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1 Introdução
O campo das tecnologias educacionais se constitui em “campo aberto, conflituoso e
parcialmente indeterminado, no qual nada está decidido a priori” (LÉVY, 1999. p.54).
Há quem afirme que neste campo não se convive com a imutabilidade, porque se
está constantemente formulando novas e imprevisíveis conexões. Este trabalho se
constitui num breve percurso teórico, com exemplificação da prática do uso da
cinematografia como tecnologia educacional tanto na forma da educação presencial
como a Distância que, ao ser usada com a mediação docente, se configura em
excelente estratégia para a realização da aprendizagem na escola.
O que se vive na contemporaneidade são reflexos das “peregrinações
históricas do conceito de ‘cultura’” (BAUMAN, 2013, p.7). A cinematografia se situa
nesse panorama no qual há espaço tanto para a ópera quanto para o heavy metal
ou o punk, para a ‘grande arte’ e para os programas populares de televisão. Toda
contribuição artística, segundo Bordieu (2010) há décadas atrás, costumava
endereçar-se a uma classe social específico, e somente a ela, sendo aceita apenas
ou basicamente por essa classe.
O termo “cultura”, segundo Bauman (2013) se agrega ao vocabulário
moderno como uma declaração de intenções, o nome de uma missão a ser
empreendida. O conceito de cultura era em si um lema e um apelo à ação. A
cinematografia emerge como um grão de areia no oceano desse conceito. Bauman
ainda afirma que o conceito de cultura presumia a existência de uma divisão entre os
educadores, relativamente poucos, chamados a cultivar as almas, e os muitos que
deveriam ser objeto de cultivo; protetores e protegidos, supervisores e
supervisionados, educadores e educados, produtores e seus produtos, sujeitos e
objetos – e do encontro que deveria ocorrer entre eles.
A mídia tem relação com a indústria dos bens simbólicos. O cinema e suas
produções se constituem em mídias que ora servem à fruição, ora a prestar-se como
estratégias para os processos de ensino e de aprendizagem. Mídias correspondem a
um sistema complexo de produção, circulação e consumo de bens culturais com o
foco orientado a fabricar artefatos que se materializam em palavras, sons, imagens,
quer no plano real, quer no plano imaginário. Segundo Melo e Tosta (2008), é um
sistema acionado por redes tecnológicas: as rotativas do tempo da imprensa, os
transmissores da idade do rádio, os satélites da era televisiva, os computadores do
planeta digital. Afirmam também que a mídia é uma fonte de poder. Ao se tratar de
mídia, localizamos o seu nascimento na cultura. Na cultura que, segundo Bauman
(2013) é compreendida como um acordo planejado e esperado entre os detentores
do conhecimento. É o que este autor define como “Modernidade líquida” que passeia
pelo contraste com o esclarecimento e a dignificação que não é uma tarefa única
que um dia se completa, mas uma atividade com o fim em aberto. A função dessa
cultura em que se inserem as mídias e, por conseguinte, as tecnologias da
educação, não é satisfazer necessidades existentes, mas criar outras, ao mesmo
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tempo que mantém as necessidades já entranhadas ou permanentemente
irrealizadas.
Afirma Bauman (2013) que sua principal preocupação é evitar o sentimento
de satisfação de seus antigos objetos e encargos, agora transformados em clientes.
De maneira bem particular, se encarrega de neutralizar sua satisfação total,
completa e definitiva, o que não deixaria espaço para outras necessidades e
fantasias novas, ainda inalcançadas.
O presente trabalho objetivou buscar na experiência de docentes, o que
podem relatar a partir de suas práticas com o cinema na sala de aula presencial e no
AVEA (Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem), na relação com o Ensino a
Distância. A metodologia de coleta de dados foi por meio de evento de extensão
com aplicação de questionários a respeito de ambas as modalidades de ensino, face
ao uso de cinematografia como estratégia de ensino.

2 A cultura das mídias e as tecnologias da educação
Melo e Tosta (2008) compreendem que historicamente as relações entre a
comunicação e a educação tem sido decisivas para configurar a fisionomia das
sociedades democráticas. A Educação a Distância se insere neste contexto. Assim
ao tomar-se o paradigma das sociedades modernas europeias, identifica-se a
universalização das oportunidades educacionais como requisito indispensável ao
processo de modernização das sociedades tradicionais. No que diz respeito à
exclusão cognitiva, o conceito de “comunicação de massa” (Wright, 1968), fenômeno
popularmente abrasileirado pelo termo “mídia”, foi estabelecido pela sociologia norteamericano para caracterizar o sistema de difusão cultural gerido pelas modernas
empresas que comercializam informação e entretenimento.
Sob a liderança da TV, os meios de comunicação de massa
desempenham um papel decisivo na formação da população
brasileira. Eles atuam verdadeiramente como educadores coletivos.
Esse papel ampliou-se ultimamente, como decorrência da melhoria
das condições de vida que os programas assistencialistas
acarretaram a bolsões da sociedade antes circunscritos aos território
da pobreza. (MELO; TOSTA, 2008, p.79)

Imaginando que o tempo dedicado ao consumo da mídia é superior àquele
preenchido pela escola, no conjunto da população em idade escolar, é importante
refletir sobre a natureza da educação coletiva implícita nesse espaço que McLuhan
(1968) chamou apropriadamente de “aula sem paredes”.
Esta equação pode tornar-se ainda mais complexa: é necessário admitir que
se a qualidade do ensino formal proporcionado às novas gerações for insuficiente, é
preciso também admitir que a cultura de massa tem mais chances de exercer
atração e influência sobre crianças e adolescentes.
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Para amenizar as dificuldades e ineficiências do ensino formal, uma
possibilidade já testada em pesquisas por Nicodem (2013) é o uso da cinematografia
na sala de aula. E a cinematografia pode tanto transitar pelos ambientes presenciais,
como pelos ambientes virtuais, sem dúvida. Os estudos encetam para a relação
“palavra-imagem” em sua razão de ser na trama estabelecida pelo conjunto que
formam. Mitchel (1987, p.91) afirma que as imagens são “inevitavelmente
convencionais e contaminadas pela linguagem” e, por essa razão, “a dialética da
palavra e da imagem” se configura numa constante estrutura dos signos que uma
cultura reúne à sua volta. Segundo Fischman (2008, p.113), “o que varia é a
natureza precisa da tecelagem, a relação da urdidura e da trama”.
2.1 A obra cinematográfica
A obra cinematográfica (ou fílmica) surge após a invenção do cinematógrafo,
equipamento utilizado para fazer imagens e projetá-las. No bojo da história, o
cinema se expande tendo como ponto de partida a invenção do cinematógrafo pelos
Irmãos Lumière ao final do século XIX que em 28 de setembro de 1895 na cave do
Grand Café, em Paris fazem a primeira exibição pública e paga da arte
cinematográfica. Projetaram uma série de dez filmes com duração de 40 a 50
segundos cada e que se configuraram nos primeiros rolos de película com apenas
quinze metros de comprimento.
Louis Nicholas Lumiére (1862-1954) e Louis Jan Lumière (1864-1948) – os
irmãos Lumière, são considerados na atualidade os pais do cinema, junto com
Georges Méliès, também francês, tido como o pai do cinema de ficção. Os Lumière
foram os fabricantes do cinematógrafo (cinematografe), máquina de filmar e projetor
de cinema. O aparelho tido como ancestral da filmadora, movido a manivela e
utilizando negativos perfurados, substituiu a ação de várias máquinas fotográficas
para registrar o movimento.
Há certa polêmica em torno da criação dos negativos perfurados, uma vez
que tem sido atribuída aos Lumière. A primeira projeção pública de apresentação do
cinematógrafo ocorreu em 28 de setembro de 1895, na primeira sala de cinema do
mundo, o Eden, situado em La Ciotat, no sudeste da França. A partir de então, as
imagens em movimento passaram a ocupar uma importante posição na cultura
popular da época.
Em dados colhidos no site do LATEC – Laboratório de Pesquisa em
Tecnologias da Informação e da Comunicação, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, encontrou-se um breve histórico desses personagens que se destacam na
história do cinema mundial.
As primeiras obras cinematográficas, segundo o LATEC, foram: “A saída dos
operários da Fábrica Lumière” e “A chegada do trem à Estação Ciotat”. Os títulos
expressam literalmente o conteúdo das películas.
Mesmo com informações de projeções anteriores aos Lumière (como os
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irmãos Max e Emil Skladanowski, na Alemanha), a sessão dos Lumière se constitui
na maioria das fontes sobre cinematografia como o marco de partida da nova arte.
E, desde então, expande-se pela França, pela Europa em geral e pelos Estados
Unidos e ganha o mundo para colher imagens por todo o planeta.
A obra cinematográfica pode ser oriunda de obras literárias não concebidas
primariamente para o cinema, como pode se originar em um roteiro pensado para
transformar-se em filme.
Mesmo que o discurso cinematográfico tenha como origem o discurso
narrativo é preciso ressaltar que o cinema e a literatura apresentam linguagens
distintas e, se há distinção, não podem, nem devem ser comparadas, porque são
artes diferentes, visões e objetivos diversos, cada qual com sua própria linguagem.
A esta altura é importante, antes de prosseguir, acrescentar perspectivas
históricas do uso da imagem. “Se Proust personifica a força salvadora da memória,
Kafka faz entrar no domínio do esquecimento”. Benjamin (1985b, p. 16).
Esquecimento é tema chave da leitura benjaminiana, para iniciar este remontar da
história da imagem:
O truque que rege esse mundo de coisas – é mais honesto falar em
truque que em método – consiste em trocar o olhar histórico sobre o
passado por um olhar político. ‘Abri-vos, túmulos; mortos das
pinacotecas, mortos adormecidos atrás de portas secretas, nos
palácios, nos castelos e nos mosteiros, eis o porta-chaves feérico,
que tendo às mãos um molho com as chaves de todas as épocas, e
sabendo manejar as fechaduras astuciosas, convida-vos a entrar no
mundo de hoje (...)’. (BENJAMIN,1985b, p.16)

A imagem tem sua epifania na história primeiro nas obras de arte em pintura
sob as mais diversas técnicas, depois a fotografia até chegar à imagem em
movimento. “A reprodução técnica do som inicia-se ao fim do século XIX”
(BENJAMIN,1987, p.167) e com ela a reprodução técnica atingiu tal padrão de
qualidade que ela não somente podia transformar em seus objetos a totalidade das
obras de arte tradicionais, submetendo-as a transformações profundas, como
conquistar para si um lugar próprio entre os procedimentos artísticos. Benjamin
(1987) para estudar esse padrão, afirma que nada é mais instrutivo do que examinar
como suas duas funções – a reprodução da obra de arte e a arte cinematográfica –
repercutem uma sobre a outra.
Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o
aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que
ela se encontra. É nessa existência única, e somente nela, que se
desdobra a história da obra. Essa história compreende não apenas
as transformações que ela sofreu, com a passagem do tempo, em
sua estrutura física, como as relações de propriedade em que ela
ingressou. Os vestígios das primeiras só podem ser investigados por
análises químicas ou físicas, irrealizáveis na reprodução; os vestígios
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das segundas são o objeto de uma tradição, cuja reconstituição
precisa partir do lugar em que se achava o original.
(BENJAMIN,1987, p.167)

Desta forma, o aqui e agora do original, constitui o conteúdo de sua
autenticidade, e nela se enraíza uma tradição que identifica esse objeto, até os dias
atuais, como sendo aquele objeto, sempre igual e idêntico a si mesmo. A esfera da
autenticidade, como um todo, escapa à reprodutibilidade técnica, e naturalmente não
apenas à técnica.
Segundo Benjamin (1987), mesmo que essas novas circunstâncias deixem
intacto o conteúdo da obra de arte, elas desvalorizam, de qualquer modo, o seu aqui
e agora. Embora esse fenômeno não seja exclusivo da obra de arte, podendo
ocorrer, por exemplo, numa paisagem que aparece em um filme aos olhos do
espectador, ele afeta a obra de arte em um núcleo especialmente sensível que não
existe num objeto da natureza: sua autenticidade.
A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido
pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu
testemunho histórico. Como este depende da materialidade da obra, quando ela se
esquiva do homem por meio da reprodução, também o testemunho se perde. Sem
dúvida, só esse testemunho desaparece, mas o que desaparece com ele é a
autoridade da coisa, seu peso tradicional.
Mas eis que surge a refuncionalização da arte e, sobre isto, Benjamin (1985a)
assegura que ao se emancipar dos seus fundamentos no culto, na era da
reprodutibilidade técnica, a arte perdeu qualquer aparência de autonomia. Porém
não se deu conta da refuncionalização da arte decorrente dessa circunstância. Essa
refuncionalização não foi percebida durante muito tempo, nem sequer no século XX,
quando o cinema se desenvolveu.
As dificuldades com que a fotografia confrontou a estética tradicional
eram brincadeiras infantis em comparação com as suscitadas pelo
cinema. Daí a violência cega que caracterizam os primórdios da
teoria cinematográfica. Assim, Abel Grance compara o filme com os
hieróglifos. [...] É revelador como o esforço de conferir ao cinema a
dignidade da “arte” obriga esses teóricos, com uma inexcedível
brutalidade, a introduzir na obra elementos vinculados ao culto.
(BENJAMIN, 1985a, p.98)

Para somar à perspectiva de Benjamin que discorre filosoficamente sobre o
valor da obra de arte e como ela se transforma em contato com a reprodutibilidade
técnica, recorre-se à história do cinema. Sob este aspecto é imprescindível citar os
irmãos Lumière, autores das primeiras imagens em movimento.
2.2 O uso da imagem na Educação
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Valemo-nos de Labaki (2005, p.26) para tratar do uso da imagem na Educação: “É
impressionante como o cinema pode ampliar nossa experiência perante uma
cidade”. O autor se refere a uma cidade referindo-se a Marselha, mas é possível
ampliar para o espaço que compreende a própria vida humana.
Cinema é a sétima arte e inclui todas as outras. A afirmação é de Barbosa
(2013) que completa assegurando a necessidade dos arte-educadores na escola e
recomendando não esquecer que cinema é arte e lhes dá uma ferramenta inicial
para ampliar a capacidade crítica de ver cinema em sala de aula.
O uso do cinema nos processos de ensino e aprendizagem pressupõe um
professor capaz de refletir sobre sua prática, como também capaz de agir
intencionalmente, asseguram Sampaio e Araújo (2003).
O professor, em sua prática, deverá estabelecer relações entre arte,
conhecimento e cultura; cultivar o diálogo, a curiosidade, a
cooperação, a pesquisa, a experimentação, a inventividade e a
elaboração e instaurar processos de concepção e de realização
significativos para os alunos. (SAMPAIO, 2013, p.14)

O ensino em qualquer área do conhecimento necessita delimitar-se no
processo de sistematização para que proporcione resultados efetivos e, no caso do
uso da obra cinematográfica, providenciar a contextualização no conteúdo da
disciplina, bem como a sensibilização para que sejam estabelecidas as relações
necessárias para a consecução da/s aprendizagem/ns, evitando, sobretudo o tom de
tarefa.
Araújo (2013) propõe que o uso do cinema na escola seja, em primeiro lugar,
um encantamento dos sentidos, caminho pelo qual a rotina escolar se configurará
menos árdua.
Onde, como e com quem assistimos a um filme determina alguns
aspectos a respeito das percepções é significações que
carregaremos dessa experiência, mesmo que o contato entre o
sujeito (espectador) e o objeto (filme) seja algo íntimo e pessoal. O
espaço, o tempo e o contexto sempre agregam conhecimentos e
percepções à individualidade. (ARAÚJO, 2013, p.23)

Desta forma, assistir a um filme na escola e com a turma, se tornou uma
vivência com características próprias. É preciso saber fazer um bom uso dessa
situação. Sensibilizar o olhar sobre as imagens do cotidiano e instigar a capacidade
de utilização poética dos meios digitais, bem como das habilidades reflexivas e
intelectuais, conhecendo e realizando estratégias que auxiliem no desenvolvimento
das habilidades poéticas, com o intuito de melhor aproveitar o filme.
O trabalho com a imagem na sala de aula tem relação com o
desenvolvimento das capacidades de agir e pensar artística e criativamente, criando
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histórias e imagens mentais, no exercício potencial criador e imaginativo, como uma
das funções centrais do ensino e da aprendizagem de qualquer disciplina na escola.
Araújo (2013) argumenta que as capacidades de criar e imaginar são
intrínsecas ao ser humano e levar a arte para o meio escolar e articulá-la com os
conteúdos curriculares, potencializa os processos de criação e de imaginação do/a
aluno/a. Pensar e agir mais consciente do tempo que temos, refletindo sobre o
tempo e suas consequências e influências na vida cotidiana é uma grande
contribuição da obra cinematográfica. O filme, por meio dos personagens, nos faz
viajar entre tempos de vida e os caminhos que são tomados. Afinal, o tempo é um
dos elementos primordiais do macro e do micro cosmo.
Benjamin (1987) afirma que o a obra de arte em cinema e, principalmente,
quando tem como ponto de partida outra obra de arte, surge por meio da montagem,
na qual cada fragmento é a reprodução de um acontecimento que nem constitui em
si uma obra de arte, nem pressupõe uma obra de arte ao ser filmado. Mas como ver
a obra de arte cinematográfica sendo produzida na escola?
Na produção cinematográfica – dentro ou fora da escola – o fenômeno que
movimenta uma obra de arte em direção à outra ocorre de forma semelhante ao
cinema profissional. O intérprete de um filme não representa diante de um público
qualquer a cena a ser reproduzida, e sim diante de um grupo de especialistas –
produtor, diretor, operador, engenheiro de som ou de iluminação, etc. No caso do
cinema amador e, neste caso, se for exercitada a produção cinematográfica na
escola, não há profissionais, mas a própria equipe que está produzindo com fins
didáticos. Não há produtor profissional, mas os próprios estudantes que roteirizaram
o texto da obra literária escolhido. Não há diretor, mas líder do grupo. Não há
operador, mas o estudante que foi eleito como aquele que melhor poderia elaborar
os trabalhos de filmagem e cinematografia. Não há engenheiro de som, mas
contrarregras improvisados que dão de si o melhor para que os efeitos sejam os
mais genuínos possíveis.
Conforme Benjamin (1987), muitos trechos são filmados em múltiplas
variantes: um grito de socorro, por exemplo, pode ser registrado em várias versões;
uma será escolhida na edição. Isso é uma das atividades que os/as alunos/as fazem
entre tantas ao elaborar sua própria “obra de arte”.
“A arte contemporânea será tanto mais eficaz quanto mais se orientar em
função da reprodutibilidade e, portanto, quanto mais se orientar em função da
reprodutibilidade e, portanto, quanto menos colocar em seu centro a obra original.”
(BENJAMIN, 1987, p. 180). À luz dessas reflexões, a arte imagética é a que enfrenta
a crise mais importante das últimas décadas, visto que nada contrasta mais
radicalmente com a obra de arte sujeita ao processo de reprodução técnica e por ele
recomendada, do que o cinema. O desempenho do intérprete pode não ter sido
satisfatório. Poderá ser reelaborado. A reprodutibilidade técnica o permite. Pode
haver o procedimento de um/a diretor/a que para filmar o susto do personagem,
provoque experimentalmente um susto real no intérprete. Seria uma representação
genuína. A natureza ilusionística do cinema e da produção videográfica,
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diferentemente da pintura, é de segunda ordem e está no resultado da montagem.
Em outras palavras, segundo Benjamin (1987),
[...] no estúdio o aparelho impregna tão profundamente o real que o
que aparece como realidade ‘pura’, sem o corpo estranho da
máquina, é de fato o resultado de um procedimento puramente
técnico, isto é, a imagem é filmada por uma câmara disposta num
ângulo especial e montada com outras da mesma espécie.

Sendo o audiovisual (cinema, vídeo, TV...), a imagem do nosso tempo, é ele a
premissa estratégica da educação hoje; a realidade social e psicológica dos sujeitos
está impregnada pelo consumo da comunicação audiovisual. A escola não precisa
criá-la artificialmente no estrito contexto dos mecanismos formais de ensino /
aprendizagem, produzindo e trabalhando com os chamados audiovisuais educativos.
Os/as alunos/as podem ser instigados a aprenderem produzindo as próprias
filmagens imitando a arte cinematográfica, no caso do ensino de literatura, oriundos
das obras literárias.
Assevera Favaretto (2004) que o/a professor/a é também ele/a um/a
consumidor/a audiovisual contemporâneo/a. Por isso deve buscar a compreensão da
natureza dos processos de desenvolvimento da linguagem audiovisual. Esse
conhecimento o/a capacitará como um/a “espectador/a especializado/a”, capaz de
saciar a curiosidade do/a aluno/a em torno da mitologia do mundo das mídias.
Sob o aspecto da produção da obra cinematográfica em sala de aula, com
orientação docente, os Estudos Culturais, reconhecendo o cinema na educação
como um objeto das margens adentrando o recinto escolar, é desse lugar que se
expressa como campo de estudos para dar legitimidade à ação da cinematografia
como estratégia de ensino. No percurso da recepção de ideias associadas aos
Estudos Culturais (ECs) no Brasil, o cinema é amplamente balizado, confundindo-se,
inclusive os Estudos de Cinema com os ECs (Estudos Culturais). Sobre isso,
Escosteguy (2011) afirma que o próprio sentido da comunicação visual na educação
pode ser considerado como um processo sociocultural básico, no qual se destaca a
ação de todos os sujeitos envolvidos na produção de sentido.
Mais do que estudar as tecnologias da comunicação como instâncias
que intervêm na comunicação ou, em outras palavras, em termos
instrumentais, entende-se a comunicação como constitutiva de
práticas sociais, portanto, da estruturação da sociedade. Reconheço
que nessa acepção a amplitude do olhar é potencializada ao
máximo, por isso, o recorte que cabe à comunicação é investigar as
práticas socioculturais mediadas pelas tecnologias de comunicação.
(ESCOSTEGUY, 2011, p.89)

Práticas socioculturais mediadas pelas tecnologias da comunicação levam a
tecer considerações que articulam Estudos Culturais, Cinema e Educação. A opção
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por fazer esta articulação tem permitido que os estudos nessa direção desvelassem
possibilidades de ação didáticas simples e eficazes, como entender a importância do
adentrar do cinema na sala de aula, mormente para o ensino de literatura e a
articulação da leitura, num movimento que conduza o/a aluno/a à percepção do
prazer em ler.
Wortman (2011) afirma que a vinculação dos estudos culturais nos
procedimentos de ensino com a cinematografia, possibilita dizer que os estudos
conduzidos nessa direção apontam para a facilitação e não para a circunscrição da
pesquisa em educação. Os Estudos Culturais vão além: acionam os objetos das
margens como o cinema e os trazem para dentro de espaços canônicos. Mas
quando se trata da educação a distância, o espaço também ainda é marginal,
apesar de ter avançado sobre inúmeros territórios e níveis de formação na
contemporaneidade.
Abdala Junior (2008) considera que a abordagem metodológica de um filme
somente pode ser realizada de elementos escolhidos e recolhidos da obra. Nesta
ideia encontramos algo que se refere a uma “obra aberta” (ECO, 1991, p.46). Ambos
consideram que a linguagem cinematográfica permite a reunião das demais
linguagens. O limite de um objeto exige que sejam feitas restrições às escolhas,
artifício inerente a qualquer exercício analítico. Constata ainda este autor que nesse
sentido seria arriscado considerar que a abordagem de um filme venha a esgotar
qualquer possibilidade de um exercício como esse, uma vez que a intenção que
alimentou a iniciativa se limita apenas a mostrar possibilidades.
O cinema na educação e, sobretudo no ensino de literatura, se configura em
objeto que vem para auxiliar no rompimento de amarras que as posições tradicionais
têm imposto ao exercício do ensino; vem propor iniciativa de burilamento na
capacidade de escolha, como também dispor desses pontos para a pesquisa em
educação que, entre outras possibilidades, se volta a tornar melhor os processos
que orientam o ensino e a aprendizagem.

3 Cinema na Sala de Aula: tecnologia a serviço do ensino
Turner (1997, p.125) considera que “o significado de um filme pode mudar, e muda”.
Contudo, pensamos que seja necessário que o/a professor/a conduza o trabalho
com cuidado e seriedade, porque há limites para o modo como as mudanças (de
significado) ocorrem.
Na teoria, é aceitável que poderíamos oferecer qualquer significado.
Na prática, porém, há, pelo menos algumas determinadas
propriedades das narrativas cinematográficas, e porque qualquer
membro de um público encontra-se num momento específico da
história, ele ou ela dispõe de um conjunto limitado de opções por
meio das quais pode ver um filme. (TURNER, 1997, p. 128)
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Desta forma, o cinema não é um sistema discreto de significação, assim como
a escrita. “O cinema incorpora as tecnologias e os discursos distintos da câmera,
iluminação, edição, montagem de cenário e som – tudo contribuindo para o
significado.” (TURNER, 1997, p.56)
Por este motivo, uma sugestão que emerge desta análise, é que os cursos de
formação docente para o ensino de literatura aprofundem em conteúdos e/ou
disciplinas específicas, os modos didáticos de ‘ler’ as obras literárias e
cinematográficas com profundidade e seriedade. Assim, precaver contra possíveis
leviandades que pressupõem que ‘qualquer significado’ seja possível a qualquer
objeto didático – especialmente à obra cinematográfica em sala de aula.
Por seu turno, ao docente, em sala de aula, propõe-se que planeje, pense e
repense suas aulas de literatura com o uso do cinema como mídia na educação, a
fim de não utilizá-lo como mero adereço atrativo, nem tampouco como ‘coringa’ para
completar uma lacuna ocasionada por sua negligência. Só desta forma, o cinema em
sala de aula de literatura faz sentido e volta-se a cumprir seu papel estratégico para
os processos de ensino e de aprendizagem.
Diferentemente dos efeitos interpretativos causados pelas narrativas no
suporte escrito, a imagem e mais incisivamente a imagem em movimento produz no
espectador o que passou a se constituir na “impressão da realidade”, o que,
segundo Duarte (2009, p.59), é a base do grande sucesso do cinema:
Esta impressão de realidade encontra, do lado de cá da tela, uma
pessoa que também está buscando a ficção e é por essa razão que
ela vai ao cinema. Precisamos da ficção tanto quando precisamos da
realidade. Embora não possamos viver em um mundo de fantasias,
temos necessidade de sair um pouco do mundo do real para
aprender a lidar com ele. Além disso, a ficção atua como um dos
elementos dos quais lançamos mão para dar sentido à nossa
existência. (DUARTE, 2009, p.58)

Essa relação com a própria existência do espectador realça as possibilidades
estratégicas encontradas para fortalecer os processos de ensino e de
aprendizagem.

4 Considerações Finais
Ao lançar mão da cinematografia como acréscimo ao ensino os docentes que dela
fazem uso com sua ação didática ao usar essas mídias em suas aulas, ganham uma
rica aliada como estratégia na experiência de sala de aula com os próprios alunos.
Estudar o uso do cinema na sala de aula pelo foco dos Estudos culturais é ver
essa mídia como um objeto das margens adentrando o espaço canônico da sala de
aula; no entanto, a cinematografia, não sendo um instrumento canônico, emerge
como alternativa no espaço escolar que teve seu uso solidificado ao longo dos anos.
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Trabalhar com o cinema na sala de aula, é também trabalhar as
possibilidades humanas na imagem e isso esboça um fundo antropológico; este
cunho antropológico do documentário cinematográfico não se reporta somente a
sociedades ditas indígenas ou nativas de uma região isolada do planeta, mas aos
movimentos humanos nos espaços em que escolhe para viver, habitar, trabalhar,
estudar, produzir arte e comunicar-se.
A cultura vive hoje, no Brasil e no exterior, um momento de rara vitalidade: há
uma ‘inflação’ de imagens rápidas, sons estridentes e informações ligeiras que
caracteriza a multiplicação dos canais de televisão e de internet. O documentário, de
alguma forma, emerge da novela, está na reportagem e, atraindo a atenção para
nossos objetos de estudo, está na literatura e, especialmente no cinema, ora
estratégia didática.
Tem sido cada vez mais frequente a produção de material visual, com edição
simples e documentários com estrutura narrativa mais clássica, sobre vários outros
temas que podem ter aplicação em atividades escolares: subculturas jovens
urbanas, relações familiares, comportamento e preferências sexuais, grupos
profissionais, confessionais (valores religiosos), étnicos e migrantes. Enfim, o
documentário antropológico pode complementar o documentário jornalístico ou
histórico, levando o aluno a perceber as diferenças e a pluralidade possível de
enfoque sobre a “realidade”, bem como a estratégia de pesquisa, narrativa e seleção
de material operada pelos realizadores (diretores, roteiristas, câmeras).
A utilização de obras cinematográficas como mídia de apoio e estratégia de
ensino de literatura, caracteriza a inserção de produtos culturais provenientes das
margens, com o intuito de agregá-los à utilização da obra escrita, que se caracteriza
num dos elementos do modelo hegemônico de ensino.
A prática de muitos professores contempla a compreensão dos processos
sociais contemporâneos. Essa prática se insere na presencialidade e na
“distancialidade”. A distância (o AVEA – Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem) se configura em um espaço que demanda tanto respeito quanto o
espaço concreto da sala de aula. O cinema cabe bem nos dois. Os processos
sociais, presentes como plano de fundo nas aulas dos/as professores/as que se
inserem nesses espaços, requerem que seja feita a distinção das minorias
demográficas contempladas no enredo de cada uma das obras cinematográficas
escolhidas. Entendem, com esta postura, que ao utilizar o cinema como estratégia
rompem com a hegemonia didática, cujo uso tem perdurado solitário por décadas.
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