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Resumo 
A necessidade de repensar a relação do Cinema com a prática pedagógica, 
particularmente com o uso dessa arte na aula universitária exige o alargamento da 
compreensão sobre as diferentes linguagens e cultura assim como sobre contextos e 
condição docente. Este trabalho é parte de uma pesquisa exploratória cujo objetivo foi 
conhecer, caracterizar e analisar como ocorrem as relações e práticas de professores 
universitários com o cinema e seu uso em sala de aula. A pesquisa foi realizada entre 
2013 e 2014 em uma universidade privada confessional no Brasil. Para tanto, foi 
elaborado e aplicado um questionário com professores dos cursos de Licenciatura 
(História, Geografia e Matemática), Pedagogia e bacharelado em Engenharia. Os 
docentes pesquisados colocam sobre o cinema expectativas educacionais bastante 
ambiciosas. Entretanto, reservam um papel modesto para os filmes em suas práticas 
em sala de aula. Os professores revelaram dificuldades materiais e apoio institucional 
no desenvolvimento de atividades que alterem papéis tradicionais de professores e 
estudantes. 
 
Introdução 
As transformações contemporâneas por que passa o ensino superior, nos convoca a 

fazer uma releitura do “mundo universitário” sem uma visão pessimista ou otimista 

desse cenário, porém, reflexiva e problematizadora. Esse é um desafio que se impõe 

para se compreender a docência na universidade. Nesse horizonte, estudos sinalizam 

para a complexidade e multireferencialidade que a caracterizam, incluindo a trajetória 

profissional do professor, o nível de formação, os saberes, as condições de trabalho e o 

atual perfil dos estudantes, etc.   

Acerca dessas questões, Bastos (1998) salienta que estamos em um período de 

transição caracterizado pela existência de dificuldades e exigências de natureza 

diversa, em que desenvolver novas competências, aprender a lidar melhor com as 

emoções, mover-se da autonomia para a interdependência, estabelecer objetivos de 

vida, desenvolver a identidade, relações interpessoais e a integridade são apenas 

algumas das aquisições esperadas do estudante e, por conseguinte, de seus 

professores no ensino superior.  

Algumas investigações ao buscarem explicações para os processos constitutivos da 

práxis pedagógica, não avançam na discussão sobre os processos produtores e práticas 

culturais dos docentes e sua relação com o cotidiano da sala de aula universitária. A 

esse respeito, Kenski (1996), chama a atenção ao afirmar que pertencemos a uma 

geração alfabética cuja aprendizagem se fez/faz por meio do texto escrito, da leitura 
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do livro, do artigo. Segundo a autora somos analfabetos para a leitura das imagens, 

dos sons uma vez que nossa alfabetização é parcial e não total, ou seja, sabemos ler 

apenas os textos e não imagens, sons, movimentos. 

A arte, tal como a docência, ao mesmo tempo em que é condicionada pelo tempo e 

espaço que habita, busca superar esse condicionamento na medida em que envolve a 

criação e incita a ação reflexiva, tornando-se necessária ao sujeito que a constrói e que 

a aprecia como possibilidade. Para Barboza (2015) ensinar exige arte, estética, uma 

boa dose de intuição, uma grande dose de conhecimento, de observação, de 

dedicação, de imaginação, de técnica e objetividade. Como bem expressou Paulo 

Freire (1996, p. 26 / 29), “Ensinar exige rigorosidade metódica”, ao mesmo tempo em 

que “Ensinar exige estética.” 

Nesse sentido cabe indagar: que lugar a arte - o cinema, a estética tem ocupado nas 

práticas educativas? E na vida dos nossos professores/as universitários? Que valores 

culturais estão sendo construídos com nossos estudantes universitários?  

Galeffi (2011) afirma que, em nossa cultura ocidental moderna, marcada pela 

racionalização dos processos de conhecimento e pela mecanização das objetividades 

seriais, a sensibilidade foi sempre tratada como coisa menor ou secundária, não sendo 

devidamente reconhecida em seu funcionamento natural autopoiético. Em um mundo 

dominado por uma racionalidade tecnocientífica, a sensibilidade é tida como serva da 

razão. Sendo assim, a palavra estética precisaria ser destituída de sua significação 

instituída imediata e sofrer uma torção conceitual, para que pudesse significar algo 

efetivamente fundamental na formação humana em geral, em qualquer contexto e 

circunstancias especificas.   

Para Duarte (2002, p. 106), “[...] analisar filmes ajuda professores e estudantes a 

compreender (apreciar e, sobretudo respeitar) a forma como diferentes povos 

educam/formam as gerações mais novas”. Além disso, o cinema nos desloca e nos 

convoca, desperta e expande nossa curiosidade. “[...] reinventa o mundo, cria 

possibilidades e sensibilidade. E acima de tudo [...] pode nos humanizar e tornar mais 

humana a humanidade”. (Teixeira; Barboza, 2013, p. 70).  É também uma forma de 

socialização dos indivíduos em instâncias culturais diferentes, é memória, 

inventividade para a produção de saberes. O cinema dá indícios sobre a forma como o 

indivíduo vê o mundo.  

Face ao que vem sendo discutido, vê-se a relevância e ao mesmo tempo uma lacuna 

quando se trata das experiências de docentes universitários (objeto deste estudo) no 

âmbito do consumo cultural, se considerarmos a importância não somente dos laços 

que devem unir educação e cultura, como também o papel do professor como 

mediador dos processos formativos dos educandos. 

 

Cinema, educação e docência: uma relação necessária  
Pensar a relação do Cinema com a prática pedagógica, particularmente com o uso 

dessa arte na aula universitária pelos docentes é de fundamental importância, pois, 

ambos podem ser utilizados como recurso para uma leitura crítica da realidade social 

onde estes sujeitos estão inseridos. Como um veículo de comunicação de massa pode 
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dentre outros aspectos modificar culturas, impor políticas e ideologias diferenciadas 

ao espectador. 

No que tange a presença do uso do cinema nas universidades, em sala de aula, é 

recente. Ganha visibilidade a partir da década de 1990 visto inicialmente como 

momento de lazer e entretenimento. Aos poucos vai provocando e convocando os 

professores outro olhar sobre essa arte e sua relação com o processo de ensino e 

aprendizagem tradicionalmente pautado na exposição. Educar o olhar é reconhecer 

que o cinema traz para a sala de aula imagens, cores, som, movimento, 

entretenimento aguçando a curiosidade, a imaginação, a fantasia. Traz também o 

mundo, o cotidiano, a realidade, e com isso as alegrias e tristezas, a beleza, os afetos e 

desafetos, os conflitos, as harmonias, os amores e os desamores. Nesse sentido, o 

professor que decide trabalhar com o cinema na sala de aula deve ter claros os 

objetivos que almeja atingir e a forma como vai conduzir a discussão, para aspectos 

meramente superficiais que denota uma visão ingênua do mundo, para uma reflexão 

mais critica da sociedade. 

 Vale ressaltar, que o cinema não deve ser visto apenas como lazer, voltado para o 

consumo de massa, fonte de lucro ou que reforça a passividade do espectador. Na 

expressão de Tardif (2003, p.42). “Aprender a ver cinema é realizar esse rito de 

passagem do espectador passivo para o espectador crítico". 

 A educação do olhar, a leitura e alfabetização imagética passa a se constituir um 

desafio e mais uma responsabilidade da escola. Dito isso, nas vidas dos professores 

universitários nos interrogamos e buscamos compreender algo mais acerca de seus 

encontros ou mesmo de seus desencontros com o cinema ontem e hoje.  

De acordo com Teixeira (2013), por uma razão e outra, nos tempos e espaços de suas 

vidas cotidianas, na sala de aula, em suas residências, nas salas de cinema, diante da 

TV ou onde quer que seja, docentes e discentes se encontram com as imagens em 

movimento, com o audiovisual, com o cinema. Mas não somente os docentes têm o 

cinema diante de si, pois que o cinema também os observa, olha os professores e os 

descobre inteiramente humanos. Apreende-os, compreende-os, captura-os em sua 

humana condição. Penetra em suas alegrias e dores, angústias e satisfações, venturas 

e desventuras. Toca em suas dificuldades e realizações, nos sabores e dissabores do 

ofício de mestre. O cinema olha os professores abrindo-se aos limites e 

potencialidades da docência, de forma atenta, sensível, cuidadosa.  

Conhecer um pouco sobre os professores universitários, suas práticas pedagógicas e 

profissionais e as formas pelas quais o cinema nelas se faz presente, é importante. Esta 

análise pode contribuir na compreensão de suas visões e concepções, os saberes e 

fazeres docentes acerca desta arte em sua prática em sala de aula. 

 

O cinema no contexto da pesquisa 
Por meio de um instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário  

caracterizando como uma pesquisa exploratória. O questionário foi estruturado a 

partir de três eixos, a saber: O cinema de cada um (a); O cinema vai à universidade e 
Professores no cinema e professores  fazendo cinema. 
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O primeiro eixo analítico, buscou analisar como o cinema está colocado nas histórias e 

vidas pessoais de professores investigados como também a presença ou possível 

ausência do cinema na vida pessoal dos professores, visto que ambas as dimensões, 

pessoais e profissionais não podem ser separadas.  

O segundo vértice procurou, identificar e categorizar os  projetos, trabalhos e 

atividades que envolvem cinema e educação. O terceiro eixo de análise está articulado 

aos anteriores, buscou analisar e compreender quais os sentidos e significados os 

professores  atribuem à docência propriamente dita, bem como as dificuldades, as 

tensões, tendo o cinema como um recurso mobilizador desta discussão.  

Neste artigo, optamos por trabalhar parcialmente o primeiro e o segundo eixo 

apresentando sucintamente uma breve caracterização dos atores implicados na 

pesquisa avançando um pouco mais para sua relação com prática pedagógica. 

 

Dos atores implicados na pesquisa: um breve perfil 
O cinema pode oferecer férteis possibilidades educativas, horizontes possíveis de 

trabalhos em parceria, para o bem viver e o bem educar a conviver, uma 

aprendizagem coletiva e colaborativa. Com esta perspectiva a pesquisa foi 

desenvolvida junto aos docentes de uma universidade privada/confessional brasileira 

entre 2013 e 2014. Considerando o seu cunho qualitativo e exploratório não foi 

previsto um número mínimo de respondente. Interessava-nos a variedade de cursos, 

de formação, idade dos atores participantes da pesquisa, etc.  

O questionário foi aplicado através de um contato direto com professores. 

Participaram 15 docentes, que atuam em diferentes cursos: Engenharia, Matemática, 

História, Geografia e Pedagogia com idade que varia entre 40 a 45 anos ( 20%) entre 46 

e 50 anos ( 33%)  com idade acima de 55 anos (47%); sendo (73%) do sexo feminino e 

(27%) masculino.  Essa considerável predominância do sexo feminino dentre os 

sujeitos pesquisados (a) confirma que nessa instituição a profissão docente continua 

sendo majoritariamente feminina, principalmente quando se trata de cursos de 

Licenciatura.  Destes docentes apenas (25%) possuem titulação Stricto Sensu- 

mestrado e, apenas um professor possui doutorado o que denota a necessidade 

urgente de investir na qualificação e desenvolvimento profissional.   

No que diz respeito à cor, (47%) declararam ser pardo, (33%) branco e (20%) negros. 

Quanto ao tempo no magistério superior, (33%) dos (as) professores (as) lecionam de 

10 a 20 anos, seguido por (47%) que são docentes de 21 a 30 e (20%) que estão nesta 

profissão a mais de 30 anos. A análise dos dados demonstrou que a maioria dos  

professores pesquisados (67%) exercem a docência há mais de vinte anos indicando 

que há um vinculo duradouro com a instituição e vivência ao mesmo tempo em 

universidades públicas e privadas, assim como outras funções concomitantes a do 

magistério.  Dos respondentes apenas (20%) possuem regime de trabalho que varia 

entre 20 e 40 horas semanais e (80%) estão na condição de “horista” nesta instituição.  

De modo geral, a maioria trabalha em três turnos em instituições e locais diferentes.  

A predominância de professores horistas foi um dos fatores dificultadores da 

participação dos docentes que alegaram a falta de tempo para preenchimento dos 

questionários. Outro problema apontado no questionário revelam questões básicas 
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como insuficiência de equipamentos e manutenção ineficiente, falta de espaço físico, 

falta de apoio técnico para orientação do uso dos recursos DVD, TV, Datashow, 

recursos esses que alterem de alguma forma os papéis tradicionais de professores e 

estudantes.  

Com relação ao cinema na vida pessoal, 100% afirmaram assistir filmes com frequência 

distintas, destes (26%) veem semanalmente, (40%) quinzenalmente; (13%) 

diariamente e (20%) raramente. A maioria (47%) prefere assistir em casa. A 

preferência pelo gênero também diversifica entre: drama, documentário e histórico, 

comédia e somente um respondeu policial indicando a diversidade de gosto dos 

professores. Quanto à frequência com que trabalha o cinema em sala de aula, (33%) 

responderam que sempre, (47%) algumas vezes e (13%) raramente. Segundo suas 

respostas à média é um filme por unidade ou um por semestre.  

Quanto à regularidade, os dados coletados demonstram que a maior parte dos  

professores  realiza trabalhos e atividades com cinema ao menos duas vezes a cada 

semestre letivo, ou quatro vezes por ano escolar, além de ações realizadas 

individualmente ou por um grupo de docentes, sendo difícil a apuração desta 

frequência. 

De qualquer modo, percebe-se que o cinema começa a fazer parte das estratégias 

metodológicas dos professores em sala de aula, seja para introduzir um conteúdo 

(especifico 100%) seja para desenvolver um assunto ou até mesmo para finalizar. De 

acordo com suas respostas não há necessariamente um momento especifico. Os 

motivos para trabalhar o cinema vão desde o conhecimento de um filme, outras vezes 

para atender a solicitação e/ou indicação dos estudantes, como também para variar as 

atividades em sala. 

Mais especificamente, propomos uma discussão das relações entre Educação e 

Cinema, para além da utilização de filmes como recurso didático ou de modo 

meramente instrucional. Buscamos o cinema que participa da história não apenas 

como técnica, mas como arte e ideologia, como linguagem e fruição estética, um 

cinema que interroga ao mesmo tempo em que contempla e encanta a vida humana. 

 

Considerações 
O cinema, o entendemos e o buscamos, por acreditar que o olhar cinematográfico 

enriquece o nosso olhar sobre a educação, o processo de ensino e aprendizagem, a 

relação arte e ciência. Tal como a literatura, a pintura, a música, ele pode ser um meio 

de explorarmos os problemas vivenciados no cotidiano da sala de aula como também 

aqueles mais complexos do nosso tempo e da nossa existência, expondo e 

interrogando a realidade em que vivemos, impedindo que ela nos obscureça e nos 

submeta. Nós, os professores universitários, formadores de futuros profissionais, 

buscarmos o cinema que nos interroga, que nos leve a refletir, que favoreça novas 

formas de viver e habitar o mundo, outro mundo, possível e necessário, um horizonte 

possível. 

A aula universitária pode abordar o cinema como objeto de conhecimento, meio de 

comunicação e expressão de pensamentos e sentimentos, entrelaçando 

arte/estética/ensino. Nossa hipótese é que o docente sabendo fazer uso do cinema 
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com criatividade, suas aulas podem tornar-se mais atrativas e incitar os alunos a se 

colocarem como sujeitos históricos, construtores do conhecimento, produtores de 

cultura. 

Pensar outras possibilidades para a prática pedagógica em relação aos usos do cinema 

na aula universitária significa também pensar práticas pedagógicas estética, sensíveis e 

bem informadas que possam transformar os espaços físicos das salas de aula 

expandindo-se para outros espaços culturais. O cinema pode oferecer férteis 

possibilidades educativas, mediações em direção de compreensões criativas, abertas e 

transformadoras, horizontes possíveis para o bem viver e o bem educar. Abertura ao 

diálogo com as diversas linguagens artístico cultural. 
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