo e realidade social:  

 

A produção midiática revela-se pois interessante pedagogicamente, porque 

se trata de um discurso sobre a realidade do social. Junto com o discurso 

científico, religioso e ou humanista, entre outros, ela compõe a narrativa da 

contemporaneidade. Trazer para a sala de aula o imaginário da cultura de 

massa é como oferecer a possibilidade de ampliar o universo de experiências 

de nossos alunos. 

 

A cultura da imagem e do audiovisual faz parte do cotidiano de todas as pessoas, todos 

estão em contato frequente com essas produções midiáticas visuais e audiovisuais. Em função 

desse contato, Setton (2004) entende que as produções midiáticas precisam adentrar à escola, 

pois, informalmente, elas já são responsáveis por educar os jovens, dessa forma, ao trazê-las 

para dentro dos muros escolares, o professor pode dar um tratamento pedagógico as obras 

cinematográficas.  A realidade social e a vida humana precisam estar presentes dentro da sala 

de aula. Freire (2011, p. 95) abordou que “[...] ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 

mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Quando o educador 

introduz o cinema como mediação pedagógica, está mediatizando o mundo para os alunos, 

pois os filmes contêm vida e realidade (mesmo que construída). É importante, dessa forma, a 

sua aplicação dentro do processo de ensino-aprendizagem, mesmo considerando o caráter 

ficcional das obras ou mesmo a existência de aspectos de ideologia não se pode negar que 

todo filme contém informações sobre a realidade social, seja como imitação ou mesmo como 

uma construção ficcional. Existem outras formas de manifestação artística que também 

podem ser úteis dentro da escola, entretanto, o trabalho foca o cinema, mas não olvidamos a 

importância de outras formas de ferramentas didáticas desde a arte até a ciência propriamente 

dita.  

Retomando a base da teoria aristotélica sobre a arte, é interessante ressaltar que para 

Aristóteles, na Grécia antiga, a arte já era considerada como instrumento pedagógico e era 

capaz de ensinar as pessoas. O processo de ensino aprendizagem necessita se aproximar da 

realidade social e humana bem como ser criativo e interessante. Evidente que não se pode ter 
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a visão ingênua de que a arte é a mais pura expressão da realidade. A arte possui muitas 

facetas não se restringindo apenas a imitação (representação) do real, mas sim contendo 

elementos de ficção ou até mesmo servindo para expressar uma ideologia ou cultura 

dominante. Entretanto, mesmo dentro das ficções ou de obras criadas para divulgar uma 

cultura dominante, ainda assim elas conterão elementos do real, mesmo que seja de uma 

realidade construída. Setton (2004, p. 68) explica que a produção midiática “[...] oferece 

recursos para estes jovens refletirem sobre suas condições de vida, sobre o processo de 

construção da realidade, bem como pode estimulá-los na manipulação e na reelaboração do 

conhecimento formal e informal sobre o mundo.” A utilização da arte e do cinema no ensino 

como forma de analisar a imitação da realidade deve se pautar por um contexto crítico, no 

qual professores e alunos refletirão sobre o que contém ou não de realidade dentro de 

determinada obra, mas é inegável que existe realidade dentro de toda obra artística, mesmo 

que a realidade seja a própria obra, representando uma ideologia. 

Como exemplo de filme em que se imita/representa uma realidade social, destacamos 

A época da inocência (The age of innocence), dirigido por Martin Scorsese. Trata-se de uma 

adaptação da obra de Edith Wharton. O filme se passa em Nova York, no ano de 1870.  Narra 

a história do advogado Newland Archer (Daniel Day-Lewis), que irá se casar com a jovem 

May Welland (Winona Ryder). Para conturbar o matrimônio, chega de Paris a prima de May, 

a condessa Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer), uma mulher experiente, recém separada e que 

não segue os padrões convencionais da sociedade local. Archer foi contratado para auxiliar no 

processo de separação de Olenska, o que acaba aproximando os dois e propiciando muitos 

encontros e fazendo com que ele fique fortemente atraído pela condessa, surgindo então um 

romance proibido e colocando em dúvida o seu real desejo de se casar com May. O casamento 

estabeleceria a união de duas famílias ricas e aristocracias de Nova Iorque. Analisando o filme 

verifica-se claramente a representação da sociedade burguesa do final do século XIX, bem 

como uma crítica a essa sociedade, onde prevalecia a hipocrisia dessa classe social, com 

pessoas que viviam de aparências e fingiam ser felizes, mas na realidade havia uma máscara 

para muitos problemas (pessoais e profissionais) e infelicidades das personagens. 

O casamento entre May e Newland representa a manutenção daquele estilo de vida e 

fortalecimento da burguesia local, já com o romance entre o advogado e a condessa, o filme 

simboliza uma nova forma de vida e a reconstrução do comportamento hipócrita que 

prevalecia.  
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Figura 6 – Cena de A época da inocência (Newland Archer e a condessa Ellen Olenska.). 

 

O romance de Newland e Olenska expressa a transgressão aos comportamentos 

aristocráticos, frios e hipócritas da sociedade de Nova Iorque. Corseuil (2009, p.376), ao 

estudar o filme traz como resultados as afirmações de que “o filme elabora assim uma crítica 

social através dos efeitos da mise-en-scene
13

 e da justaposição de imagens que vão, pouco a 

pouco, descobrindo o ato de mascarar e reprimir os desejos e as paixões que ameaçam a 

ordem preestabelecida”. O diretor ao recriar aquela sociedade aristocrática, utiliza-se dos 

recursos da mise-en-scene, colocando em cena muitos detalhes e objetos que remetem ao 

estilo de vida luxuoso. 

 

Figura 7 – Cena de A época da inocência. 

 

                                                 
13

 São todos os elementos que estão diante da câmera antes mesmo que se inicie a filmagem. 
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Em seu estudo, Corseuil (2009, p. 375) mostra como as técnicas cinematográficas 

fazem referência ao espaço social nova-iorquino: 

 

No filme de Scorsese, um elemento da mise-en-scene, bastante utilizado para 

introduzir as características da sociedade e de todo o aparato utilizado para 

sustentá-la, em suas regras e padrões do aceitável, é o exagero de detalhes 

nos arranjos das recepções e ceias preparados, não apenas para figuras 

sociais importantes, mas também para demarcar as funções sociais e a ordem 

vigente. 

 

Analisando também a descrição narrativa, declara que “[...] no filme de Scorsese, a 

descrição funciona de forma poderosa, não apenas reconstruindo cenas de época (Nova Iorque 

no final do século XIX), mas também tecendo um comentário crítico àquela sociedade”. 

(CORSEUIL, 2009, p. 375) A época da inocência além de recriar a realidade daquela 

sociedade ainda traz críticas dos comportamentos ali estabelecidos, capazes de gerar reflexões 

e debates.  

Outro filme tomado como exemplo, onde se reconhece a existência da realidade dentro 

da ficção é o filme Central do Brasil, dirigido por Walter Salles. Trata-se da história de uma 

senhora chamada Dora (Fernanda Montenegro), professora aposentada, que trabalha 

escrevendo cartas para pessoas analfabetas na Central do Brasil (maior estação de trem do 

município do Rio de Janeiro.).  

 

 

Figura 8 – Personagem Dora.  

 

Ali na estação de trem, Dora escreve cartas para Ana (Soia Lira), mãe de Josué 

(Vinicius de Oliveira), um menino de nove anos que sonha conhecer o pai. Em determinado 

momento, a mãe do garoto morre atropelada perto da estação. Dora, mesmo contrariada, 
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abriga Josué, que ficou abandonado após a morte de sua mãe, e aos poucos, vai se 

aproximando do menino e criando uma relação de afeto, até chegar num ponto em que ela 

decide ajudá-lo a encontrar seu pai desconhecido, que mora no Nordeste. Num primeiro 

momento, as cenas se passam na cidade do Rio de Janeiro expressando uma cidade urbana, 

massificada e fria. Numa segunda etapa, as cenas já não são mais monocromáticas, tentando 

demonstrar outro universo, bem diferente da realidade da Central do Brasil. A sinopse do 

filme, disponível no site oficial, contém algumas informações técnicas da obra, confira-se: 

 

A primeira parte do filme, urbana, foi pensada para transmitir uma sensação 

de claustrofobia. [...] Um certo monocromatismo (declinação de tons ocres, 

beges, cinzas ou marrons) marca esta parte de "Central do Brasil". À medida 

que o filme toma a estrada, as lentes se tornam paulatinamente mais abertas, 

a imagem respira, ganha horizonte e novas cores. [...] A transição entre um 

universo e outro é ajudada pelos tons ocres da terra seca do Nordeste. Graças 

a esta escolha de lentes e a invasão de novas cores, tenta-se dar a impressão 

de que Dora passa a olhar para o outro. Confrontada com o desconhecido, 

Dora não detém mais o poder sobre o destino das pessoas (mandar ou não as 

cartas). Ela passa a ser pouco a pouco transformada por este novo mundo e 

pelos personagens que encontra no caminho. Josué também começa a 

descobrir um outro universo. [...] (SALLES, 1998, on line). 

 

Já no final do filme, na Vila São João, Walter Salles propõe um regresso a sensação de 

claustrofobia do início. Essa proposta estética de criar essa atmosfera de clausura representa a 

realidade do processo de favelização do Brasil, conforme se depreende das informações 

disponíveis no site oficial: 

No final do filme, na Vila do João, retorna a sensação de claustrofobia 

trazida pela arquitetura desumana dos projetos BNH que assolam o país, 

tentando mascarar a favelização crescente do Brasil. É como se tivesse 

voltado o universo massificado do início do filme. Então, porquê Dora 

deixa Josué por lá? Porquê o afeto, o reencontro com os irmãos é mais forte 

do que o ambiente desindividualizado da Vila do João. (SALLES, 1998, on 

line). 

 

O filme apresenta informações críticas a respeito do processo progressivo de 

favelização no Brasil, o qual se constitui num dos problemas de moradia e urbanização que 

assola o Brasil há muitos anos. Além desses fatores, aborda muitos outros aspetos da 

realidade social brasileira no final do séc. XX, tais como condições de sobrevivência no 

subúrbio do Rio de Janeiro; migração de pessoas oriundas de diversas partes do Brasil, 

especialmente do Nordeste para centros maiores em busca de melhores condições de vida; 

muitos problemas sociais enfrentados principalmente por classes menos favorecidas, que 

vivem em total desamparo, desigualdade e descaso da sociedade em geral. O filme mostra um 
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Brasil desigual marcado por uma luta intensa pela sobrevivência e alta competividade no 

mercado de trabalho. Foca também um Brasil violento, marginalizado, analfabeto, corrupto, 

sem ética, sem, contudo, deixar de trazer uma mensagem positiva de esperança e de que é 

possível melhorar e transformar-se.  

Através dos exemplos citados (A época da inocência e Central do Brasil) verifica-se 

que o cinema contém elementos de realidade social. Considerando que a realidade deve estar 

dentro do cenário educacional o (a) professor (a) ao aplicar filmes em sala de aula está 

levando a realidade aos alunos e contribuindo para o aprendizado. 

Embora a pesquisa busque estudar a arte como imitação da realidade, não se 

desconsidera que o cinema também pode mascarar a realidade e expressar a ideologia 

predominante de determinada classe social, onde então, teríamos uma falsa impressão da 

realidade com difusão de uma verdade fabricada pela classe dominante de determinada época 

e local. Mesmo se for admitido que o cinema possa estar expressando uma falsa realidade ou, 

mesmo impondo a ideologia dominante, ainda assim pode ser aplicado em sala de aula, onde, 

através de reflexões, debates e um olhar mais crítico pode ser inserido no ambiente escolar 

para que seja debatida. Freire (1996, p. 139) trata dos meios de comunicação na educação e a 

necessidade de discutir os meios ao dizer que, “[...] como educadores e educadoras 

progressistas não apenas podemos desconhecer a televisão mas devemos usá-la, sobretudo, 

discuti-la.” Paulo Freire acentua a necessidade de olharmos criticamente para os meios de 

comunicação e de que eles precisam ser analisados, criticados e avaliados. Dessa maneira ao 

introduzir o cinema no Ensino Superior, será discutido o que se tem de realidade em 

determinada obra, o que está sendo imitado e o que não está. Se a obra estiver, por exemplo, 

expressando determinada ideologia, não se deixa de estar imitando a realidade, pois a 

realidade de que existe uma ideologia específica estará sendo representada na própria essência 

da obra, ou seja, a própria obra artística seria a imitação da realidade (ideologia).  

Esse capítulo não apresenta conteúdos disciplinares relacionados aos filmes 

exemplificados, não se especifica um curso superior ou mesmo define um curso melhor para 

se trabalhar com os filmes em questão, pois os filmes já citados ou outros aqui não abordados 

podem ser utilizados para todos os cursos de Ensino Superior. Alguns assuntos pertinentes a 

um determinado curso ficam mais em evidência para serem aplicados para uma disciplina 

específica, entretanto, sempre é possível aplicar um filme para qualquer área do 

conhecimento. Retomando o exemplo do filme Central do Brasil, é possível verificar que ele 

tem relação com todas as áreas do conhecimento, pois, partindo, por exemplo, do contexto 
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histórico, pode se aplicar em sala de aula para que contextualize e problematize os mais 

variados assuntos acadêmicos do período histórico retratado e, dessa forma, comparar aos 

avanços científicos e desenvolvimentos que se estabeleceram em todos os campos dos saberes 

até o período atual, tanto no Brasil como num contexto global. Enfim, todos os conteúdos 

disciplinares estão interligados com a realidade social, pois a realidade não é isolada, não é 

restrita a apenas uma área do conhecimento.  

Os filmes de ficção, embora, sejam uma obra de fantasia e não sejam a realidade 

propriamente dita, muitas vezes, vão ao encontro da realidade social e representam a vida 

humana. Até mesmo as obras que criam outras atmosferas ou mesmo contrariam a “realidade” 

não deixem de possuir elementos de veracidade ou então possibilitam debater a respeito do 

que é ou não é real. 

Além de o cinema permitir a simulação e a recriação da realidade, também é uma 

forma de socialização entre os indivíduos. Duarte (2009, p. 14) reflete a respeito do cinema na 

educação relatando que:  

 

[...] longe de ser apenas uma escolha de caráter exclusivamente pessoal, 

constitui uma prática social importante que atua na formação das pessoas e 

contribui para distingui-las socialmente. Em sociedades audiovisuais como a 

nossa, o domínio dessa linguagem é requisito fundamental para se transitar 

bem pelos mais diferentes campos sociais. 

 

A humanidade sempre necessitou contar histórias e narrar o mundo. Narrar é uma arte 

essencial e intrínseca às pessoas, para a troca de experiências, para estabelecer laços afetivos, 

para lutar pela sobrevivência, para reconhecer o mundo, para construir a cultura, para 

interpretar fenômenos sociais, para comunicar-se ou simplesmente para entreter. Motta (2004, 

p. 05) posiciona-se a respeito da importância da narrativa na vida do ser humano ao relatar 

que: 

 

Somos seres narrativos, sonhamos, imaginamos, recordamos, conversamos, 

aprendemos, interagimos, nos divertimos, cremos, amamos, zombamos e 

odiamos narrando. Somos narradores natos, atores, personagens, e ouvintes 

de nossas próprias narrativas, nos contamos sucessivamente a nossa própria 

história. Reais ou imaginárias, nossas narrativas nos representam, narrar é 

uma forma de dar sentido à vida.  
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Há diversas espécies de narrativas tais como, a poesia, a música, a dança, o teatro, a 

literatura, as artes plásticas, os trabalhos científicos, os programas de televisão, o jornal 

impresso, a história em quadrinhos etc. Enfim, a humanidade encontrou e encontra muitas 

maneiras de contar histórias, sendo que umas dessas formas é o cinema, objeto do presente 

estudo. Devido a grande variedade de filmes inseridas no contexto social, é imprescindível 

conhecê-lo e dominar essa linguagem para compreensão e interpretação dos fenômenos 

sociais. 

O cinema precisa estar inserido dentro do contexto escolar para que os alunos 

dominem esse tipo de linguagem e então possam compreender o mundo e também participar 

da vida social. O ENEM
14

 possui como forma de avaliação verificar uma de suas 

competências pedagógicas: dominar linguagens, ou seja, nessa avaliação se busca que os 

futuros alunos de Ensino Superior possuam o domínio de diversas linguagens, sendo que uma 

dessas linguagens, sem dúvida, é o cinema, e como ressaltou Duarte (2009), a nossa sociedade 

é fortemente audiovisual sendo assim dominar a linguagem cinematográfica é essencial para a 

compreensão dos fenômenos sociais.   

A arte não se consubstancia apenas na imitação da realidade de forma fiel sem inovar 

ou mesmo recriar. Dentro da filosofia aristotélica, essa imitação também é uma recriação da 

realidade. A arte não propõe um universo limitado e, dentro de um cenário científico, até 

propõe e cria soluções para resolução de problemas. Dessa maneira, a arte para Aristóteles é, 

ao mesmo tempo imitação (representação) da realidade (Mimese) e criação de algo novo 

(Poiese)
15

. A arte então, ao mesmo tempo em que imita a vida também cria e constrói 

realidades. Aristóteles, quando compara o historiador e o poeta, aborda a possibilidade da arte 

ir mais além do que a realidade propriamente dita: 

 

 

 

                                                 
14

 ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Criado pelo Ministério da Educação é aplicado anualmente aos 

alunos que concluíram ou estejam no último ano do ensino médio. Inicialmente o objetivo do exame era avaliar o 

desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares. Atualmente serve também para ingresso no 

Ensino Superior através da utilização da nota tirada na prova.  É um exame parecido com o vestibular, 

entretanto, as questões são multidisciplinares.  
15

 Aristóteles reconhece a arte como válida, diferente de Platão que possuía uma visão negativa da arte e até 

mesmo da realidade e comunicação. Para Platão a realidade é distorcida, pois existe um mundo das idéias, no 

qual a nossa realidade seria uma cópia. Ou seja, para esse pensador, a realidade já seria uma cópia do mundo das 

idéias e a arte seria então a cópia da cópia do mundo das ideias, um elemento de terceira grandeza. Já Aristóteles 

refuta esse posicionamento platônico e concebe, tanto a realidade como a arte, válidas.  
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O historiador e o poeta não se distinguem um do outro, pelo fato de o 

primeiro escrever em prosa e o segundo em verso (pois, se a obra de 

Heródoto houvesse sido composta em verso, nem por isso deixaria de ser 

obra de história, figurando ou não o metro nela). Diferem entre si, porque 

um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Por tal 

motivo a poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado que a história, 

porque a poesia permanece no universal e a história estuda apenas o 

particular. (ARISTÓTELES, 2007, p. 43) 

 

Nessa vertente, a arte pode reconstruir o mundo de forma criativa e até propor 

soluções para problemas sociais. Dentro dessa concepção, o cinema é eficiente para ser 

aplicado no ensino, pois como se observa, os filmes são capazes de levar as “realidades” para 

dentro da sala de aula bem como recriar e até antecipar acontecimentos. Na educação, levar a 

realidade para dentro da sala de aula é de suma importância para auxiliar no desenvolvimento 

da aprendizagem. O cinema (e as artes) é capaz de simular e representar a realidade. Através 

das obras artísticas, os alunos e professores visualizam muitos fatos e fenômenos que 

enriquecem o conhecimento científico.   Ressalta-se que a pesquisa reconhece que o cinema 

não é uma “reprodução da realidade”. Obviamente que os filmes são simulações e se utilizam 

de recursos técnicos que causam efeito de “impressão da realidade”, porém, sabe-se que são 

construções artísticas artificiais. Por exemplo, numa cena de tiro, o barulho do disparo pode 

fazer parte da sonoplastia do filme, o sangue também é falso, enfim, quando se estuda a arte 

como “imitação da realidade”, não se trata da reprodução fiel da realidade fática mas sim da 

representação/imitação simbólica da realidade. 

Dessa forma, constata-se que a arte não se restringe apenas à imitação da realidade 

sendo, muitas vezes discordante da realidade ou até mesmo criativa ao ponto de reconstruir a 

vida e o contexto social. Devido a essa riqueza criativa da arte, o tópico seguinte concilia os 

ensinamentos de Aristóteles relacionado à Poiese e à ciência, um estudo da arte sob o ponto 

de vista da criação do novo e antecipando inovações científicas.   
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2.3 Poiese: O cinema e a arte criando a realidade e antecipando a ciência 

 

 

Nesse momento, destaca-se que a arte não se restringe apenas à imitação 

(representação) da realidade, podendo criar e reconstruir a realidade. A arte pode até mesmo 

contrariar a realidade em função do aspecto ficcional, criar novas realidades e fantasias e até 

mesmo antecipar invenções, acontecimentos, usos e costumes. As artes podem contribuir para 

o conhecimento científico, antecipando e criando elementos novos. Pelo estudo da Poética de 

Aristóteles, constata-se que a arte (inclua-se o cinema) contém duas variantes: a Mimese e a 

Poiese. A Mimese (imitação da realidade) foi tratada no tópico anterior. Agora o estudo foca-

se na arte criando algo novo, não apenas como cópia da vida, mas sim como forma de 

construir e reconstruir a realidade social, porém não qualquer realidade social, mas que 

realidade seria essa? Trata-se da realidade social e também da realidade científica. O estudo 

investiga a Poiese (criação de algo novo) dentro de um contexto social, científico e de 

inovações tecnológicas. Antes de adentrarmos na questão da criação do novo, frisa-se que, na 

Poética de Aristóteles Mimese e Poiese caminham sempre juntas, ou seja, ao mesmo tempo 

em que imita (representa) também se cria algo novo.  

Para introduzirmos a arte como criação do novo e das antecipações cientificas, é 

interessante a menção da relação entre arte e ciência no aspecto da intuição. A ciência assim 

como a arte se constitui de processos intuitivos. Ostrower (2004) traz apontamentos sobre 

essa semelhança existente entre arte e ciência, tratando dos aspectos não verbais, aspectos de 

configurações, aspectos de formas, e que às vezes os cientistas não sabem explicar suas 

descobertas de forma verbal em função de se relacionar a um processo intuitivo não verbal. 

Nessa vertente, conclui a professora que: “[...] as ciências e as artes se unem, pois os 

caminhos de descoberta e criação – intuitivos sempre – são essencialmente caminhos de 

ordenação de formas.” (OSTRROWER, 2004, p. 45). Observa-se, então, que a arte é uma 

forma de unir ciência e arte, pois ambas contém processos intuitivos.  Quando se trabalha com 

arte, instiga-se o desenvolvimento desse tipo de processo na pessoa o qual por via reflexa 

pode contribuir na evolução científica. 

A possibilidade criativa da arte pode relacionar diretamente a construção do 

conhecimento. Apenas como exemplo de como a arte se integra como elemento criativo no 

processo de ensino-aprendizagem cita-se, a abordagem da poesia no Grupo Gelo, um conjunto 

de 13 crianças em idade entre quatro a seis anos de uma instituição infantil chamada Casa 
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Monte Alegre do Rio de Janeiro, contada por Guedes et al (2008, p. 141). Relataram que as 

crianças em geral possuíam comportamentos massificados e padronizados, desejavam ter os 

mesmos brinquedos e se expressavam de forma semelhante. Um dos focos de trabalhar com a 

poesia era no sentido de que essa padronização do grupo fosse quebrada respeitando mais 

uma expressão singular e individual.  

O resultado dos trabalhos foi muito produtivo com momentos em que o grupo 

elaborou seus próprios poemas inspirados nas poesias que foram apresentadas. Além dos 

textos os poemas instigarem a produção de desenhos, dança, etc. Em suma, as poesias 

serviram para a produção da arte, ou seja, pegou-se uma “arte pronta” e dela se fez com que 

se “produzisse arte”. E foi-se mais além ainda, utilizaram pinturas feitas pelas crianças para 

coletivamente criarem poesias, através da pintura criaram poesias. Antes de trabalhar com a 

poesia o grupo era “padronizado” e depois “[...] com significativos conhecimentos sobre 

poesias, os desenhos por elas inspirados foram surgindo com irreverência, diferença e 

singularidade.” (GUEDES et al, 2008, p.141).  

Apesar do presente trabalho estar centrado no Ensino de nível Superior, a arte é eficaz 

e prazerosa para todos os níveis de ensino, pois a diferença da aplicação da arte como recurso 

pedagógico para os diferentes níveis de ensino é apenas o nível de aprofundamento do 

conteúdo, mas não a função didática. Dentro dessa ótica, os apontamentos referentes ao 

trabalhos com crianças são pertinentes para o estudo da eficácia das artes como ferramenta 

didática para o Ensino de nível Superior.  

Voltando ao exemplo da Casa Monte Alegre, visualizou-se que ao trabalhar com a 

poesia as crianças passaram a ser mais autônomas e ativas ao entrarem em contato com a arte 

(poesia) e produzirem sua própria arte. Essa preocupação do sujeito ser ativo e atuar no meio 

em que vive era a mesma de Freire (1996) em sua Pedagogia da Autonomia, onde destacou a 

importância de se visualizar que as pessoas estão sempre interagindo com o meio, não apenas 

como um elemento adaptado ao meio, mas sim sujeitos inseridos e atuantes.  Na concepção de 

Paulo Freire “[...] o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e 

não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 1996, p. 59). Dessa 

forma, todos somos sujeitos ativos e autônomos, sendo que com a arte podemos resgatar essa 

autonomia, às vezes perdida.  

Apenas como exemplo da arte imitando e recriando a realidade, cita-se uma vivência 

de produção artística enriquecedora, que ocorreu no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), Unidade de Marília, no curso Técnico Ator, módulo Teatro brasileiro, 
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ministrado pela professora Paula Bittencourt. A sala foi dividida em duplas para a 

apresentação de trabalhos relacionados a peças de teatro e autores brasileiros. Cada uma 

(dupla) se apresentaria de forma independente, ou seja, não havia uma modelo para se 

apresentar. Uma das equipes trabalhou com a peça Deus lhe pague de Joracy Camargo. A 

apresentação era livre, mas deveria abranger a peça e o autor em questão.  No dia, os 

atores/alunos construíram uma performance teatral representada por um programa de rádio. 

Construíram esse programa de rádio através de pesquisas históricas e culturais da década de 

1930
16

. Usaram gravações de comerciais de produtos e empresas, colocavam trechos de 

músicas, noticiavam acontecimentos políticos e econômicos, tudo daquele período histórico e, 

em determinado momento, inseriram uma publicidade da peça Deus lhe pague dentro do 

programa, assim acabaram falando da peça e do autor dentro dessa rádio fictícia e 

intercalaram com aspectos sociais.  

Nesse exemplo houve, imitação da realidade daquele período histórico desencadeada 

por uma obra artística (o texto da peça de teatro Deus lhe pague). Dessa forma observa-se a 

junção entre Mimese e Poiese, ao mesmo tempo em que se resgatou a realidade social, houve 

criação de algo novo, pois a rádio fictícia veio trazer elementos novos, um novo olhar, 

elementos inéditos àquilo que estava sendo “imitado” (representado). O resultado foi 

relevante, pois além do aprendizado propriamente dito a apresentação foi muito agradável de 

assistir.  

A arte e o cinema, ao trazerem intrínseca a criação do novo, do fictício, podem, ainda, 

antecipar fenômenos científicos. Ao longo da história da humanidade não foi raro a 

ocorrência de obras artísticas influenciando o conhecimento científico e tecnológico.  

Evidente que a sociedade e o contexto social podem influenciar e alimentar os artistas, 

tendo, dessa forma, uma via de mão dupla, onde a arte influencia a vida, e a vida a arte, 

entretanto, apresenta-se aqui como objeto de estudo fatos concretos de criações artísticas 

antecipando acontecimentos tecnológicos e científicos. 

Partimos agora para o cinema. Embora haja controvérsias, oficialmente, os inventores 

do cinema são os irmãos Lumière no ano de 1895, conforme já informado na introdução, e 

seus primeiros filmes eram apenas registros de cenas do cotidiano, eram bem curtos, contando 

com menos de um minuto de duração e filmados em um único plano. Não se contavam 

histórias como se conhece o cinema atual, ou seja, não havia uma narrativa complexa e 

                                                 
16

 Deus lhe pague foi apresentada pela primeira vez, no Teatro Boa Vista, em São Paulo, em 30 de dezembro de 

1932, pela Cia. Procópio Ferreira. 
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elaborada. A linguagem cinematográfica ainda era precária e começava a engatinhar. Apesar 

dos irmãos Lumière serem os pais do cinematógrafo, eles não acreditavam muito no sucesso e 

futuro da geringonça. Já Georges Méliès enxergava futuro no aparelho e acabou comprando 

um cinematógrafo. Méliès era um mágico e então aprimorou os filmes com a utilização de 

atores, figurinos, cenários, dando um toque especial através de suas vivências artísticas, 

acarretando na criação da primeira ficção científica do cinema no ano de 1902, Viagem à Lua, 

com treze minutos de duração, o qual foi inspirado nos livros Da Terra à Lua (1865) de Julio 

Verne e Os Primeiros Homens da Lua (1901) de H.G. Wells. 

 

 
Figura 9 – Imagem de Viagem à Lua (1902). 

 

Esse filme acaba mostrando a visão fantasiosa que a humanidade tinha a respeito da 

Lua no início do século XX. A história é focada num grupo de astrônomos que viajam até a 

Lua após serem lançados por uma espécie de canhão gigante. Ao chegarem ao destino, são 

capturados por seres extraterrestres que habitam o satélite, contudo conseguem escapar e 

retornam salvos à Terra. Meliès é considerado o precursor dos efeitos especiais e suas 

criações contribuíram para a evolução técnica e artística do cinema mundial. É relevante a 

menção desse filme porque ele antecipou um acontecimento histórico e científico, a ida do 

homem ao espaço e a Lua. Dessa forma, o cinema em seus tempos primitivos, já surgiu 

antecipando fatos importantes da humanidade. 

Nosso estudo verifica que a arte imita (Mimese) e cria a vida (Poiese), porém, cabe 

aqui mais uma reflexão a respeito desse entrecruzamento entre Mimese, Poiese e Realidade. 

Embora estejamos tratando de imitação da realidade relacionada à concepção aristotélica, não 

se deixa de considerar que a vida também imita a arte, ou seja, não se pode colocar a arte em 
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nível de hierarquia superior ao do contexto social como um todo, onde outras formas de 

expressão também contribuem para a construção da realidade. Os meios de comunicação de 

massa, como por exemplo, o cinema, objeto do presente estudo, estão diretamente 

relacionados com a cultura de massa, ao imaginário social, à cultura popular e à diversidade 

cultural. Sendo assim, há uma troca de experiências para a construção da realidade mediada 

através da cultura como um todo. E não podemos desconsiderar ainda, com base na teoria da 

complexidade de Edgar Morin, que a realidade social é transdisciplinar e sistêmica, onde tudo 

está em constante conexão. É essa realidade complexa que será levada para dentro da sala de 

aula. Por essa razão, para a compreensão da realidade, é preciso o conhecimento da cultura e 

da diversidade cultural. Dessa forma, o próximo capítulo apresenta o estudo do cinema como 

fonte de cultura relacionada ao contexto pedagógico e à humanização do ensino. 
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CAPÍTULO 3. FONTE DE CULTURA, CONDIÇÃO HUMANA E HUMANIZAÇÃO: 

O CINEMA 

 

 

No capítulo dois estudou-se o cinema como forma de prazer/dor
17

, de imitação e 

criação da realidade e que importância tem para a educação superior esses fatores.  Entretanto, 

para o conhecimento da realidade social e para tornar o ser humano hábil em enxergar a 

realidade transdisciplinar e sistêmica, é fundamental o conhecimento da cultura e da 

diversidade cultural. Dessa forma, o presente capítulo tem como objetivo estudar a existência 

da diversidade cultural no cinema e a importância dessa diversidade para o Ensino Superior. 

A investigação abordará que o conhecimento da diversidade cultural está diretamente 

relacionado com um ensino humanizador. Segundo Morin (2006) e Freire (2011), o ensino 

não pode se pautar exclusivamente em conhecimentos técnicos, mas também no 

conhecimento cultural e da condição humana. O conhecimento técnico também é importante, 

porém, um Ensino Superior humanitário aborda outros aspectos além de características 

tecnicistas.  

Esse capítulo estuda o cinema relacionado à existência de cultura, da condição humana 

e da humanização. Embora a dissertação concentre mais sua pesquisa relacionada a cursos das 

ciências humanas e sociais, é inegável que esses elementos (cultura, condição humana e 

humanização) são importantes para todos os cursos superiores de todas as áreas do 

conhecimento. A condição humana reflete diretamente em como o homem se encontra 

inserido no contexto social e planetário, ou seja, em que condições estamos situados no 

universo e como interagimos com os outros seres e o meio ambiente. Entender mais a respeito 

da cultura e da condição humana permite desembocarmos na humanização do Ensino. 

Cultura, condição humana e humanização são inerentes a todos os seres humanos de todas as 

classes sociais e de todos os ramos do conhecimento. O cinema contém fontes abundantes de 

cultura da humanidade como se verá adiante.  Dessa forma, a utilização do cinema dentro do 

Ensino Superior é positiva e vai ao encontro a realização de um ensino que respeita valores 

como solidariedade, dignidade e humanização.  

Aspectos relacionados aos conteúdos de cada curso superior também são encontrados 

nos filmes, entretanto, o capítulo investiga se existe diversidade cultural no cinema bem como 

                                                 
17

 A catarse aristotélica não se restringe apenas aos aspectos de prazer e dor. Essas duas formas destacadas na 

dissertação são exemplificativas e foram escolhidas para demonstrarem duas sensações antagônicas: prazer e 

dor. (ARISTÓTELES, 2007).  
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a importância dela (diversidade cultural) para a qualidade do Ensino Superior sob o ponto de 

vista da humanização. 

 

 

3.1 O cinema como fonte de cultura 

 

 

O trabalho se desenvolve compartilhando o entendimento de Edgar Morin de que ela 

(cultura) está em tudo e em todos. O pensador apresenta essa avalanche cultural em que todos 

se inserem ao escrever que: 

 

O ser humano nos é levado em sua complexidade: ser, ao mesmo tempo, 

totalmente biológico e totalmente cultural. O cérebro, por meio do qual 

pensamos, a boca, pela qual falamos, a mão, com a qual escrevemos, são 

órgãos totalmente biológicos e, ao mesmo tempo, totalmente culturais. O que 

há de mais biológico – é, também, o que há de mais impregnado de cultura. 

Nossas atividades biológicas mais elementares – comer, beber, defecar – 

estão estreitamente ligadas a normas, proibições, valores, símbolos, mitos, 

ritos, ou seja, ao que já de mais especificamente cultural; nossas atividades 

mais culturais – falar, cantar, dançar, amar, meditar – põem em movimento 

nossos corpos, nossos órgãos; portanto, o cérebro. (MORIN, 2010, p.40). 

 

É dentro dessa perspectiva apresentada por Morin, a respeito de como o ser humano se 

compõe de elementos culturais em diálogo com a natureza biológica humana, que nossa 

investigação centraliza o estudo. Ponto considerável é que os filmes são constituídos desses 

elementos de cultura, permitindo ao sujeito aprender mais sobre sua própria cultura, a cultura 

de outras pessoas/ambientes, as culturas antepassadas. Em suma, por meio do cinema 

conhecemos mais a respeito da diversidade cultural, sendo que, saber a respeito dessa 

diversidade é imprescindível para a qualidade e humanização do ensino. Duarte (2009, p. 18) 

comenta que “[...] determinadas experiências culturais, associadas a uma certa maneira de ver 

filmes, acabam interagindo na produção de saberes, identidades, crenças e visões de mundo 

de um grande contingente de atores sociais.”  

Fala-se muito em globalização e culturas globais, entretanto, não se pode esquecer que 

culturas globais são formadas pela somatória das culturas locais, ou seja, não existe cultura 

global sem se pensar em cultura local, assim como para se compreender a cultura global se faz 

necessário entender as culturas locais. É nessa concepção que Santos (1998, p. 33) explana 

quando afirma que: 
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É preciso estar atento às mediações das culturas locais em tempo de 

globalização. São elas que desenham os contornos da nova cidadania, a que 

emerge dos espaços da glocalização
18

, das relações do geral (global) com o 

particular (local). 

 

Devido à vasta variedade de aspectos culturais envolvidos no contexto social - sendo 

todos os aspectos importantes e coexistentes - esse capítulo aborda a riqueza/diversidade 

cultural contida no cinema sob diferentes pontos de vista (local, global, etc.).  

Saber mais a respeito da cultura não é exclusividade de um ramo da ciência em 

detrimento de outro. A compreensão da diversidade cultural é importante para todos os cursos 

de nível superior. A cultura é responsável pela mediação do processo de comunicação. Dessa 

forma, quando conhecemos mais sobre a diversidade cultural, tornamos o processo de 

comunicação mais possível e inteligível.  

É através dela (cultura) que o indivíduo conhece mais a si próprio bem como seu 

semelhante, conhecimentos que permitem mais respeito ao próximo, o surgimento da 

solidariedade, a compreensão da realidade humana e principalmente a humanização. Em 1999 

a UNESCO pediu para Edgar Morin que fizesse algumas reflexões a respeito da educação no 

novo milênio. Seus pensamentos resultaram no livro Os sete saberes necessários à educação 

do futuro. Uma das idéias abordadas nessa obra refere-se à condição humana como 

conhecimento necessário para a educação, no sentido de que é preciso compreender como o 

homem está inserido no contexto social; como está situado no universo; como interage com o 

outro; e como vive a cultura. Para o autor é preciso o conhecimento da diversidade cultural e 

integrar (na educação do futuro) “[...] a contribuição inestimável das humanidades, não 

somente a filosofia e a história, mas também a literatura, a poesia, as artes [...]” (MORIN, 

2006, p. 48). Nessa mesma linha de raciocínio no livro A cabeça bem-feita Morin declara que 

“[...] em toda grande obra, de literatura, de cinema, de poesia, de música, de pintura, de 

escultura, há um pensamento profundo sobre a condição humana” (MORIN, 2010, p.45). Para 

Edgar Morin, a arte (e o cinema) dentro do cenário escolar se insere como essencial, 

auxiliando no processo de conhecimento da diversidade cultural e da condição humana.  

                                                 
18

 Glocalização é um termo dado pelo professor e sociólogo inglês Roland Robertson, da Universidade de 

Pittsburg (EUA) numa conferência do Seminário sobre Pluralismo cultural, Identidade e Globalização, realizada 

no Rio de Janeiro em 1996. Essa expressão – Glocalização - foi utilizada para explicar aquilo que Bertson 

denomina de uma mistura de globalização com características locais. 
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Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido trata sobre a necessidade do indivíduo 

conhecer mais a si próprio como aspecto de uma educação libertadora e humanitária, como se 

percebe de suas palavras: 

 
[...] os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si 

mesmos como problema. Descobrem que sabem  pouco de si, de seu “posto 

no cosmos”, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento 

do seu pouco saber de si uma das razões dessa procura. Ao se instalarem na 

quase, senão trágica descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problemas 

a eles mesmos. Indagam. Respondem, e suas respostas os levam a novas 

perguntas. (FREIRE, 2011, p. 39).  

 

Na obra citada, quando o autor abordou a relevância das pessoas conhecerem mais a si 

próprios, destacou a humanização do ensino como ponto central de discussão. Paulo Freire já 

se preocupava com essa temática desde a década de 1960, tema central para o momento 

histórico-pedagógico que lutava contra o tecnicismo e que ainda serve de reflexão pertinente 

para a sociedade contemporânea. Paulo Freire não era contra o conhecimento técnico, visão 

esta que se encontra em suas próprias palavras: “[...] a formação técnico-científica não é 

antagônica à formação humanista dos homens”. (FREIRE, 2011, p. 214). Entende o pedagogo 

que ciência e tecnologia estejam a serviço da humanização. Dessa forma, técnica também é 

importante, mas juntamente com outros ensinamentos e tudo com um objetivo primordial, a 

humanização do ensino. De maneira geral, não há como humanizar o ensino sem que as 

pessoas se conheçam melhor (conheçam e si mesmos e aos seus semelhantes). Uma dessas 

formas (não a única) de se conhecerem mais é através do cinema.  

A arte não é o único recurso capaz de humanizar o ensino, entretanto é essencial. O 

professor deve, então, conhecer diversas possibilidades de como ensinar para, em conjunto e 

no diálogo com os alunos aplicar à realidade de cada ambiente. O cinema seria um recurso 

para auxiliar nessa construção conjunta. É inegável o complexo de fatores culturais que 

contém um filme.  

Não entrando em debate de qualidade artística, se determinado filme é bom ou ruim, 

ou mesmo, verificando conforme Duarte (2009, p. 25), que grande parte da produção 

cinematográfica do século XX foi dominada pelo estilo norte-americano, um cinema chamado 

de indústria, com produções que foram construídas seguindo um padrão narrativo de fácil 

compreensão, uma linha mais homogênea e linear, ainda assim é possível afirmar a riqueza 

cultural contida em qualquer obra fílmica. Contando ainda que boa parte da produção norte-

americana se pautou pela existência de estereótipos, de arquétipos, de mitos, de modelos, de 
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heróis, de clichês, de narrativas lineares, sendo ainda, influenciando por elementos 

melodramáticos, e que esse mesmo cinema foi exportado para todo o mundo, bem como, 

influenciou boa parte da produção cinematográfica mundial por longo período (e que ainda 

influencia alguns segmentos). Mesmo reconhecendo essa “homogeneidade” em parte da obra 

cinematográfica mundial, é possível a aceitação da inesgotável fonte de cultura dentro do 

cinema mundial.   

Conforme os registros de Martín-Barbero (2001), o  cinema foi importante, por 

exemplo, na América Latina, durante o período que se estendeu de 1930 até 1960, onde se 

instalou por boa parte dos países latino-americanos um sentimento nacionalista e construção 

de uma identidade de Nação. “O cinema, em alguns países, e o rádio, em quase todos, 

proporcionaram aos moradores das regiões e províncias mais diversas uma primeira vivência 

cotidiana de Nação” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 242). O cinema nessa fase nacionalista 

contém toda identidade simbólica de boa parte dos países, principalmente do México e da 

Argentina. As pessoas iam ao cinema para aprender, para se educar, adquirir costumes e se 

ver na tela. Em suma, “[...] as pessoas vão ao cinema para se ver, numa sequência de imagens 

que mais do que argumentos lhes entrega gestos, rostos, modos de falar e caminhar, 

paisagens, cores” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 244).  Ressaltando ainda que “[...] na 

cultura, o populismo se converte em nacionalismo e encontra no cinema, especialmente no 

mexicano e no argentino, seu melhor meio de expressão e difusão” (MARTÍN-BARBERO, 

2001, p. 279). O cinema, não é importante somente para a sociedade que vivia na época, mas 

também para os estudiosos e pesquisadores contemporâneos que através dos filmes, têm a 

chance de conhecer como era a América Latina nacionalista e populista do começo do século 

XX, encontrando muitas informações daquele período. Enfim, nos filmes daquele período está 

parte da história cultural dos povos latino-americanos.  

Atualmente o cinema já não se consubstancia mais de forma “homogênea”, mas sim 

contando com pluralidade de gêneros
19

 e estilos, de diferenças culturais e da abordagem do 

pluralismo cultural, não mais seguindo padrões lineares de narrativas e apelos 

melodramáticos. Muitas vezes o cinema é criticado por ser constituído em parte de sua 

                                                 
19

 Marcos Napolitano em sua obra “Como utilizar o cinema em sala de aula” (2009), apresenta quatro gêneros 

ficcionais principais/matrizes: Drama, Comédia, Aventura e Suspense. Como subgêneros indica o autor os 

seguintes: Western (bangue-bangue), Ficção Científica, Aventura policial, Drama romântico, Drama existencial, 

Drama psicológico, Drama de guerra, Aventura de guerra, Comédia de costumes, Comédia paródica e Comédia 

romântica. Além da ficção em geral ainda podemos contar com documentários e vídeos pedagógicos.  

É interessante ressaltarmos ainda que, conforme o próprio Marcos Napolitano declara muitas vezes os gêneros 

são utilizados para fins de aplicação no “cinema comercial”.   
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produção por figuras melodramáticas e de possuir artificialidade cultural, não se pode deixar 

de afirmar que o cinema pode ser apropriado e utilizado em sala de aula. Mesmo em se 

tratando de melodrama é possível levá-lo para a educação. Essa relevância também se dá 

devido à riqueza de informações, sociais, políticas e culturais que esse gênero (melodrama) 

possui. Nessa vertente que Martín-Barbero (2001, p. 316) delineia nos seguintes termos: 

 

É como se tivesse nele o modo de expressão mais aberto ao modo de viver e 

sentir da nossa gente. Por isso, para além de tantas críticas e leituras 

ideológicas, e também das modas e dos revivals para intelectuais, o 

melodrama continua a constituir um terreno precioso para o estudo da não 

contemporaneidade e das mestiçagens de que estamos feitos. Como nas 

praças de mercado, no melodrama está tudo misturado, as estruturas sociais 

com as do sentimento, as muito do que somos – machistas, fatalistas, 

supersticiosos -  e do que sonhamos ser, o roubo da identidade, a nostalgia e 

a raiva. Em forma de tango ou novela, de cinema mexicano ou reportagem 

policial, o melodrama explora nestas terras um profundo filão de nosso 

imaginário coletivo, e não existe acesso à memória histórica nem projeção 

possível sobre o futuro que não passe pelo imaginário. De que filão se trata? 

Daquele em que se faz visível a matriz cultural que alimenta o 

reconhecimento popular na cultura de massa. 

 

Críticas à parte, a indústria cinematográfica evoluiu. Atualmente o mundo inteiro cria 

filmes dos mais variados gêneros e estilos, esse cinema mais “padronizado” e melodramático 

ainda existe, mas não é a única forma de expressão. 

Outra faceta das artes é que elas representam a cultura e a história dos povos. O 

indivíduo também tem a possibilidade de conhecer outras culturas com as quais não tem 

contato direto, tanto em função da região/espaço ou até mesmo culturas antepassadas. 

Ostrower (2004) tece alguns comentários no sentido de que as artes “[...] contêm significados 

psicológicos, sociológicos, históricos, filosóficos, sociais, às vezes políticos [...]”, essa 

variedade de significados são capazes de gerar reflexão, pois permite observar que cada 

indivíduo traz diferentes contribuições, sendo que todas (contribuições) são importantes e não 

possuem níveis de hierarquia, ou seja, não se pode dizer que alguém sabe mais que o outro e 

vice-versa, havendo sim um ponto de equilíbrio, onde todos refletem a respeito do tema 

proposto em sala de aula. Nesse mesmo sentido reside a lição de Fantin (2008), quando 

declara que além da arte ser um diferencial da atividade social, passa a ser vista com uma 

maneira de praticar a própria cultura buscando a identidade simbólica de um povo ou uma 

classe social.  

É ainda, de vital necessidade apresentar aqui alguns exemplos de filmes que permitem 

conhecer/reconhecer/aprender a respeito de aspectos culturais da humanidade. Não se tem 
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como pretensão esgotar o assunto, ou mesmo classificar tais exemplos como exemplos 

melhores ou mais importantes que outros títulos aqui não mencionados, mas sim, apenas 

exemplificar como o cinema vivencia a cultura. 

Um exemplo de filme em que se visualiza o encontro de duas culturas é o título Nome 

de Família (The Namesake, Mira Nair, EUA/ÍNDIA, 2006), baseado no livro de Jhumpa 

Lahiri. A trama gira em torno do personagem Gogol Ganguli. Seus pais (Ashoke e Ashima) 

vão morar nos Estados Unidos, onde então ele (Gogol) nasce. O jovem Gogol entra em 

conflito com suas raízes indianas e sua nova vida de nascido nos EUA. Esse choque cultural 

vai tecendo a busca de identidade da personagem. Tanto Gogol como seus pais (que se 

casaram de forma arranjada em respeito aos costumes da Índia) precisam encontrar um 

equilíbrio entre as tradições indianas e os novos hábitos americanos para que possam conviver 

e se adaptar à nova vida em Nova Iorque. Através do filme, é possível conhecer mais a 

respeito das duas culturas, bem como enxergar uma espécie de hibridismo cultural que surge 

do encontro dessas culturas.  

Há uma grande quantidade de obras que podem ser citadas como verdadeiras fontes de 

cultura, capazes de fornecer subsídios e ajudar na compreensão da cultura. Outro filme que 

contém riquíssimas informações culturais do Brasil é Guerra de Canudos de Sérgio Rezende, 

lançado no ano de 1997. Os protagonistas são José Wilker (Antônio Conselheiro), Paulo Betti 

(Zé Lucena), Marieta Severo (Penha) e Cláudia Abreu (Luísa). Citelli (1998, p. 85) mostra a 

força cultural que existe no filme ao declarar que: 

 

[...], é interessante ver uma questão como Canudos, fundamental para se 

pensar a cultura brasileira, posta em trabalho fílmico de largo fôlego. 

Conquanto o tema tenha sido proposto em obras clássicas como Deus e o 

Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que também elabora a figura do 

seu Antônio Conselheiro, abre-se espaço para outras releituras do evento 

canudense. Afinal, enigmas, sugestões e problemas não faltam quando se 

mira a câmara na direção do sertão e dos sertanejos que viveram a epopéia 

de Canudos.  

 

O filme Guerra de Canudos aborda a polêmica e complexa realidade de Canudos no 

ano de 1897. Apesar do filme sofrer críticas relacionados à abordagem narrativa de um 

triângulo amoroso vivido em campo de Batalha
20

, não se deixa de enaltecer que essa 

construção fílmica é de elevada importância dentro do cenário cinematográfico brasileiro, 

além de ser capaz de gerar reflexão a respeito da história e da cultura nacional. Esses dois 

                                                 
20

 O filme narra um triângulo amoroso entre Luísa (Cláudia Abreu), o soldado Arimatéia (Tuca Andrada) e o 

tenente Luís Gama (Selton Mello).  
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exemplos foram apresentados para demonstrar como o cinema pode abordar a cultura. Como 

já dito, as obras em questão servem apenas como exemplos dentro do vasto universo 

cinematográfico.  

Não é exagero para a reflexão do estudo cultural do cinema compartilharmos do 

pensamento de Leite (2008, p. 34) a respeito da possibilidade de ressignificação da arte ao 

dizer que: 

 

Produções artístico-culturais são janelas aberta de diálogo com o público 

contemplador – mais do que isso, são registros singulares de experiências 

estéticas únicas que serão ressignificadas permanentemente quando 

colocadas em debate [...]   

 

 Sendo a arte uma produção artístico-cultural, podemos dizer que ela (arte) possui 

muitas facetas, e se colocada em debate, ainda pode ser ressignificada, permitindo, então, 

alcançar novas formas de vivência e experiência humanas. Observa-se que a arte vai além do 

conhecimento em si, transitando por diversas possibilidades de significações, contribuindo, 

dessa maneira, amplamente para a qualidade do ensino.  

 

 

3.2 Da condição humana  

 

 

A Educação não se faz apenas de conhecimentos técnicos e científicos. Um ensino que 

respeite o ser humano, suas emoções e que torne as relações sociais humanas e solidárias 

entre seus participantes insere dentro de seu contexto conhecimentos artísticos. A arte tem a 

possibilidade de ensinar ao indivíduo sobre sua condição humana. Questões importantes tais 

como: De onde viemos?; O que estamos fazendo na Terra?, Para onde vamos? Perguntas 

como essas nem chegaram perto de serem respondidas pelo conhecimento científico. Durante 

muitos e muitos anos a Educação tem “formado” especialistas, técnico-profissionais 

desprovidos de humanidade, sem a mínima consciência dos porquês estão inseridos dentro do 

contexto social (sem generalizar, mas é fato que o mercado de trabalho não se encontra num 

grau razoável de humanidade e solidariedade), sem a compreensão de sua condição humana e 

de como se interage com o ambiente e seus semelhantes. A arte (leia-se também cinema) foi 

um tanto desvalorizada dentro do ambiente acadêmico como forma de conhecimento 

científico durante séculos. É inegável que através dela há ciência e também informações da 
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condição humana. Não se desprezam a ciência e os avanços que o conhecimento científico 

realizou na sociedade, porém, a arte é tão importante quanto ele (conhecimento científico). A 

respeito dessa relevância, Morin (2010, p. 43 e 44) relata que:  

 

A longa tradição dos ensaios – própria de nossa cultura, desde Erasmo, 

Maquiavel, Montaigne, La Bruyèere, La Rochefoucauld, Diderot e até 

Camus e Bataille – constitui uma farta contribuição reflexiva sobre a 

condição humana. Mas também o romance o cinema oferecem-nos o que é 

invisível nas ciências humanas; estas ocultam ou dissolvem os caracteres 

existenciais, subjetivos, afetivos do ser humano, que vive suas paixões, seus 

amores, seus ódios, seus envolvimentos, seus delírios, suas felicidades, suas 

infelicidades, com boa e má sorte, enganos, traições, imprevistos, destino, 

fatalidade [...]  

 

A compressão da diversidade cultural e da condição humana se faz tão necessária e 

imprescindível para a melhoria da qualidade do ensino e consequentemente a melhoria da 

qualidade de vida e das relações sociais/humanas. Pensar em educação é pensar em 

diversidade cultural. Será que através do cinema é possível conhecer sobre a diversidade 

cultural e da condição humana? A resposta muito se aproxima de uma afirmativa afinal “[...] 

muito da percepção que temos da história da humanidade talvez esteja irremediavelmente 

marcada pelo contato que temos/tivemos com as imagens cinematográficas” (DUARTE, 

2009, p. 17).   

Por muito tempo, as instituições de Ensino Superior se preocuparam (e ainda se 

preocupam) em “formar” técnicos/experts/especialistas/superespecialistas munidos apenas de 

conhecimentos técnicos, saberes que são importantes, porém, são ensinados sem se levar em 

consideração o contexto social, as matrizes culturais e a realidade humana. O conhecimento 

técnico isoladamente não é capaz de humanizar os participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

3.3 A cultura como mediadora do processo de comunicação, educação e humanização 

 

 

A cultura como um todo é mediadora do processo de comunicação. O conjunto de 

símbolos e signos, a constituição dos códigos e conteúdos das mensagens se perfazem de 

matrizes culturais. Esse pensamento foi o alerta de Martín-Barbero (2001, p. 270), quando 

tratou da necessidade dos debates teóricos e metodológicos se dirigirem para uma direção que 

vai dos meios até as mediações (mediações que se perfazem de elementos culturais), ao 

declarar que:  

 

Assim, o eixo do debate deve se deslocar dos meios para as mediações, isto 

é, para as articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, 

para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais. 

 

Para a compreensão dos processos de comunicação ou até mesmo para que os 

indivíduos interajam (se compreendendo) uns com os outros, não há como desconsiderar a 

cultura como mediadora. O cinema por conter forte carga cultural em suas obras também pode 

ser utilizado (ou visto) como mediador desse procedimento. Apesar de se tratar de um meio 

de comunicação de massa, pode sim ser visto como mediador na medida em que se constitui 

de conteúdos e realidades culturais, não ficando restrito apenas à questão do meio em si, mas 

se articulando com a cultura da humanidade. Evidente que o cinema é apenas uma “ponta do 

iceberg”, pois a mediação se realiza através das mais variadas formas. Duarte (2009, p. 44) 

tece algumas considerações sobre o cinema como prática cultural e da forma como o cinema 

realiza a mediação da informação através da cultura ao declarar que: 

 

O significado cultural de um filme (ou de um conjunto deles) é sempre 

constituído no contexto em que ele é visto e/ou produzido. Filmes não são 

eventos culturais autônomos, é sempre a partir dos mitos, crenças, valores e 

práticas sociais das diferentes culturas que narrativas orais, escritas ou áudio-

visuais ganham sentido. Mesmo aquelas cuja linguagem ou estrutura de 

significação escapam aos padrões convencionais ou que retratam hábitos e 

práticas distintos daqueles com os quais estamos familiarizados podem ser 

bem-assimilados e compreendidos por nós, pois, nosso entendimento é 

permanentemente mediado por normas e valores da nossa cultura e pela 

experiência que temos com outras formas de narrativa. 
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Retomando o período (1930-1960), já citado, em que grande parte da América Latina 

se fez nacionalista, Martín-Barbero (2001, p. 244), mostra como o cinema foi mediador na 

construção da identidade nacional, ao declarar que: 

 

O cinema medeia vital e socialmente na constituição dessa nova experiência 

cultural, que é a experiência popular urbana: será ele sua primeira 

“linguagem”. Para além de seu conteúdo reacionário e do esquematismo de 

sua forma, o cinema vai ligar-se à fome das massas por se fazerem visíveis 

socialmente.  

 

Para Martín-Barbero, a cultura é responsável pela mediação do processo de 

comunicação, o que de fato é uma verdade. O conhecimento da diversidade cultural faz com 

que as pessoas possam se compreender mais. Para que haja humanização, é preciso 

comunicação e, para haver comunicação, é preciso conhecimento da cultura. Dessa maneira, 

não há como não se falar em humanização do ensino sem se falar em comunicação e cultura. 

Devido à importância desses fatores é que o cinema (não isoladamente, nem mesmo com uma 

missão de salvador do ensino, mas sim em conjunto com outras práticas da instituição de 

ensino), como fonte de cultura, se faz tão bem-vindo no cenário educacional.  

Não podemos deixar de considerar que todos os capítulos e tópicos dessa pesquisa se 

inter-relacionam. Ou seja, a arte e o cinema, ao mesmo tempo em que ensinam com prazer, 

imitam a realidade, criam a realidade, antecipam a ciência, apresentam a cultura dos povos, 

mediam o processo de comunicação e humanizam. Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, 

em momento de críticas a educação “bancária”, 
21

 apresenta a relação entre professor-aluno 

mediada pela realidade através da comunicação. Declarando que o educador bancário “não 

pode perceber que somente na comunicação tem sentido a vida humana. Que o pensar do 

educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, 

mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação (FREIRE, 2011, p. 89). 

Repare que aqui estão sendo abordadas algumas variáveis do processo de ensino-

aprendizagem, as quais, na visão do educador, são necessárias para uma educação como 

“prática da liberdade” e também humanista. Freire (2011, p. 90) acrescenta ainda que a 

educação se realiza “[...] na e pela comunicação, em torno, repitamos, de uma realidade.” 

(Ibid, p. 90). Aqui podemos revisitar o capítulo segundo da presente pesquisa, onde se 

                                                 
21

 Paulo Freire entende por educação bancária uma educação que é autoritária, que foge do diálogo com o aluno. 

Uma educação na qual se busca “depositar” o conteúdo dentro da cabeça do aluno, tendo como figura central a 

pessoa do educador e sua narrativa. Defende o educador como forma de refutar essa postura por meio de um 

ensino em busca da liberdade, transformação, visando de forma geral uma prática pedagógica democrática, onde 

então, o professor fala com o aluno e não para o aluno.  
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estudou o cinema e a arte como imitação da realidade. Trazer a realidade e a cultura para 

dentro da sala de aula, como já dito, melhora a qualidade do processo de comunicação e 

consequentemente humaniza. 

De fato, o cinema sozinho, se for inserido no Ensino Superior sem propósitos e 

contextualização, não irá contribuir efetivamente para a aprendizagem. Bem como se for 

aplicado num ensino autoritário e antidemocrático onde não se busque o diálogo e a visão 

crítica do aluno também não irá surtir efeitos positivos. Durante a história, tivemos momentos 

de utilização da arte e do cinema como propostas pedagógicas dominadoras. Por exemplo, na 

colonização do Brasil, os jesuítas utilizavam o teatro como forma de tentar manipular e 

catequizar a população brasileira. Em meados do século XX, o Brasil viveu um período 

extremamente tecnicista, no qual eram utilizados filmes e vídeos com o objetivo de fortalecer 

a ideologia de mercado daquele momento histórico, e se buscava o lucro a todo custo sem se 

preocupar com questões humanitárias. Por essa razão, a presente pesquisa vem constatando, 

com base na pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo adiante, que o cinema ou arte por si 

só não são eficientes no cenário acadêmico, mas que sejam (cinema e arte) introduzidos numa 

proposta de ensino que respeite o aluno como sujeito ativo, que instigue a reflexão, que 

problematize o conhecimento, que busque a criticidade e que humanize. 
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CAPÍTULO 04 – QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS PROFESSORES DA 

UNIMAR DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, ARQUITETURA, DIREITO, 

JORNALISMO, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, PUBLICIDDE E SERVIÇO SOCIAL  

 

 

 

A presente pesquisa de campo tem como fundamento os ensinamentos de Machado, 

Maia e Labegalini (2007), ao destacar que a aplicação de questionário escrito proporciona a 

coleta de dados atualizada sobre o tema investigado, apresentando volume significativo de 

dados em espaço curto de tempo, atinge um vasto número de pessoas simultaneamente, 

respeita o anonimato, além de apresentar custo operacional pequeno.  

A pesquisa de campo envolveu a aplicação de questionário escrito para professores da 

Universidade de Marília dos cursos de Administração, Arquitetura, Direito, Jornalismo, 

Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Serviço Social. Inicialmente foram distribuídos 80 

questionários, os quais foram entregues aos coordenadores dos respectivos cursos que 

repassaram aos professores.  

O fato dos professores pesquisados serem da mesma instituição de ensino, a qual 

possui princípios pedagógicos próprios, a nosso ver não implica em algum comprometimento 

da pesquisa, pois, apesar de serem da mesma instituição, trabalham em cursos diferentes, e às 

vezes até mesmo em mais de uma instituição de Ensino Superior. E mesmo que todos 

trabalhassem na mesma instituição não podemos desconsiderar que os professores são sujeitos 

autônomos e vivem a práxis social de forma variada. Paulo Freire (2010, p. 107) nos ensina 

que “[...] ninguém é sujeito da autonomia de ninguém [...]”, dessa forma, os professores 

dentro de uma atmosfera pedagógica crítica são sujeitos ativos no contexto de ensino-

aprendizagem. Perrenoud (2009), quando trata das competências escolares, nos traz de forma 

exemplificada que professores que trabalham na mesma instituição e até mesmo em 

disciplinas idênticas não serão homogêneos na forma de lecionar, em função de diversos 

fatores sociais. Vejamos o que diz o autor: 
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Conservadores e inovadores, defensores das elites ou democracia: nenhum 

desses “campos” é totalmente homogêneo. Pode-se imaginar dois 

professores com a mesma idade, com a mesma origem social, ministrando a 

mesma disciplina em salas de aulas vizinhas, igualmente engajados na luta 

democrática, em que um pensa, com toda a boa fé, que a liberação do 

homem passa pela cultura mais desinteressada, e o outro, que ela exige 

ferramentas para a luta diária no trabalho e na cidade. Sendo professores de 

francês, um trabalhará com textos clássicos,e o outro, com textos 

publicitários, contratos ou panfletos. Sendo biólogos, um se interessará pela 

origem da vida e das espécies, e o outro tratará da Aids ou das manipulações 

genéticas. (PERRENOUD, 2009, p. 14).  

 

Essa heterogeneidade será apresentada mais adiante, quando da análise e interpretação 

dos resultados do questionário.  

Os questionários contêm perguntas a respeito da utilização do cinema no Ensino 

Superior com o objetivo de constatar na prática se o cinema é ou não eficiente dentro do 

contexto pedagógico e os motivos que levam os docentes a utilizá-lo. A escolha dos cursos 

ocorreu tomando como base áreas que tivessem mais referências às ciências humanas e 

sociais em função de serem ramos do conhecimento nos quais o pesquisador atua e tem mais 

afinidade.  

O questionário é resultado de estudo teórico de metodologia científica e foi 

elaborado em conjunto com a orientadora do mestrado. Conforme já mencionado, os 

questionários da pesquisa de campo foram distribuídos aos coordenadores para que os 

repassassem a todos os professores que compõem o corpo docente dos cursos pesquisados.  

A pesquisa de campo foi realizada em respeito às exigências éticas e científicas 

fundamentais, assegurando a autonomia dos pesquisados, não causando nenhum mal à saúde 

dos mesmos bem como prevalecendo a destinação sócio-humanitária, conforme a Resolução 

196/1996 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta-se ainda que o Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade de Marília aprovou a realização dessa pesquisa, conforme 

documento no anexo. 
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4.1 O questionário 

 

O questionário é composto de 06 questões abertas conforme abaixo. 

Questionário:  

 01) Qual o (s) curso (s) onde trabalha e qual (s) a (s) disciplina (as) que leciona? 

 02) Utiliza filmes como apoio ao conteúdo curricular das disciplinas ? Em caso 

afirmativo, quais? 

03) Por que utiliza filme/cinema ? 

04) Quais os objetivos de cada filme utilizado? 

05) Desenvolve outras atividades relacionadas ao filme (s)? Quais? 

06) Considera importante a utilização do cinema na educação superior? Comente sua 

resposta. 

 

Cada professor pesquisado respondeu as questões de forma escrita. Todos os 

pesquisados tiveram sua liberdade e autonomia respeitadas, sendo informados que a 

participação era livre e de caráter científico. Foram distribuídos 80 questionários a todos os 

professores dos cursos mencionados. Desse total, tivemos o retorno de 35 questionários 

respondidos. Embora a priori pareça um número pequeno de retorno, já era esperado, pois a 

intenção era pesquisar o número máximo possível, entretanto, com base no estudo de 

Machado et. al. (2007) tínhamos a consciência de que nem todos os professores iriam 

respondê-los e que a pesquisa seria feita com base na amostragem que fosse colhida.  

 

4.2 Apresentação das respostas obtidas nos questionários 

 

Seguem adiante as repostas colhidas na pesquisa de campo. Ao longo da apresentação, 

serão inseridos alguns trechos entre aspas citados pelos professores pesquisados. 
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4.2.1 01) Qual o (s) curso (s) onde trabalha e qual (s) a (s) disciplina (as) que leciona? 

 

Tivemos respostas de 35 professores distribuídos nos oito cursos pesquisados 

conforme adiante. 

 

Curso Docentes que 

responderam 

Disciplinas ministradas 

Administração 11 Administração da Produção, 

Administração de Sistemas de Informação, 

Direito comercial, Direito público e 

privado, Empreendedorismo, Ética, Estágio 

Curricular, Estatística, Gestão Integrada, 

Gestão de Pessoas, Introdução ao Direito, 

Matemática (Cálculo), Matemática 

financeira, Mercado Financeiro, 

Organização Sistemas de Métodos, 

Orientação de TCC, Planejamento 

Estratégico, Psicologia, Responsabilidade 

Social, Teoria Geral da Administração 

Arquitetura e Urbanismo 3 Desenho Arquitetônico, Metodologia 

científica, Paisagismo, Projeto, Projeto de 

Arquitetura I, II, III e IV 

Direito 3 Direito Comercial, Direito Público e 

Privado, História do Direito, Introdução ao 

Direito, Língua Portuguesa, Metodologia, 

Psicologia 

Jornalismo 3 Laboratório Jornalismo Especializado, 

Jornalismo TV, Laboratório Rádio, 

Linguagem TV e Cinema, Metodologia da 

Pesquisa, Narrativas Audiovisuais, 

Políticas de Comunicação, 

Radiojornalismo 
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Curso Docentes que 

responderam 

Disciplinas ministradas 

Pedagogia 2 Metodologia e Conteúdos para o Ensino de 

História e Geografia, Metodologia da Pesquisa, 

Prática e Orientação de Estágios 

Psicologia 14 Análise do comportamento, Anatomia, 

Bioestatística, Dinâmica de Grupos, Estágio 

Supervisionado Básico I e II, Estágio 

Supervisionado em Clínica Psicanálise, Estágio 

Supervisionado em Psicologia Escolar, Estágio 

Supervisionado em Psicopedagogia I e II, Estágio 

Supervisionado em Terapia Clínica, Ética 

Profissional, Gestão de Pessoas Laboratório 

Experimental, Língua Portuguesa, 

Neuroanatomia, Neurofisiologia, Orientação de 

TCC, Orientação Vocacional, Supervisão de 

Estágio, Supervisão em clínica, Teoria e Técnicas 

Psicoterápicas, Psicologia Aplicada a Saúde 

Pública, Psicofarmacologia, Psicopatologia, 

Psicologia Breve, Psicologia da Personalidade, 

Psicologia Institucional, Psicologia Hospitalar, 

Psicologia Organizacional, Psicologia Social, TEP 

I e II, Técnicas de Exame Psicológico III e IV, 

Teorias e Técnicas de Psicoterapia 

Publicidade e 

Propaganda 

5 Direção de Arte I e II, História da Mídia, 

Laboratório Rádio, Linguagem Fotográfica, 

Linguagem TV/Cinema, Metodologia da 

Pesquisa, Narrativas Audiovisuais, Produção 

Publicitária em Fotografia, Produção Publicitária 

em Rádio, Produção Publicitária em TV, 

Promoção e Merchandising, Redação Publicitária, 

Tópicos Especiais I e II 
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Curso Docentes que 

responderam 

Disciplinas ministradas 

Serviço Social 1 Fundamentos IV, V, VII, VIII, Oficinas de 

Formação Profissional, Optativa, Orientação de 

TCC, Pesquisa em Serviço Social 

 

Figura 10 – Tabela 1 - Qual o (s) curso (s) onde trabalha e qual (s) a (s) disciplina (as) que 

leciona? 

 

Alguns professores lecionam em mais de um curso por essa razão o número da soma 

dos professores é 42, superior aos 35 questionários respondidos. A divisão acima é feita por 

área, porém o total é de 35 professores que se repetem em razão de fazerem parte de vários 

cursos simultaneamente.  

 

4.2.2 (Questão 02): Utiliza filmes como apoio ao conteúdo curricular das disciplinas? Em 

caso afirmativo quais? 

 

Do total dos 35 professores pesquisados, 24 responderam que utilizam filme como 

apoio ao conteúdo curricular.  

 

 

Figura 11 – Gráfico 1 - Utilização de filmes pelos professores da Universidade de Marília 

dos cursos de Administração, Arquitetura, Direito, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, 

Publicidade e Serviço Social. 
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Interessante verificar que dos 60 filmes mencionados, 32 são produções exclusivas 

norte-americanas, sendo que também existem 07 produções híbridas (filmes com pluralidade 

de países) onde os EUA também fazem parte da produção cinematográfica. Somando as 

produções exclusivas com as produções híbridas, 39 dos títulos citados na pesquisa são de 

produções norte-americanas, o que corresponde a aproximadamente 65%. Entretanto, como 

algumas produções são híbridas não se pode dizer do total dos filmes 65% são de produções 

exclusivamente dos EUA.  

Ressaltamos que apenas o filme Do Que As Mulheres Gostam foi citado mais de uma 

vez na pesquisa, sendo mencionado por dois professores. 

A única direção que se repete é de Randa Haines, nos filmes Filhos do silêncio 

(Children of a Lesse) e Um golpe do destino (The doctor). 

 

 

Filme Direção País Ano Gênero 

21 Gramas (21 

Grams) 

Alejandro 

González Iñárritu 

EUA 2003 Drama 

Abraços partidos 

(Los abrazos 

rotos) 

Pedro Almodóvar Espanha  2009 Drama 

A Casa Monstro 

(Monster House) 

Gil Kenan EUA 2006 Terror 

Alexandre 

(Alexander) 

 

Oliver Stone EUA 2004 Épico 

A Liberdade é 

Azul (Trois 

couleurs: Bleu).  

Krzysztof 

Kieslowski 

França, 

Polônia, Suíça. 

1993 Drama 

A Lista de 

Schindler 

(Schindler's List)   

Steven Spielberg EUA  1993 Drama 

Agonia e Êxtase 

(The Agony and 

the Ecstasy)   

Carol Reed EUA 1965 Drama 

Boa Noite e Boa 

Sorte (Good 

Night, and Good 

Luck) 

George Clooney Japão, França, 

Reino Unido, 

EUA 

2005 Drama 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.Alejandro%20Gonzalez%20Inarritu.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Alejandro%20Gonzalez%20Inarritu.html
http://interfilmes.com/buscaperson.Pedro%20Almodovar.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Gil%20Kenan.html
http://interfilmes.com/buscaperson.Krzysztof%20Kieslowski.html
http://interfilmes.com/buscaperson.Krzysztof%20Kieslowski.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Steven%20Spielberg.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.George%20Clooney.html
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Filme Direção  País Ano  Gênero 

Branca de neve e 

os sete anões 

(Snow White and 

the Seven Dwarfs) 

David Hand EUA  1937 Animação 

Cantando na 

chuva (Singin' in 

the Rain) 

Stanley Donen, 

Gene Kelly 

EUA 1952 Musical 

Capote Bennett Miller EUA 2005 Drama 

Chaplin Richard 

Attenborough 

EUA 1992 Drama 

Cidadão Kane 

(Citizen Kane). 

Orson Welles EUA 1941 Drama 

Coraline e o 

Mundo Secreto 

(Coraline) 

Henry Selick EUA 2009 Animação 

Como estrelas na 

terra (Taare 

Zameen Par) 

Aamir Khan, 

Amole Gupte 

Índia 2007 Drama 

Como fazer um 

filme de amor 

José Roberto 

Torero 

Brasil 2004 Comédia 

Crash – No limite 

(Crash) 

Paul Haggis EUA, 

Alemanha 

2004 Suspense 

Crazy People – 

Muito loucos 

(Crazy people) 

Tony Bill, Barry 

L. Young 

EUA 1990 Comédia 

Cruzada 

(Kingdom of 

Heaven) 

Ridley Scott Reino Unido, 

Espanha, EUA, 

Alemanha 

2005 Drama 

 

http://interfilmes.com/buscaperson.David%20Hand.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Stanley%20Donen.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Gene%20Kelly.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Bennett%20Miller.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Richard%20Attenborough.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Richard%20Attenborough.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Orson%20Welles.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Henry%20Selick.html
http://filmow.com/aamir-khan-a120754/
http://filmow.com/amole-gupte-a146179/
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Paul%20Haggis.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Tony%20Bill.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Barry%20L%20%20Young.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Barry%20L%20%20Young.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Ridley%20Scott.html
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Filme Direção País Ano Gênero 

Doce novembro 

(Sweet November) 

Pat O'Connor EUA 2001 Comédia 

Do que as 

mulheres gostam 

(What Women 

Want) 

Nancy Meyers EUA 2000 Comédia 

Elizabeth: A Era 

de Ouro 

(Elizabeth: The 

Golden Age) 

Shekhar Kapur Reino Unido, 

França 

2007 Drama 

Filhos do silêncio 

(Children of a 

Lesse) 

Randa Haines EUA 1986 Drama 

Infância Roubada 

(Tsotsi) 

Gavin Hood Inglaterra, 

África do Sul 

2005 Drama 

Jesus Cristo 

Superstar (Jesus 

Christ Superstar) 

Norman Jewison EUA 1973 Musical 

Johnny vai a 

guerra (Johnny 

Got His Gun) 

Dalton Trumbo EUA 1971 Drama 

Juno Jason Reitman EUA 2007 Comédia 

Dramática 

Laranja mecânica 

(A Clockwork 

Orange) 

Stanley Kubrick Inglaterra  1971 

 

Drama 

 

 

 

 

 

 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.Pat%20O%20Connor.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Nancy%20Meyers.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Shekhar%20Kapur.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Gavin%20Hood.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Norman%20Jewison.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Stanley%20Kubrick.html
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Filme Direção País Ano Gênero 

Ligações 

perigosas 

(Dangerous 

Liaisons) 

Stephen Frears  EUA, Reino 

Unido 

1988 Drama 

Lisbela e o 

Prisioneiro 

Guel Arraes Brasil 2003 Comédia 

Dramática 

Mar Adentro Alejandro 

Amenábar 

Espanha, 

França, Itália 

2004 Drama 

Mera 

Coincidência 

(Wag the Dog) 

Barry Levinson EUA 1997 Comédia 

Muito Gelo e Dois 

Dedos D'Água 

Daniel Filho Brasil 2006 Comédia 

O Declínio do 

Império 

Americano (Le 

Déclin de 

l'Empire 

Américain) 

Denys Arcand Canadá 1986 Drama 

O Diário de 

Bridget Jones 

(Bridget Jones's 

Diary) 

Sharon Maguire EUA, França, 

Inglaterra 

2001 Comédia 

O Escafandro e a 

Borboleta (Le 

Scaphandre et le 

papillon/The 

Diving Bell and 

the Butterfly) 

Julian Schnabel França, EUA 2007 Drama 

 

 

 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.Stephen%20Frears.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Alejandro%20Amenabar.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Alejandro%20Amenabar.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Barry%20Levinson.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Denys%20Arcand.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Sharon%20Maguire.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Julian%20Schnabel.html
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Filme Direção País Ano Gênero 

O Homem-

Elefante (The 

Elephant Man) 

David Lynch EUA 1980 Drama 

O Iluminado (The 

Shining) 

Stanley Kubrick 

 

EUA, Reino 

Unido 

1980 Terror 

O Nome da Rosa 

(Der Name Der 

Rose) 

Jean-Jacques 

Annaud 

 

Alemanha 1986 Suspense 

O Quarto do Filho 

(La Stanza del 

Figlio) 

 

Nanni Moretti Itália 2001 Drama 

O Quarto Poder 

(Mad City) 

Costa-Gravas EUA 1997 Drama 

O Resgate do 

Soldado Ryan 

(Saving Private 

Ryan) 

 

Steven Spielberg 

 

EUA 1998 Guerra 

Os Maias
22

 Luiz Fernando 

Carvalho 

Brasil  2001 Drama 

Pequena Miss 

Sunshine (Little 

Miss Sunshine) 

Jonathan Dayton, 

Valerie Faris  

 

EUA 2006 Comédia 

Dramática 

Piaf - Um Hino 

Ao Amor (La 

Môme, La Vie En 

Rose) 

Olivier Dahan 

 

França, Reino 

Unido, 

República 

Tcheca 

2007 Drama 

Ponto de mutação 

(Mindwalk) 

Bernt Capra 

 

EUA 1990 Drama 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Os Maias é uma minissérie e está relacionada no resultado da pesquisa de campo. 

http://interfilmes.com/buscaperson.David%20Lynch.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Stanley%20Kubrick.html
http://www.adorocinema.com/diretores/jean-jacques-annaud
http://www.adorocinema.com/diretores/jean-jacques-annaud
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Nanni%20Moretti.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Steven%20Spielberg.html
http://interfilmes.com/buscaperson.Jonathan%20Dayton.html
http://interfilmes.com/buscaperson.Valerie%20Faris.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Olivier%20Dahan.html
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Filme Direção País Ano Gênero 

Priscilla - A 

Rainha do 

Deserto (The 

Adventures of 

Priscilla, Queen 

of the Desert) 

Stephan Elliott 

 

Austrália 1994 Comédia 

Quem Mexeu no 

Meu Queijo? 

(Who Moved My 

Cheese?) 

Dr. Spencer 

Johnson 

EUA 2001 Animação 

Quem quer ser um 

milionário? 

(Slumdog 

Millionaire) 

Danny Boyle, 

Loveleen Tandan 

 

Inglaterra 2008 Drama 

Riverdance – The 

Show 2002 

 

John McColgan 

 

Suiça 2001 Musical 

Sociedade dos 

Poetas Mortos 

(Dead Poets 

Society) 

Peter Weir EUA 1989 Drama 

Tempos Modernos 

(Modern Times) 

Charles Chaplin EUA 1936 Comédia 

Traffic Steven Soderbergh 

 

EUA 2000 Drama 

Tróia (Troy) 

 

Wolfgang Petersen 

 

EUA 2004 Épico 

Um golpe do 

destino (The 

doctor) 

Randa Haines 

 

EUA 1991 Drama 

Uma mente 

brilhante (A 

Beautiful Mind) 

Ron Howard EUA 2001 Drama 

Up – Altas 

Aventuras (Up) 

Pete Docter, Bob 

Peterson 

EUA 2009 Animação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.Stephan%20Elliott.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Danny%20Boyle.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Loveleen%20Tandan.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Peter%20Weir.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Steven%20Soderbergh.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Wolfgang%20Petersen.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Pete%20Docter.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Bob%20Peterson.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Bob%20Peterson.html
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Filme Direção País Ano Gênero 

Volver Pedro Almodóvar Espanha 2006 Comédia 

Dramática 

Wallace & 

Gromit: A Batalha 

dos Vegetais 

(Wallace & 

Gromit: The 

Curse of the 

Were-Rabbit) 

Nick Park, Steve 

Box 

Inglaterra 2005 Animação 

 
Figura 12 – Tabela 2 - Filmes utilizados pelos professores da Universidade de Marília dos cursos de 

Administração, Arquitetura, Direito, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Serviço Social. 

 

Foram mencionados 60 títulos de gêneros variados (vide nota de rodapé número 19 no 

item 3.1 do capítulo 3). A presente pesquisa foca o universo ficcional, entretanto, é 

interessante ressaltar que alguns professores não mencionaram títulos de filmes, mas 

declararam que utilizam obras relacionadas ao conteúdo das disciplinas. Alguns declararam 

que utilizam documentários e vídeos educativos.  

 

Figura 13 – Gráfico 2 -  Gênero. de filmes utilizados pelos professores da Universidade de 

Marília dos cursos de Administração, Arquitetura, Direito, Jornalismo, Pedagogia, 

Psicologia, Publicidade e Serviço Social. 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.Nick%20Park.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Steve%20Box.html
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Steve%20Box.html
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4.2.3 (Questão 03) Por que utiliza filme/cinema? 

 

Do total de professores que responderam que utilizam filmes em sala de aula (24), 

temos as seguintes respostas: 

 

  ● Facilita a compreensão do conteúdo: 05 professores. 

Professor A: “O filme auxilia na compreensão e fixação do conteúdo ao qual ele está 

relacionado”.  

Professor B: “Para auxiliar a compreensão dos conteúdos históricos-geográficos 

analisados”. 

● Para contextualizar: 03 professores. 

● Comparar com a realidade: 03 professores. 

Professor C: “Toda obra de arte reflete sentimentos, afetos do cotidiano dos 

indivíduos. Na verdade, filmes são representações (reapresentações) das experiências 

humanas, razão pela qual podem ser relacionadas a qualquer disciplina de psicologia”. 

Professor D: “Para facilitar a identificação das patologias, comparar com a realidade”. 

● Como estratégia de ensino: 02 professores. 

● Trabalhar com a história do conteúdo: 01 professor. 

Professor E: “Para mostrar a arquitetura em diferentes épocas”. 

● Para transmissão de conhecimento: 01 professor. 

Professor F: “Porque acredito que o filme e/ou cinema é um recurso didático e 

pedagógico de transmissão de conhecimento”. 

● Trabalhar com a história do conteúdo, demonstrar aspectos práticos e promover 

discussão: 01 professor. 

Professor G: “Para ilustrar temas históricos. Analisar a aplicação de elementos 

audiovisuais, como planos, movimentos de câmera, cenografia, etc. Levantar 

discussões sobre a influência da mídia [...]”. 

● Análise do conteúdo e promover discussão: 01 professor. 

Professor H: “Para fazer análises, como seria o caso de semiótica do cinema. Para 

promover a discussão de um tema relacionado com o conteúdo da aula”. 
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● Facilita a compreensão do conteúdo e devido à aceitação pelos alunos do cinema em 

sala de aula: 01 professor. 

● Facilita a compreensão do conteúdo e demonstrar aspectos práticos: 01 professor. 

● Demonstrar aspectos práticos: 01 professor. 

● Ampliar o olhar sobre o objeto: 01 professor. 

● Gerar reflexão, Instigar à criticidade, Leitura da realidade, Mostrar Teoria e Prática: 

01 professor. 

● Para contextualizar através do afeto: 01 professor. 

Professor I: “O filme é uma maneira de explicitar contextos. O desencantamento do 

(filme) mundo (Max Weber, Horkheimer e Adorno) como tratado pelos filósofos, 

significaria desvelar inclusive o sagrado. Por isso, o controle da razão seria o guia do 

mundo, o filme mostra isso no afeto. Nas relações interpessoais”. 

● Apenas um professor não respondeu o porquê. 

 

 

4.2.4 (Questão 04) Quais os objetivos de cada filme utilizado? 

 

 

Dos 24 professores que responderam que utilizam filmes em sala de aula, temos as 

seguintes respostas a respeito do objetivo de cada filme utilizado: 

● Relacionar com o conteúdo: 03 professores. 

Professor C: “Utilizo filmes diferentes. Por exemplo, Uma mente brilhante, objetiva 

associar o conteúdo com a disciplina “Psicopatologia – esquizofrenia”. 

● Apresentar teoria e prática: 03 professores. 

● Comparar com a realidade: 02 professores. 

Professor L: “Apresentar a estrutura de uma agência”. 

● Realizar analise teórica e promover a discussão sobre o conteúdo: 01 professor. 

● Humanizar: 01 professor. 

Professor D: “Agregar valores na formação do aluno”. 

● Gerar reflexão: 01 professor. 

● Gerar reflexão e mostrar a prática: 01 professor. 

● Introduzir o conteúdo e exemplificar: 01 professor. 

● Apresentar aspectos históricos, culturais e práticos: 01 professor. 
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● Contextualizar (da não razão): 01 professor. 

● Discutir sobre o contexto histórico, social e cultural: 01 professor. 

●Facilitar a compreensão de conceitos e aspectos históricos: 01 professor. 

● Despertar a curiosidade e transmitir conhecimento: 01 professor. 

● Gerar interesse e ampliar o olhar do aluno sobre o objeto: 01 professor. 

● Contextualizar e demonstrar a prática: 01 professor.  

● Complementar o conteúdo e sair da rotina: 01 professor. 

Professor J: “Complementar o conteúdo trabalhado em sala de aula, mudando a rotina 

de trabalho e saindo da aula expositiva”. 

● Gerar discussão e reflexão: 01 professor. 

●Motivar e atualizar o conteúdo: 01 professor. 

● Complementar o conteúdo: 01 professor. 

 

 

4.2.5 (Questão 05) Desenvolve outras atividades relacionadas ao filme (s)? Quais? 

 

 

Dos 24 professores que responderam que utilizam filmes em sala de aula, temos as 

seguintes respostas:  

 

● Realiza discussão em grupo e promove a reflexão: 02 professores. 

● Debates, seminários, dinâmicas, palestras e pesquisas: 01 professor. 

● Grupo de estudos: 01 professor. 

● Relatórios e comentários: 01 professor. 

● Releitura do filme: 01 professor. 

● Discussão e relatório: 01 professor. 

● Discussão em grupo: 01 professor. 

● Seminário e análise escrita: 01 professor. 

● Síntese e Discussão: 01 professor. 

● Trabalho prático: 01 professor. 

● Resumo do filme: 01 professor. 

● Debate: 01 professor. 

● Cruzamento com slides e vídeos da internet: 01 professor. 
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● Workshop: 01 professor. 

● Debate e Resumo: 01 professor. 

● Instigar o juízo crítico: 01 professor. 

Professor I: “Apreciar a sensibilidade aos detalhes. Ensinar os alunos a assistirem 

filmes favorece a percepção. Isso facilita com o trabalho do juízo crítico”. 

● Que os alunos apontem a relação com a disciplina: 01 professor. 

● Não realizam atividades: 06 professores. 

 

 

4.2.6 (Questão 06) Considera importante a utilização do cinema na educação superior ? 

Comente sua resposta 

 

 

Do total dos 35 professores pesquisados, 28 responderam que consideram importante, 

6 não responderam e 1 não considera. Ressalta-se que 4 professores que não utilizam filmes 

em sala de aula consideram esse recurso importante. Um dos que não utiliza declarou que 

“quando é possível associar é muito importante”. Outro que também não utiliza disse que 

“sim, porque é um excelente recurso audiovisual”. 

A disposição gráfica dessa questão fica da seguinte forma: 

 

 

 

Figura 14 – Gráfico 3 – Importância  da utilização de filmes no Ensino Superior.  
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Seguem alguns comentários dos motivos que os professores (que utilizam filmes) 

consideram importante o cinema no ensino superior: 

 

Professor D: “Sim. A arte sempre acrescenta na formação do profissional, pois nem sempre é 

só ficção, muitas vezes demonstra a vida real”. 

Professor B: “Sim, É uma forma de abordar conteúdos de maneira mais prazerosa, mas sem 

deixar de lado a necessidade de análise”. 

Professor F: “Sim. Promove o senso crítico e reflexivo da situação assistida”. 

Professor G: “Sim, porque lidamos com uma geração muito influenciada pelos meios 

audiovisuais. E muito sem paciência”. 

Professor J: “Considero fundamental, mais que importante. Isso significa e direciona a uma 

forma mais atualizada, menos conservadora e mis divertida de ensinar e aprender. 

Pedagogicamente tem tudo a ver com o ensino superior. Além disso, a mudança de rotina 

incentiva aluno x docente e ilumina o processo de ensino aprendizagem onde todos falam, 

todos aprendem”. 

 

 

4.3 Considerações sobre a pesquisa de campo 

 

 

Dentre os professores pesquisados, 69% utilizam filmes como recurso pedagógico de 

apoio. No capítulo primeiro, verificamos que a arte de forma geral ainda sofre resistências 

para adentrar à escola. O resultado de 69% é muito significativo, levando em consideração 

que o ensino ainda impõe obstáculos para a entrada da arte e do cinema na educação. Os 

dados demonstram que a utilização do cinema vem crescendo dentro do contexto pedagógico, 

sendo dessa forma relevante a presente pesquisa de mestrado a respeito da investigação do 

cinema como instrumento pedagógico no Ensino Superior. 

Observamos que a maioria dos professores pesquisados utilizam filmes em sala de 

aula, de gêneros variados e com diversos propósitos. Seja apenas para relacionar ou 

complementar o conteúdo, para contextualizar, para promover o senso crítico, para ampliar o 

olhar do aluno, para gerar reflexão, para comparar com a realidade ou apenas para sair da 

rotina. Observamos dessa maneira que arte possui muitas funções quando utilizada como 
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ferramenta didática, abrindo um leque muito variado de possibilidades de enriquecimento dos 

procedimentos de ensino-aprendizagem. A hipótese apresentada no corpo dos capítulos 

anteriores, os quais contém o resultado da pesquisa bibliográfica aparecem nas respostas dos 

professores pesquisados, que focaram, dentre outras possibilidades, o cinema e sua relação 

com a realidade, o cinema como fonte cultural, o cinema como recurso de ensinar de forma 

mais prazerosa, o cinema humanizando, e ainda sua possibilidade de aplicação 

transdisciplinar. Confira-se algumas falas dos professores: 

Professor C: “Filmes são representações da realidade e projeções da mente humana”. 

Professor K: “Retrata conteúdos históricos e realidades do dia-dia, que serve como 

exemplo para a vida. É cultura e aumenta o conhecimento humano”. 

Professor N: “É um recurso que desperta interesse nos alunos e também sai de uma 

rotina de sala de aula”. 

Professor O: “O cinema sem dúvida, é um meio que favorece a divulgação de ideias, 

incrementa a cultura do indivíduo”. 

Uma das formas de se trabalhar com o cinema é dentro de um contexto transversal de 

ensino, porém, percebemos que, apesar do cinema ser essencialmente transdisciplinar, ele 

poderia ser aproveitado mais como ferramenta didática transdisciplinar.  

Destaca-se uma das falas dos professores pesquisados, já apresentada anteriormente, a 

qual nos traz pistas da possibilidade de aplicação do cinema de forma transversal, vejamos: 

Professor C: “Toda obra de arte reflete sentimentos, afetos do cotidiano dos 

indivíduos. Na verdade, filmes são representações (reapresentações) das experiências 

humanas, razão pela qual podem ser relacionadas a qualquer disciplina de psicologia”.  

É interessante verificarmos ainda que as produções norte-americanas predominaram, 

sendo que mesmo com a perda da hegemonia dos EUA na produção cinematográfica, é visível 

que eles ainda exportam em grande escala e continuam influenciando os espectadores 

brasileiros. Napolitano (2009) aponta que no final da década de 1910 os EUA começaram a se 

tornar o grande centro de produção cinematográfica mundial, mantendo-se como potência do 

cinema durante todo o século XX. Declara ainda o autor que “o cinema americano conheceu 

seu apogeu com a consolidação da hegemonia econômica e política dos EUA após 1945. [...] 

[...] o cinema americano manteve sua hegemonia, que só foi abalada a partir do começo dos 

anos 1960” (NAPOLITANO, 2009, p. 71). Apesar da perda há hegemonia constatamos na 

presente pesquisa de campo que os EUA continuam influenciando fortemente os espectadores 

brasileiros.   
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 Nenhum professor pesquisado abordou o aspecto da tecnologia necessária para o uso 

do cinema em sala de aula. Atualmente não é necessário se dirigir a uma sala de cinema e 

existem diversos aparelhos tecnológicos que possibilitam assistir ao filme onde e como se 

desejar. Apesar das facilidades para a exibição de filmes é necessário que a instituição de 

ensino possua a tecnologia necessária. Nem toda instituição possui aparato tecnológico 

suficiente para aplicação do cinema no contexto escolar. Dessa forma, nossa pesquisa constata 

que o cinema é útil dentro do cenário educacional desde que respeitadas a realidades do 

ambiente escolar. O cinema é essencial, todavia, não é a única forma de ensinar, devendo ser 

aplicado respeitando a realidade de cada instituição e a realidade dos alunos, observando, 

então qual seria a aceitação dos estudantes, bem como, qual seria a possibilidade física de 

aplicação. 

A utilização do cinema em sala de aula pode se dar de várias formas e se relacionar 

com outras atividades, porém, constata-se que, na prática os professores ainda não extraem o 

suficiente das possibilidades que o cinema poderia oferecer, sendo que alguns professores 

nem mesmo realizam atividades complementares para somar ao filme. De uma forma geral, 

apesar da resistência que o cinema ainda tem para adentrar no ensino, verificamos na pesquisa 

que os professores da Universidade de Marília estão avançados nos propósitos pedagógicos 

do cinema, pois, como verificamos no capítulo primeiro, o cinema ainda encontra fortes 

resistências para adentrar em nossa escola. 

As possibilidades de aplicação do cinema em sala de aula são vastas e pode se 

desencadear por motivos variados, conforme constatado na pesquisa. Dentro do imenso 

campo de possibilidades a dissertação abrangeu como hipótese alguns pontos de estudo, 

entretanto, não temos a pretensão de esgotar o assunto ou tecer afirmações absolutas, mas sim 

contribuir para a evolução do conhecimento científico.  

Para encerrar a análise da pesquisa de campo apresenta-se uma fala de um dos 

professores pesquisados, na qual podemos observar a importância desse estudo de mestrado 

que por via reflexa já está influenciando os processos de ensino-aprendizagem na práxis 

docente: 

Professor M: “Com essa pesquisa, resgatei as lembranças das minhas aulas com 

filmes, e vou até “re-incluí-los” em meu plano de aula. Obrigada”. 
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Considerações finais 

 

 

O Ensino Superior ainda sofre resistência para a entrada da arte e do cinema como 

instrumentos pedagógicos, tanto disciplinarmente como transversalmente. O cinema surgiu há 

mais de um século (1895) e a transdisciplinaridade foi citada há cerca de 40 anos por Jean 

Piaget (1970), porém, ambos ainda sofrem resistências para adentrarem no ambiente escolar. 

A dissertação investigou se o cinema é eficiente como instrumento pedagógico para o 

Ensino Superior. Como hipótese sugeriu-se que o cinema é útil no cenário educacional porque 

pode ser aplicado ao ensino transversal, porque ensina com prazer, porque imita a realidade, 

porque cria a realidade, porque antecipa a ciência, porque ensina a cultura, e porque 

humaniza. 

Devido à riqueza de significados e variantes polissêmicas, trabalhar com filme em sala 

de aula permite a realização de um estudo transdisciplinar. Adotar práticas transversais no 

Ensino Superior é importante para que os alunos não tenham apenas a visão fragmentada 

(visão que tem sido privilegiada no ensino), mas sim que compreendam efetivamente o 

mercado de trabalho, o contexto social e a realidade humana. Para a compreensão do todo é 

preciso compreender as partes e para compreender as partes é preciso compreender o todo. O 

cinema contribui de diversas maneiras no processo de ensino-aprendizagem e permite a 

realização de um estudo que aborde a visão sistêmica do conhecimento científico. 

Também constatamos que a aplicação do cinema no ensino permite a realização de um 

ensino prazeroso, pois o cinema (e as artes) permite atingir os alunos em canais da não-razão, 

onde outras formas de conhecimento não conseguem chegar. Dessa maneira, através da arte 

tem-se como sensibilizar o indivíduo, respeitando suas emoções e consequentemente 

humanizar os participantes.  

Verificou-se ainda que a arte, na concepção aristotélica, é fonte de imitação 

(representação) da realidade, não apenas no sentido de ser uma cópia fiel dos acontecimentos 

e fenômenos, mas sim capaz de representar a realidade humana através da recriação. Ou seja, 

não apenas imita a realidade e fica presa aos fatos do cotidiano, mas também reinventa a vida. 

Para exemplificar a arte como imitação da realidade foram utilizados: o romance A educação 

sentimental sob a concepção de Pierre Bourdieu em As regras da arte, e os filmes A época da 

inocência e Central do Brasil.  
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Através da pesquisa bibliográfica e dos exemplos citados, pôde-se constatar que a arte 

e o cinema contêm elementos de representação da realidade social. Além de imitar a 

realidade, a arte cinematográfica cria algo novo, reinventa a vida, sendo capaz de recriar e 

antecipar acontecimentos científicos. A arte, dessa forma, ao ser criativa, propõe soluções 

para problemas sociais e científicos. Pode-se afirmar então que a arte é criativa, científica e 

contém elementos da realidade humana. A arte e o cinema não ficam apenas restritos à 

imitação da realidade, podendo também, contrariar a realidade e até mesmo concretizar 

antecipações científicas. Consideramos que um Ensino Superior de qualidade necessita 

aproximar a realidade humana de todos os seus participantes, propor soluções para problemas 

sociais bem como estar em contato direto com a criatividade e que o cinema (e as artes) ao 

trazer esses elementos da realidade humana e criatividade torna-se relevante para o cenário 

educacional superior (e em todos os níveis de ensino). 

Outro aspecto do filme que está relacionado ao conteúdo cultural e a possibilidade de 

humanização, temas objeto do terceiro capítulo. Observa-se que o cinema contém fontes 

abundantes de cultura da humanidade.  Dessa forma, a utilização do cinema dentro do Ensino 

Superior é eficaz e vai ao encontro da realização de um ensino que respeita valores como 

solidariedade, dignidade e humanização.  Aspectos relacionados aos conteúdos de cada curso 

superior também são encontrados nos filmes, mas apenas conhecimentos técnicos são 

incapazes de humanizar. O conhecimento da diversidade cultural se faz tão necessário e 

importante para que se tenha um Ensino Superior de qualidade. Aprender mais a respeito da 

diversidade cultural (de sua própria cultura, de seus semelhantes, de antepassados, do local, 

do global) é importante para que o indivíduo compreenda a realidade humana, o mercado de 

trabalho, o contexto social e a condição humana. Saberes relacionados à diversidade cultural 

são imprescindíveis para a educação contemporânea, pois através deles (conhecimentos da 

diversidade cultural) é que o ser humano se torna solidário e fraterno.  O conhecimento da 

diversidade cultural é fundamental para que as pessoas possam se comunicar e se 

compreenderem, pois o processo de comunicação se concretiza mediado pela cultura, sendo 

assim, antes de se pensar em humanização é preciso se pensar em comunicação, e para se 

pensar em comunicação é preciso se pensar em cultura. Tanto para haver conhecimentos 

técnicos como para a existência da humanização no ensino é preciso conhecimento da 

diversidade cultural e no cinema podemos encontrá-la (diversidade cultural).  

Através da pesquisa de campo, apresentada no quarto capítulo, encontrou-se na práxis 

docente a existência dos motivos da utilização do cinema abordados no primeiro, segundo e 
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terceiro capítulos. Além disso, constatamos que a arte vai muito mais além do que foi 

escolhido como problema e hipótese de investigação científica.  

Constatamos em nossa pesquisa que a arte e o cinema são úteis como instrumentos 

pedagógicos no Ensino Superior, porém dependem de outras circunstâncias, precisam ser 

aliados a outros fatores da instituição de ensino e também na postura de aplicação pedagógica. 

Tivemos exemplos na história brasileira de utilização de recursos audiovisuais na educação 

em metodologias que não buscavam a humanização, tal como, no período tecnicista no qual 

os vídeos serviam estritamente para fins técnicos e para consolidar a cultura dominante de 

mercado. Outro ponto a se considerar é que o cinema não é o único recurso didático, é 

complementar a outras práticas institucionais, devendo ser aplicado respeitando a realidade da 

escola e realidade do aluno, tanto na forma como os estudantes aceitam os filmes como na 

realidade física (tecnologia necessária) da instituição. Dessa forma se apenas inserirmos o 

cinema na educação sem que haja um ensino libertador, crítico, transformador, humanizador, 

que não leve em conta a realidade da escola e que não enxergue o aluno como sujeito ativo 

não atingiremos um resultado positivo. 

Verificamos que o uso da arte como ferramenta didática é positiva e vai ao encontro 

da realização de um ensino criativo, humano e eficiente, entretanto, nossa pesquisa não se 

esgota aqui, servindo para somar com o que vem sendo produzido por outros pesquisadores, 

bem como instigar novas pesquisas e reflexões futuras. 
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