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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa documental, de caráter 

qualitativo, em que as fontes investigativas foram os artigos publicados entre 2004 e 2014 nas 

revistas Licere, Pensar a Prática e RBCE, e que tivessem como temática Cinema, Lazer, 

Educação e Educação Física. Na análise buscamos identificar como o cinema era apresentado 

e trabalhado nos artigos selecionados. Identificamos que a Educação para e pelo Cinema se 

faz presente em todos os artigos, entretanto não encontramos nesses documentos, o cinema 

como ferramenta didático-pedagógico no ensino escolar. A ausência dessas ferramentas 

educacionais nas escolas, podem contribuir com que os alunos de classes populares não 

tenham a oportunidade de acesso democrático num modelo que vise a formação para o 

cinema, em que se busque uma de cidadania critica. 

 

Palavras chave: Cinema, Educação e Lazer 
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Introdução  

 

Atualmente é fácil perceber, quando estamos em uma cidade que conta com uma 

sala de cinema, o quanto algumas estreias de filmes mobilizam um grande número de pessoas. 

Porém essa realidade não atinge a todas as pessoas, já que a maioria das cidades não contam 

com uma sala de cinema e o público presente nessas estreias são quase em sua totalidade os 

representantes das classes média e alta. 

Para proporcionar um maior contato das pessoas com o cinema a escola talvez 

seja o melhor local para fazer essa interação. Contudo, mesmo conhecendo a representação do 

cinema e seus filmes na vida das pessoas, inclusive para aquelas que não tem habito de ir ao 

cinema, muitos educadores ainda deixam essa ferramenta em segundo plano, como afirma 

Duarte (2009, p.70) “Embora valorizado, o cinema ainda não é visto pelos meios educacionais 

como fonte de conhecimento”. 

Precisamos ver o cinema como uma fonte de conhecimento e uma ferramenta 

educacional e devemos transmitir isso aos nossos pares, uma vez que muitos vêm problemas 

em utilizar filmes em suas aulas. A respeito de possíveis problemas durante a utilização dos 

filmes nas aulas Duarte (2009, p.71) entende que “O problema consiste em ignorarmos o 

valor e a importância deles para o patrimônio artístico e cultural da humanidade”. Mesmo 

com o a imagem de ser um problema, diversos estudos observam o uso do cinema como 

recurso didático e pedagógico durante as aulas. Dentre os mesmos, temos os estudos de 

Klammer et. al. (2006), Dantas (2007), Silvia (2006), Viacava (2013) e Stefani (2010).  

A partir dessa utilização do cinema dentro das aulas precisamos ter cuidado com a 

escolha dos filmes, levando em conta tanto suas características individuais, como suas 

possibilidades pedagógicas. Duarte (2009) nos mostra que a realidade que encontramos é que 

a escolha de um filme só leva em conta se ele se encaixa ou não no conteúdo planejado para 

aquela aula. Nessa perspectiva, Pinto (2005) afirma que muitos dos filmes que chegam as 

escolas atendem aos interesses da classe dominante, e no processo de democratização e da 

educação para o cinema, torna-se necessária uma construção interpretativa crítica, 

corroborada com o acesso a referenciais teóricos que promovam uma educação emancipatória 

dos alunos. Visualizamos que a escola seja o espaço que possibilita o contato, que deve ser 

feito de forma crítica e construtiva, dos alunos com o cinema. 
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A partir do conhecimento de que dentro da escola o aluno realiza um forte contato 

com o cinema, precisamos entender de que forma esse contato acontece. Para isso, é preciso 

relacionar o cinema e a educação com a teoria de lazer e educação (MARCELINO, 1998), 

conforme Melo (2005) indica. 

Partindo das ideias de Marcelino (1998), podemos pensar em uma educação para 

o cinema, baseada a partir da relação com a educação para o lazer. Ainda de acordo com as 

ideias do autor, devemos pensar em uma educação pelo cinema, baseada na teoria da 

educação pelo lazer. 

Dessa forma somos movidos por algumas questões, gostaríamos nós mesmos de ir 

à escola para responde-las, mas tentaremos responder a partir da análise dos artigos 

selecionados para a nossa pesquisa. Como a escola realiza essa apresentação do cinema aos 

alunos? Existe uma educação para o cinema ou uma educação pelo cinema, baseada nas ideias 

de Marcelino? Existe uma forma melhor de se utilizar o cinema dentro da escola?  

Após pensarmos nessas questões precisamos refletir a respeito de qual modelo 

educacional encontramos hoje e se ele é compatível com o momento histórico atual. Quando 

fazemos essa relação muitas das vezes podemos, a partir dos momentos empíricos 

vivenciados durante a graduação, dizer que existe uma defasagem entre o que acontece nas 

escolas e o que se pretendia acontecer. A grande dúvida que surge nesse momento é: “quando 

pensamos na nossa área de atuação, a educação física, como ela tem lidado com essas 

questões e principalmente com a utilização didático-pedagógica do cinema? ”. 

Encontramos um grande leque de filmes cuja a temática esportiva está fortemente 

presente, como por exemplo, na produção Invictus, que também traz um recorte do tema racial 

a ser discutido em atividades curriculares no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. 

Tentaremos, através dos artigos analisados, perceber se seria possível trabalhar com os 

diversos filmes encontrados no mercado, inclusive os esportivos, pensando nos mesmos a 

partir de uma educação para/pelo o cinema, educação para/pelo o esporte e educação para 

atender os temas transversais/conteúdos curriculares?  

Acreditamos que seria possível englobar essas formas de educação ao utilizarmos 

um filme dentro de uma aula. Podemos levar aos alunos a pensarem questões de produção, 

questões do esporte e dos conteúdos, como por exemplo o racismo que ainda é forte na nossa 

cultura, conforme visto em diferentes espaços em nossa sociedade. 
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A partir da temática educação, educação física, lazer e cinema, nossa tentativa é a 

de analisar como a, ferramenta educacional, cinema foi retratado, no recorte temporal desta 

pesquisa (2004 a 2014), nos três periódicos (Licere, RCBCE e Pensar a Prática) que 

apresentam grande alcance nacional na área da Educação Física. Nessa percepção busca-se 

identificar a forma e o conteúdo pela qual esses autores analisam o uso da linguagem 

cinematográfica como recurso pedagógico, e compreender como cinema e a sua abordagem 

podem promover uma educação pelo cinema e para o cinema. 
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Objetivos  

Geral  

Analisar como, a ferramenta educacional, cinema foi retratada, no recorte temporal desta 

pesquisa (2004 a 2014), nos três periódicos (Licere, RCBCE e Pensar a Prática) que 

apresentam grande alcance nacional na área da Educação Física. 

 

Específicos  

Conhecer, a partir dos artigos pesquisados, qual é o lugar do cinema enquanto ferramenta 

didático-pedagógica; 

Perceber a adequação teórica das propostas pedagógicas de intervenção educacional através 

do cinema, levantadas nos artigos selecionados para esta pesquisa; 

Compreender quais estratégias adotadas para se trabalhar o cinema dentro das salas de aula 

apresentadas nesses artigos.  
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Justificativa 

Esse trabalho completa um ciclo pessoal que se iniciou a muito tempo, durante os 

anos finais do Ensino Fundamental, quando comecei a ver um maior número de filmes. A 

partir daquele momento interessei-me imediatamente por essa arte. 

Sendo que sempre ao descobrir um filme novo, que continha em si uma 

mensagem importante, como por exemplo lições de vida, pensava de que forma levá-lo as 

outras pessoas. Já que sempre percebi no cinema, um grande potencial como ferramenta 

didático-pedagógica que contribuísse na realização de uma ação pedagógica progressista na 

escola. 

Motivei-me a realizar esta pesquisa por sentir a necessidade de compreender quais 

as melhores formas de trabalhar o cinema dentro das aulas, que seja numa perspectiva, que 

incluísse algumas dessas temáticas, Lazer, Educação, Educação Física e Cinema.    

Percebo que as pessoas de todas classes populares necessitam de um contato de 

qualidade com os filmes e o cinema, sendo assim, durante a minha formação no Curso de 

Licenciatura em Educação Física, pude perceber que a melhor forma de ajudar essas pessoas 

nesse sentido seria conhecer as experiências indicadas nos artigos selecionados para análise, e 

num projeto futuro, de pesquisa no Mestrado, tentar realizar uma pesquisa-ação, pela qual 

contribuirá na construção de um material pedagógico que auxilie professores e alunos na 

aprendizagem pelo e para o cinema. 
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Metodologia 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa documental, de caráter qualitativo, na qual 

realizamos um delineamento dos trabalhos publicados nas Revistas/Periódicos Licere, Pensar 

a Prática e Revista Brasileira de Ciências do Esporte, de maior circulação entre os pares 

acadêmicos, e que tratam de Lazer, Educação e Educação Física. Realizamos a seleção dos 

artigos desses periódicos com recorte temporal entre os anos de 2004 a 2014. 

A pesquisa documental se faz importante como afirma Gil (1987), uma vez que as 

fontes de papel, nesse caso os artigos, proporcionam dados importantes, além de propiciar 

uma investigação social mais rica. Com os estudos coletados vamos analisar como acontece o 

diálogo da educação para e pelo cinema com as temáticas na Educação, Educação Física e no 

Lazer.  

A partir dessa análise iremos comparar essa utilização com o referencial teórico. E 

neste caso, pretendemos realizar uma análise qualitativa. Gil (1987) corrobora ao afirmar que 

a análise qualitativa deve organizar e descriminar os dados, a fim de responderem o problema 

original.  

Ao pensar em alternativas para se trabalhar cinema como uma ferramenta 

didático-pedagógica, encontramos dificuldades em encontrar artigos que sintetizassem formas 

de o professor levar as produções cinematográficas para dentro da sala de aula. Nesse 

momento surgiu a seguinte questão: como a, ferramenta educacional, cinema foi retratado, no 

recorte temporal desta pesquisa (2004 a 2014), nos três periódicos (Licere, RCBCE e Pensar a 

Prática) que apresentam grande alcance nacional na área da Educação Física? 

Nestas revistas buscamos artigos que relacionassem por categorias: Cinema e 

Educação, Cinema e Educação Física, Cinema e Lazer. A primeira seleção foi feita a partir 

dos títulos dos artigos, após uma leitura de cada um deles, dividimos os mesmos nessa relação 

na qual foi mantida no momento de analise, como tentativa de facilitar a sua compreensão. A 

busca foi feita a partir dos sites das próprias revistas, sendo que os artigos não estão 

disponibilizados on-line, por isso, fizemos sua busca nos exemplares impressos.  

Em nossa busca encontramos sete artigos que se encaixam em nosso 

delineamento: na categoria Cinema e Educação temos dois artigos, na categoria Cinema e 

Educação Física temos dois artigos e na categoria Cinema e Lazer temos três artigos. Dentre 
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os mesmos, dois vieram da Revista Licere, três da Revista RCBCE e dois da Revista Pensar a 

Prática. Dos autores, três vem das regiões Sudeste e três da região Sul do nosso país. 
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Revisão Teórica 

 

Cinema 

 

Pensando no último século, o cinema, talvez, seja a atividade cultural que mais 

desenvolve-se e ganha adeptos em todo o mundo. De acordo com Melo (2005) os Irmãos 

Lumière, não imaginavam, ao inventar a máquina de filmar em 1895, que estariam dando os 

primeiros passos para uma das representações culturais mais fortes do século seguinte. 

Comparando o desenvolvimento do cinema, durante o último século, com o 

crescimento de uma criança, ele nasceu mudo, ganhou som na infância, entrou no mundo das 

cores na adolescência, aprendeu os efeitos especiais e a computação gráfica na juventude e 

agora, na fase adulta, ganha a profundidade 3D.  

Todas essas mudanças transformaram a forma de ver os filmes 1  e 

consequentemente a forma de vendê-los, mas isso não atingiu todas as pessoas. Mesmo hoje, 

com o grande número de salas de cinema, encontramos pessoas que nunca conheceram o 

prazer de estar na sala escura, com uma tela grande, vivendo a experiência de assistir um 

filme.  

Para entender melhor qual modelo de cinema está presente na nossa sociedade 

hoje e quais pessoas têm essa opção de lazer, levantarei alguns fatores que afastam ou 

aproximam as pessoas do cinema. Esse exercício é baseado no pensamento de Melo (2005), 

no qual ele cita que se desejamos levar a experiência do cinema a um maior número de 

pessoas, precisamos desvendar quais fatores levam ou afastam o público do cinema. 

Hoje as grandes produções investem milhões de dólares para fazer o filme e 

outros milhões para divulgar, pois precisam que todos comprem a ideia de ir ao cinema ver o 

seu filme. Melo (2005) sinaliza nesse sentido quando afirma que o cinema é uma arte cara por 

dispor de custos elevados em todas etapas de produção. Provocando assim uma mudança 

determinante na hora de produzir um filme, já que várias cenas e objetos precisam de maior 

destaque para conquistar um público maior.  

                                                 
1 Neste trabalho devemos entender os filmes como o principal produto do cinema.  
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De acordo com Canclini (1995) e Ellsworth (2001) quando mencionam sobre a 

produção cinematográfica2 da indústria cultural com apelo ao consumo, se você assistir a um 

filme hoje, com certeza encontrará uma ou mais dessas características em suas cenas: 

mulheres e homens bonitos; cenas eróticas; automóveis luxuosos; lutas; um vilão, que muitas 

vezes, conquista o público; uma linda história de amor; super-heróis; grandes cenas de ações 

com explosões; a banalização da morte; futuros apocalípticos; "reboot” de grandes clássicos; 

tudo isso para atrair um número maior de pessoas às salas de cinema. 

Tais investimentos que vemos hoje, iniciaram-se a mais tempo, durante a década 

de 80, como mostra Canclini (2005, p.245), que durante uma expansão inédita até então, 

milhões de dólares passaram a ser gastos nas produções dos filmes, sendo que “mais da 

metade do orçamento destina-se a marketing”. 

Com todos esses ingredientes, temos na lista das 10 maiores bilheterias da 

história, de acordo com o site “Box Office Mojo”, 8 filmes produzidos após o ano de 2010, 1 

filme dos anos 2000 e 1 filme da década de 1990. Mostra-se assim a força dessa cultura nos 

dias de hoje, porém, nos possibilita lançar a seguinte reflexão: tendo em vista as produções 

cinematográficas, as mesmas, são produzidas visando apenas o lucro? Esse crescimento do 

consumo cinéfilo tem possibilitado o acesso de todas as classes sociais ao cinema? 

Este acesso ao cinema deve ser compreendido a partir das transformações na 

venda dos filmes. Compreendemos essa mudança por dois fatores, o primeiro se deve aos 

maiores investimentos na divulgação dos filmes. O segundo pode ser a mudança na 

localização do cinema, que saíram das ruas dos centros das cidades para instalarem-se nos 

shoppings centers. Essa mudança na localização dos cinemas, talvez, seja muito 

representativa na forma de vender os filmes, mas também traz contradições em sua análise.  

Se olharmos essa mudança pelo ponto de vista da classe alta, foi benéfico, já que 

modernizou os cinemas, levando-os para uma das principais opções de lazer3 dessas pessoas. 

                                                 
2 Como exemplo dessas produções, vemos quatro filmes lançados no ano de 2015 figurando entre as 10 maiores 

bilheterias da história do cinema, segundo o site “Box Office Mojo”. Sendo eles: “Star Wars: O despertar da 

força” (3º), “Jurassic World” (4º), “Velozes e Furiosos 7” (6º) e “Vingadores: Era de Ultron” (7º), onde seus 

orçamentos, de acordo com o site “Imdb”, foram de U$$200 milhões, U$$190 milhões, U$$150 milhões e 

U$$250 milhões, respectivamente.  

 
3 Essa opção de lazer seriam os “Shoppings Centers” pois traz uma maior segurança e comodidade aos que 

frequentam esse local, uma vez que os mesmos têm a sua disposição, lojas, restaurantes, cinema, supermercados 

entre outros. Esse modo de vida é uma reprodução do modo de vida Norte Americano e sua sociedade de 

consumo.  
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Percebemos que para elas, qualquer aumento referente ao valor da entrada, pipoca, 

refrigerante entre outros, não é motivo para deixar de assistir um filme. 

O resultado dessa mudança pode não ser tão benéfico se pensarmos nas classes 

populares e média, já essa mudança pode afastá-los ainda mais dos cinemas. Talvez as 

pessoas dessas classes se sintam discriminadas por frequentar um local que foi pensado para 

atender a classe alta. Além disso, o baixo poder de acumulação de capital econômico, surge 

como barreira para acompanhar os possíveis aumentos nos gastos durante esse momento de 

lazer, podendo ocasionar um afastamento, das mesmas, do cinema. 

Este distanciamento entre as classes populares e o cinema não deveria ser visto, 

tendo em vista que, o cinema, como afirma Melo (2009, p.112) surgiu como “a primeira 

grande linguagem de massa”. Diante disso surge uma questão importante, existem formas de 

redemocratizar o acesso das classes populares ao cinema?  

Entendo que sim e isto já acontece de algumas formas, como por exemplo, os 

programas dos Governos Estaduais4, como o Projeto Cinema Para Todos, que acontece no 

Estado do Rio de Janeiro, que de acordo com a Secretaria Estadual de Educação (SEE-RJ), já 

levou mais de 1 milhão de alunos e educadores as salas de cinema. No Estado de São Paulo 

existe o projeto Cinema vai à Escola, segundo a Secretaria Estadual de Educação, esse projeto 

possibilita a exibição de diversos filmes aos alunos dentro da escola. 

No Estado de Minas Gerais, existe um projeto semelhante aos outros dois Estados 

da Região Sudeste, que segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE-MG) tem como 

objetivo, possibilitar aos alunos a criação de vídeos e a exibição dos mesmos, além de aulas 

sobre cinema. Não foram encontradas informações a respeito deste modelo de projeto de 

democratização ao acesso ao cinema no Estado do Espírito Santo. Nos dados encontrados dos 

três Estados da Região Sudeste, vemos uma tentativa de democratização ao acesso ao cinema, 

e neste caso, tendo o envolvimento da escola. 

Diante dessa constatação, consideramos relevante lançar a seguinte questão, a 

considerar que mesmo com algumas possibilidades de democratização do cinema, será que ele 

consegue ser tão representativo para as classes populares, assim como tem sido às classes 

média e alta? Em relação as pessoas das classes populares que não conhecem essas formas 

democráticas de acesso as salas de cinema, como tem sido a estratégia destes programas e 

                                                 
4 As informações a respeito dos projetos de democratização ao acesso ao cinema dos governos estaduais de MG, 

RJ e SP foram retiradas dos sites dos próprios governos.  
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projetos para alcançar este objetivo? Seja nos espaços de projeção ou nas escolas, como tem 

sido o processo de formação de cinéfilos egressos das classes populares? 

O contato com os filmes, acontece somente quando os mesmos chegarem a 

televisão aberta, isto quer dizer, entre dois ou três anos, após seu lançamento mundial. Melo 

(2005) dialoga com essa relação mostrando que devemos ficar atentos a qualidade do que nos 

é apresentado pela televisão, ou atualmente veiculado pela internet. Deve-se tomar esse 

cuidado já que na maioria vezes o espectador terá o contato apenas com o que é imposto a ele, 

sem possibilitar a construção de uma realidade crítica a respeito daquela produção 

cinematográfica. 

Já a presença das classes populares no cinema será precária, e talvez estar neste 

local será inviável para essas pessoas. Acredito que nesse momento, assim como nos projetos 

de democratização do cinema, a escola possui o papel de extrema importância em oportunizar 

o contato entre os alunos vindos das classes populares e o cinema, promovendo uma ação 

educativa, voltada a construção de um olhar mais crítico sobre as produções cinematográficas.  

 Ao realizar o encontro dos alunos com o cinema, através da escola, os professores 

devem ter o cuidado de inserir nesses momentos dois aspectos importantes. Para se trabalhar o 

cinema de uma forma mais completa e abrangente devemos levar aos alunos dois conceitos, 

baseados nas ideias de Marcelino (1998), que são, a Educação para o Cinema e a Educação 

pelo Cinema.  

 

Educação para o Cinema. 

 

Com o desenvolvimento da globalização, distancias foram encurtadas facilitando 

o acesso a diversas informações. Além delas, a quantidade e qualidade de produtos midiáticos 

como os filmes, encontrados hoje, mudou muito. Nesse sentido Canclini (1995, p.63) mostra 

como as relações, das classes altas e populares, com o consumo desses produtos se modificou: 

Ao estudar o consumo cultural no México¹¹, descobrimos que a separação entre 

grupos hegemônicos e subalternos já não se apresenta principalmente entre o nativo 

e o importado, ou entre o tradicional e o moderno, mas como adesão diferencial a 

subsistemas culturais de diversa complexidade e capacidade de inovação. 
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Diante do desenvolvimento da globalização e do pensamento de Canclini, 

percebemos que é necessário educar as pessoas, principalmente o público jovem, para o 

modelo cinematográfico do mundo atual que visa apenas o lucro. 

Sabe-se que os jovens são aqueles que sofrem uma maior influência dessa 

globalização. Os jovens das classes populares, mais propensos a um acesso restrito aos 

programas e a filmes que tem o interesse, muitas vezes, reafirmar de forma repetitiva, o 

domínio de classes e de algumas nações. Canclini (1995, p.64) afirma: 

O conhecimento dos dados e dos instrumentos que habilitam ao trabalho autônomo 

ou criativo se reduz aos que podem assinar serviço de informática e redes exclusivas 

de televisão (antena parabólica, TV a cabo, estações transmissoras de canais 

metropolitanos). Para o resto das pessoas, se oferece um modelo de comunicação de 

massa, concentrado em grandes monopólios, que se nutre da programação standard 

norte-americana, além de produtos repetitivos, de entretenimento light, gerados em 

cada país. 

Por isso se torna importante a presença de uma educação para esses novos filmes 

dentro da escola. Mas qual seria o tipo de educação que ajudaria os jovens nesse momento? 

Educação para o cinema pode ser a melhor resposta para essa pergunta, já que poderia ajudar 

os alunos a entender melhor todo o universo cinematográfico. Hoje a maior parte do cinema é 

uma grande empresa, que busca vender a qualquer custo. Precisamos nos prevenir diante 

dessas empresas e aprender a dissociar um pouco o que elas nos falam. 

Devemos tomar esse cuidado já que as produtoras e os cinemas são os 

responsáveis em trazer lucro para os filmes e consequentemente para elas próprias. Muitas 

vezes esses lucros vêm através dos produtos de divulgação como artigos de decoração, 

brinquedos entre outros. 

Dessa forma essas empresas estão acostumadas as mais perversas formas de 

venda, quando querem levantar determinado título. Sobre a venda dos filmes, Canclini (1995, 

p.163) afirma: 

Torna-se cada vez mais claro que a sobrevivência do cinema não depende apenas de 

sua projeção nas salas, mas do desempenho de um novo papel no conjunto do campo 

audiovisual. Os filmes de hoje são produtos multimídia, que devem ser financiados 

pelos diversos circuitos que o exibem. 

Os próprios diretores dos filmes são reféns dessa política já que se um filme não 

tiver lucro razoável, uma possível continuação pode não ser produzida, ou até mesmo a sua 

carreira pode se encerrar depois de um fracasso na bilheteria, como afirma Marcelino (1998, 

p.62), “O mesmo não acontece, por exemplo, com o cineasta, ainda que independente, uma 
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vez que, não obtendo o retorno dos custos da produção, fica praticamente impossibilitada a 

realização de outras obras”. 

Uma forma de definir a educação para o cinema seria como uma forma de 

proporcionar ao expectador um olhar mais crítico na hora de ver um filme, já que essa 

manipulação existente na indústria do cinema também está presente em outros veículos 

midiáticos. Outra possibilidade de uma educação para o cinema seria apresentar aos alunos os 

passos de produção e edição de um filme. 

Essa ideia da educação para o cinema surge a partir do momento em que levamos 

as ideias da educação para o lazer de Marcelino (1998), para o universo cinematográfico. 

Segundo Marcelino (1998) a educação para o lazer seria uma forma de criar nas pessoas um 

olhar mais crítico quanto as suas atividades de lazer. 

A grande questão é entender como acontece essa produção dos filmes para que 

eles consigam determinado resultado quando é visto pelo público e como podemos prevenir 

esse tipo de manipulação. 

O primeiro passo para entendermos a relação entre filmes e público é conhecer 

para quem os filmes são feitos. O cinema que deveria ser uma cultura de massa passou a ser 

altamente elitizada, como cita Ellsworth (2001) ao afirmar que os filmes são feitos para um 

grupo determinado de pessoas, sendo que produtores e diretores normalmente distanciam o 

espectador imaginado durante a produção do real consumidor do filme. 

Após entendermos para quem os filmes são pensados e feitos, fica a questão, 

quem somos diante do filme? Se os filmes conseguem supor quem são seus espectadores, 

precisamos entender quem somos diante um filme. A experiência do filme pode variar dentro 

dessa relação entre quem o expectador pensa que é e quem o filme pensa que ele é, iniciando 

assim a experiência dos modos de endereçamento (ELLSWORTH, 2001).    

Começamos a dialogar com o modo de endereçamento. Segundo Ellsworth (2001) 

o modo de endereçamento é a relação entre filme e espectador tornando possível que o mesmo 

crie uma relação particular com o filme, entrando fundo na história e se colocando no lugar 

dos personagens dividindo suas emoções e conflitos. 

É importante ressaltar que segundo Ellsworth (2001), os modos de endereçamento 

são capazes de influenciar a experiência do espectador diante o filme, sendo assim, uma 

pessoa pode ser capaz de influenciar outros espectadores na hora de ver um filme. Da mesma 
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forma que a experiência do espectador torna-se influenciável, os modos de endereçamento 

também podem variar caso existam mais de um dentro de um filme (ELLSWORTH, 2001).  

Com essas relações entre modo de endereçamento e espectador, podemos levar 

essa experiência para as escolas, já que ao apresentarmos um filme, podemos mudar a visão 

dos alunos diante do mesmo. Seguindo essa perspectiva, podemos aproveitar esse trabalho 

para mostrar aos alunos os cuidados ao assistir um filme na televisão aberta ou internet. 

Moldes de trabalho como esse precisam ser feitos dentro das escolas para que os 

alunos possam entender onde encontra-se os modos de endereçamento. Já que por muitas as 

vezes podemos encontra-los em diversos locais no nosso dia a dia, inclusive fora do cinema.  

Devemos ter a consciência e a preocupação de que em diversos momentos os 

estudantes só guardam aquilo que ele vê como necessário. Como afirma Ellsworth (2001) os 

alunos, por diversos fatores, como nível social, incompreensão, entre outros, se recusam a 

aceitar o que lhe é proposto. 

Diante dessa forma de agir dos alunos precisa-se de cuidado na hora da escolha do 

filme, uma vez que, a escolha equivocada de um filme pode fazer com que os alunos não 

absorvam tudo que se é possível do filme. Sobre essa escolha dos filmes Durte (2009) afirma 

que muitas vezes não existe critério na seleção do filme deixando de lado características 

cinematográficas, essa seleção só se é orientada pelo conteúdo programático, retirando-se 

assim, o valor que o filme por si só tem.  

Precisamos entender a escolha planejada de um filme e ter textos bases se torna 

uma importante ferramenta para se trabalhar temas muitas vezes complexos dentro das aulas 

na educação básica como afirma Duarte (2009). Essa associação das ideias de Duarte (2009) 

pode resolver os problemas apontados por Ellsworth (2001) uma vez que com a boa escolha 

de um filme e do embasamento teórico, temas como racismo, gênero, luta de classes pode ter 

uma maior aceitação e ser melhor absorvido pelos alunos. 

Levando o cinema para as escolas conseguimos mostrar aos alunos os perigos 

desse mercado que precisa encontrar formas de cobrir os gastos grandiosos de produção e 

divulgação como mostramos anteriormente sob a ótica de Canclini (1995). Ao observamos 

com mais calma determinados filmes, percebemos que os mesmos foram pensados e 

produzidos apenas com o intuito de vender sua história e derivados como bonecos, camisas, 

livros e qualquer outro produto que consiga lucro. 
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Outro ponto relevante no estudo do cinema é que a renda e a classe social podem 

interferir no resultado de um espectador diante de um filme. O estudo de Carvalho (2004) 

corrobora com essa ideia, já que a partir de seu estudo, é possível visualizar que a renda e a 

classe social influem no desempenho escolar, sendo que quanto maior a renda e classe social 

melhor o rendimento na escola (CARVALHO 2004). 

Observando os dados do estudo citado anteriormente, se faz necessário a presença 

do cinema na educação pública, já que os alunos dessas instituições podem ser mais 

influenciados durante um filme, principalmente nos filmes dos canais abertos. Duarte (2009) 

ajuda a justificar essa presença, quando afirma que ir ao cinema ou assistir um filme é algo 

que precisa ser aprendido, sendo que esse não aprendizado pode provocar perdas aos 

expectores.  

Portanto levar o cinema para a escola seria uma ótima maneira de se evitar essas 

perdas, além de possibilitar a criação de um olhar mais crítico nos alunos. A educação para o 

cinema nos permite a pensar em uma segunda forma de utilizar-se o cinema na educação, a 

Educação pelo Cinema. 

 

Educação pelo Cinema  

 

As práticas educativas se tornam objeto de estudo de diversos pesquisadores e em 

diversos campos de conhecimento. Alguns problemas enfrentados pela sociedade, e no mundo 

do trabalho, não têm sido contemplados nas ações curriculares, em virtude da necessidade de 

cumprimento de diálogos sobre conteúdos de caráter eurocêntrico. Neste caso, questões sobre 

racismo, sexualidade, luta de classes, gênero e inclusão, têm sido pouco explorados nas ações 

educativas na educação básica. 

Oliveira e Sacramento (2012) corroboram neste estudo por relacionar as três 

correntes pedagógicas, que historicamente tem definido as ações dentro do universo escolar: a 

Pedagogia Tradicional, a Pedagogia da Escola Nova e a Pedagogia Progressista. Nossa 

tentativa não é de aprofundar sobre as principais características dessas três tendências 

pedagógicas, mas buscaremos fazer uma breve descrição do sentido em que cada uma dessas 

perspectivas visa no ensino. 
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Na pedagogia tradicional temos o ensino em que o professor tem a tarefa de 

ensinar aquilo que está no livro, e o aluno deve absorver todo o conhecimento, já que é visto 

como um ser neutro. A grande crítica que se faz a esse modelo pedagógico é que esquecemos 

que a criança é um ser dotado de saber e além de possuir conhecimentos, tem necessidades 

durante o processo de ensino aprendizagem.  

A tentativa de suprir essas necessidades das crianças está na Pedagogia da Escola 

Nova, na qual as ideias e interesses dos alunos são os aspectos centrais que orientam a 

elaboração e o planejamento de aula, e o professor passa a ser o mediador desses interesses. 

Viu-se que essa proposta se torna muito ampla e solta, o que muitas vezes deixa passar 

ensinamentos importantes para a vida dos alunos. 

Ao analisar esses dois modelos pedagógicos, Snyders (apud Oliveira e 

Sacramento, 2012) juntou as qualidades das duas propostas e criou a Pedagogia Progressista, 

baseada num ensino sistematizado dos conteúdos, mas que sempre leva em conta aspectos do 

cotidiano dos estudantes para serem dialogados em sala de aula.  

Percebemos que a Pedagogia Progressista é o modelo pelo qual o cinema teria 

maior êxito ao ser trabalhado na escola devido a possibilidade de inserir nas atividades 

curriculares, através de um recurso que pode aumentar o interesse dos alunos nas aulas, 

aspectos temáticos como racismo, preconceito de gênero, preconceito de classe, preconceito 

de sexualidade, entre outros aspectos que debatem a presença da diversidade e da diferença 

em nossa sociedade. Compreendemos que esses saberes são necessários em razão do combate 

a qualquer forma de preconceito, e que devem estar inseridos nos currículos escolares e no 

plano de trabalho dos professores.  

Tomaz Tadeu da Silva (2010, p.16) indica que “o currículo na Educação Básica 

tem uma relação de poder”, que no momento que começamos a determinar um conteúdo em 

detrimento a outro, ou privilegiar fatos, as relações de poder aparecem, e assim é mantido o 

status quo e a hierarquização do conhecimento. 

Segundo o autor existem “diferentes teorias que nos permite conhecer, estudar, 

explicar e desenvolver, de diversas formas, o objeto educacional chamado currículo” (SILVA 

2010, p.11). A partir dessas teorias percebemos as diferentes formas pela qual o currículo se 

apresenta para a sociedade.  
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Romper com as formas conservadoras de currículo pode ser através do Currículo 

Oculto, que dentro das aulas passa a ser uma possibilidade para se trabalhar as questões do 

cotidiano escolar, e que não fazem parte do currículo eurocêntrico, mas que contribuem para a 

vida social dos alunos. Esta perspectiva vai de encontro com a visão de Silva (2010) sobre o 

que é o Currículo Oculto.  

Nesse exercício de apresentar o sentido das teorias pedagógicas, associado a 

tentativa de dialogar sobre o as teorias do currículo, pensamos em nossa atividade empírica 

dos momentos de estágio supervisionado, quando constatamos que as práticas dos professores 

não acompanham nem a pedagogia progressista nem a perspectiva do currículo oculto. O que 

presenciamos foi que os professores elaboraram suas aulas em base de conteúdos 

eurocêntricos, e sem perceber a possibilidade de dialogar com outros saberes dos quais 

atenderiam as necessidades da realidade dos alunos.  

Essa realidade nos faz pensar que o cinema pode ser uma boa ferramenta para 

conseguir chegar a estes temas, que muitas vezes, são deixados de lado pelos livros didáticos. 

Melo (2009) compreende o cinema e o esporte, como uma forma de apresentar valores aos 

alunos. Levantamos a seguinte questão, teria dentro da Educação Física escolar lugar para a 

utilização de filmes com um caráter pedagógico?  

Tendo em vista não só o componente curricular da Educação Básica com seus 

blocos de conteúdo (principalmente o esporte, a dança e as atividades culturais), a utilização 

de recursos cinematográficos pode ser uma ferramenta para debate sobre questões do 

cotidiano da realidade dos alunos. Dentre os diversos títulos de filmes conhecidos, inclusive 

os de cunho esportivo, utilizar os modos de endereçamento (ELLSWORTH, 2001) dessas 

produções, pode ser uma forma de transmitir valores importantes que devem ser levados em 

consideração no planejamento das atividades dos professores em sala de aula. Entendemos 

alguns desses valores como, o respeito às diferenças, a valorização da cultura de matriz 

africana e indígena, o saber dialogar com a diversidade, as percepções das contradições do 

mundo do trabalho e da sociedade capitalista. 

Se pensarmos nas Tendências Pedagógicas Crítico-Superadora, Crítico-

Emancipatória e Sistêmica, indicadas em  Darido (2001), que corrobora neste trabalho, a 

Educação Física Escolar seria capaz de dialogar com os temas do Currículo Oculto5, com a 

                                                 
5 Tais como Raça, Classe, Gênero, Inclusão, Diferença, Diversidade, Sexualidade, entre outros (Tomaz Tadeu da 

Silva, 2010).  
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adoção do cinema como ferramenta didático-pedagógica, uma vez que essas tendências visam 

a aquisição de conhecimentos sem hierarquizações, e a valorização do sujeito histórico, que 

está em pleno processo de constituição e de transformação da sua realidade.  

Contudo, nas práxis vivenciadas dentro do estágio supervisionado, numa escola da 

Rede Estadual Pública de Ensino do Estado de Minas Gerais, localizada na cidade de 

Diamantina-MG, não encontramos essa realidade nas aulas de Educação Física, tanto no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Sendo que as aulas muitas das vezes são baseadas 

em apresentar um conteúdo, porém sem maiores esclarecimentos sobre o porquê de estar ali 

dialogando sobre o mesmo, e sem problematizar com o cotidiano da realidade dos alunos.  

Por isso, entendemos que seja relevante encontrar um método de ensino que 

dialogue com a Teoria Progressista no currículo da Educação Básica, e que reverbere para o 

ensino de Educação Física Escolar, e o cinema pode ser essa ferramenta que contribuirá na 

junção entre essas duas perspectivas pedagógicas. Entretanto, qual seria a melhor forma de 

fazer esse dialogo acontecer? 

Pensamos que a Educação pelo Cinema seria a melhor forma de realizar esse 

diálogo. Para entendermos o que seria essa Educação pelo Cinema devemos ter em mente 

duas teorias educacionais; a Educação pelo Lazer e a Educação pelo Esporte, defendidas 

respectivamente por Marcelino (1998) e Melo (2009).   

A Educação pelo Lazer defendida por Marcelino (1998) seria a utilização dos 

momentos de lazer como uma forma de também ensinar valores e lições para além do 

momento de lazer. Dessa forma o que fosse aprendido naquele momento seria transportado 

para o cotidiano de quem teve tal aprendizado. Da mesma maneira vemos a Educação pelo 

Esporte, na qual Melo (2009, p.124) afirma ser necessário “educar, durante a prática 

esportiva, novos olhares, valores e sentidos”.  

Apoiamos em ambas teorias, e entendemos que a Educação pelo Cinema pode ser 

a utilização dos filmes para que os alunos possam aprender, refletir, criticar, entre tantos 

outros aspectos e a partir da exibição, realizar debate temático, tomando como base o filme 

exibido. Quando pensamos na quantidade de filmes que podemos inserir a questão esportiva 

em sua análise, se torna possível trabalhar a Educação pelo Cinema nas aulas de Educação 

Física. 
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Dentre as diversas categorias presentes nas produções cinematográficas, das quais, 

se torna possível realizar debates, que contribuam na construção de ambiente de 

aprendizagem que atenda uma perspectiva progressista, consideramos o gênero, doping, 

relações de poder, gangues, brigas entre torcidas, entre outros, como temas a serem 

norteadores para aula seminário baseada na Metodologia da Pesquisa-Ação (Michel Thiollent, 

2005), na qual esses temas são geradores para realização do trabalho pedagógico do professor.  

Dentre esses temas geradores, destacamos o racismo, em razão de ser um tema 

ainda não resolvido em nossa sociedade, assim como outros, e que tem se tornado frequente 

nas recentes produções cinematográficas. É importante pensarmos no racismo devido ao alto 

índice de atos racistas tanto nas escolas quanto no esporte, além de um grande número de 

filmes que falam sobre racismo (Invictus, Django Livre, É Proibido Proibir, entre outros). 
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Análise dos Dados e Resultados 

 

Selecionados a partir de três periódicos de alcance nacional, Licere, RCBCE e 

Pensar a Prática, sete artigos publicados, entre 2004 a 2014, dentro da temática Cinema, 

Educação, Educação Física e Lazer. 

Durante nossa busca aos artigos, realizamos uma primeira seleção a partir dos 

títulos, após essa seleção inicial e a leitura dos mesmos, os artigos selecionados foram 

divididos em 3 categorias (tabela 1), sendo que um artigo pode estar presente em mais de uma 

categoria, mas nessa primeira divisão tomamos o cuidado de colocar cada um no grupo que 

mais caracteriza o mesmo. As três categorias foram pensadas como uma forma de melhorar o 

entendimento das relações entre a educação para e pelo cinema com as temáticas Educação, 

Educação Física e o Lazer.  

Tabela 1 – Artigos e suas Categorias 

Título Categoria 

A Experiência de ver Filmes na Formação Inicial de Professores 

de Educação Física; (PINTO 2006, Pensar a Prática). 

Cinema e Educação física 

Esporte e Cinema: Diálogos – As primeiras imagens Brasileiras; 

(MELO 2005, RBCE). 

Cinema e Educação física 

Esporte e Política em Invictus, de Clint Eastwood; (DIAS 2014, 

RBCE). 

Cinema e Educação 

“Invictus” – Integração Racial na África do Sul e o Poder 

Político do Esporte; (CAPRARO 2012, Pensar a Prática). 

Cinema e Educação 

Lazer Fora de Casa: O Cinema como Equipamento Mágico do 

Urbano; (FALCO 2007, Licere). 

Cinema e Lazer 

Lazer, Animação Cultural e Cinema: “Os Comentários 

Cinematográficos”. (MELO 2005, Licere). 

Cinema e Lazer 

Representações Cinematográficas e Atuação Profissional do 

Recreador; (PIMENTEL 2005, RBCE). 

Cinema e Lazer 
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Cinema e Educação 

 

Ao analisarmos os artigos selecionados, vimos nos artigos 3 e 4 a utilização do 

mesmo filme para se trabalhar conteúdos de diversas disciplinas, entre elas a Educação Física. 

Também pode-se trabalhar o Racismo como um conteúdo oculto a partir do filme “Invictus” 

6que é apresentado em ambos os artigos, isso porque o filme de caráter político, se passa logo 

após o fim do “Apartheid” na África do Sul, e narra, como um dos seus elementos principais, 

a trajetória inicial de Nelson Mandela na presidência daquele país africano.  

O artigo 3 tem um cunho mais histórico corroborando com o referencial 

apresentado anteriormente, onde mostramos que a educação pelo cinema é uma ferramenta 

educacional poderosa, segundo indica Duarte (2009). Seguindo os dados apresentados pelo 

artigo, poderíamos construir uma aula, em conjunto com o professor de história, onde seria 

possível trabalhar o momento histórico vivido pela África do Sul no início dos anos 90, o 

Rúgbi e a sua relação racial, a realização da Copa do Mundo de Rúgbi naquele país e o que 

significou como ferramenta política racial, e a história do Racismo na África do Sul. 

Além da utilização da educação pelo cinema, se faz presente dentro do artigo a 

educação para o cinema. O autor mostra, assim como afirma Ellsworth (2001), a partir dos 

modos de endereçamento, que a forma de assistir a um filme, pode ser alterada através da 

percepção do mesmo. As vezes o que está acontecendo na tela se diferencia do real, Dias 

(2014) afirma isso ao analisar a cena inicial de Invictus e mostrar que o espectador pode ver as 

coisas de uma forma diferente da realidade. 

Dentro do artigo 4 também percebemos os dois modelos de educação e cinema, na 

análise do filme Invictus, já que o autor apresenta fatos históricos que permitem a utilização 

do filme dentro de uma aula na perspectiva da educação pelo cinema, conforme Melo (2009) 

indica em seu estudo.  

A educação para o cinema aparece, seguindo as ideias dos modos de 

endereçamento de Ellworth (2001), quando Capraro (2012) ressalta o perigo da reprodução de 

fatos históricos uma vez que a mesma pode levar as pessoas a caírem em armadilhas dentro 

                                                 
6 Sinopse: Recentemente eleito presidente, Nelson Mandela (Morgan Freeman) tinha consciência que a África do 

Sul continuava sendo um país racista e economicamente dividido, em decorrência do apartheid. A proximidade 

da Copa do Mundo de Rúgbi, pela primeira vez realizada no país, fez com que Mandela resolvesse usar o esporte 

para unir a população. Para tanto chama para uma reunião Francois Pienaar (Matt Damon), capitão da equipe 

sul-africana, e o incentiva para que a selação nacional seja campeã. 
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dos filmes. Ao analisar o filme Invictus, o autor percebe alterações da realidade para “tornar o 

filme mais atrativo, deixando de lado fatos históricos e acrescentando a história novos olhares, 

e até mesmo novos acontecimentos” (CAPRARO 2012, p.63). 

Com apenas dois artigos e um mesmo filme, podemos ver o quanto se pode 

trabalhar o cinema como uma ferramenta didático-pedagógica, tanto na educação pelo 

cinema, quanto na educação para o cinema. Percebemos que essas alterações citadas por 

Capraro (2012) e Dias (2014), podem ser utilizadas nas aulas e busca-se encontrar as 

contradições pelas quais se fazem presentes no cotidiano dos alunos.  

 

Cinema e Educação Física 

 

Nos dois artigos dessa categoria temos perspectivas para a utilização de produções 

cinematográficas no planejamento de atividades em aulas de Educação Física Escolar. 

Percebemos que no artigo 1, essa utilização do cinema, como ferramenta didático-pedagógica 

está representada por atividades curriculares na formação de professores, no curso de 

Licenciatura em Educação Física.  

É indiscutível pensar o quanto este exercício de se estudar os filmes é importante 

na formação de professores, já que apenas dessa maneira o aluno/licenciando conseguirá 

desenvolver o seu senso crítico na tentativa de oportunizar aos seus alunos um ensinamento 

de análise do filme, que são os modos de endereçamento (ELLSWORTH, 2001). Construindo 

assim uma criticidade que reverbere para transformar a sua realidade, como mostra Duarte 

(2009) ao afirmar que se faz necessário ensinar as novas gerações o necessário para se 

construir um olhar mais crítico sobre o que se vê.  

Ao ter contato com os artigos de Pinto (2006) e Melo (2005) percebemos mais 

uma vez a presença da educação pelo cinema e a educação para o cinema, e o quanto ambas 

são necessárias para um melhor diálogo entre cinema e escolas. Atividades que busquem 

alcançar como objetivos o respeito às diferenças, o combate ao racismo e o diálogo como 

mediador de conflitos, podem ser melhor trabalhadas com o auxílio da educação pelo/para o 

cinema  
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Um fator presente no artigo 1 tem relação com a educação para o cinema e mostra 

a sua importância, uma vez que o autor afirma que devemos nos preocupar com a qualidade 

das produções cinematográfica que visam atender as necessidades da indústria cultural 

(PINTO, 2006).  Hoje sabemos que essas produções são baseadas no lucro, alguns filmes são 

produzidos para ganharem prêmios como o Oscar, já que o vencedor em alguma categoria, 

alcança uma exposição ainda maior.  

 Para Pinto (2006) essa forma de constituição do cinema revela sua face mais 

cruel, que é um objeto de dominação coercitiva, que busca controlar as pessoas, deixando-as 

mais vulneráveis para aceitar qualquer filme que lhe é apresentado com o tempo, mesmo que 

sua qualidade seja questionável. Ainda segundo o autor, essa vulnerabilidade permite que uma 

simples história possa atingir o lucro esperado pelas produtoras. Portanto a melhor forma de 

preparar os futuros alunos contra os perigos envolvidos nessa opção de lazer é preparando 

futuros professores ainda na graduação.  

  No artigo 2 vemos a relação entre o cinema e o esporte no Brasil, o que nos 

mostra uma boa forma de utilizar o cinema dentro das aulas de Educação Física. Essa 

utilização pode acontecer em momentos no qual o professor esteja trabalhando a história de 

algum esporte no país, e ainda, queira utilizar-se do cinema para ilustrar essa história, uma 

vez que percebemos a quantidade de antigas gravações existente sobre o início do esporte no 

Brasil. 

 

Cinema e Lazer 

  

Nos três artigos selecionados para essa categoria, Falco (2007) e Pimentel (2005) 

e Melo (2005), temos duas formas distintas a relação entre cinema e lazer. Na primeira, temos 

Falco (2007) e Melo (2005) discutindo sobre o cinema como uma opção de lazer das cidades, 

suas implicações e formas de democratização. Na segunda temos Pimentel (2005) mostrando 

a relação entre cinema e a representação de uma categoria de profissionais do lazer. 

Ao analisarmos o estudo de Falco (2007) percebemos que o cinema é uma 

importante opção de lazer nas cidades, permitindo o desenvolvimento de novas percepções 

pelos expectadores. Entretanto conseguimos visualizar algumas pontas soltas nessa forma de 

lazer, uma delas é que as pessoas, muitas vezes, são facilmente influenciadas na hora de 
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escolher o filme. Se torna possível entender a importância dos modos de endereçamento 

(ELLSWORTH, 2001), não só durante o filme, mas também antes.  

A educação pelo cinema também se faz presente neste estudo como podemos 

visualizar no seguinte comentário de Falco (2007, p.13) “[...] fica clara a ligação entre a 

sensibilidade e a razão, que produzirá o conhecimento, utilizando-se da prática lúdica presente 

no lazer”. Esse trecho sintetiza toda a ideia da educação pelo cinema, uma vez que seu maior 

objetivo seria o acesso ao conhecimento através dos filmes. 

É importante ressaltar que toda essa relação entre o cinema e o lazer seria ainda 

mais fácil se tivéssemos dentro das escolas um olhar voltado para o cinema. Dessa forma os 

momentos onde pode acontecer a absorção de conhecimentos e a construção de um olhar mais 

crítico seria mais fácil na hora de se escolher ou ver um filme, mesmo nos momentos de lazer. 

No artigo desenvolvido por Melo (2005), percebemos as seguintes indicações: a 

criação do cinema, o cinema como lazer, análise de filmes e a implementação de projetos de 

educação cinematográfica. Entendemos que se quisermos que as pessoas, principalmente as 

das classes populares tenham o cinema como uma opção de lazer de qualidade a escola tem 

um papel de moderadora para realização desta ação, que consideramos ser pedagógica devido 

a tentativa de constituir uma formação de cinéfilos críticos e autônomos. 

Entendemos que, conforme afirma Melo (2005), a linguagem cinematográfica é 

complexa, já que envolve diferentes ângulos, iluminações, falas, cortes, dando vida a história, 

as suas representações e valores. Será que os professores que dialogam com o cinema em sala 

de aula têm inserido essas questões complexas que Melo (2005) traz em suas atividades com 

os alunos e que visa problematizar a realidade do cinema atual? 

Os gastos contribuem para transformar o cinema em um produto caro e que tenha 

que cobri-los e ainda trazer lucro para as produtoras. Nesse sentido MELO (2005) indica que 

o cinema é um produto poderoso, necessitando assim exercer força sobre os consumidores, 

para isso os produtores investem o que for capaz para que cada filme lucre o máximo 

possível. 

Essa posição de Melo vai de encontro ao que Ellsworth (2001) indica sobre os 

modos de endereçamento, ou seja, um expectador que não esteja preparado para lidar com 

essa característica da leitura dos filmes, pode ser facilmente influenciado pelas ideias do 

diretor. 
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Percebemos que este aspecto tem sido uma barreira para egressos das classes 

populares, tendo em vista que além da questão financeira, as oportunidades de acesso 

democrático estão localizadas em regiões distantes da sua moradia, o que reverbera na sua 

baixa capacidade de acumulação de capital cultural.  

Precisamos ter o cuidado com a qualidade dos filmes, uma vez que sendo produto 

de uma indústria poderosa, cujo o lucro é essencial, e muitos filmes são produzidos apenas 

para atender o mercado cinematográfico Melo (2005) corrobora ao comentar que diversos 

filmes deixam de lado a qualidade e baseiam-se na forma de construir um consumo rápido e 

fácil, gerando dessa forma, os lucros esperados pelas produtoras e empresas envolvidas no 

filme. 

A democratização de acesso desse momento de lazer pode oportunizar aos 

egressos das classes populares, um olhar mais crítico a respeito dos filmes, e isso, pode 

melhorar a experiência daquelas pessoas que não tem a oportunidade de ir ao cinema com 

frequência.  

O primeiro passo para essa democratização dentro das escolas seria propiciar o 

contato dos alunos com os filmes. Melo (2005) considera que não se pode desenvolver um 

gosto cinematográfico sem o contato com os filmes. Essa reflexão corrobora em nossa 

afirmação de que a escola é um espaço essencial para atender o objetivo de democratização do 

acesso ao cinema e na oportunidade de construção crítica sobre as produções 

cinematográficas.  

Oportunizar aos alunos esse habitus de assistir filmes nos possibilita dizer que a 

Educação para o cinema se torna uma importante ferramenta de aprendizagem, tendo em vista 

que, uma vez que os alunos tenham tido contato com os elementos técnicos (modos de 

endereçamento, planos de filmagens, relação cenas e músicas, entre outros) para analisar as 

produções cinematográficas, terão a oportunidade de adquirir um senso crítico sobre a 

indústria cinematográfica.  

Compreendemos que se os alunos tiverem a oportunidade de conhecer essas 

noções técnicas, facilitaria suas percepções sobre os modos de endereçamento pelo qual 

diretores e produtores dos filmes buscam manipular expectadores. Conforme Ellsworth (2001) 

esclarece sobre os modos de endereçamento de muitas produções hollywoodianas 
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No estudo de Pimentel (2005) percebemos uma forte presença da educação para o 

cinema, uma vez que ao mostrar as formas de representação dos profissionais de recreação 

por alguns filmes, o autor afirma que muitas vezes essa representação acontece de forma 

equivocada. Dessa forma esse estudo nos mostra como se faz a importância da educação para 

o cinema e dos modos de endereçamento (Ellsworth, 2001) já que com estes elementos 

podemos abrir os olhos dos alunos para essas representações equivocadas. 

O autor também afirma que a mídia pode ser uma importante ferramenta 

pedagógica (PIMENTEL, 2005). Para se tornar essa importante ferramenta precisamos pensar 

na mídia da mesma forma que pensamos no cinema, só será possível retirar o potencial do 

cinema e da mídia se realizarmos uma educação que prepare os alunos para os perigos 

escondidos nas mesmas.  

Esse artigo tem uma importância muito grande na visualização de como o cinema 

pode distorcer as imagens, símbolos, profissões, significados, entre outros. Dessa forma se 

quisermos levar uma experiência didático-pedagógica para nossos alunos, devemos nos 

sustentar em estudos como o de Pimentel (2005), para reafirmar a importância da educação 

para o cinema. 
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Considerações Finais 

 

Antes de iniciarmos a pesquisa pensamos que encontraríamos mais artigos que 

tratariam sobre esse tema, uma vez que o Cinema tem um público crescente nos últimos anos 

e também porque utilizamos três revistas de grande impacto nas áreas de Educação, Educação 

Física e Lazer. Essa pesquisa nos ajudou a entender melhor esse tema tão rico, mas que ao 

mesmo tempo é subutilizado dentro das escolas.  

Durante nossa pesquisa percebemos que a educação para o cinema e a educação 

pelo cinema se faz presente em diversos momentos, possibilitando visualizarmos a 

importância de se pensar nessas duas categorias durante os estudos cinematográficos. Embora 

não encontramos trabalhos que levassem essas ferramentas de educação às escolas, 

percebemos a extrema importância de pensar na educação para/pelo cinema dentro das 

mesmas.  

Compreendemos que ao adotar essas ferramentas de ensino, estaremos educando 

nossos alunos para uma visão crítica da realidade social, que reverbera em prepará-los a se 

tornarem cinéfilos críticos, conhecendo os perigos da indústria cultural, que visa o lucro como 

principal objetivo a ser alcançado através das suas produções cinematográficas. Vimos 

também o quanto a utilização de recursos cinematográficos pode enriquecer uma aula e até 

mesmo aumentar a participação dos alunos nas aulas. 

Continuamos em busca de respostas que não foram respondidas durante esse 

trabalho como por exemplo: seria melhor utilizarmos primeiramente a educação para o 

cinema ou a educação pelo cinema, ou deveríamos criar estratégias para utilizar ambas 

simultaneamente? 

Toda essa pesquisa, as respostas encontradas e as dúvidas que permanecem nos 

ajudam a pensar em um novo problema que buscaremos responder em nosso próximo passo 

da vida acadêmica, num projeto de mestrado, realizar uma investigação do tipo pesquisa-ação, 

em escolas da rede pública de ensino, na tentativa de trabalhar a educação para/pelo cinema.    
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