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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender e interpretar as concepções dos 

professores acerca da utilização do potencial do cinema para produzir sentido sobre a 

realidade. Nessa conformidade, o cinema torna-se capaz de contextualizar questões sociais, 

culturais e históricas, promovendo no aluno um pensamento crítico e científico, fomentando o 

interesse e o aprendizado. As características desta pesquisa estão dentro de uma abordagem 

histórico-cultural, tendo uma Sequência Didática (SD) como instrumento metodológico, cujas 

atividades de ensino são problematizadoras e capazes de contextualizar o saber científico com 

as experiências e com o cotidiano dos alunos. Para a consecução do objetivo, a metodologia 

aplicada nesta pesquisa foi a qualitativa, e contou com o sentido da palavra como unidade de 

análise para classificar e interpretar as concepções dos professores ao responderem a um 

questionário, que, neste caso, foi o instrumento padrão do estudo. A análise dos dados 

coletados, por sua vez, se deu por meio da criação de categorias condizentes com os sentidos 

produzidos pelos professores. Os resultados apontaram que, embora os docentes participantes 

concordem sobre a utilização do cinema como atividade educativa, eles ainda têm 

dificuldades em explorar esse potencial. Portanto, a utilização do cinema como um 

instrumento cultural capaz de educar ainda é limitada de acordo com as concepções dos 

professores. 

 

Palavras-chave: Abordagem histórico-cultural. Cinema. Metodologia qualitativa. Sequência 

Didática. 



ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to comprehend and interpret teachers' conception of 

cinema's potential utilization to produce sense about reality. In that scope, cinema becomes 

able to contextualize social, cultural, and historical matters. Therefore, it causes the student to 

develop critical and scientific thinking, as well as meaningful learning. The characteristics of 

this research are within a historical and cultural approach, and we used a Didactic Sequence 

(DS) as a methodological instrument, in which teaching activities cause critical questioning, 

as well as contextualize scientific knowledge with students' daily life and experiences. To 

achieve the goal the methodology applied in this research was qualitative, and relied on the 

sense of the word as a unit of analysis to classify and interpret the teachers' conceptions when 

answering a questionnaire which, in this case, was the standard instrument of study. The 

analysis of the collected data, in turn, took place through the creation of categories consistent 

with the meanings produced by the teachers. The results show that even though the participant 

teachers agree about the use of cinema as an educative activity, they don't know yet how to 

explore that potential. Hence, the use of cinema as a cultural educational instrument is still 

limited among teachers. 

 
 

Keywords: Historical-cultural approach. Cinema. Qualitative methodology. Didactic 

sequence. 
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 Uma parte das questões contidas nesse apêndice foi elaborada pela mestranda, e a outra parte, foi adaptada, 

tendo como modelo a ferramenta analítica para avaliação de SD de Guimarães e Giordan (2011). 
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APRESENTAÇÃO 

 

Meus pais me matricularam na escola quando eu tinha 04 anos. E não foi por falta de 

opção, já que minha mãe sempre se prontificou a cuidar da família. Eles decidiram isso 

porque acreditavam que, além da possibilidade de dar os primeiros passos no aprendizado 

formal, seria interessante o meu convívio com outras crianças, a socialização e a interação. E 

eles estavam certos! 

Os anos se passaram e o meu desenvolvimento escolar se deu de forma linear, até 

chegar o momento decisivo... Escolher um curso superior e consequentemente minha 

profissão. Foi então que optei pelo curso de FARMÁCIA, e me formei como tal em agosto de 

2004, pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

No mês seguinte ao da minha formatura, estava empregada como farmacêutica, na 

minha cidade (Coronel Fabriciano/MG – Região do Vale do Aço). E, em fevereiro de 2005, 

fui convidada para lecionar no Colégio Cepsma (rede de ensino particular), para o curso 

técnico de Farmácia, permanecendo nesta função até o ano de 2008. 

Embora nunca tivesse pensado em lecionar, senti-me muito a vontade como 

professora, e também naquele ambiente. Dessa forma, ainda que sem planejar, a docência 

passou a fazer parte da minha vida, e desde 2005, me tornei uma “farmacêutica/professora” 

(e/ou vice e versa). Isso porque em nenhum momento deixei de trabalhar e atuar socialmente 

como farmacêutica. 

Em 2009, participei do processo seletivo da Faculdade Pitágoras. Conquistei a vaga e 

me tornei professora do Ensino Superior. Após um tempo, mais precisamente em 2014, fui 

novamente convidada pelo Colégio Cepsma para integrar o corpo docente do Ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio. Senti-me fortemente desafiada a experimentar e conhecer 

o que este universo da educação poderia me proporcionar. 

Apesar da minha dedicação e empenho nas duas atividades, eram cargas horárias 

extensas, tanto no colégio como na farmácia, o que levou à necessidade de ter que optar por 

uma das duas atividades. Foi assim que, objetivando auxiliar em uma tomada de decisão, 

iniciei a minha primeira especialização, em Botânica. 

Após esse primeiro passo, em julho de 2018, decidi me aprimorar ainda mais, com o 

desígnio de adquirir as técnicas e os conhecimentos necessários para disponibilizar aos alunos 

um ensino diferenciado, que pudesse contribuir para aperfeiçoar minha didática e, assim, estar 

mais apta para cumprir o papel de PROFESSORA. 
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Na busca pelo melhor, encontrei no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

(MPEC) exatamente o que eu vislumbrava. Uma pós-graduação voltada para uma educação 

pluralizada, democrática e com metodologias inovadoras, que impulsionam para o ensino e 

aprendizagem diferenciada. 

Após a euforia de ser aprovada, tive a honra de ser escolhida como orientanda pelo 

Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima, que me apresentou a riqueza de sua linha de pesquisa. 

Dentre as possibilidades, não foi difícil decidir pelo cinema. Afinal, ele sempre esteve 

presente na minha vida. 

Durante toda a minha infância e uma parte da minha adolescência, frequentei 

assiduamente uma rede de cinemas administrada pelo meu avô materno, o que me aproximou 

da chamada “sétima arte” e me permitiu usufruir fartamente das produções cinematográficas 

daquele período, que registre-se, exerciam grande influência à época, ditando tendências de 

todo o tipo, tais como moda, comportamento e cultura, como, aliás, ainda o faz. 

Hoje, percorrido o caminho traçado pelas minhas experiências profissionais e pessoais, 

compreendo que, assim como a farmácia me aproximou dos clientes, a sala de aula me 

aproximou dos alunos. A semelhança existente entre essas duas atividades, oriunda, 

principalmente, da relatada proximidade humana, me permitiu observar e compreender 

melhor a própria natureza humana, fato que, inexoravelmente, tem grande influência no 

fenômeno da educação. 

Esse contexto é mais bem explicado por Saviani (2011, p.11), que, sabiamente, 

assinala que “a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. Assim sendo, a 

compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana [...]”. 

Em tempo, traçando um paralelo entre a minha história e a do cinema, cabe, por fim, 

mencionar, que ambos somos frutos de um “bem-vindo” desvio de finalidade. Do mesmo 

modo que a minha formação universitária foi voltada para uma área fora do magistério, o 

cinema não foi criado para atender a uma demanda educacional. Todavia, há algum tempo o 

cinema vem sendo notado como um potente instrumento cultural, capaz de promover e 

motivar o conhecimento. Eu, por outo lado, venho angariando aprendizado, a fim de me 

tornar uma competente professora, comprometida com o ensino e com a formação de bons 

alunos, e, acima de tudo, de bons cidadãos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os professores têm como desafio buscar estratégias de ensino e de aprendizagem, 

utilizando metodologias que sejam capazes de dinamizar o ensino, de modo a envolver e 

motivar os alunos, e assim obter resultados efetivos na apropriação de saberes. 

Nessa conformidade, encontra-se a delimitação do problema de pesquisa: 

- Quais as concepções dos professores sobre a utilização do potencial do cinema como 

sendo capaz de contextualizar questões sociais, culturais, históricas e políticas, de modo a 

conduzir o aluno a um pensamento crítico e científico, que fomente o interesse e o 

aprendizado? 

O objetivo geral desse estudo, de outra parte, consubstancia-se na compreensão e 

interpretação dos professores acerca da utilização do cinema como atividade educativa em 

uma Sequência Didática (SD), bem como a relevância de tratar temas como o abordado na SD 

(transformações biológicas e comportamentais dos adolescentes) dentro da escola. 

Ainda, corroborando com o objetivo geral, encontram-se os objetivos específicos que 

pretendem: 

- Avaliar a interpretação dos professores acerca de uma problematização 

contextualizada dentro de uma perspectiva sociocultural, permitindo que os alunos interajam 

entre si e com os elementos da cultura; 

- Analisar as concepções dos professores na utilização do cinema como um 

instrumento cultural e educacional; 

- Verificar a importância dada pelos professores no desenvolvimento de conteúdos e 

atividades que favoreçam a participação ativa dos alunos, de modo a propiciar a apropriação 

do conhecimento científico. 

No tocante à justificativa do presente trabalho, fundamenta-se em compreender a 

percepção dos professores no que se refere ao uso de instrumentos pedagógicos que 

possibilitem a problematização, a contextualização, bem como a discussão de questões de 

dimensão sociocultural, de modo a criar situações de ensino na qual o indivíduo estabeleça 

conexões entre o conhecimento científico e sua realidade. 

Saviani (2011) assinala que é preciso deixar as características de uma educação 

tradicional para trás, cujo propósito não se alicerça em viabilizar condições para a transmissão 

e assimilação do saber sistematizado e implementar novos métodos de ensino e de 

aprendizagem. 
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Há, portanto, necessidade de transformar a metodologia escolar, buscando a qualidade 

do ensino. As aulas carecem seguir com um padrão de ensino e aprendizagem diferenciados, 

que motive os alunos a buscarem o conhecimento de forma autônoma e independente. 

A busca pela qualidade de ensino é fundamental quando se compreende que: 

 
A educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. Assim sendo, a 

compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana 

[...] Sabe-se que, diferentemente dos outros animais, que se adaptam à realidade 

natural tendo a sua existência garantida naturalmente, o homem necessita produzir 

continuamente sua própria existência. Para tanto, em lugar de se adaptar à natureza, 

ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la. E isto é feito pelo trabalho. 

Portanto, o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho. E o trabalho 

instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa mentalmente a 

finalidade da ação. Consequentemente, o trabalho não é qualquer tipo de atividade, 

mas uma ação adequada a finalidades. É, pois, uma ação intencional. 

(SAVIANI, 2011, p.11, grifo nosso). 

 

Os grifos acima foram inseridos para destacar que a natureza humana compreende a 

educação como uma ação transformadora e intencional. 

Saviani (2011, p. 12) ainda apresenta o trabalho educativo como sendo um bem não 

material, por se tratar, neste caso, de uma produção “de ideias, conceitos, valores, símbolos, 

hábitos, atitudes, habilidades. Trata-se da produção do saber [...]”. 

Desse modo, o trabalho educativo é consequência da produção humana, já que não é 

garantido pela natureza, necessitando, então, ser produzido pelo homem (SAVIANI, 2011). 

Neste contexto, o ato educativo é: 

 
O ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 

culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 

eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 

formas mais adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2011, p.13). 

 
A escola encontra dentro desta concepção a justificativa para se estabelecer como uma 

instituição que cuida do ensino sistematizado, com o objetivo de dispor de práticas 

pedagógicas que sejam capazes de contribuir na internalização e assimilação do arcabouço 

cultural da humanidade. 

Em razão disso, é importante que a escola adote novas metodologias educacionais. 

Metodologias estas que abordem os conteúdos específicos propostos pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), de modo a evidenciar, contextualizar e problematizar as questões 

éticas, sociais, culturais, históricas e políticas contidas neles. 

Para tanto, a escola se faz valer da figura do professor. O planejamento pedagógico 

deve ser percebido como um ato intencional que se destina ao Ensino, e este, à aprendizagem. 
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É por meio da prática pedagógica, do trabalho docente e da função social que os professores 

exercem seu ofício, conduzindo os alunos à aprendizagem. 

Nessa conjuntura, o potencial do cinema emerge visando contribuir com o aporte 

científico e metodológico das práticas pedagógicas elaboradas e planejadas pelo professor. 

Dessa forma, o cinema adquire destaque justamente quando é vislumbrado como um 

instrumento cultural, permitindo que a apropriação do conhecimento aconteça por meio da 

produção e transformação de sentidos e significados. 

Duarte (2002, p.19) discorre que: 

 
Determinadas experiências culturais, associadas a uma certa maneira de ver filmes, 

acabam interagindo na produção de saberes, identidades, crenças e visões de mundo 

de um grande contingente de atores sociais. Esse é o maior interesse que o cinema 

tem para o campo educacional – sua natureza eminentemente pedagógica. 

 

Além da expressão artística, o cinema é uma forma de conhecimento, por isso ver 

filmes é tido como uma prática social, ao se considerar a formação cultural e educacional do 

indivíduo (DUARTE, 2002). 

Almeida (2017) não somente concebe ao cinema o mesmo valor cultural e formativo 

dos livros, como também discorre que, em razão disso, faz-se necessário aprender a 

linguagem própria do cinema. O autor alega que os elementos que compõem um filme, como, 

por exemplo, os visuais e os sonoros, contribuem de maneira expressiva para a produção de 

sentido. 

O aluno é o espectador, e, como tal, é um sujeito social “dotado de valores, crenças, 

saberes e informações próprias de sua(s) cultura(s), que interage de forma ativa na produção 

dos significados das mensagens” (DUARTE, 2002, p.65). Desse modo, os alunos tendem a se 

envolver com o filme, seja porque se identificam com uma cena, com um personagem, ou 

mesmo com uma situação. 

Outro ponto a ser considerado, trata da significação causada pelos filmes de modo 

coletivo. Discutir um filme com outro(s) indivíduo(s) pode ressignificar o sentido, a ideia e a 

opinião que aquele espectador tinha. Esse fato é chamado por Duarte (2002) de ambiente de 

significação coletiva, no qual o conjunto de discursos produzidos sobre os filmes influenciará 

a maneira como o indivíduo construirá sua própria interpretação. 

Cinema e escola se relacionam um com o outro há muitas décadas (DUARTE, 2002). 

Entender o cinema como um instrumento cultural e educacional é vê-lo como uma porta que 

se abre ao conhecimento, cujas informações não se esgotam nele. 
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Protagonizar o cinema como um potente instrumento cultural direcionado à Educação 

é considerá-lo como um meio que possibilita a apropriação do conhecimento, a interação 

social, a produção de sentido e significado, e, também, a valorização da imaginação e da 

criatividade. Nesta conjuntura emerge a concepção histórico-cultural, delimitando o 

referencial teórico desta pesquisa. 

As bases da concepção histórico-cultural são estruturadas especialmente por Vigotski, 

que reestrutura a interpretação acerca da psicologia da aprendizagem. Explanam-se aqui três 

afirmações de Vigotski (1991, 2001): primeiro, as funções psicológicas possuem uma 

sustentação biológica; segundo, o funcionamento psicológico baseia-se nas relações sociais 

que ocorrem entre o ser humano e o mundo exterior, e se desenvolvem dentro do contexto da 

própria história humana; terceira e última afirmação, a relação entre o ser humano e o mundo 

exterior é mediada por sistemas simbólicos. 

O primeiro ponto a ser abordado sobre a perspectiva histótico-cultural se refere à 

relação indivíduo-sociedade. Vigotski afirma que, ao nascer, o indivíduo não carrega consigo 

as características tipicamente humanas, elas são desenvolvidas por meio de uma interação do 

ser humano com o seu meio social e cultural. Em função disso, Rego (1995, p.41) assinala 

que “ao mesmo tempo em que o ser humano transforma o seu meio para atender suas 

necessidades básicas, transforma-se a si mesmo”. 

Verifica-se, nesse contexto, uma interação dialética do indivíduo com o seu meio 

sociocultural. O ser humano interage com o meio e interage com o outro movido por uma 

intencionalidade, que, por sua vez, procura atender uma necessidade (MORETTI, ASBAHR e 

RIGON, 2011). 

Nessa perspectiva, tem-se o trabalho como mediação para atingir um objetivo. À 

medida que o ser humano adquire habilidades para atingir uma necessidade, e, 

consequentemente, contribuir com sua própria existência, ele submete o natural ao eu social, 

substituindo, assim, a natureza pela cultura (PINO, 2000). Dessa forma, o que acontece é o 

desenvolvimento de novas competências, provenientes da necessidade de evoluir. 

Ribeiro e Cavassan (2013, p.14) descrevem que: 

 

O percurso de desenvolvimento do ser humano e, consequentemente, suas ações e as 

relações que constrói, são em parte definidos pelos processos de maturação do 

organismo individual, pertencentes à espécie, mas ao mesmo tempo, influenciados 

pelo contato do indivíduo com um determinado contexto cultural. 

 

Nota-se, então, que o desenvolvimento psicológico humano é típico da espécie 

humana. As funções psicológicas superiores precisam ser mediadas para que sejam 
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estabelecidas. Vigotski (1991) trata os instrumentos e os signos como elementos mediadores 

que vão sendo internalizados. A partir desta internalização, os processos mentais superiores 

vão se desenvolvendo e permitindo que as relações sociais entre os indivíduos sejam 

instauradas. Sendo assim, é constatado por Vigotski (2000, p.26) que “por trás de todas as 

funções superiores e suas relações estão relações geneticamente sociais, relações reais das 

pessoas”. 

Tal fato compreende que é por meio das relações sociais que o mundo exterior passa a 

adquirir significação (se fazendo valer dos instrumentos e dos signos), e contribui para o 

desenvolvimento social e cultural do ser humano. 

Cabe discorrer, neste momento, sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa, que se 

propôs em investigar as concepções dos professores acerca do uso do cinema como atividade 

educativa em uma Sequência Didática (SD), bem como a relevância de tratar temas como o 

abordado na SD (transformações biológicas e comportamentais dos adolescentes) dentro da 

escola. Para isso, a abordagem metodológica adotada neste estudo foi a qualitativa. A fim de 

analisar os dados coletados, foram criadas categorias de análise, utilizando-se o sentido da 

palavra como unidade de análise, com o propósito de classificar e interpretar os sentidos e os 

significados expressos pelos professores ao responderem um questionário que continha, entre 

outras questões, perguntas referentes à contribuição do cinema para o ensino e para a 

aprendizagem, e à importância de abordar temas sociais dentro da sala de aula. 

Verifica-se, assim, que a metodologia cuidou de observar os detalhes e o processo, e 

esteve alicerçada na perspectiva histórico-cultural, tendo o significado da palavra como 

unidade de análise. 

Em tempo, cabe discorrer brevemente sobre o produto educacional produzido nesta 

pesquisa que consiste em uma Sequência Didática (SD), que se estruturou de acordo com o 

Modelo Topológico de Ensino (MTE), proposto por Giordan (2006). 

Guimarães e Giordan (2013) tratam a SD como um “conjunto de atividades articuladas 

e organizadas de forma sistemática, em torno de uma problematização central” (p.2). Neste 

contexto, o tema foi escolhido dentro de uma abordagem sociocientífica, sendo capaz de 

desencadear o pensamento e a reflexão crítica dos estudantes. O planejamento, a elaboração e 

a condução da SD foram pensados para: 

• auxiliar para que a ação do professore na sala de aula seja organizada, no 

sentido de promover o seu desenvolvimento; 

• ser uma ferramenta cultural de mediação; 
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• ser capaz de problematizar, contextualizar e discutir questões de dimensão 

sociocultural, que criem situações de ensino no qual o aluno estabeleça conexões entre o 

conhecimento científico e sua realidade. 

Por fim, cabe apresentar como esta dissertação foi organizada. Tem-se 5 capítulos, 

sendo que o primeiro trata sobre Educação e Cinema e aborda, inicialmente, sobre a história 

do cinema, sua estreia no Brasil e sua integração na escola com o intuito de contribuir com o 

ensino e com a aprendizagem. 

O segundo capítulo discorre sobre Vigotski, e tem nas suas concepções acerca dos 

processos mentais humanos, a sustentação teórica desta pesquisa. A metodologia compõe o 

terceiro capítulo, e está fundamentada na abordagem qualitativa e na análise microgenética 

para investigar e interpretar os dados coletados. O quarto capítulo, por sua vez, descreve os 

resultados obtidos, e as considerações finais constituem o último capítulo deste trabalho. 
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2. EDUCAÇÃO E CINEMA 

 
 

Em Paris (França), no ano de 1895, o cinema se fez presente pela primeira vez. Por 

meio de um equipamento que recebeu o nome de cinematógrafo, criado pelos irmãos 

Lumière, as primeiras imagens em movimento foram projetadas em uma tela. 

Desde a sua criação, os filmes provocaram grande curiosidade quanto às “fotografias 

animadas e sua mensagem através das imagens” (CAMPOS JR., 2007, p.3). As imagens em 

movimento também despertaram fascínio e envolvimento dos espectadores, seja por 

retratarem lugares, costumes e culturas diferentes, ou pelo fato de os espectadores se 

identificarem com a vida e a rotina de outros povos, mesmos que de lugares tão distantes. 

Algum tempo depois, as imagens exibiam não somente os costumes dos povos, e a 

maneira como viviam em sociedade, mas também a fauna e a flora das mais variadas regiões, 

além de acontecimentos históricos, como a coroação do Czar Nicolau na Rússia. Esses fatos 

eram exibidos de forma mais estática, de modo a representar apenas o que acontecia diante da 

lente. 

Um ano depois da primeira aparição do cinema, o nome de Alice Guy-Blaché, merece 

destaque por ter sido a primeira mulher cineasta, diretora e roteirista, além de ter criado o 

conceito de cinema narrativo, se fez valer de recursos como técnicas de luz e áudio (Instituto 

do Cinema de São Paulo). 

Duarte (2002) discorre que a exibição de todos esses tipos de imagens possibilitou ao 

cinema uma nova concepção de informação. Aliado a isto, personalidades como Silvino 

Santiago, Roquette Pinto, Marcel Griaule e alguns outros “deram uma contribuição decisiva 

para a consolidação do cinema como registro do “real” e abriram as portas para sua inscrição 

como instrumento de pesquisa acadêmica” (DUARTE, 2002, p.24 e 25). Tem-se, a partir daí, 

o cinema com notável valor etnográfico, cultural e social. 

Desde o início de sua criação, o cinema vem se apropriando e ao mesmo tempo 

contribuindo com e para o desenvolvimento de novas tecnologias, de maneira a aperfeiçoar a 

produção e a exibição dos filmes. Após a Segunda Guerra Mundial, o pesquisador francês 

Jean Rouch já se preocupava em aprimorar os equipamentos cinematográficos, de modo a 

torná-los mais leves e capazes de gravar o som real dos locais das filmagens. Jean Rouch 

colaborou não somente com os “avanços significativos na parceria entre ciência e arte 

cinematográfica”, como também “contribuiu [...] para o aprimoramento dos equipamentos 

existentes na época” (DUARTE, 2002, p.25). 
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De fato, com o passar do tempo, as produções foram ganhando aparatos tecnológicos 

que permitiram a criação de variados gêneros cinematográficos, tais como filmes 

expressionistas, cujos padrões narrativos fugiam àqueles da época em que foram criados 

(1920-1930), filmes que retratavam a realidade social – o Neorrealismo, filmes feitos por 

meio de montagens, em que as cenas eram organizadas em sequência de tempo, como 

também, filmes com conceitos de ficção científica e filmes produzidos para o entretenimento 

de massa. 

De volta à França, os filmes adquiriram um teor surrealista e a produção 

cinematográfica foi intitulada como arte. Desde então (DUARTE, 2002, p.31), 

 
Clubes de cinema, bares e cafés de Paris tornaram-se palco da acirradas discussões 

estéticas, ancoradas em artigos publicados nos recém-lançados Cahiers du Cinema – 

revista que viria a se tornar uma espécie de bíblia de cineastas e do movimento 

cineclubista em muitos países do mundo, inclusive o Brasil. 

 

No Brasil, o cinema estrelou em 1896. Em 1931, foi publicado o livro Cinema contra 

cinema, de autoria do cineasta Joaquim Canuto Mendes de Almeida. Neste livro, Joaquim 

defendia não somente o uso do cinema na Educação, mas principalmente o seu bom uso 

(OMELCZUK, 2015). 

Em 1932, um documento intitulado como “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova”, que almejava uma renovação escolar, chamou a atenção para a ligação do Cinema 

com a Educação, ao discorrer sobre o uso da imprensa, rádio, cinema, etc., como sendo útil 

para a Ciência (AZEVEDO et al., 2010). 

No ano de 1937, sob o governo de Getúlio Vargas, foi criado o Instituto Nacional de 

Cinema Educativo (INCE). Vale destacar aqui a importância histórica deste período para o 

Brasil, que ainda se consolidava como República. Vargas enxergou no cinema um 

instrumento capaz de destacar as belezas do país, exibir os valores da pátria amada e também 

sua cultura, seja pela produção de filmes, seja pela visualização destes. 

Segundo Omelczuk (2015), acreditava-se que as imagens fílmicas se aproximariam da 

realidade cabendo ao docente a função de auxiliar e esclarecer o que estava sendo exibido aos 

estudantes. As informações transmitidas a cerca dos filmes se limitavam aos seus conteúdos 

que tratavam de assuntos com “viés didático e instrucional” (OMELCZUK, 2015, p.187). 

Sendo assim, o cinema deveria se designar “na divulgação dos valores nacionais e na 

formação de uma nação, ideais alinhados com a política da Era Vargas” (OMELCZUK, 2015, 

p.187). 
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Ainda no ano de 1937, o nome de Roquette-Pinto se fez presente. Ele esteve à frente 

da direção do INCE por 10 anos (1937 - ano da sua fundação até 1947), e (OMELCZUK, 

2015, p.189): 

Alinhado aos propósitos da Escola Nova, ele defendia uma formação cultural que 

tinha na construção da identidade brasileira seu objetivo central [...] Por atuar com 

iniciativas educacionais fora do âmbito escolar, a educação concebida por Roquette- 

Pinto suplantava as instruções e os conteúdos curriculares. O que estava em jogo, 

portanto, não era um cinema educativo estritamente instrucional ou disciplinar. 

Havia uma concepção de educação ampliada, com a consciência de que o cinema 

seria capaz de produzir uma subjetividade específica. E Roquette-Pinto confiava na 

possibilidade de construir, com o cinema, uma subjetividade nacional. 

 

Duarte (2002) esclarece que nas décadas seguintes, o cinema brasileiro contou com a 

fundação da companhia Atlântida, da companhia Vera Cruz, com o Cinema Novo e o Cinema 

Marginal, além de organizações como a Embrafilme e o Concine. No início da década de 90, 

a Embrafilme e o Concine foram extintos, e o cinema enfrentou um de seus piores declínios 

(DUARTE, 2002). Somente em meados dos anos 90, quando leis de incentivo fiscal 

emergiram, o cinema brasileiro começou a se (re)estabelecer, e de lá pra cá vem angariando 

reconhecimento nacional e internacional. 

Sob o enfoque da Educação, citando novamente Roquette-Pinto, Fabris (2008) 

menciona que este, em 1936, já declarava “uma função pedagógica para os meios de 

comunicação em massa” (p.118). Nota-se, portanto, que já há algum tempo apostava-se na 

relação do cinema com a Educação, como defendido por alguns pesquisadores. É o caso de 

Duarte (2002, p.17¹ e p.19²), nos trechos abaixo: 

 
¹ Ver filmes é uma prática social tão importante, do ponto de vista da formação 

cultural e educacional das pessoas, quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, 

sociológicas e tantas mais. 

 
² Parece ser desse modo que determinadas experiências culturais, associadas a uma 

certa maneira de ver filme, acabam interagindo na produção de saberes, identidades, 

crenças e visões de mundo [...] Esse é o maior interesse que o cinema tem para o 

campo educacional – sua natureza eminentemente pedagógica. 

 

A liberdade na utilização do potencial do cinema pode proporcionar novas 

experiências pedagógicas. Espera-se que o uso de recursos didáticos variados possam tornar 

as aulas mais dinâmicas e atrativas, e que desperte no aluno a capacidade de produzir 

diferentes sentidos, de forma a contribuir na construção do seu próprio conhecimento. Afora 

isso, esses recursos criam situações e produzem múltiplos significados, porque estão ligados à 

“dinâmica criativa da própria realidade, do cotidiano e do sujeito, em busca de caminhos para 

se entender o mundo, comunicar e expressar” (JARDIM, 2017, p.23). 
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O bom uso de ferramentas audiovisuais como recurso didático, aliado a atividades de 

qualidade promovidas pelo professor, devem contribuir para a construção do aprendizado, 

proporcionando aos alunos uma melhor compreensão do conhecimento científico, 

possibilitando que eles construam seu próprio raciocínio, uma vez que, neste caso, este 

indivíduo é tido como espectador, ou seja, como um agente central, que pode (FARIA et al., 

2015, p.647): 

Perceber e interpretar as ocorrências que se desenvolvem à sua volta, interagindo 

com os demais sujeitos no seu contexto social, além de relacionar-se com outros 

contextos, comparando, criticando, propondo ajustes e organizações. 

 
Em uma época em que a imagem conquista cada vez mais espaço, nas mais diversas 

esferas de atuação humana, os professores podem se beneficiar para promover atividades de 

ensino com o uso das imagens e das imagens em movimento (cinema). Seja em obras 

produzidas (filmes) ou mesmo na produção cinematográfica feita pelos próprios estudantes. O 

cinema pode ser explorado e utilizado na Educação como um produtor de cultura. 

Como aponta Fabris (2008, p.120), o cinema pode ser considerado como “uma 

produção cultural que não apenas inventa histórias, mas que, na complexidade da produção de 

sentidos, vai criando, substituindo, limitando, incluindo e excluindo „realidades‟”. 

Nessa conformidade, integrar o cinema às múltiplas linguagens presentes na escola, 

como, por exemplo, as linguagens textuais, lúdicas etc., tende a contribuir de forma positiva 

para incrementar o processo de aprendizagem. Por meio do cinema é possível tornar a 

aprendizagem flexível, divertida e mutável, uma vez que as imagens refletem o olhar de quem 

as produziu e interagem com o universo de quem as assiste. 

Aliás, é primordial que o estudante faça ligações do seu mundo real com seu mundo 

imaginário. Mas é primordial também que o docente entenda, problematize e contextualize a 

linguagem desses universos (real e imaginário) com a linguagem fílmica. Nesse sentido, 

Omelczuk (2015, p.198) discorre que: 

A partir de elementos reais, vividos com o mundo, o homem recolhe material – 

experiências, que, recombinadas pela imaginação, geram um produto novo. É assim 

que o irreal (a partir do real) se torna, então, realidade, e o novo é capaz de surgir. 

Ao retornar para o mundo, esse novo criado altera, então, o real. 

 
Por isso, um filme deve conversar com o espectador. Deve oferecer a ele múltiplos 

significados para um mesmo problema. Ou ainda, múltiplos significados capazes de despertar 

no sujeito novos problemas e novas indagações. Ver um filme deve provocar no indivíduo 

novos questionamentos, oferendo a ele novas inquietudes, de maneira que este indivíduo 

procure por respostas e soluções. 
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Omelczuk (2015) assinala que uma das formas em que o ensino e a aprendizagem se 

estabelecem é quando guiam o estudante para o novo, oferecendo a ele novas experiências e 

novos problemas capazes de produzir dúvidas e o anseio pela resolução. Desta forma, o 

ensino vai ao encontro da cultura, do cotidiano, da ideologia e dos valores sociais que 

norteiam os alunos em sala de aula. 

Nesta mesma obra (p.195), a autora ainda relata que “a problematização, a dúvida, a 

inquietude movem e criam a cognição e o sujeito. Desse ponto de vista, a aprendizagem é um 

processo permanente de produção de subjetividade, isto é, de invenção de si”. 

Desta forma, educar deve ser compreendido como a capacidade de fazer progredir o 

conhecimento no sujeito, dando a ele condições de adquirir novo saberes, adquirir uma nova 

postura crítica e assim se tornar um indivíduo ativo na sociedade. Sendo assim (ALMEIDA, 

2017, p.8): 

É possível avançar na compreensão de um cinema que educa não porque ensina 

determinado conteúdo, mas porque condiciona operações cognitivas próprias da 

narrativa, além de fornecer material concreto e singular para abstrações mais 

universalizantes (dimensão do pensamento), porque atua na economia da libido, das 

paixões e das sensações (dimensão estética), porque fornece modelos de 

identificação/projeção com os personagens e seus desejos, sonhos, pensamentos 

(dimensão do imaginário), porque tensiona a relação do homem com o mundo numa 

dimensão social, psicológica, existencial e mítica. 

 
Todas essas características do uso educativo do cinema convergem na tentativa de 

fazer com que o estudo se torne mais prazeroso e agregue mais informações ao conteúdo 

escolar, apresentando assim novas palavras e novos sentidos. Elas tendem a contribuir com 

uma postura crítica, reflexiva do estudante, levando-o a pensar e entender temas que 

envolvem a diversidade cultural, questões que dizem respeito a organizações econômicas, 

sociais e políticas, além de assuntos filosóficos e científicos. 

Além disso, de acordo com Bastos et al. (2015, p.41), “o audiovisual é 

psicologicamente superior às palavras; e o filme tem potencial inexplorado para o que as 

palavras têm falhado em fazer”. Trata-se, por conseguinte, de uma ferramenta com potencial 

de proporcionar um ensino mais ativo, já que possibilita que os alunos produzam novos 

sentidos acerca da realidade e dos conceitos estudados, independentemente da faixa etária e 

do contexto sociocultural em que eles estão inseridos. 

A capacidade que o cinema possui de vincular elementos artísticos, técnicos, 

pensamentos e diálogos, todos eles representados em imagens, permite que o sujeito imagine, 

indague, perceba, sinta, emocione e assim adquira condições de aprender. Ao se expressar, 

seja por meio de debates, discussões, conversas, textos ou por meio de outras artes, o 
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indivíduo vai formatando seus saberes, apropriando-se das suas ideias e dos seus ideais e vai 

calcando sua autonomia como ser cultural e social. 

Para Fabris (2008), ver uma imagem cinematográfica é ter uma experiência sensorial 

com aquele tempo no qual a história é contada. Há uma aproximação com os personagens, 

seus costumes e suas culturas e é exatamente esta aproximação que faz o espectador (re)viver 

sua própria história. 

Nesse aspecto, ainda que como entretenimento, o cinema consegue produzir diferentes 

sentidos e significados naquele sujeito que o vê ou o faz. De acordo com Lopes (2013), o 

sujeito vai moldando seu ponto de vista nas diferentes referências a que é submetido, desta 

forma, é importante ressaltar que os filmes carecem de abordagens capazes de envolver o 

aluno-espectador, despertando nele a reflexão, a curiosidade e a iniciativa. 

Em complemento, o mesmo autor, na supracitada obra (p.9) ressalta que, 

 
A educação não pode ser concebida como qualquer coisa estática, à margem da 

experiência concreta do educando. Todos os estímulos, todas as componentes de tal 

experiência devem ter lugar na atividade educativa cotidiana. Se a sala de aula é um 

espaço da discussão e da reflexão, o filme é este mesmo espaço ampliado em uma 

escala maior, em que seus procedimentos formais e narrativos passam a ser a linha 

condutora do viés educacional. 

 
Nada obstante, faz-se necessário registrar que não se afigura correto pensar no cinema 

apenas como um instrumento pedagógico, sob pena de reduzi-lo a um propagador de 

informações, um mero veículo de comunicação, um mediador que não provoca e não inspira 

pela busca de novos saberes. 

Para Campos Jr. (2007), o perigo é utilizar o cinema para atrair a atenção e o interesse 

dos alunos, colocando-o como um acessório para ajudar na compreensão dos temas e assuntos 

curriculares. 

Almeida (2017), por sua vez, confere ao cinema o mesmo peso cultural de um livro, 

com o mesmo grau formativo, capaz de produzir o conhecimento e desta forma atingir um 

objetivo proposto. 

Acerca do tema, ao realizar uma revisão de Literatura, Almeida (2017, p.3) trata dos 

“fundamentos educativos do cinema” e discorre sobre o ponto de vista de alguns 

pesquisadores. Tem-se o seguinte (ALMEIDA, 2017, p.4): 

 
Entre as perspectivas arroladas, as mais conservadoras defendem o uso dos filmes 

em sala de aula como ferramenta para fins educacionais, pedagogizando o cinema 

(NAPOLITANO, 2003; CARMO, 2003). Na direção contrária, há o trabalho de 

Fabiana Marcello e Rosa Fischer (2011), que consideram o cinema como revelador 

de realidades, produtor de sentidos. Entre os dois polos, há a abordagem sociológica 

de Duarte (2002), que considera o cinema como forma de conhecimento. Miranda, 
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Coppola e Rigotti (2006) entendem a organização das imagens fílmicas como uma 

disposição didática. Há também a contribuição de Fabris (2008) para os estudos 

culturais e de Bergala (2008) e Fresquet (2013) no dimensionamento dos aspectos 

sensíveis e criativos do cinema, com substratos extraídos de suas respectivas 

pesquisas de campo em escolas públicas francesas e brasileiras. 

 
Duarte (2002), ao seu turno, trata o cinema com características sociológicas, capaz de 

contribuir para o conhecimento do estudante. Isto porque, neste caso, o cinema é reconhecido 

como um “dispositivo pensante, portanto, uma arte que pensa, faz pensar e dá o que pensar” 

(ALMEIDA, 2017, p.6). 

Para que o cinema adquira esta capacidade de “fazer pensar”, o estudante/espectador 

precisa compreender e interpretar a linguagem cinematográfica. É preciso que o cinema 

adquira independência, ou seja, a história que um filme conta, seus personagens, o cenário, o 

figurino, a época em que se passa, tudo isso deve ser contextualizado com o conteúdo 

abordado, dentro do cenário político e social ao qual o aluno está inserido. 

Dessa forma, de acordo com Lopes (2013), acredita-se que o senso crítico deste aluno 

seja despertado e possa contribuir com sua capacidade de raciocinar, formar sua opinião e 

assim se posicionar socialmente. Caso contrário, o cinema será pedagogizado tal como os 

jogos ou qualquer tipo de tecnologia inovadora, usada pela escola como uma ferramenta 

facilitadora de ensino, como afirma Almeida (2017). 

Piassi (2013) aponta que, nem sempre um filme vai ao encontro do “repertório cultural 

dos estudantes, e que irá, de imediato, comunicar-se com eles” (p.520). À vista disso, faz-se 

necessário analisar quem é o aluno-espectador e quais são as consequências sobre o que lhe é 

exibido dentro da sua realidade cotidiana. O professor precisa problematizar e contextualizar 

o conteúdo de um filme para que ele faça sentido e assim provoque nos estudantes o interesse 

por aquela obra. 

O cinema permite que o indivíduo experimente um novo estilo, uma nova linguagem e 

novas observações com possibilidades de ver e perceber uma mesma história, um mesmo 

tema, dentro de um mesmo gênero de diferentes maneiras, como aponta Duarte (2002). A 

forma como se contextualiza uma narrativa junto às experiências do espectador, tendem a 

mudar o resultado final. De modo semelhante, um mesmo assunto contado por autores 

distintos despertam nos sujeitos outras análises, um exemplo disso é apresentado por 

Fernandez, Lima e Aguiar Jr. (2021) ao analisarem dois filmes biográficos de Stephen 

Hawking. 

Ver um filme ou fazer um filme é dar lugar a imaginação e a criação. Ainda que as 

imagens sejam fictícias, o espectador enxerga neste universo possibilidades do real. E isto é 



25 
 

plausível, porque o cinema cria um vínculo com a emoção, com o sentimento e com os 

valores de cada indivíduo. Há uma identificação com a história propriamente dita, com um 

personagem, com um lugar, com um diálogo, com a música... 

Pode ser que o espectador não interaja com todas as cenas, mas basta talvez um 

cenário para que ele se conecte com as imagens; Ou basta o modo como o filme foi 

problematizado para que o sujeito permita se relacionar com aquilo que está vendo. Conforme 

Fontes (2018, p.1) 

 
O cinema difunde imagens e problematiza histórias, revela intencionalidades na 

comunicação de saberes, valores, emoções, informações e conhecimentos. Não seria 

interessante o sujeito apenas ter o contato com os filmes, mas problematizar as 

situações - problemas observados nas telas e extrair – lhes os conceitos das imagens. 

Perceber que “a imagem cinematográfica não está preocupada em mostrar uma 

verdade, mas um sentido, uma possibilidade, que implica na “construção de seu 

caráter universal””, um tipo peculiar, que se identificaria e pertenceria “à ordem da 

Possibilidade e não da Necessidade. O cinema é universal não no sentido do 

acontece necessariamente com todo mundo, mas no de poderia acontecer com 

qualquer um”. 

 
O fato de o cinema ser, em um primeiro momento, capaz de promover o 

entretenimento, coloca-o em uma posição privilegiada. Exatamente por envolver emoções que 

tendem a contribuir para a aquisição de sentidos, sejam eles relacionados ao aprendizado ou 

às experiências dos próprios estudantes. Desta forma, um filme pode retratar tanto a realidade 

como também a fantasia, e, ainda sim, possibilitar que conexões sejam estabelecidas dentro 

do contexto que o aluno-espectador está inserido. 

De acordo com Omelczuk, (2015, p.196), “O cinema inaugurou um novo gênero de 

memória, uma outra forma de linguagem, uma outra relação com a técnica, com o ensino, 

outro modo de contar e escrever a História”. Por assim dizer, é imprescindível considerar o 

conteúdo de um filme e a forma como este conteúdo é abordado. A maneira como o cinema 

conta e transmite suas histórias, sejam elas reais ou fictícias, definem a subjetividade do 

espectador; e a partir disso traçam caminhos que refletem a interpretação do sujeito, suas 

reflexões, seus pensamentos e suas indagações, levando-o a novos problemas a partir do 

sentido e do significado que as imagens vistas proporcionaram nele e para ele. Fontes (2018, 

p.3) descreve que: 

 
as imagens transpassam as barreiras da virtualidade e conseguem interagir com os 

sujeitos em suas dimensões sociais. As cenas e os movimentos [...] conversavam 

com os espectadores sobre questões da nossa existência, tratando de práticas que 

organizam a estrutura do viver hoje e o agora. 
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Almeida (2017) relata a experiência que teve como docente do Ensino Médio quando 

seus alunos produziram um filme a partir do estudo de obras literárias. Segue um trecho do 

seu relato (ALMEIDA, 2017, p. 11): 

 
Limito-me a registrar que a experiência foi rica não só para os alunos, que se 

envolveram com a atividade, mas também para mim, que pude compreender melhor 

os processos hermenêuticos envolvidos na recepção das obras por parte dos alunos, 

que interpretavam de maneira muito particular e plural não só as referidas obras, 

como também e principalmente a época em que vivemos. 

 

Ao se produzir um filme tem-se a percepção de quem o pensou e o fez, ou seja, há um 

alvo a ser atingido. A história de um filme possui um destino certo. Em contrapartida, tem-se 

a percepção do espectador que é aquele que assistirá ao filme. O olhar do espectador e a 

maneira como determinada cena o faz pensar tende a convergir com seu estilo de vida, sua 

crença e sua cultura. 

Portanto, assistir a um filme provavelmente despertará diferentes interpretações nos 

diferentes sujeitos que o vêm (DUARTE, 2002). O mesmo vale para a produção 

cinematográfica. Embora o roteiro seja escrito para alguém, para um determinado público, 

existem espectadores distintos, por isso, não somente sua opinião, mas também sua postura 

será divergente daquela a que o filme foi direcionado. 

Fabris (2008) interpreta este episódio como a ocorrência de uma mudança de 

significado. O público-alvo foi atingido, mas o significado despertado neste público foi 

diferente daquele pensado pelo roteirista/produtor do filme. Pode ocorrer também que o filme 

tenha atingido outros destinatários e, por esta razão, tenha provocado outra leitura, e, 

consequentemente, outro sentido. Por isto o cinema não é algo concreto, engessado, e sim 

algo flexível, capaz de se adaptar ao modo com o qual cada pessoa vive, de acordo com seus 

hábitos e sua cultura, como discorre Almeida (2017). 

Antes da década de 80, Duarte (2002) aponta que não havia muitas pesquisas que 

analisassem o quanto o cinema induzia seu público nas questões éticas, morais e cotidianas. A 

partir de 1980 os estudos se intensificaram, e pode-se constatar que embora haja a influência 

do cinema nos aspectos já apontados, “o espectador não é vazio nem, muito menos, tolo; suas 

experiências, sua visão de mundo e suas referências culturais interferem no modo como ele vê 

e interpreta os conteúdos da mídia” (DUARTE, 2002, p.65). 

Entende-se, portanto, que um plano, uma cena, uma sequência ou um filme como todo, 

quando devidamente contextualizado e problematizado, interage com o espectador, e dentro 

das suas concepções produzem sentido e significado, sendo então interpretadas por este 

sujeito. Estas interpretações tendem a variar de sujeito para sujeito ou de grupo para grupo, 
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considerando que por maior que sejam as afinidades de um grupo de amigos, cada um viveu 

uma experiência diferente e, desta forma, analisa e compreende um filme também de forma 

distinta. Mais uma vez, alguns trechos do livro de Duarte (2002, p.74¹ e p. 75²), conseguem 

sintetizar o exposto. 

¹ Quando falamos dos filmes que vivemos, das impressões que eles nos causam e do 

que aprendemos com eles, estamos falando dos significados que atribuímos a eles, 

nos diferentes momentos de nossas vidas, a partir das experiências que vivemos e 

dos saberes que fomos acumulando. 

 

² A significação de filmes também não se dá de modo exclusivamente individual. 

Esse é um processo eminentemente coletivo, no qual o discurso do outro é tão 

constitutivo de nossas ideias e opiniões quanto nosso próprio discurso. 

 
Tudo isso sugere que o cinema tenha potencial para o ensino e para a aprendizagem, 

pois ao mesmo tempo em que envolve o indivíduo com suas imagens em movimento, extrai 

dele a capacidade de interpretar, criticar, e assim estruturar um pensamento cognitivo e 

autônomo. 

Barra et al. (2012) assinalam que é preciso enxergar o cinema sob outros aspectos, 

desta forma, novas direções são possíveis para novos modus operandi de aprender e de 

ensinar. O professor deve ser capaz de articular o cinema a favor do aprendizado e não tratá-lo 

como um simples instrumento divulgador de informações e conceitos. 

No que lhe concerne, o cinema deve ser compreendido como um instrumento social e 

cultural, como discorre Duarte (2002). Quanto maior a intimidade com uma arte, melhor será 

a compreensão sobre ela. Sendo assim, o hábito de ver filmes
2
 contribui positivamente para 

que o espectador saiba interpretar a linguagem contida nas cenas e adquira sensibilidade para 

perceber a mensagem transmitida pelas imagens. 

Por isso, gostar de cinema não é o suficiente para compreendê-lo, uma vez que a 

experiência com a sétima arte é essencial para amplificar o gosto, apurar a capacidade de 

análise, de forma a desenvolver uma postura crítica diante do que se vê. Tem-se, portanto, 

que: 

 
[...] ir ao cinema, gostar de determinadas cinematografias, desenvolver os recursos 

necessários para apreciar os mais diferentes tipos de filmes, etc., longe de ser apenas 

uma escolha de caráter exclusivamente pessoal, constitui uma prática social 

importante que atua na formação geral dessas pessoas e contribui para distingui-las 

socialmente. Em sociedades audiovisuais como a nossa, o domínio dessa linguagem 

é requisito fundamental para se transitar bem pelos mais diferentes campos sociais 

(DUARTE, 2002, p.14). 

 

 
 

2
 Não há como deixar de mencionar que as classes sociais com maior poder aquisitivo possuem condições de 

frequentar mais o cinema que as classes com menor poder, o que, certamente, lhes confere vantagem. 



28 
 

Novamente sob o enfoque da Educação, Omelczuk, Fresquet e Santi (2015) referem-se 

de forma distinta quando abordam a educação escolar e a educação em si. Faz alusão à 

primeira como sendo instrutiva e informativa, e à segunda como um processo em movimento, 

cujo aprendizado está em construção, variando com os cenários, com a convivência, com as 

emoções e com tudo mais que possa despertar no indivíduo sua capacidade de pensar, de agir 

e se modificar. 

O cinema na escola provoca uma fissura no ensino convencional. Surge, ainda dentro 

das concepções de Omelczuk, Fresquet e Santi (2015), como um estranho, uma ferramenta 

distinta das demais, com potencial para envolver os alunos, emocioná-los, despertar neles 

ideias, imaginação, transformação e criação. Todo este aparato é fundamental para produzir 

um filme e espelhar nele o seu universo, a sua maneira de ver e sentir o mundo. 

A arte cinematográfica deve possibilitar a liberdade de pensar e de duvidar, fazendo 

com que o sujeito volte para si e consiga perceber o mundo sob outras esferas. Dentro deste 

contexto, o cinema “ensina a desaprender” quando sugere abandonar ou mudar os conceitos, a 

rotina e o pensar, permitindo, assim, um novo aprendizado, pautado em imagens que 

despertam no espectador outras sensibilidades, contribuindo para a autonomia do 

conhecimento. 

O cinema deve ser pensado como um mediador. A partir do momento que se tem o 

conteúdo escolar e consegue-se estruturá-lo dentro da narrativa de um filme, há um ganho no 

processo de aprendizagem. Ganha-se, porque o filme retrata a temática por ângulos diferentes, 

permitindo análises distintas e diferentes pontos de vista, e ganha-se também porque o 

estudante tem contato com a arte cinematográfica. 

Um filme pode transmitir uma mensagem sobre ética, racismo, homossexualidade, 

violência feminina, abuso sexual, religião e demais assuntos (um tanto quanto polêmicos) sem 

ser óbvio (DUARTE, 2002). Conduzindo o estudante a pensar. Direcionando suas análises, 

suas críticas e conclusões, que muitas vezes podem mudar de acordo com a forma como 

outras pessoas expõem sua interpretação ou conforme sua experiência e conhecimento sobre o 

assunto tem alteração. 

Também é preciso que os estudantes tenham sensibilidade, para perceber a conexão 

das cenas com os fatos reais. Este processo é fundamental para que os alunos estejam aptos a 

discutir e debater os conteúdos e a problemática abordada, de modo que possam progredir na 

aquisição de novas interpretações, sob outros pontos de vista, apropriando-se de outros 

sentidos e significados, trazidos pelos filmes em suas múltiplas percepções. 
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Ao longo da discussão ou de qualquer outra atividade proposta pelo professor com os 

estudantes é preciso ouvi-los e proporcionar a liberdade necessária para que eles expressem 

suas verdades e seus pontos de vista. Desta forma, como já mencionado, é possível entender a 

maneira como a narrativa, a atribuição artística e tecnológica de um filme são lidas e 

interpretadas pelos alunos. 

Esses componentes são possíveis ou mais efetivos quando há um entroncamento com 

aquilo que o roteirista/produtor quis transmitir, com a interpretação feita pelo espectador e, 

também, com a contextualização das imagens, seja com um conteúdo estudado, seja com a 

época em que o filme se passa, seja com questões políticas, sociais e históricas, como aponta 

Duarte (2004, p.44). 

A significação é um processo dinâmico que transita constantemente entre o universo 

íntimo e privado da memória e do imaginário do espectador e o universo público da 

memória social e do imaginário cultural. O espectador se apropria do dado fílmico e 

o integra as imagens mentais que enriquecem e complexificam o sentido do que foi 

visto, formando uma rede imaginária de imagens significativas. 

 
À medida que as imagens trazem significado para o espectador, elas promovem uma 

atração do sujeito com o filme, e em razão disto, podem proporcionar uma identificação deste 

indivíduo com o personagem ou com a história contada. Esta semelhança, de acordo com 

Duarte (2004), facilita a compreensão do espectador, porque agrega sentido e significado 

daquilo que se vê com aquilo que se viveu ou se idealiza viver por parte do sujeito. 

Se nos primeiros instantes o que é perceptível e provoca o envolvimento do espectador 

com os filmes são as imagens com suas luzes, personagens, figurinos e cenários, tem-se que 

nos instantes seguintes o espectador possa entender o que está vendo. Associar os artefatos 

artísticos as suas referências pessoais, e também ao cenário no qual o filme foi concebido e 

agora está sendo contextualizado, possibilita ao sujeito argumentar, imaginar e pensar. 

Sardelich (2006) trata esse processo como alfabetização visual. Defende que o 

espectador adquire de forma crescente habilidades para interpretar as narrativas fílmicas. E 

que a capacidade cognitiva se desenvolve à medida que o indivíduo é exposto à arte 

cinematográfica. Tem-se, assim, um sujeito culturalmente competente para decifrar e 

interpretar os códigos e os significantes contidos nas imagens, e transformá-los, de acordo 

com a sua realidade, em um contínuo aprendizado. 

Nessa conformidade, Piassi (2015, p.83) aponta o uso didático de gêneros como a 

ficção científica como tendo características que justificam sua presença nas atividades 

educativas de Ciências, por oferecer “conexões com o contexto social e possíveis futuros 

imagináveis”, além de estabelecer um “sentido efetivamente motivador [...] capaz de 
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apresentar questões significativas sobre as quais todos gostaríamos de nos debruçar”. E 

complementa quando descreve quatro categorias que contêm razões para o emprego da ficção 

científica no Ensino de Ciências: 

(1) Motivação – O uso da ficção científica se justifica por um suposto interesse que 

ela é capaz de despertar nos estudantes. 

(2) Atitudes – A ficção científica é vista como uma forma de produzir uma relação 

positiva do estudante com a cultura e o conhecimento científicos. 

(3) Cognição – A ficção científica auxiliaria os estudantes no processo de 

aprendizagem de conceitos científicos. 

(4) Habilidades – Algumas habilidades, tais como a criatividade e o pensamento 

crítico, consideradas importantes na educação científica seriam incentivadas pelo 

uso da ficção científica. 

 

Portanto, de acordo com Piassi (2015), a ficção científica contribui para que o aluno 

pense no futuro em função dos problemas sociais. E enfatiza que esse gênero permite que os 

estudantes ingressem no mundo da fantasia, de modo a potencializar a realidade, despertando, 

dessa forma, o interesse e a motivação. Acredita-se, assim, que os filmes possam proporcionar 

nos estudantes uma necessidade de intensificar e potencializar seu conhecimento, e, 

consequentemente, gerar a busca por mais saberes e aprendizagens. 

Atividades educativas no Ensino de Ciências que exploram o potencial do cinema 

devem estar conectadas com o contexto educativo e com o que se pode extrair dos filmes, de 

maneira a permitir que os problemas sociais, tecnológicos e éticos, que se fazem presentes em 

uma obra cinematográfica, possam ser articulados às discussões conceituais da Ciência, 

promovendo a interdisciplinaridade, o processo criativo e todo o aprendizado que a atividade 

com o filme possa propor (PIASSI, 2015). 

Cinema e temáticas que envolvem a cultura científica e tecnológica caminham juntos 

há algum tempo. Segundo Cunha e Giordan (2009), o primeiro filme de ficção científica (“Le 

voyage dans la lune”) foi lançado no ano de 1902. Os filmes podem mobilizar diversos 

elementos educativos que envolvem aspectos: conceituais, políticos, éticos e sócio-históricos, 

para abordar a Ciência e a Tecnologia, como assinala Alcântara e Lima (2018). 

Para os autores, tratar Ciência e Tecnologia por meio do cinema, tende a aproximar o 

indivíduo com aspectos da cultura científica. Tal fato permite que ele relacione o que é 

exibido nas imagens com elementos da realidade, permitindo, assim, a “apropriação social da 

cultura científica e tecnológica” (ALCÂNTARA E LIMA, 2018, p.91). 

De volta à ficção científica, Alcântara e Lima (2018) defendem que, não somente esse 

gênero, mas outros como Drama, Comédia, Ação, etc. contribuem para as discussões sobre 

assuntos do cotidiano, abordando especulações sobre conceitos científicos, bem como críticas 

sociais e filosóficas. 
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No mesmo sentido dos autores citados, Cunha e Giordan (2009) apresentam obras 

cinematográficas que têm a Ciência como tema e o cientista como protagonista, e evidenciam 

que ambos podem ser levados para a sala de aula como uma oportunidade para professores e 

alunos refletirem e construírem novas formas de pensamento diante da representação e 

constituição da realidade vista nos filmes. 

As obras cinematográficas mencionadas no artigo de Cunha e Giordan (2009, p.16), 

tiveram como objetivo: 

Discutir as imagens da Ciência e do cientista que são veiculadas em filmes 

comerciais de ficção científica. A sugestão é que o professor leve para sala de aula 

filmes de diferentes épocas e discuta com seus alunos como a Ciência é apresentada, 

o que é cientificamente passível de acontecer, qual o momento histórico em que o 

filme foi produzido e, especialmente, qual o momento histórico em que a Ciência se 

apresentava na época em que determinado filme foi produzido. 

 

As discussões geradas devem conduzir o aluno a ter um olhar mais criterioso ao ver 

filmes de ficção científica e de Ciências. Isso porque a maneira como cada filme é 

contemplado e o período em que ele é feito têm “reflexos diretos na forma como o indivíduo 

produz os significados e, portanto, na formação de seu pensamento” (CUNHA E GIORDAN, 

2009, p.15). 

Para que isso aconteça, o cinema precisa ser retirado do seu espaço de exibição 

normal, que é o entretenimento, para ser colocado em um contexto crítico, que se distancia, 

por um momento, da narrativa do filme, como sugere Cunha e Giordan (2009) e Barbosa e 

Bazzo (2013). Tal atitude permite, de acordo com os autores citados, que os filmes adquiriram 

uma nova função, a de promover debates, discussões e reflexões acerca de temas variados, 

com o intuito de desenvolver nos estudantes um pensamento crítico e científico, desalienando- 

os em relação às questões sociais, culturais e políticas. 

Barbosa e Bazzo (2013) tratam sobre o potencial que existe nos documentários como 

subsídio para a discussão da tríade Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), e demonstram que 

esse gênero começou a ser produzido para atender a uma demanda educativa, informar um 

fato ocorrido e para formar a opinião pública. Dessa forma, o documentário se apresenta 

como um gênero “capaz de demonstrar a sua não neutralidade e a relação que se estabelece 

entre a sociedade e esses outros dois elementos. Por isso, são considerados como potenciais 

recursos didáticos para o ensino quando se pensa em discutir temas sociopolíticos e se busca a 

democratização do debate científico” (BARBOSA E BAZZO, 2013). 

Nessa mesma linha encontram-se Marcello e Ripoll (2016), quando observam o papel 

do documentário na promoção de ações de educação ambiental voltadas para a 
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sustentabilidade. Aqui, o objetivo é problematizar as estratégias de linguagem dos 

documentários na sala de aula, cujo propósito é ensinar, defender, estimular e comover os 

alunos sobre a educação ambiental. 

As autoras analisam como os documentários (Uma verdade inconveniente e Lixo 

extraordinário) podem ser inseridos num contexto de aprendizagem sobre sustentabilidade e 

como podem educar o espectador, criando, para isso, um contexto que promova uma 

discussão sobre o assunto. Nessa conformidade, Marcello e Ripoll (2016) acreditam que o 

“cinema ambiental” (denominação dada por elas) seja capaz de produzir significações e 

representações nos quais os sentidos são produzidos e construídos, contribuindo na 

compreensão acerca do modo de olhar e atuar na cultura e na consciência ecológica. 

Fernandes, Lima e Aguiar Jr. (2021, p.4) assinalam que “o consumo do cinema, e de 

outras produções artísticas e comunicacionais, pode contribuir com a formação científica na 

medida em que aborda temáticas científicas, enquanto dissemina valores e ideias”. Assim 

como eles, pesquisadores citados neste trabalho (Piassi, 2015; Alcântara e Lima, 2018; Cunha 

e Giordan, 2009, Barbosa e Bazzo, 2013, Marcello e Ripoll, 2016) discutem sobre as 

possibilidades de apropriação da cultura científica por meio dos filmes no Ensino de Ciências. 

Desse modo, esses pesquisadores discorrem sobre as temáticas   científicas   e 

tecnológicas abordadas nos filmes, que atraem e/ou despertam o interesse e a curiosidade dos 

indivíduos, como forma de promover a educação científica. Veja-se, portanto, que os filmes 

fomentam não somente o interesse, mas também a percepção e o imaginário científico. 

Apreciar o cinema dentro da sua estrutura cultural e também educacional é um ponto 

de partida para que os filmes contribuam didaticamente para o ensino e para a aprendizagem. 

Entender a linguagem cinematográfica e as possibilidades para que outros saberes sejam 

adquiridos permite um abandono dos filmes como informativos e previsíveis e os 

(re)posicionam como objeto de conhecimento. 
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3. L. S. VIGOTSKI 
 
 

“Cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza 

lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade”. 

(LEONTIEV, 2004, p.285). 

 
Lev SeminovichVigotski nasceu em uma família judia, no ano de 1896, na cidade de 

Orsha - Bielo-Rússia (REGO, 1995), e percorreu diferentes caminhos. Formou-se em Direito 

e também em Medicina. Estudou História, Literatura e Filosofia, e sempre se mostrou 

interessado pela Neuropsicologia, pela Pedagogia, pelos processos mentais do ser humano e 

pela relação entre pensamento e linguagem. Sua morte se deu em 1934, por conta da 

tuberculose. E apesar de não ter vivido muito tempo (37 anos), suas publicações ainda hoje 

são um rico material de estudo e de análise. 

No Brasil, as obras de Vigotski começaram a fazer parte do universo acadêmico a 

partir dos anos 80 (PRESTES, 2010). Prestes discorre que grande parte dos trabalhos de 

Vigotski: 

 
São traduzidos do inglês para o português e chegam ao país por intermédio de 

estudiosos norte-americanos [...]. Além dos possíveis trechos censurados pelo 

regime soviético ao longo de anos, os primeiros textos de Vigotski no Brasil 

sofreram cortes lastimáveis, via Estados Unidos da América. 

(PRESTES, 2010, p. 25 e 26). 

 
Rego (1995) retrata que, de maneira geral, as obras de Vigotski tiveram suas edições 

tardias e, em alguns casos, de forma indevida e incompleta. E ainda descreve que nos 

períodos em que a sua doença avançava, ele ditava suas ideias para que outras pessoas as 

transcrevessem, o que resultava em textos pouco claros. Porém, de forma alguma, as 

produções de Vigotski deixaram de ter relevância, ou mesmo deixaram de contribuir 

significativamente para áreas como a Psicologia, a Pedagogia, e, também, “para a análise no 

campo da antropologia, da linguística, da história, da filosofia e da sociologia”, como afirma 

Rego (1995, p.15 e 16). 

Entre as muitas características sobre as produções de Vigotski, a diversidade dos 

assuntos que abordou é notável, como assinala Rego, (1995). No período final da Revolução 

Russa (1917 – 1923), Vigotski começou a difundir seus estudos sobre os processos mentais 

humanos e sobre a conexão existente entre o pensamento e a linguagem. Suas pesquisas 

tinham por base o pensamento marxista, e se fundamentavam, sobretudo, no materialismo 

histórico e dialético. 
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O conceito de materialismo é tratado por Alves (2017, p.1), como sendo uma: 

Concepção filosófica que aponta a matéria como substância primeira e última de 

qualquer ser, coisa ou fenômeno do universo. Para os materialistas, a única realidade 

é a matéria em movimento, que, por sua riqueza e complexidade, pode compor tanto 

a pedra quanto os extremamente variados reinos animal e vegetal, e produzir efeitos 

surpreendentes como a luz, o som, a emoção e a consciência. O materialismo 

contrapõe-se ao idealismo, cujo elemento primordial é a ideia, o pensamento ou o 

espírito. 

 

Compreender o conceito de materialismo torna-se parte importante no processo para 

entender tanto o materialismo histórico como o dialético. O primeiro trata, como se refere 

Pires (1997), sobre a maneira como os indivíduos se organizavam em sociedade, ou seja, o 

materialismo histórico “diz respeito às relações sociais construídas pela humanidade durante 

todos os séculos de sua existência” (p.88); tendo no trabalho a centralidade das relações 

sociais, seja ela do indivíduo com a natureza ou dos indivíduos entre si. Pires (1997, p. 89) 

esclarece que: 

O trabalho é a categoria central de análise da materialidade histórica dos homens 

porque é a forma mais simples, mais objetiva, que eles desenvolveram para se 

organizarem em sociedade. A base das relações sociais são as relações sociais de 

produção, as formas organizativas do trabalho. 

 
Já o materialismo dialético (SANTOS et al., 2018, p. 2): 

 
É parte da compreensão da realidade histórica e de suas contradições, buscando 

explicações para os fenômenos da natureza, da sociedade ou do pensamento. Assim, 

estudos que se propõem a explicar objetos sociais que impliquem a análise das 

relações estabelecidas entre os seres humanos, seus meios de produção, de vida, de 

consumo, e as contradições e o movimento existentes nestas relações, podem 

encontrar no materialismo dialético o aporte necessário à produção do 

conhecimento. 

 
Dentro dessas concepções: 

O princípio da contradição, presente nesta lógica, indica que para pensar a realidade 

é possível aceitar a contradição, caminhar por ela e apreender o que dela é essencial. 

Neste caminho lógico, movimentar o pensamento significa refletir sobre a realidade 

partindo do empírico (a realidade dada, o real aparente, o objeto assim como ele se 

apresenta à primeira vista) e, por meio de abstrações (elaborações do pensamento, 

reflexões, teoria), chegar ao concreto: compreensão mais elaborada do que há de 

essencial no objeto, objeto síntese de múltiplas determinações, concreto pensado. 

(PIRES, 1997, p. 87). 

 

Em arremate, Pino (2000) relata que há um intervalo entre aquilo que é concreto e 

verdadeiro, daquilo que se sabe ou se pretende saber deste universo real, e é neste intervalo 

que o desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo é produzido. 

Tanto o materialismo histórico como o dialético são referências para analisar duas 

categorias imprescindíveis na obra de Vigotski, como discorre Pino (2000), que são o social e 
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o cultural. Dada à importância dessas categorias é preciso destacar que o conceito de social e 

de cultural para Vigotski está atrelado ao contexto histórico. Por serem palavras que 

permitem uma abrangência semântica, contextualizar o sentido de ambas, junto ao cenário 

histórico em que foram projetadas por Vigotski, é de suma importância para compreender 

suas ideias. Corroborando, Pino (2000, p.47) assinala que: 

O termo social, visto que ele é um conceito que qualifica formas de sociabilidade 

existentes no mundo natural, não permite por si só explicar formas de organização 

social que extrapolam o campo dos fenômenos naturais, como é o caso da 

sociabilidade humana. Quanto ao termo cultural, trata-se de um conceito entendido 

e utilizado pelos autores de formas diferentes, o que exige que seja devidamente 

conceitualizado no contexto próprio em que é utilizado por Vigotski. Especificar 

bem este termo é fundamental para precisar o outro, uma vez que a existência social 

humana pressupõe a passagem da ordem natural para a ordem cultural. Discutir a 

natureza do social e a maneira como ele se torna constitutivo de um ser cultural é, 

sem dúvida alguma, um detalhe muito importante da obra de Vigotski, o qual 

merece uma atenção especial. 

 
Ainda, não somente o conceito do social e do cultural, mas também o conceito de 

história está alicerçado nas matrizes do materialismo histórico e dialético. Sendo assim, Pino 

(2000, p. 48) aponta que: 

A questão da história é fundamental porque nos remete à matriz que constitui o 

contexto do pensamento de Vigotski. É o caráter histórico que diferencia a 

concepção de desenvolvimento humano de Vigotski das outras concepções 

psicológicas [...]. 

 
O autor ainda atribui a história como sendo fruto da atividade humana, ou seja, ela é 

produzida tendo como base a ligação do ser humano com o mundo material. O 

desenvolvimento social é conduzido de forma a atender as necessidades coletivas dos seres 

humanos. A relação entre as classes sociais e entre elas e o sistema político são alicerçados 

nas atividades econômicas bem como nos seus meios de produção. 

Essas relações resultam em uma interação dialética do indivíduo com o seu meio 

sociocultural, como aponta Rego (1995), no qual “ao mesmo tempo em que o ser humano 

transforma o seu meio para atender suas necessidades básicas, transforma-se a si mesmo” 

(p.41). 

Tem-se, portanto, que o sujeito ao se relacionar com o outro é influenciado pelo 

contexto cultural e social em que está inserido. Sendo assim, o desenvolvimento do indivíduo 

está atrelado ao desenvolvimento histórico, às formas sociais da vida humana e à 

“internalização dos modos historicamente determinados e culturalmente organizados de 

operar com informações” (REGO, 1995, p.42). 
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Vigotski enquadra o termo social como sendo amplo e intrínseco ao ser humano. 

Amplo, porque embora esteja associado à cultura, o social engloba mais aspectos, inclusive a 

própria cultura em si; e intrínseco ao ser humano, porque, como discorre Pino (2000), o social 

está atrelado à organização biológica e à maneira como os seres humanos se relacionam entre 

si. Esta sociabilidade natural que cada indivíduo possui e a necessidade de se sociabilizar com 

o outro caminham juntos e tornam possível a “passagem” do ser humano como ser natural 

para o ser cultural. 

Desde os tempos mais remotos, os seres humanos, assim como os animais, se 

organizam de forma a viver socialmente. O que rompe com a forma de sociabilizar do animal, 

permanecendo esta genuinamente natural, com a forma de sociabilizar do homem, que não 

permanece natural (já que migra para a cultural), são as condições (sociais e materiais) criadas 

pelo próprio ser humano, essenciais para a manutenção da vida e da produção sociocultural, 

como assinala Pino (2000). Por isto, é possível dizer que o ser humano vai se humanizando, 

ele não deixa de ser um ser biológico, natural e singular em suas características, mas passa a 

ser um indivíduo cultural. 

Os animais, por outro lado, conservam no seu comportamento as atividades instintivas 

e não conseguem estabelecer relação com os seus semelhantes pelo fato de não serem capazes 

de se organizarem em uma ação comum (REGO, 1995). Desse modo, os animais se 

relacionam de maneira unicamente biológica e instintiva com a natureza, a fim de extraírem 

dela o que precisam para atender às suas necessidades. 

O indivíduo se apropria da cultura, como mencionado, por meio das gerações 

anteriores. A ele são transmitidas as experiências acumuladas durante o processo sócio 

histórico. Dessa forma, o ser humano interage com o meio e interage com o outro, movido por 

uma intencionalidade, que por sua vez, procura atender uma necessidade (MORETTI, 

ASBAHR e RIGON, 2011). Os autores afirmam que: 

Por um lado, há as necessidades de ordem biológica, como alimentar-se, abrigar-se, 

reproduzir-se, ou seja, que compartilhamos com os animais e, por outro, aquelas que 

foram criadas no decorrer da história, à medida que o homem passa a dominar o 

processo de satisfação das necessidades imediatas. 

O trabalho induz modificações não apenas e puramente biológicas, devido à 

atividade com instrumentos, mas também modificações de cunho psicológico, ou 

seja, o homem, por via do trabalho, passa a controlar seu comportamento, da mesma 

forma que domina a natureza. Esse movimento não é individual, mas 

fundamentalmente coletivo e responsável pela constituição da cultura. 

(MORETTI, ASBAHR e RIGON, 2011, p. 479) 

 

Nessa perspectiva, tem-se o trabalho como mediação para atingir um objetivo. A teoria 

histórico-cultural aponta o trabalho como essencial para o desenvolvimento humano. Moretti, 
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Asbahr e Rigon (2011) tratam esse processo como apropriação e objetivação da essência 

humana, se referindo à constituição do sujeito, seja em sua forma singular ou na genericidade 

humana. Há então a relação (p.479): 

Indivíduo-genericidade que é a relação do homem com o gênero humano, o que 

inclui necessariamente, a relação de cada indivíduo singular com as objetivações 

humanas, quais sejam, as objetivações concretizadas historicamente pelos homens 

através das gerações, ao longo de toda a história da humanidade. 

 
De acordo com as palavras de Pino (2000), o homem, enquanto espécie, evolui quando 

adquiri habilidades que favorecem suas necessidades e, consequentemente, sua existência. 

Ocorre, assim, uma transformação. Transformação esta que submete o natural ao eu social, 

substituindo assim a natureza pela cultura. O agora indivíduo humano não mais é controlado 

e/ou regulado pelo natural (que continua existindo), e sim é comandado pelo cultural, 

possuindo, dessa forma, autonomia da sua própria evolução. 

É preciso ressaltar que o homem como espécie e unidade biológica não deixa de 

existir. Assim sendo (PINO, 2000, p.51): 

As funções biológicas não desaparecem com a emergência das culturais, mas 

adquirem uma nova forma de existência: elas são incorporadas na história humana. 

Afirmar que o desenvolvimento humano é cultural equivale, portanto, a dizer que é 

histórico, ou seja, traduz o longo processo de transformação que o homem opera na 

natureza e nele mesmo como parte dessa natureza. Isso faz do homem o artífice de si 

mesmo. 

 

Portanto, o que ocorre é o desenvolvimento de novas competências oriundas da 

necessidade de progredir. “O ser humano ao mesmo tempo em que deixa sobre a natureza as 

marcas da atividade humana, também transforma a si próprio constituindo-se humano” 

(MORETTI, ASBAHR e RIGON, 2011). Desse modo, o ser humano interfere e também sofre 

interferência. 

A compreensão da história humana dentro das concepções de Vigotski também se 

baseia nas quatro categorias genéticas do desenvolvimento humano, que são: a filogênese, a 

ontogênese, a sociogênese e a microgênese. 

O plano filogenético, constitui a história da espécie humana. Considera que a mente 

humana e os mecanismos de processamento de informação são produtos da história evolutiva 

da espécie homo. Ribeiro e Cavassan (2013) discorrem que “o homem, enquanto espécie 

biológica possui uma existência material que define limites e possibilidades para o seu 

desenvolvimento e suas estruturas, em especial as cognitivas, as quais são construídas ao 

longo da história da espécie e do seu desenvolvimento individual” (p.13). 

Inserida nos aspectos ontogenéticos, tem-se a história de cada sujeito e a maneira 

como este sujeito se transforma culturalmente (RIBEIRO e CAVASSAN, 2013). A conversão 
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ontogenética que acontece com cada indivíduo lhe é particular e peculiar porque reflete a 

forma de como e quanto a história da humanidade contribui para tornar este indivíduo um ser 

único em sua singularidade. 

A dimensão sociogenética se refere à construção social das relações humanas. Trata da 

história do grupo cultural, no qual os indivíduos estão em constante movimento em razão da 

interiorização dos conceitos, significados e comportamentos fornecidos por meio das relações 

interpessoais. Para Oliveira (1997, p.38): 

 
A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel 

fundamental na construção do ser humano: é através da relação interpessoal concreta 

com outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente 

estabelecidas de funcionamento psicológico. Portanto, a interação social, seja 

diretamente com outros membros da cultura, seja através dos diversos elementos do 

ambiente culturamente estruturado, fornece a matéria prima para o desenvolvimento 

psicológico do indivíduo. 

 

Embora o indivíduo internalize os elementos culturalmente estabelecidos, ele possui 

uma maneira particular de ver e interpretar a realidade e os fenômenos. Tem-se assim a 

microgênese, que cuida da “história da formação de cada processo psicológico [...] bem como 

as experiências vividas pelo indivíduo” (MOURA et al., 2016). O mundo interior de cada 

sujeito é construído e reconstruído a partir de suas relações com o mundo exterior, ou seja, 

trata-se de um processo que ocorre de fora para dentro, no qual cada um cria suas próprias 

relações de interesse, sua identidade e seus sentidos e significados particulares (RIBEIRO e 

CAVASSAN, 2013). 

As funções psicológicas superiores não estão presentes nos indivíduos desde o seu 

nascimento, como assinala Oliveira (1997). Elas vão se desenvolvendo, tendo como base o 

modo cultural de construir e ordenar o real. Este processo conta com a mediação para que o 

indivíduo possa agir, pensar, se relacionar com outros e consigo mesmo. Desta forma, tem-se 

que “a relação do ser humano com o mundo não é uma relação direta, mas uma relação 

mediada, sendo os sistemas simbólicos os elementos intermediários entre o sujeito e o 

mundo” (OLIVEIRA, 1997, p.24). 

Vigotski (1991) assinala que os instrumentos e os signos são elementos mediadores 

que se colocam entre homem e o mundo real e, embora haja uma analogia entre eles, eles 

possuem características distintas. O instrumento é feito para atingir certo objetivo, ou seja, “a 

função do instrumento é servir como um condutor da influência humana sobre o objeto da 

atividade [...] deve necessariamente levar a mudanças nos objetos.” (VIGOTSKI, 1991, p.40). 

Os signos por sua vez, são dirigidos para controlar o indivíduo, “não modifica em nada o 

objeto da operação psicológica” (Ibidem, 1991, p. 40). 
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Assim como os instrumentos são criados para alcançar um objetivo, os signos são 

produzidos para ajudar a resolver uma atividade psicológica, por exemplo, atividades que 

estão relacionadas com a memória e a atenção (OLIVEIRA, 1997). Ainda de acordo com 

Oliveira (1997), à medida que os signos são utilizados como mediadores eles são 

internalizados, se tornando um sistema simbólico organizado. Isto é essencial tanto para o 

desenvolvimento dos processos mentais superiores como também para o estabelecimento das 

“relações sociais entre os indivíduos na construção dos processos psicológicos” (p.34). 

Dessa forma, dentro da perspectiva sociocultural, verifica-se que o amadurecimento 

das funções intelectuais estritamente humanas é mediado socialmente pelos signos e pelo 

outro, como afirma Rego (1995), razão pela qual é preciso relacionar o desenvolvimento 

cognitivo com a interação social. 

De acordo com Vigotski (2000), “todo o desenvolvimento cultural passa por 3 

estágios: em si, para outros, para si” (Vigotski, 2000, p.24). E continua: 

 
Veja o gesto indicativo– inicialmente apenas um movimento de agarrar mal 

sucedido, direcionado para um objeto e que marca a ação; depois a mãe entende-o 

como indicação; depois a criança começa a indicar. [...] retrato da criança com gesto 

indicador. Isto é já para si. [...] Através dos outros constituímo-nos. Em forma 

puramente lógica a essência do processo do desenvolvimento cultural consiste 

exatamente nisso. [...] A personalidade torna-se para si aquilo que ela é em si, 

através daquilo que ela antes manifesta como seu em si para os outros. Este é o 

processo de constituição da personalidade. Daí está claro, porque necessariamente 

tudo o que é interno nas funções superiores ter sido externo: isto é, ter sido para os 

outros, aquilo que agora é para si. 

 

Nesse contexto, a criança nasce com suas funções elementares somente, ou seja, em si. 

E mesmo que não consiga se comunicar usando a linguagem oral, ela estabelece contato com 

o universo ao seu redor por meio de sinais. À medida que é estimulada, seja pelos pais, pelos 

brinquedos, pelos livros, pelo professor, pelo colega, etc., a criança avança no aprendizado, 

porque os objetos e as falas passam a adquirir significação, tem-se, então, o estágio para os 

outros. 

Esse momento, segundo Pino (2000), consiste no “distanciamento do homem da 

realidade em si, a qual se desdobra nele na forma de representação, testemunhando a presença 

da consciência" (p.65). Para o referido autor, ao possuir condições de atuar de forma 

independente (estágio para si),“a significação que os outros atribuem ao "dado" natural se 

torna significativo para si, ou seja, para o indivíduo singular”(Ibidem, p.65). 

Vigotski (2000) destaca que esses estágios compõem o processo do desenvolvimento 

cultural do sujeito, no qual o mundo passa a adquirir significação a partir das relações sociais. 
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O significado das coisas é determinado à medida que o sujeito se apropria de significados 

alheios que são internalizados e passam a constituir a consciência. 

Verifica-se, desse modo, que o processo de construção da consciência e 

desenvolvimento do aprendizado são simultâneos e constantes. Tal fato se dá, porque as 

funções psicológicas superiores vão sendo agregadas às funções biológicas da criança, 

permitindo que sua consciência seja construída. Nota-se, portanto, que as relações reais 

experimentadas pelos indivíduos constituem “geneticamente o substrato das funções 

psicológicas” (PINO, 2000, p. 67). 

Além disso, a formação de uma consciência, em que o aprendizado vai se 

aprimorando, depende não somente do contexto social ao qual o indivíduo está inserido, mas 

também das características, das conexões e da interpretação de cada um. O conhecimento 

adquirido é associado com as particularidades de cada sujeito, e por isto a significação que os 

objetos e os fatos assumem é diferente para cada indivíduo. Isto ocorre, porque o sujeito 

vivencia diferentes experiências ao longo da vida. Pino (2000, p. 70) assevera que: 

 
Em cada instante algo novo está prestes a emergir [...] as funções de pensar, de falar, 

de rememorar concretizam no ato de pensar, de falar ou de rememorar alguma coisa 

cuja significação pode não ser a mesma em cada instante [...] Isso quer dizer que o 

que pensamos, falamos, sentimos, lembramos etc. não é algo que já está pronto, à 

disposição do indivíduo para o seu uso. Enquanto objetos semióticos, as idéias, as 

palavras, os sentimentos ou as lembranças têm de ser produzidos. E, mesmo depois 

de terem sido produzidos, quando já passaram a fazer parte do repertório de 

experiências registradas em memória, têm de ser “dados à luz” por um novo ato de 

pensar, falar, sentir, rememorar etc. 

 

Para Vigotski (2001), “a linguagem é, antes de tudo, um meio de comunicação social, 

de enunciação e compreensão” (p.11). Ele relata que, a comunicação quando não é 

mediatizada pela linguagem ou por outro sistema de signos, se limita a uma comunicação 

mais rudimentar, como a que ocorre com os animais. Sendo assim, a comunicação precisa ser 

“estabelecida com base em compreensão racional e na intenção de transmitir idéias e 

vivências” (VIGOTSKI, 2001, p.11). 

Para compreender a consciência humana, por sua vez, é preciso compreender a relação 

entre o pensamento e a linguagem. Esta relação advém da necessidade de se fazer entender 

entre os indivíduos. Foi por meio do trabalho que o ser humano não somente se organizou em 

grupos, como também precisou criar um sistema de comunicação eficaz “que permitisse troca 

de informações específicas, e ação no mundo com base em significados compartilhados pelos 

vários indivíduos empenhados no projeto coletivo” (OLIVEIRA, 1997, p. 45). 
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Desta maneira, a associação entre pensamento e linguagem tem como 

unidade principal o significado da palavra. Vigotski (2001) também aponta que, toda palavra 

faz referência a um conjunto de objetos, por isto é tida como uma generalização. Tem-se, 

assim, na generalização, um “pronunciamento” do pensamento de modo a refletir a realidade 

na consciência. Segue um trecho de Vigotski (2001, p.9 e 10) que melhor elucida o que foi 

dito. 

 
Mas a generalização, como é fácil perceber, é um excepcional ato verbal do 

pensamento, ato esse que reflete a realidade de modo inteiramente diverso daquele 

como esta é refletida nas sensações e percepções imediatas. Quando se diz que o 

salto dialético não é só uma passagem da matéria não pensante para a sensação, mas 

também uma passagem da sensação para o pensamento, se está querendo dizer que o 

pensamento reflete a realidade na consciência de modo qualitativamente diverso do 

que o faz a sensação imediata. Pelo visto, existem todos os fundamentos para se 

admitir que essa diferença qualitativa da unidade é, no essencial, um reflexo 

generalizado da realidade. Daí podermos concluir que o significado da palavra, que 

acabamos de tentar elucidar do ponto de vista psicológico, tem na sua generalização 

um ato de pensamento na verdadeira acepção do termo. 

 
É preciso considerar a generalização para entender a significação. O significado da 

palavra se transforma e é transformado, porque percorrem as sensações imediatas, o contexto 

sociocultural e as particularidades de cada sujeito. Por esta razão, a consciência é para 

Leontiev (2004) um produto subjetivo. Asbahr (2014, p.268) trata este episódio da seguinte 

maneira: “A forma como o indivíduo se apropria de determinadas significações, ou mesmo se 

se apropria ou não, depende do sentido pessoal que tenha para o sujeito”. 

Vigotski (2001) concebe que, para compreender o significado é preciso diferenciá-lo 

do sentido. O autor discorre que: 

 
O sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta 

em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, 

complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma 

dessas zonas do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, 

ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos 

diferentes a palavra muda facilmente de sentido. O significado, ao contrário, é um 

ponto imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de sentido da 

palavra em diferentes contextos (VIGOTSKI, 2001, p. 465). 

 

O significado de uma palavra em si não muda, ele permanece inalterado, independente 

do sentido empregado ou do contexto em que a palavra foi inserida, segundo as concepções 

de Vigotski (2001). O sentido é que assume outras formas, se “adaptando” aos mais diversos 

cenários no qual a palavra é empregada. 
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Asbahr (2014) assinala que, além da flutuação que o sentido da palavra toma, de 

acordo com o contexto em que é colocada, a linguagem interior também se faz valer, para que 

o sentido da palavra tenha supremacia sobre o seu significado. Pensamento e linguagem, e 

sentido e significado se arranjam e se rearranjam entre si, para constituir e compreender a 

consciência humana, segundo Asbahr (2014). 

Diz-se, então, que o significado da palavra pertence tanto ao universo da linguagem 

como do pensamento; E que uma palavra pronunciada sem significado é apenas uma palavra 

“vã”. Desta forma, ela não se estabelece, não se conecta e não permanece. Uma palavra possui 

sentido e significado quando o pensamento se concretiza nela. Do mesmo modo, a palavra 

deve ser dinâmica, capaz de elevar o pensamento, de maneira que este se manifeste na 

consciência. 

Nota-se, assim, que o significado de uma palavra, de forma escrita ou oral, ou o 

significado de uma expressão corporal só serão compreendidos racionalmente, a ponto de 

transmitir uma ideia ou um conceito, quando associados: ao conteúdo interno do sujeito, ao 

contexto em que o sujeito se encontra e à generalização do significado da palavra na 

consciência de quem emite e de quem recebe. 

Essas associações é que materializam o pensamento. Caso contrário, como Vigotski 

(2001) descreve, a palavra, por si só, não estabelece a comunicação, muito menos a 

compreensão, ficando, então, confinada ao universo da consciência instintiva, e, por isso, 

limitando-se ao contágio e/ou à sinalização. 

Para uma criança, inicialmente, o significado de uma palavra apenas faz referência a 

um objeto, não possui uma significação semântica efetiva. À medida que a criança desenvolve 

seu aprendizado, o significado da palavra muda, de acordo com sua empregabilidade. No 

trecho a seguir é possível perceber como Vigotski relaciona o significado da palavra ao 

conceito, à generalização e ao desenvolvimento cognitivo do ser humano. 

 
A investigação nos ensina que, em qualquer nível do seu desenvolvimento, o 

conceito é, em termos psicológicos, um ato de generalização. O resultado mais 

importante de todas as investigações nesse campo é a tese solidamente estabelecida 

segundo a qual os conceitos psicologicamente concebidos evoluem como 

significados das palavras. A essência do seu desenvolvimento é, em primeiro lugar, 

a transição de uma estrutura de generalização a outra. Em qualquer idade, um 

conceito expresso por uma palavra representa uma generalização. Mas os 

significados das palavras evoluem. Quando uma palavra nova, ligada a um 

determinado significado, é apreendida pela criança, o seu desenvolvimento está 

apenas começando; no início ela é uma generalização do tipo mais elementar que, à 

medida que a criança se desenvolve, é substituída por generalizações de um tipo 

cada vez mais elevado, culminando o processo na formação dos verdadeiros 

conceitos (VIGOTSKI, 2001, p.246). 
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Ainda dentro das afirmações de Vigotski (2001), a comunicação entre um adulto e 

uma criança somente é possível, porque se restringe à remissão de um objeto, sendo a 

significação distinta e equivalente à competência intelectual de cada um. Ou seja, de acordo 

com a maturação da consciência da criança há também uma quantificação da generalização. 

O conhecimento de uma nova palavra para a criança faz parte do processo evolutivo 

de aprendizagem. Por isto, na construção conceitual de uma criança, o significado da palavra, 

bem como as relações sociais, é essencial para que os conceitos, ainda que primários, sejam 

orientados e, posteriormente, venham a adquirir características abstratas e mais consolidadas. 

À medida que vivencia experiências inéditas, ela vai conquistando uma capacidade intelectual 

de abstração e generalização que permite dar a uma palavra já aprendida outro significado. 

Verifica-se, de acordo com Vigotski (2001), que a formação conceitual é um processo 

em constante desenvolvimento, que tem seu início na infância e seu amadurecimento na 

adolescência, consoante se infere do trecho abaixo: 

 
O desenvolvimento dos processos que finalmente culminam na formação de 

conceitos começa na fase mais precoce da infância, mas as funções intelectuais que, 

numa combinação específica, constituem a base psicológica do processo de 

formação de conceitos amadurecem configuram-se e se desenvolvem somente na 

puberdade (VIGOTSKI, 2001, p. 167). 

 

Segundo o autor, são três os momentos iniciais na construção dos conceitos, sendo 

eles: o pensamento sincrético, o pensamento por complexos e os conceitos potenciais. O 

pensamento sincrético é o mais elementar deles. A criança não consegue estabelecer nenhuma 

relação dos objetos com as palavras (e vice-versa) e por isto agrupa os objetos de maneira 

desorganizada (VIGOTSKI, 2001). Já no pensamento por complexos, a criança confere à 

palavra uma ideia de imediatismo, na qual associa e organiza os objetos entre si de acordo 

com as semelhanças e/ou características comuns que eles possuem (GÓES, CRUZ, 2006). 

De acordo com Vigotski (2001, p. 179), o pensamento por complexos: 

 
 

Já constitui um pensamento coerente e objetivo. Estamos diante de dois novos traços 

essenciais, que o colocam bem acima do estágio anterior, mas ao mesmo tempo, essa 

coerência e essa objetividade ainda não são aquela coerência característica do 

pensamento conceitual que o adolescente atinge. 

 
 

Por sua vez, entre o pensamento por complexos e os conceitos potenciais, existe o que 

o autor nomeia de pseudoconceito. Vigotski (2001) descreve como sendo muito próximo do 

real significado da palavra para os adultos, mas para as crianças se difere enormemente, pelo 
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fato de que elas não possuem capacidade para assimilar o raciocínio lógico dos adultos, mas 

já começam a difundir o pensamento em sua forma mais concreta. Confira-se: 

Diante de nós revela-se em forma de pseudoconceito o complexo que, em termos 

funcionais, é tão equivalente ao conceito que no processo de comunicação verbal 

com a criança e de compreensão mútua o adulto não observa as diferenças entre esse 

complexo e o conceito (VIGOTSKI, 2001, p.195). 

 
Vê-se que a passagem do pensamento por complexos para os conceitos potenciais 

ocorre de forma sutil, pois o pseudoconceito está perto do conceito original da palavra. 

Vigotski (2001) estabelece que há dois tipos de conceitos que fazem parte do processo 

de aprendizagem: os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Os conceitos 

espontâneos são inerentes ao contexto, às experiências cotidianas e às particularidades de cada 

sujeito. Em contrapartida, os conceitos científicos, que se orientam por meio da lógica, da 

generalização e da abstração (Góes e Cruz 2006), são incorporados ao estudante por 

intermédio da escola. 

Esses dois conceitos, o espontâneo e o científico, “nem sempre são conflitantes, 

embora se desenvolvam em direções opostas, podem articular-se dialeticamente e fazer parte 

de um mesmo processo” (ALMEIDA, LIMA e PEREIRA, 2019); ou seja, eles se relacionam 

dinamicamente, uma vez que, a compreensão dos conceitos científicos depende da existência 

do outro, como assinala Vigotski (2001). 

Para Vigotski (2001), os conceitos espontâneos vão ao encontro de um nível de 

abstração maior, e, desta forma, permitem que os conceitos científicos se materializem a fim 

de contribuir na construção conceitual do indivíduo. O que se pode perceber é que os 

conceitos espontâneos estão associados à experiência e à relação que a criança tem com os 

objetos. Ela ainda não possui condições de pensar sobre ele, limitando-se apenas a referenciá- 

lo. 

Dentro da concepção histórico-cultural os conceitos espontâneos partem da vivência, e 

por isto “replicam” as situações concretas experimentadas pelo sujeito. A partir destas 

experiências estes conceitos vão se transformando e se estruturando. Assim, abandonam de 

forma gradativa as características primitivas e podem evoluir tornando-se cada vez mais 

abstratos e abrangentes. 

Vigotski (2001) também descreve que o conceito científico é estruturado de acordo 

com os processos de ensino, nos quais o professor insere conceitos mais formais, lógicos e 

com características mais definidas, capazes de conferir maior poder de abstração. Para o 

autor, a aprendizagem vai ao encontro da própria experiência do aluno e dos diferentes 

contextos socioculturais em que eles estão inseridos, cabendo ao professor a função de não 
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subestimar estas vivências, e sim organizá-las, de modo a estruturar o funcionamento da 

consciência. 

Tem-se, então, que em sala de aula o aluno recebe informações que consistem nos 

conceitos científicos, que por sua vez não são entendidos e/ou aprendidos de maneira 

instantânea. Para que isto ocorra, Góes e Cruz (2006) assinalam que os conceitos científicos 

precisam se relacionar e se associar aos conceitos já existentes nos estudantes, que são os 

conceitos espontâneos. 

Por conseguinte, Vigotski (1991, p. 56) considera que: 

 
O aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a escola. 

Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem 

sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças começam a estudar aritmética 

na escola, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com quantidades elas 

tiveram que lidar com operações de divisão, adição, subtração, e determinação de 

tamanho. 

 

O aprendizado que ocorre na idade pré-escolar é diferente do aprendizado escolar. 

Como visto, o aprendizado da criança começa antes dela frequentar a escola, cabendo ao 

aprendizado escolar à introdução de novos elementos no seu desenvolvimento (REGO, 1995). 

O autor concede a escola como sendo a principal responsável pela gênese do 

aprendizado e do desenvolvimento mental. Para Vigotski, somente com a construção 

conceitual e com os processos cognitivos estruturados é possível ampliar o conhecimento. 

Diante do exposto, algumas implicações devem ser consideradas, com o intuito de 

compreender a teoria histórico-cultural, a utilização do cinema para o desenvolvimento 

humano, os fenômenos associados ao ensino e à aprendizagem, e a construção conceitual. 

O cinema se apresenta para a Educação como um instrumento pedagógico 

contemporâneo do qual o professor se apropria para o ensino e a aprendizagem, a fim de que 

o estudante encontre uma nova maneira de pensar e entender um novo conceito dentro de um 

contexto histórico e sociocultural. Lopes (2013) acredita que o cinema proporcione no 

indivíduo sua capacidade de imaginar, interpretar e raciocinar, possibilitando, assim, a tomada 

de consciência, o julgamento crítico e a emancipação intelectual. 

Nesse sentido, Ferreira (2010) propõe a conciliação do uso da Arte e da Ciência como 

uma estratégia de motivação para a Educação, na qual o diálogo entre essas duas áreas 

possibilite o processo de ensino e de aprendizagem, valorizando a imaginação, a criatividade e 

a intuição. O autor discorre que (p.264): 

 
A obra de arte [...] incorpora elementos sociais, históricos, cognoscitivos, éticos, 

religiosos ou formais, sem privilegiar qualquer uma das instâncias envolvidas. [...] A 
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obra de arte continua produzindo significados independentemente do que foi 

imaginado pelo seu criador. Ela produz sensações e modos abstratos de pensamento 

que escapam aos domínios da racionalidade ou da lógica. 

 

Sendo assim, a sétima arte é aqui destacada como uma linguagem artística, que 

possibilita o conhecimento, e cuja metodologia é pautada nos processos criativos e 

imaginativos, haja vista que “a arte está ligada ao trabalho humano e suas técnicas mentais e 

operacionais são formas significantes às quais a consciência atribui significados” 

(FERREIRA, 2010, p.264). 

Sob esse aspecto, Arte e Ciência caminham juntas, contribuindo para que novos 

conceitos e novas percepções sejam instaurados de maneira que as ideias e as invenções se 

manifestem ao ver, discutir e/ou produzir um filme. De acordo com Ferreira (2010), é preciso 

valorizar tanto a racionalidade científica como o pensamento artístico, de forma que a 

Educação estimule a produção de conhecimento, a capacidade criativa e a análise crítica dos 

indivíduos. 

Lima, Ramos e Piassi (2020) assinalam que o processo criativo é fundamental na 

constituição do conhecimento científico, e sua manifestação deve-se a outra capacidade 

humana fundamental, a imaginação, e completa dizendo que “a imaginação passa a ser o 

fundamento central da brincadeira, do prazer, da possibilidade de explorar novas ideias e 

sensações, processo que vem da infância e que encontra manifestações maduras tanto na 

atividade artística como na ciência” (p.5). 

Ao encontro de Lima e colaboradores, Camargo e Bulgacov (2008, p.469 e 470) 

apontam como a Arte pode contribuir para um saber que desenvolva no sujeito habilidades 

perceptivas, reflexivas e criativas, e encontram na estética: 

 
Um instrumento para a educação do sensível, levando-nos a descobrir formas até 

então inusitadas de perceber o mundo [...]. Na relação estética o sujeito entra em 

contato com o objeto mediante a totalidade de sua riqueza humana, não apenas 

sensível, mas também intelectiva e afetiva. Os fenômenos naturais só se tornam 

estéticos quando adquirem uma significação social e humana. 

 

A experiência estética deve ser compreendida como uma experiência na qual o 

indivíduo constrói uma capacidade de sentir e perceber a realidade sob diferentes ângulos e 

aspectos, como discorre as autoras supracitadas. Verifica-se, assim, que a Arte consiste em 

um processo de criação capaz de despertar e expressar os afetos, as sensações e emoções. 

Nesta conformidade, Lima, Ramos e Piassi (2020, p.6) aborda que não se pode 

“negligenciar o papel da estética no desenvolvimento psíquico e suas relações com a 

imaginação”. 
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Dentro da perspectiva histórico-cultural, a imaginação e o sentido estético constituem 

o humano no homem, no qual o primeiro se refere à capacidade criadora do ser humano, e o 

segundo remete ao “rico e variado elenco de sentimentos que constituem a sensibilidade 

humana, a qual tem tudo a ver com as formas de sociabilidade que os homens criam e que 

marcam sua história” (PINO, 2006, p.49). 

Desse modo, a imaginação deve ser tomada como um atributo que eleva a atividade 

criadora, permitindo assim que a realidade seja (re)criada e (re)significada. Machado (1994) 

discorre que a imaginação deve ser exercitada de maneira livre, e deve possibilitar ao 

indivíduo significar o real de modo a compreendê-lo. Para isso, o real deixa de ser rígido e 

adquire, por meio de diferentes interpretações, significações distintas, capazes de transformar 

a realidade. 

Dentro desse contexto, Vigotski (2009) apresenta como a atividade imaginária, e a 

realidade se relacionam. A primeira trata da imaginação a partir de elementos reais, resultando 

assim em uma reelaboração desses elementos. A segunda é a imaginação a partir da 

experiência do outro, tendo como resultado imagens construídas de lugares onde o sujeito 

nunca esteve. Há, também, como terceira forma, o processo imaginativo que desperta 

emoções, sensações e sentimentos. Por fim (quarta forma), a imaginação produzindo novas 

realidades. 

Para Cruz (2015, p.366), “é a possibilidade de recombinar fatos, impressões, imagens 

já vividas, que parece caracterizar a imaginação e sua capacidade criadora”. Ou seja, criar 

algo novo, transformando assim a realidade, é o que permite ao indivíduo projetar seu futuro 

(CAMARGO e BULGACOV, 2008). É neste sentido que reside à importância da imaginação. 

Diante disso, Vigotski (2009) assinala que é a função criadora que permite ao ser 

humano se adaptar a um novo amanhã, caso contrário, se a atividade humana se limitasse a 

apenas reproduzir o passado, o ser humano não teria avançado ao longo da história. 

É justamente a necessidade de avançar que motiva o ser humano na busca por novas 

ideias e novas invenções em prol de um objetivo. Realizar algo é o que faz com que o sujeito 

adquira novos conhecimentos e novos hábitos, fazendo com que conhecimento e hábitos 

anteriores ganhem outras qualidades e outros significados (CAMARGO e BULGACOV, 

2008). 

Nessa conformidade, Vigotski (2009) estabelece que é por meio da atividade 

reprodutora e da atividade criadora que o indivíduo reproduz e cria novas imagens e ações. 

Ou seja, é por meio das experiências das gerações anteriores que o ser humano assimila, 

sente, cria e modifica a si mesmo e ao mundo. 
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O processo de aprendizagem se encaixa nesse aspecto por não se reduzir a apenas uma 

atividade que reproduz ou imita, como esclarece Camargo e Bulgacov (2008). Pelo contrário, 

ele deve possibilitar a apropriação do inusitado, permitindo a sua integração com aquilo que já 

está consolidado. 

Dessa forma, segundo as autoras acima citadas, a aprendizagem deve ser concebida 

como uma atividade que se vincula à imaginação, à criação e à afetividade. E, para isso, a 

prática pedagógica deve valorizar a vivência, a percepção, bem como os afetos, os conceitos e 

a visão de mundo dos estudantes. 

Dito isso, resgata-se, neste momento, o potencial do cinema como uma metodologia 

capaz de proporcionar uma educação criativa e afetiva. Ver um filme ou produzi-lo permite 

que o aluno se expresse e articule elementos que envolvem a cognição, o saber e a emoção. 

Atividades desenvolvidas tendo a sétima arte como pivô, possibilitam problematizar, 

discutir e contextualizar o conteúdo curricular com as experiências, as relações sociais e as 

emoções do aluno. 

Sendo assim, acredita-se que os conceitos espontâneos sofram uma interferência 

provocada pelas imagens fílmicas, e, assim, promovam uma mudança de sentido e de 

significado no aluno e espectador, fornecendo subsídios para que os conceitos científicos 

sejam apropriados. 

De acordo com Faheina (2011), o cinema pensa e faz pensar. As cenas de filme 

envolvem o sujeito, porque interagem com a sua realidade e com as suas concepções sociais e 

culturais. Portanto, o sentido que um filme produz em um indivíduo se relaciona intimamente 

com seus conceitos, por isto a produção de sentido e de significado podem variar de sujeito 

para sujeito. 

Dentro desse cenário, Camargo e Bulgacov (2008, p.474) defendem “a multiplicidade 

de formas de ver, sentir e compreender o mundo”. E ainda destacam que “trazer a estética 

para o cotidiano escolar é respeitar a diferença entre as pessoas”. 

Ao encontro das possibilidades existentes entre o cinema e o ensino e a aprendizagem, 

esta pesquisa desenvolveu uma Sequência Didática (SD) como produto educativo, que tem 

como atividade principal a produção de um filme feita pelos estudantes. 

Ao longo de toda a SD as atividades propostas convergiram para promover situações 

privilegiadas por meio da articulação entre Ciência e Arte. As atividades contemplaram 

discussões e debates nos quais o outro (professor e colega) atuaram como mediador que 

possibilita o diálogo. Essas relações sociais permitem que as funções intelectuais sejam 

amadurecidas, e que os sentidos e os significados sejam produzidos de acordo com as 



49 
 

particularidades de cada indivíduo. Rainone e Froemming (2008, p.76) tratam que o contato 

com o outro é: 

Essencial para o exercício da alteridade, pois propicia ao sujeito a possibilidade 

tanto de encontrar o outro, quanto de se reconhecer. Observamos que no diálogo, no 

debate, podemos perceber coisas próprias e coisas pertencentes ao outro, seja pela 

semelhança ou pela diferença daquilo que se experimenta. Afinal, cada sujeito tem 

seu próprio acervo de imagens, sendo através deste que nos constituímos como 

sujeitos. 

 

A partir daí, ao se construir um roteiro e fazer um filme, o que se espera notar são as 

diferentes maneiras com as quais os alunos irão expressar o modo como se apropriaram dos 

conceitos científicos (conteúdo). Como determinado grupo abordou uma informação ou 

enfatizou um assunto, utilizando, para isso, o conhecimento científico adquirido, a 

imaginação, a criatividade e a emoção, como forma de recriar e resignificar o real. Neste 

contexto, o fazer cinema se apresenta como sendo capaz de elevar as funções psicológicas 

superiores, de maneira a contribuir para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 

Como visto, o desenvolvimento intelectual ocorre em razão das interações sociais e 

culturais do indivíduo com o outro e com a sociedade. Ao nascer, a criança porta apenas as 

funções psicológicas elementares, e isto não lhe basta para viver em sociedade. Por meio da 

mediação, da apropriação e da internalização é que as informações e o aprendizado se 

desenvolvem constantemente, transformando as funções psicológicas elementares em funções 

psicológicas superiores. 

Conforme assinala Vigotski, a interação social é a origem e o motor da aprendizagem. 
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4. METODOLOGIA 

 
 

Para investigar as concepções dos professores acerca do uso do cinema como atividade 

educativa em uma Sequência Didática (SD), bem como a relevância de tratar temas como o 

abordado na SD (transformações biológicas e comportamentais dos adolescentes) dentro da 

escola, a abordagem metodológica adotada nesta pesquisa encontra-se ancorada na análise 

qualitativa. Além disso, este trabalho utilizou um instrumento-padrão (questionário) para 

coletar os dados a serem analisados
3
. A interpretação dos dados, por sua vez, contou com o 

significado da palavra como unidade de análise, tal como defendido pela perspectiva 

histórico-cultural. 

O desenho metodológico deu-se, inicialmente, por meio da indução da leitura de uma 

Sequência Didática (SD), cujo título é: “A Influência dos Hormônios nas Transformações 

Biológicas e Comportamentais dos adolescentes”. A SD foi estruturada de acordo o Modelo 

Topológico de Ensino (MTE) proposto por Giordan (2006), por compreender que este 

modelo: 

• organiza o ensino no sentido de articulá-lo com a aprendizagem; 

• está ancorado em uma abordagem sociocultural; 

• propõe uma fundamentação teórica e metodológica para o planejamento 

didático-pedagógico. 

O tema trata sobre como as transformações biológicas interferem na postura, nas 

emoções e na conduta sociocultural dos adolescentes. Acredita-se que esta temática seja 

problematizadora por promover o ensino e a aprendizagem, possibilitar que o diálogo em sala 

de aula seja instaurado e permitir a “participação ativa do aluno no processo de apropriação 

dos conhecimentos mediados por interações socioculturais” (GUIMARÃES E GIORDAN, 

2013, p.2). 

Assim sendo, a SD, por seu turno, pretende não somente apresentar e discutir os 

conceitos que se referem ao tema, mas também discorrer sobre o conteúdo e o conhecimento 

dos elementos básicos (roteiro, argumento, cena, fotografia, efeitos especiais, etc...) para 

produção cinematográfica, já que, ao final da SD, os estudantes deverão produzir um filme. 

Algumas ações também foram inseridas na SD com o intento de funcionarem como 

propostas de ensino de forma a estabelecer os conteúdos, objetivos e métodos para o 

3
 A investigação foi submetida ao comitê de ética em pesquisa, processo n. 19723419.0.0000.5150. Com a 

pandemia causada pelo coronavírus a coleta de dados teve que ser revista e contou com questionários 

respondidos por professores. Cabe destacar, que esta pesquisa trata de percepção pública com sujeitos não 
identificados e respeita as diretrizes éticas em pesquisa. 
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desenvolvimento de cada ato. Estas ações partiram de uma contextualização histórica a 

respeito do cinema, se fazendo valer de uma introdução sobre o conceito de cinema, com a 

intenção de sondar os alunos acerca de suas concepções e interação com este tipo de 

entretenimento. 

Todas as ações que auxiliaram o planejamento da SD tiveram por objetivo promover 

debates e discussões entre os estudantes, de maneira a permiti-los desenvolver e sintetizar os 

conteúdos relacionados à produção do filme e o tema proposto na SD. 

Diante do exposto, faz-se necessário discorrer sobre a maneira como as atividades 

foram pensadas e desempenhadas para a produção do produto educacional. As atividades em 

referência envolvem desde a produção de um filme feita pelos alunos, até a utilização de 

imagens, desenhos, músicas, filmes, vídeos, jogos, etc. 

Verificasse, aqui, alguns exemplos, como é caso da exibição de um desenho de uma 

criança do sexo masculino e outra do sexo feminino, sem roupas e com os rostos tampados. O 

professor deve, nesse momento, contextualizar não somente as questões ligadas aos 

fenômenos biológicos, como as transformações físicas e as mudanças na aparência, mas 

também aquelas sociais e culturais, como identidade de gênero e a imposição de uma 

adequação aos padrões de beleza. 

Outra atividade é a apresentação da letra de uma música (Não vou me adaptar – Nando 

Reis e Arnaldo Antunes), que possibilita problematizar o tema por meio da interpretação de 

alguns trechos, promovendo a interação professor-aluno e aluno-aluno, além de discussões, na 

qual o professor estimule os alunos a se verem e se perceberem nos trechos da música. 

A intenção é que os alunos compreendam que as transformações do corpo geram a 

necessidade de uma nova adaptação, seja dentro de uma perspectiva estética, de abandono de 

um corpo infantil e de posse de um corpo morfologicamente diferente; seja em relação a 

novas emoções, que refletem uma nova personalidade, que pode ser percebida no seu 

comportamento, estilo e postura. 

São apresentadas, também, atividades que envolvem o cinema, seja na exibição de 

filmes/vídeos, seja na produção de um filme feita pelos estudantes. Acredita-se que o 

potencial que o cinema possui seja capaz de conduzir os estudantes a um pensamento crítico e 

científico, fomentando o interesse e o aprendizado, fazendo-o refletir, pensar e, 

consequentemente, compreender melhor não somente o mundo ao seu redor, mas também seu 

papel social. 

A primeira atividade envolvendo o cinema trata da exibição de um filme (Boyhood: 

Da infância a juventude). Os pais (responsáveis) serão convidados para a exibição e 
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posteriormente participarão de um debate junto com os alunos. O propósito do debate é a 

interação social e o diálogo, que visa proporcionar uma maior aproximação entre pais 

(responsáveis) e filhos. 

No que diz respeito à produção do filme feita pelos estudantes, foi confeccionada uma 

apostila intitulada “Conhecendo a história do cinema – Como produzir um vídeo estudantil”, 

para auxiliar tanto o professor quanto os alunos, especialmente acerca dos conceitos 

cinematográficos, da criação de um roteiro sobre o tema e da filmagem propriamente dita. 

Faz-se necessário mencionar, que por meio da criação do roteiro e da produção do 

filme, espera-se verificar a aprendizagem por meio da produção de sentido e significado e da 

apropriação dos conceitos científicos (conteúdo). 

As últimas atividades tratam das primeiras experiências sexuais dos adolescentes e da 

importância de se praticar sexo com segurança, enfatizando os riscos de se contrair as 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST‟s) e a gravidez precoce. 

As atividades acima referidas são: a apresentação de vídeos, a palestra com um 

profissional da área de saúde e o preenchimento de um questionário feito pelo responsável do 

aluno. Em comum, essas atividades permitem que sejam contextualizados e discutidos 

problemas que envolvem a educação sexual, cuja consequência configura um problema social. 

Cabe ressaltar, por oportuno, que a SD foi apresentada aos professores por meio de um 

link criado dentro da ferramenta digital “Google Forms”. Após a leitura da SD, esta 

ferramenta permitiu que o professor, para o qual o questionário se destinava, pudesse 

respondê-lo tanto pelo aparelho celular (“smartphone”) quanto pelo computador (“notebook” 

ou desktop”), desde que tivesse acesso à internet. 

O público-alvo e/ou participantes foram os professores
4
, conforme mencionado acima, 

que lecionam ou já lecionaram a disciplina de Ciências, independentemente do seu nível de 

formação, do tempo que lecionam ou lecionaram, do sexo e da rede de ensino que atuam ou 

atuaram (pública ou privada). 

O questionário (apêndice A) foi o instrumento padrão utilizado para coletar os dados a 

serem analisados, e se estruturou da seguinte forma: primeiramente, a pesquisadora discorreu 

brevemente sobre os objetivos e coordenadores da pesquisa, além do conteúdo do 

questionário e do quão importante seria a participação dos professores; em seguida, por meio 

de um link, foi apresentada a SD propriamente dita; e, por fim, as perguntas. 

 

 

 
4
 Restou esclarecido no questionário que as informações fornecidas seriam mantidas sob sigilo e anonimato. 
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Na primeira parte, as perguntas foram objetivas, e tinham a finalidade de caracterizar o 

público-alvo e/ou participantes. 

Seguiu-se para a segunda parte, na qual as perguntas foram elaboradas contemplando 

os seguintes eixos de classificação para a Sequência Didática (SD): “estrutura e organização, 

problematização, conteúdos, metodologia de ensino e avaliação de aprendizagem” (LIMA, 

2016, p.99). Estes eixos atendem a proposta de Guimarães e Giordan (2011), sendo uma 

ferramenta analítica capaz de avaliar e validar a SD. 

Por final, as perguntas foram discursivas, elaboradas nos seguintes termos: 

- “O cinema é um meio capaz de contribuir para o ensino e para a aprendizagem? Por 

que”? 

- “Qual a importância em se tratar temas como o abordado nesta Sequência Didática 

(transformações biológicas e comportamentais dos adolescentes) dentro da escola”? 

O questionário foi respondido por 50 professores e, como forma de delinear os 

resultados, se fez valer da metodologia qualitativa para descrever os dados coletados. Para 

Martins (2004), “A pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise de 

microprocessos, [...] realizando um exame intensivo dos dados, caracterizada pela heterodoxia 

no momento da análise” (p.289). 

Para a análise das respostas, foram criadas categorias com o propósito de classificar as 

informações obtidas de acordo com a compreensão e a interpretação dos professores. As 

análises procuraram compreender o sentido dado por eles ao responderem as questões. 

Considerou-se, para isso, o processo de leitura e interação do docente com a SD, bem como o 

significado que ele atribui ao objeto de estudo, entendido aqui como sendo as perguntas 

discursivas apresentadas anteriormente. 

A palavra significado aparece “como ponto-chave dentro da abordagem qualitativa, 

pois através da sua interpretação podem-se compreender o participante da pesquisa, o seu 

modo de vida e as suas relações interpessoais” (PINTO, CAMPOS e SIQUEIRA, 2018, p.31). 

Verifica-se, portanto, que a pesquisa qualitativa cuida das análises de maneira mais 

acentuada e particular. Evidenciando “o universo dos significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos”, como assinala Minayo (2002, p.21 e 22). 

Ainda dentro das concepções da metodologia qualitativa, tem-se que a validade da 

pesquisa não ocorre em razão do tamanho de sua amostra, como afirma Augusto et al., 

(2014), mas sim pela profundidade com que o estudo é realizado. 
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Por isso, a análise, compreensão e interpretação dos dados coletados referem-se ao 

próprio indivíduo e suas percepções pessoais, e contribuem não só para a construção da 

realidade, como também para a viabilidade da pesquisa, de maneira a atingir os objetivos 

traçados (CONCEIÇÃO, 2020). 

Importante mencionar, que para analisar os sentidos e significados expressos pelos 

professores, tomou-se como base as contribuições de Vigotski tendo como unidade de análise 

o sentido da palavra. A análise dos sentidos e dos significados das palavras terá como base as 

significações estabelecidas nos contextos comunicativos (perguntas e respostas). 

Diante do exposto, alicerçada na abordagem metodológica qualitativa e no sentido da 

palavra como unidade de análise, agregada aos aportes teóricos da perspectiva histórico- 

cultural, foi possível analisar as informações obtidas por meio do questionário, e, assim, 

elaborar categorias de análise condizentes com os sentidos produzidos pelos professores ao 

responderem as perguntas discursivas acima mencionadas. 

Nessa conformidade, o objetivo deste estudo determinou o método, e, para isso, os 

recortes dessas análises se basearam na proposta de Vigotski (2001) sobre o método da 

análise em unidades, tendo o significado da palavra como unidade de análise. 

Vigotski (2001, p.8) elucida esse processo no trecho que segue: 

 
Subentendemos por unidade um produto da análise que, diferente dos elementos, 

possui todas as propriedades que são inerentes ao todo e, concomitantemente, são 

partes vivas e indecomponíveis dessa unidade. [...] Que unidade é essa que não se 

deixa decompor e contém propriedades inerentes ao pensamento verbalizado como 

uma totalidade? Achamos que essa unidade pode ser encontrada no aspecto interno 

da palavra: no seu significado. 

 

É no significado das palavras que reside o pensamento verbalizado, ou seja, para que 

uma palavra exista, ela precisa ser significada (MOLON, 2008). Para Vigotski (2001), o 

significado da palavra é uma generalização, não se referindo, portanto, a apenas um conceito 

ou objeto isolado. Dessa maneira, a generalização é um ato verbal do pensamento, no qual a 

realidade é refletida e o significado da palavra é modificado de acordo “com o modo de 

realização da realidade social”. (MOLON, 2008, p.61). 

À vista disso, Vigotski (2001, p.10), aponta que: 

O significado é parte inalienável da palavra como tal, pertence ao reino da 

linguagem tanto quanto ao reino do pensamento. Sem significado a palavra não é 

palavra, mas som vazio. Privada do significado, ela já não pertence ao reino da 

linguagem. Por isso o significado pode ser visto igualmente como fenômeno da 

linguagem por sua natureza e como fenômeno do campo do pensamento. Não 

podemos falar de significado da palavra tomado separadamente. O que ele significa? 

Linguagem ou pensamento? Ele é ao mesmo tempo linguagem e pensamento porque 

é uma unidade do pensamento verbalizado. Sendo assim, fica evidente que o método 
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de investigação do problema não pode ser outro senão o método da análise 

semântica, da análise do sentido da linguagem, do significado da palavra. 

 

A linguagem é, em sua essência, comunicativa, sendo também um meio de enunciação 

e de compreensão. Vigotski (2001) assinala, que a comunicação social, na qual há intenção de 

transmitir ideias e vivências, somete é possível por meio da linguagem. 

Na relação entre pensamento e palavra é fundamental que o significado se estabeleça 

como um elo entre os dois, como discorre Molon (2008). A mesma autora trata que a fala não 

é uma cópia do pensamento, uma vez que este sofre transformações para se consolidar na 

palavra. 

Nota-se, assim, que o pensamento se concretiza, se materializa e se torna objetivo 

quando é sustentado pelo significado da palavra. As palavras somente são compreendidas 

quando carregam um pensamento tomado de significados e de sentidos. Ressalta-se aqui, 

como assinala Vigotski (2001), que todo este processo precisa ocorrer estando inserido dentro 

de um conteúdo, de uma classe ou de um grupo de fenômenos. 

Por essa razão, a comunicação requer necessariamente generalização. No ponto, 

Vigotski (2001, p.12) esclarece que: 

 
A generalização se torna possível se há desenvolvimento da comunicação. Assim, as 

formas superiores de comunicação psicológica, inerentes ao homem, só são 

possíveis porque, no pensamento, o homem reflete a realidade de modo 

generalizado. 

 

Ainda de acordo com Vigotski (2001), o significado da palavra pode ser considerado 

tanto como unidade do pensamento e da linguagem, como também da generalização e 

comunicação, e da comunicação e pensamento. 

Tomando o significado da palavra como pertencente à consciência, e esta como 

unidade na qual os sistemas psicológicos são estruturados, é possível compreender que 

“conhecer o significado da palavra implica em conhecer o singular como universal”, 

conforme descreve Molon (2008, p.61). 

As categorias de análise desenvolvidas nesta pesquisa procuraram valorizar, 

compreender e interpretar os sentidos e os significados de maneira singular, e, justamente por 

isso, foram criadas em consonância com as ideias de Molon (2008) e de Vigotski (2001), que 

afirma que “a palavra consciente é o microcosmo da consciência humana” (p.486). 

Nesse contexto, as categorias criadas possibilitaram (MOLON, 2008, p.63): 
 

(Re) conhecer o movimento histórico e cultural de constituição do sujeito e, ao 

mesmo tempo, as especificidades de constituição do próprio sujeito, isto é, os seus 
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processos de apropriação e de significação que os constitui de modo único e 

singular. 

 

Durante a análise das respostas, os sentidos expressos pelos professores foram sendo 

classificados, de modo que ao término desse processo conseguimos sintetizar os sentidos em 

formas de categorias que expressam as concepções dos docentes acerca das contribuições do 

cinema para os processos de ensino e aprendizagem e do tema abordado pela SD. 

Para a primeira pergunta discursiva do questionário (“O cinema é um meio capaz de 

contribuir para o ensino e para a aprendizagem? Por que”?) foram criadas as seguintes 

categorias: 

 Contextualização – Possibilidade de vincular o cinema com 

acontecimentos reais, científicos e rotineiros. 

 Desenvolvimento de habilidades – Permitir por meio do cinema 

que outras competências sejam desenvolvidas e/ou ampliadas. 

 Dinamismo – Os filmes são compreendidos aqui como uma 

maneira de viabilizar determinados assuntos de forma mais ativa. 

 Interação entre Ciência e cultura – A Sétima Arte é percebida 

aqui como uma possibilidade na qual conhecimento científico e cultura 

dialogam. 

 Interdisciplinaridade – O cinema é notado como um meio de 

proporcionar que duas ou mais disciplinas se relacionem e se conectem, de 

modo que os conhecimentos, embora distintos, possam dialogar. 

 Lúdico – Aqui, a Sétima Arte é vista com uma tendência a 

contribuir para a criatividade e para o ensino de forma prazerosa e divertida. 

 Motivação – O cinema pode estimular e favorecer a 

aprendizagem. 

 Pensamento crítico – Os filmes são concebidos como uma 

maneira de promover a reflexão e a abordagem de fatos e conteúdos sob 

diferentes perspectivas. 

 Produção de sentido – O potencial do cinema é visto como uma 

forma de adquirir conhecimento. 
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Para a segunda pergunta discursiva do questionário (“Qual a importância em se tratar 

temas como o abordado nesta Sequência Didática (transformações biológicas e 

comportamentais dos adolescentes) dentro da escola”?) foram criadas as seguintes categorias: 

 
 Combater o bullying – Orientar o aluno a respeitar as diferenças, 

a valorizar a diversidade e a ter um comportamento ético. 

 Oportunidade de socialização – Possibilitar a interação do aluno 

por meio da assimilação de hábitos, costumes e características culturais de um 

grupo social ao qual está inserido. 

 Possibilitar o autoconhecimento – Propiciar que o aluno 

identifique e compreenda não só as transformações comuns dessa fase, como 

também os anseios, as emoções e os desejos. 

 Promover a educação sexual – Informar e esclarecer questões 

relacionadas ao sexo e à sexualidade. Livre de mitos, preconceitos e tabus. 

 Promover a empatia – Procurar compreender os sentimentos e as 

emoções do outro, de forma a vislumbrar as situações sob outras perspectivas. 

 Racionalização de tema – Possibilitar que o aluno adquira, de 

maneira formal, os conceitos e as informações sobre o conteúdo, de modo a 

desmistificar e esclarecer as informações. 

 Tratar problemas sociais – Promover a prevenção de 

acontecimentos que acarrete alterações fisiológicas, comportamentais, 

psicológicas, sociais e econômicas. 

 
Sob esse prisma, as categorias foram sintetizadas e as análises foram feitas de forma a 

elucidar as concepções dos professores sobre o potencial do cinema na promoção do ensino e 

da aprendizagem, e sob o quão pertinente é, de acordo com o ponto de vista deles, tratar 

assuntos que envolvem questões comportamentais, emocionais e sexuais nas escolas. 



58 
 

5. ANÁLISE DE RESULTADO 

 
Neste capítulo são apresentados, analisados e discutidos os dados obtidos por meio do 

instrumento-padrão de coleta de informações, à luz do referencial teórico adotado nesta 

pesquisa, com o propósito de responder às seguintes questões: 

- “O cinema é um meio capaz de contribuir para o ensino e para a aprendizagem? Por 

que”? 

- “Qual a importância em se tratar temas como o abordado nesta Sequência Didática 

(transformações biológicas e comportamentais dos adolescentes) dentro da escola”? 

Inicialmente será apresentada a caracterização dos participantes deste estudo, e 

posteriormente as categorias criadas a fim de classificar e interpretar as respostas dos 

professores respondentes. 

Sendo assim, antes de dispor das análises propriamente ditas, cabe demonstrar, por 

meio de gráficos, a descrição dos docentes participantes, como uma maneira de conhecer o 

perfil dos sujeitos da pesquisa, e, também, como uma forma de contribuir na compreensão das 

análises que serão feitas adiante. 

O primeiro gráfico trata do nível de formação profissional dos professores, e o 

segundo, da rede de ensino em que atuam. Os demais gráficos não serão demonstrados aqui, 

pelo fato de não fornecerem informações que se relacionem diretamente com as análises e 

discussões abordadas posteriormente. 

Pela figura 1, é possível perceber que 78,9% (41 indivíduos) dos professores buscaram 

qualificar-se profissionalmente. Destes, 40,4% (21 indivíduos), são mestres, seguido de 25% 

(13 indivíduos) são pós-graduados e 13,5% (5 indivíduos) são doutores. Apenas 21,2% (11 

indivíduos) dos respondentes não possuem nenhum tipo de curso de educação continuada, ou 

seja, concluíram a graduação somente. 

 
Figura 1 – Nível de formação dos professores 

 

 

Autoria própria, 2020. 
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Já no gráfico 2, nota-se que 73,1% (38 indivíduos) dos docentes atuam na rede pública 

de ensino, sendo 32,7% (17 indivíduos) em escolas municipais e estaduais, e 7,7% (4 

indivíduos) na rede federal. Ou seja, tem-se que a grande maioria dos sujeitos da pesquisa 

atuam na rede pública de ensino. E 38,5% (20 indivíduos) atuam na rede particular de ensino. 

 
Figura 2 – Rede de atuação dos docentes 

Autoria própria, 2020. 

 

Tendo apresentado brevemente o perfil dos professores respondentes, retomam-se 

agora as questões. Apenas para relembrar, as análises das respostas para as duas perguntas 

foram qualitativas, e tomou o significado da palavra como unidade de análise, tal como 

defendido pela perspectiva histórico-cultural. 

 
5.1 ANÁLISE 1 - CINEMA 

 
Será tratada neste momento a primeira pergunta (O cinema é um meio capaz de 

contribuir para o ensino e para a aprendizagem? Por que?). Após analisar as respostas, foram 

criadas nove categorias condizentes com os sentidos produzidos pelos professores: 

Contextualização; Desenvolvimento de habilidade; Dinamismo; Interação entre Ciência e 

cultura; Interdisciplinaridade; Lúdico; Motivação; Pensamento crítico; e Produção de sentido. 

A seguir, serão apresentados alguns exemplos de respostas referentes a cada uma das 

categorias elaboradas, como maneira de justificar a categorização de acordo com o sentido 

expressado pelos docentes. Será exposta, também, a frequência com que cada categoria foi 

mencionada. 
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Quadro 1. Categorias analíticas para interpretar os sentidos expressados pelos professores 

acerca da utilização do cinema, e a frequência com a qual elas foram mencionadas. 

 
CATEGORIAS EXEMPLOS - RESPOSTAS FREQUÊNCIA 

Contextualização Sim. Diga-se, foi excelente a 

escolha do "cinema 

documentarizado" como 

instrumento didático. Trata-se 

de uma aproximação virtual da 

realidade e propõe, por isso, 

elementos reflexivos dos 

cotidianos em que os alunos 

estão inseridos. A mobilização 

cognitiva do conhecimento e a 

emergência do tema são ainda 

melhor apreciadas com os 

múltiplos usos das trilhas 

audiovisuais. 

14 

Desenvolvimento de Habilidade Sim. O cinema é um meio que 

fornece diversos elementos que 

podem ser utilizados pelo 

professor como exploração de 

um determinado conceito 

científico. Além disso, permite 

trabalhar competências e 

habilidades previstas pelos 
PCNs. 

2 

Dinamismo Sim. Pela possibilidade de 

determinados temas serem 

abordados de maneira mais 

dinâmica, despertando interesse 

e consequentemente 

aumentando o aprendizado. 

2 

Interação entre Ciência e Cultura Sim. Cada vez mais a educação 

é multidisciplinar, e também a 

experiência educacional pode e 

deve ter relação com a arte (em 

suas mais variadas espécies). 

Associar o desenvolvimento 

técnico-científico com as 

manifestações artísticas e 

culturais é uma excelente forma 

de contribuir para a 

aprendizagem dos estudantes. 

3 

Interdisciplinaridade Com certeza. A análise de 
filmes remete a vários 

1 
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 conhecimentos 
interdisciplinares, além da 

leitura iconográfica. 

 

Lúdico Sim. Uma forma de aliar a arte 

com a ciência, trazendo 

elementos da ludicidade para o 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

6 

Motivação Sim. Por meio do cinema 

conseguimos atingir de forma 

mais ativa os alunos que não se 

interessariam tanto por uma 

aula convencional. 

14 

Pensamento Crítico Sim. Cultura, visão crítica de 

assuntos sociais relevantes, 

educativo. 

5 

Produção de Sentido Definitivamente sim, pois se 

trata de um meio 

constantemente presente na vida 

de praticamente todos os 

sujeitos aprendizes, e, portanto, 

as mensagens transmitidas por 

ele podem ser exploradas para 

fins de aprendizagem, 

considerando também que a 

própria interação existente 

(entre o filme e a realidade) 
facilita a dinâmica da cognição. 

16 

 

Ressalta-se aqui, que 11 professores ou não justificaram a pergunta, limitando-se a 

responder somente “sim”, ou a resposta não permitiu a criação e/ou classificação de/em 

alguma categoria. Importante discorrer, também, que a maioria das respostas foi classificada 

em mais de uma categoria. Sendo assim, a título de exemplo, tem-se a seguinte resposta, que 

foi apresentada no quadro acima: 

“Sim. Diga-se, foi excelente a escolha do "cinema documentarizado" como 

instrumento didático. Trata-se de uma aproximação virtual da realidade e propõe, por isso, 

elementos reflexivos dos cotidianos em que os alunos estão inseridos. A mobilização 

cognitiva do conhecimento e a emergência do tema são ainda melhor apreciadas com os 

múltiplos usos das trilhas audiovisuais”. 

Essa frase foi classificada não somente na categoria contextualização, mas também nas 

categorias produção de sentido e pensamento crítico. 
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Esse episódio somente foi possível, porque a metodologia adotada nesse estudo 

considerou o sentido e o significado da palavra como essenciais para interpretar e 

compreender as concepções dos professores sobre o uso do cinema como instrumento cultural 

capaz de educar. Portanto, o que se tem é uma análise que evidencia a constituição de cada 

sujeito, a classe ou grupo de fenômenos no qual este sujeito está inserido, e os contextos 

comunicativos da pesquisa. 

A partir do quadro 1, pode-se observar que as categorias Contextualização, Motivação 

e Produção de sentido foram as mais citadas. Tendo a Produção de sentido a maioria das 

indicações, 16 vezes. 

Este resultado vai ao encontro de Fabris (2008), quando trata que o cinema pode ser 

considerado como “uma produção cultural que não apenas inventa histórias, mas que, na 

complexidade da produção de sentidos, vai criando, substituindo, limitando, incluindo e 

excluindo „realidades” (p. 120). 

Outra citação que merece destaque é da autora Omelczuk (2015, p.198): 

 
A partir de elementos reais, vividos com o mundo, o homem recolhe material – 

experiências, que, recombinadas pela imaginação, geram um produto novo. É assim 

que o irreal (a partir do real) se torna, então, realidade, e o novo é capaz de surgir. 

Ao retornar para o mundo, esse novo criado altera, então, o real. 

 

Consoante se infere, é possível perceber a importância de interagir o cinema com os 

elementos reais (Contextualização). 

Em contrapartida, as categorias menos citadas foram Interdisciplinaridade, 

mencionada apenas 1 vez, e Interação entre Ciência e cultura, registrada 3 vezes. Estes 

números demonstram que os docentes ainda possuem dificuldades para explorar todo o 

potencial que o cinema oferece, limitando-se a trabalhar com a sétima arte apenas como uma 

atividade que contribui principalmente para contextualizar, motivar as aulas e produzir 

sentidos e significados. Não concebendo ao cinema, portanto, sua capacidade interdisciplinar 

e cultural. 

A interdisciplinaridade permite que diversos assuntos sejam articulados sob diferentes 

esferas do conhecimento. O cinema é um instrumento capaz de integrar múltiplas disciplinas. 

O fato de oferecer imagens repletas de imaginação, fantasia e ideologias, favorece o interesse 

permitindo que o aprendizado seja abrangente. Para Sousa e Nascimento (2011), o cinema 

constitui-se como um recurso versátil para que os alunos desenvolvam uma visão ampla da 

realidade, de modo a gerar um conhecimento holístico e heterogêneo. 
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Compreender essas propriedades ao se exibir um filme ou ao produzi-lo, ampliaria a 

capacidade dos alunos de desenvolverem, também, outras categorias, como, por exemplo, 

Desenvolvimento de habilidades, podendo citar aqui a iconografia. No ponto, Duarte (2002) 

esclarece que o hábito de ver filmes contribui positivamente para que o espectador saiba 

interpretar a linguagem contida nas cenas e adquira sensibilidade para perceber a mensagem 

transmitida pelas imagens. 

Interação entre Ciência e cultura é outra categoria que os professores também não 

conseguiram perceber, demonstrando que a maioria deles não contempla o cinema como um 

instrumento cultural capaz de educar. Pires e Silva (2014, p.609) assinalam que o cinema é 

um artefato cultural e, portanto, “pode e deve ser explorado como forma de discurso que 

contribui para a construção de significados sociais”. Ou seja, o caráter discursivo do cinema, 

transcende a sua condição de entretenimento, permitindo que o conhecimento seja produzido, 

de maneira a gerar “reflexões sobre temas e problemas pertinentes à realidade concreta, que 

buscam instrumentos de emancipação de uma perspectiva crítica acerca do contexto social 

vivido” (PIRES e SILVA, 2014, p.611). 

Aliado a isso, o Pensamento Crítico foi outra categoria pouco percebida, apontada 

apenas 5 vezes. Conceber o cinema como um produtor de sentidos, como mencionado 

anteriormente, deveria estar intrinsecamente atrelado pelos professores a sua capacidade de 

provocar nos alunos uma postura crítica e reflexiva, levando-os a pensar e entender temas que 

envolvem a diversidade cultural, as organizações econômicas, sociais e políticas, além de 

assuntos filosóficos e científicos. 

Outra observação a ser feita é sobre as categorias Dinamismo e Lúdico, que foram 

citadas somente 2 e 6 vezes, respectivamente. Rainone e Froemming (2008, p.74), afirmam 

que as “imagens constituem estímulos para os processos de pensamento”. É nesse sentido que 

se instala a capacidade que os filmes têm de tratar assuntos que requerem um raciocínio mais 

profundo, ou uma reflexão mais apurada de forma mais dinâmica, possibilitando 

problematizar, discutir e debater assuntos diversos, imprimindo “dinamismo naquilo que 

parecia parado” (RAINONE e FROEMMING 2008, p.73). 

Quanto à categoria Lúdico, cabe aqui mencionar, também, o potencial do cinema no 

que se refere às emoções e aos sentimentos, estimulando a aprendizagem por meio da 

imaginação e da criatividade, de modo a deixar as aulas mais ativas e mais prazerosas. 

Relacionar o lúdico ao cinema é uma maneira de exercitar a fantasia, de promover o 

conhecimento formal por meio da diversão e da interação social, proporcionando aos 

estudantes seu desenvolvimento pessoal, social e cultural. 
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Após essas análises, percebe-se que muitas vezes as interpretações dos professores 

sobre as contribuições do cinema para o ensino e aprendizagem são fragmentadas e não 

articulam as diferentes possibilidades de seu uso para a Educação. 

 
5.2 ANÁLISE 2 - TEMA 

 
Serão apresentadas agora as categorias criadas referentes à segunda pergunta (- “Qual 

a importância em se tratar temas como o abordado nesta Sequência Didática (transformações 

biológicas e comportamentais dos adolescentes) dentro da escola”?). Para ela foram criadas 7 

categorias, todas relacionadas à importância dada pelos discentes a respeito do tema: 

Combater o Bullying; Oportunidade de Socialização; Promover a Educação Sexual; Promover 

a Empatia; Possibilitar o Autoconhecimento; Racionalizar o Tema; e Tratar Problemas 

Sociais. 

Da mesma forma como foi feito anteriormente, serão apresentados alguns exemplos de 

respostas referentes a cada uma das categorias elaboradas, como maneira de justificar a 

categorização de acordo com o sentido expressado pelos docentes. Será exposta, também, a 

frequência com que cada categoria foi mencionada. 

 
Quadro 2. Categorias analíticas para interpretar os sentidos expressados pelos professores acerca da importância 

do tema, e a frequência com a qual elas foram mencionadas. 

CATEGORIAS EXEMPLOS - RESPOSTAS FREQUÊNCIA 

Combater o Bullying Vem logo na minha cabeça a 

questão do bullying. Entendo que 

as transformações não são 

uniformes, sendo que nessa época 

elas são bem evidentes e podem se 

tornar um caminho para gozações, 

brincadeiras de péssimo gosto nas 

escolas, o que se caracteriza como 

bullying. Entendo que abordando 

com estes alunos estas questões de 

transformações corporais e de 

comportamento poderemos evitar 

muitos problemas nessa fase de 

vida dos alunos. 

1 

Oportunidade de Socialização O aluno se conhecer e assim 

socializar mais. 

2 

Promover a Educação Sexual Essencial. Considero esses temas 

de extrema importância e 

necessidade,       promovendo       o 
conhecimento    e    evitando,    por 

5 
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 exemplo, fatores que são 

problemas de saúde pública, como 

a gravidez na adolescência e 

doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 

Promover a Empatia Permite que o público escolar 

trabalhe com estas questões de 

forma natural, sem 

problematizações fúteis e sim, 

construtivas. Permite a percepção 

de si, do seu corpo e do outro, 

promovendo o conhecimento e, 

concomitantemente,  a 

sensibilidade e o respeito. 

7 

Possibilitar o Autoconhecimento É de suma importância essa 

temática, uma vez que contempla a 

compreensão do corpo humano 

nessa faixa etária e, por 

conseguinte, a apropriação desse 

adolescente sobre as características 

dessa fase tão complexa que é a 

adolescência. 

18 

Racionalização do Tema Possibilita abertura para o 

entendimento e senso de sentido. 

12 

Tratar Problemas Sociais Trazer ao adolescente diferentes 

realidades dentro do contexto 

social, político e econômico pelo 

qual transita. Além de trazer uma 

consciência mais aprofundada de 

mudança comportamental como 

cidadão e consequentemente 

indivíduo participante nas 

mudanças e necessidades da 

sociedade a qual pertence. 

8 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
 

Menciona-se aqui, novamente, que a resposta de 12 professores não permitiu a criação 

e/ou classificação de/em alguma categoria. Importante discorrer, ademais, que a maioria das 

respostas foi classificada em mais de uma categoria. Sendo assim, a título de exemplo, tem-se 

a seguinte resposta, que foi apresentada no quadro acima: 

“Permite que o público escolar trabalhe com estas questões de forma natural, sem 

problematizações fúteis e sim, construtivas. Permite a percepção de si, do seu corpo e do 

outro, promovendo o conhecimento e, concomitantemente, a sensibilidade o e o respeito”. 
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Essa frase foi classificada não somente na categoria promover a empatia, mas também 

nas categorias racionalização do tema e possibilitar o autoconhecimento. Como dito 

anteriormente, isso só foi possível devido à metodologia adotada nessa pesquisa. 

A partir do quadro 2, pode-se observar que as categorias Possibilitar o 

Autoconhecimento e Racionalização do Tema foram as mais citadas, 18 e 12 vezes, 

respectivamente. 

Este resultado evidencia que os professores se preocupam em informar, esclarecer e 

promover um ensino e uma aprendizagem capazes de contribuir com a apropriação do 

conhecimento científico. E reconhecem que a temática relativa às transformações biológicas e 

comportamentais na adolescência ainda é cercada por dúvidas, tabus, crendices e 

preconceitos. 

Nesse sentido, uma minoria de docentes se atenta para a oportunidade que essas 

questões relacionadas ao tema oferece, como, por exemplo, no caso das categorias Combater 

o Bullying, que foi apontada 1 vez, Oportunidade de socialização, citada 2 vezes, e Promover 

a empatia, mencionada 7 vezes. 

Essas categorias permitem que os tabus, crendices e preconceitos, mencionados 

anteriormente, sejam discutidos e debatidos, de forma a contribuir para que os alunos, à 

medida que adquiram saber científico, possam desmistificar informações obtidas ao longo dos 

anos em seus meios sociais, bem como possam compreender, com mais maturidade, suas 

próprias mudanças fisiológicas e emocionais, percebendo que cada corpo e cada indivíduo se 

desenvolvem em um determinado tempo e de uma determinada maneira. Não existindo, 

portanto, um padrão. 

Todo esse processo tende a contribuir positivamente na aceitação de si mesmo e do 

outro, promovendo maior respeito, mais cordialidade e mais segurança para que os estudantes 

se expressem sem receio de julgamentos. 

Outras duas categorias pouco mencionadas pelos participantes foram: Promover a 

educação sexual e Tratar problemas sociais. A primeira foi apontada 5 vezes e a segunda 8 

vezes. 

Dados do relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) apontam que a 

cada mil adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos, 68 ficaram grávidas e tiveram seus bebês, 

índice acima  da média latino-americana e mundial. As grávidas tendem a abandonar os 

estudos e apresentam dificuldades para se colocarem no mercado de trabalho, ou seja, é 

notório o impacto socioeconômico que a gravidez precoce acarreta. 
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Atrelado a isso, observa-se outro estudo com base em estimativas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que revela que aproximadamente 55 milhões de abortos ocorreram 

entre 2010 e 2014 no mundo, sendo 45% destes considerados abortos inseguros
5
, tendo a 

África, Ásia e América Latina concentrando 97% destes, como assinalam Cardoso, Vieira e 

Saraceni (2020). 

Ressalta-se aqui, também, o alto índice de casos de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST). A cada dia são registrados no mundo mais de 1 milhão de casos, de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016). Esses dados são abordados neste 

capítulo com o propósito de evidenciar como os professores possuem dificuldades e são 

limitados ao tratarem a temática em questão. 

Por fim, percebe-se por meio da interpretação das respostas, que os docentes se 

restringem apenas aos aspectos biológicos da sexualidade, como afirma Silva (2015), não 

percebendo que, por meio desse conteúdo, é possível problematizá-lo e contextualizá-lo, de 

modo a explorar muitas ramificações como as citadas nas categorias, além dos aspectos 

sociais e culturais, como identidade de gênero e a imposição de uma adequação aos padrões 

de beleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
 “A OMS define aborto inseguro como um procedimento para o término da gestação, realizado por pessoas sem 

a habilidade necessária ou em um ambiente sem padronização para a realização de procedimentos médicos, ou a 
conjunção dos dois fatores” (CARDOSO, VIEIRA e SARACENI, 2020, p.2). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa tratou de apresentar o potencial do cinema para a produção de 

sentidos acerca da realidade, de forma a contextualizar questões sociais, culturais, históricas e 

políticas, conduzindo o indivíduo a um pensamento crítico e científico, que fomente o 

interesse e o aprendizado. 

O estudo discorreu sobre as novas metodologias adotadas pela Educação, que se 

propõem a dinamizar o ensino, motivar os alunos, e, principalmente, proporcionar resultados 

efetivos na apropriação do conhecimento científico. 

Saviani (2011) assinala que é necessário que a educação tradicional, pautada apenas na 

transmissão e assimilação do saber sistematizado, faça parte do passado, fazendo-se 

imperativa a adoção de novas pedagogias, a fim de atribuir qualidade ao ensino. 

O uso de recursos didáticos variados cumpre com o papel de auxiliar tanto os docentes 

como os estudantes a desenvolverem e entenderem melhor o conteúdo, de forma a promover a 

imaginação, a iniciativa, o raciocínio, a memória, a concentração, além de criar uma conduta 

de responsabilidade individual e coletiva, contribuindo para a cooperação mútua. 

O potencial do cinema emerge aqui como sendo um produtor cultural capaz de educar. 

Em uma época em que a imagem conquista cada vez mais espaço, nas mais diversas esferas 

de atuação humana, os professores podem se beneficiar para promover atividades de ensino 

com o uso da sétima arte, seja em obras produzidas (filmes) ou mesmo na produção 

cinematográfica feita pelos próprios estudantes. 

Sendo assim, este estudo, por meio de uma Sequência Didática (SD), se fez valer do 

cinema como atividade educativa, de modo a problematizar, contextualizar, discutir e debater 

o tema “A Influência dos Hormônios nas Transformações Biológicas e Comportamentais dos 

Adolescentes”. 

A SD foi estruturada de acordo o Modelo Topológico de Ensino (MTE), proposto 

por Giordan (2006), e teve suas atividades desenvolvidas dentro da perspectiva histórico- 

cultural. Ao encontro dessa perspectiva, está também o referencial teórico utilizado para 

analisar, compreender e interpretar os sentidos expressos pelos professores ao responderem as 

perguntas já mencionadas ao longo desta dissertação. 

Importante destacar, no que se refere ao estudo acima citado, que todos os docentes 

participantes da pesquisa concordam que o cinema possui potencial para promover um ensino 

e uma aprendizagem capaz de contextualizar, motivar e produzir sentido nos estudantes, 

porém, a maioria deles tem dificuldade de explorá-lo como um meio capaz de aproximar 
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Ciência e cultura, de relacionar múltiplas disciplinas para abordar um mesmo conteúdo ou se 

fazer valer do seu aspecto lúdico para isso. 

Além disso, poucos professores foram capazes de confrontar a capacidade que a 

sétima arte possui de tornar as aulas mais dinâmicas, proporcionando condições cognitivas de 

pensar e de agir. Possibilitando, assim, o progresso dos alunos, dando a eles condições de 

adquirir novo saberes, adquirir uma nova postura crítica e assim se tornar um indivíduo ativo 

na sociedade. 

Os resultados referentes à temática, por sua vez, demonstram o quanto este assunto 

ainda é tratado de maneira restrita pelos docentes. Eles não se beneficiam da viabilidade de 

discorrer sobre o conteúdo sob diferentes ângulos. Limitam-se em informar e esclarecer, mas 

não ramificam o tema com o intuito de estabelecer conexões sobre o conteúdo e os problemas 

sociais, culturais e éticos que se fazem presentes na sociedade, e se relacionam de maneira 

direta com a realidade cotidiana. 

Em conclusão, verifica-se que ao entender a Educação como um bem público, 

entende-se também a relevância em fornecer um ensino e uma aprendizagem pautados em 

boas práticas e em técnicas metodológicas que potencializem e estimulem a significação da 

realidade, tendo o aluno como protagonista deste processo, qualificando-o como um indivíduo 

capaz de interferir na sociedade. 
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APÊNDICE A – Questionário para Sequência Didática 

 
 

 Pesquisa para validação da sequência didática intitulada: “A Influência dos 

Hormônios nas Transformações Biológicas e Comportamentais dos Adolescentes”. 

 
Prezado (a) professor (a), Agradeço pela disponibilidade e atenção dispensada para 

participar desta pesquisa, cujo objetivo é avaliar a sequência didática intitulada: “A 

Influência dos Hormônios nas Transformações Biológicas e Comportamentais dos 

Adolescentes”. Trata-se de um produto educacional que faz parte do projeto de mestrado 

do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), desenvolvido pela mestranda Rosângela Barbosa Pinheiro, sob a 

orientação do Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima. Sua contribuição consiste na leitura e 

avaliação (questionário google forms) da sequência didática. Assim procedendo, você 

estará ajudando não somente na avaliação do produto educacional, mas também indicando 

elementos que podem ser reelaborados. É importante ressaltar que as informações 

fornecidas serão sigilosas e o anonimato será respeitado. A leitura da sequência didática e 

de seus materiais de apoio (texto, letra de música e uma pequena apostila) e preenchimento 

do questionário demandará de 20 a 30 minutos, aproximadamente. Além disso, você 

poderá responder em qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet. As informações 

obtidas por meio do questionário ficarão arquivadas por um período de 05 anos, na sala do 

Prof. Dr. Guilherme da Silva Lima, orientador desta pesquisa. Estas informações farão 

parte de um banco de dados e poderão ser utilizados nesta e em outras pesquisas do grupo 

do qual os pesquisadores fazem parte. Desde já agradeço a sua participação. 

 Questionário para caracterização dos participantes: 

1 - Qual seu nível de formação profissional: 

( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado( ) Doutorado 

 
2 – Rede de ensino em que atua: 

( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Particular ( ) Federal 

 
3 - Há quanto tempo você leciona? 

( ) Até 2 anos ( ) De 3 a 5 anos ( ) De 6 a 10 anos ( ) De 11 a 15 anos ( ) Acima de 15 anos 
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4 - Para quais níveis você leciona ou já lecionou? 

( ) Educação Infantil ( ) Ensino Fundamental I ( ) Ensino Fundamental II 

( ) Ensino Médio ( ) Ensino Técnico ( ) Ensino Profissional ( ) Ensino Superior 

 
 Questionário para validação da sequência didática: 

 
O questionário abaixo foi elaborado tendo como base a Escala Likert. Nessa escala, as 

frases são afirmativas, e o respondente expressa o seu grau de concordância com a frase. 

Sendo assim, os números condizem com os diferentes níveis de intensidade, contemplando os 

extremos, no qual o número 01 corresponde com “discordo totalmente” e o número 05 com 

“concordo totalmente” (BEGO, ALVES e  GIORDAN, 2019 ). 

 
A) Estrutura e Organização 

 

A1) A proposta de ensino apresentada na SD é original. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

A2) A redação dos elementos contempla todas as informações requeridas. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

A3) O Público Alvo está descrito adequadamente. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

A4) O referencial (Teórico e Bibliográfico) apresentado está apropriado. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

A5) O espaço físico indicado está adequado às atividades planejadas. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

A6) O tempo previsto é condizente com a proposta apresentada. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

B) Problematização 

 

B1) A problemática articula todos os elementos da SD. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

B2) A problematização confronta o senso comum com o conhecimento científico. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

B3) A problematização propõe uma questão desencadeadora. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

B4) A problematização está relacionada com situações sociais, culturais, políticas ou do 

cotidiano. 

1( ) 2( )   3( )   4( )   5( ) 
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B5) A proposta encaminha para uma resolução (ou posicionamento crítico) do problema. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

C) Conteúdos 

 

C1) Os conteúdos indicados estão de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). 

1( ) 2( )   3( )   4( )   5( ) 

 

C2) Os conteúdos indicados estão de acordo com o ano (série) em que a SD será 

desenvolvida. 

1( )   2( )   3( )   4( )   5( ) 

 

C3) Os conteúdos estão diretamente vinculados aos objetivos. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

C4) Além dos conteúdos conceituais também são abordados conteúdos atitudinais e/ou 

procedimentais. 

1( )   2( )   3( )   4( )   5( ) 

 

C5) Os conteúdos selecionados são apropriados à problematização. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

D) Metodologia de Ensino 

 

D1) As atividades são diversificadas. 
1( )  2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

D2) As atividades são inovadoras. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

D3) A metodologia de ensino proposta está apropriada para alcançar o objetivo geral da 

SD. 

1( )   2( )   3( )   4( )   5( ) 

 

D4) Há relação direta entre a dinâmica das atividades e a problematização. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

D5) A dinâmica das atividades promove participação ativa dos alunos. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

D6) O espaço físico indicado está adequado para se desenvolver as atividades planejadas. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

E) Avaliação da aprendizagem 

 

E1) Os instrumentos de avaliação estão descritos na SD. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

E2) A avaliação é citada na dinâmica das atividades. 
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1( )   2( )   3( )   4( )   5( ) 

 

E3) A avaliação está condizente com os objetivos específicos. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

E4) Está previsto feedback da avaliação para os alunos. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

E5) A avaliação está distribuída ao longo da SD. 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

 

 Questionário analítico para a avaliação da sequência didática: 

 
1) Você aplicaria esta sequência didática se tivesse os recursos, os materiais e o apoio 

disponíveis? 

( ) Sim 

( ) Não 

 
Em caso afirmativo, quais os instrumentos e quais os apoios você gostaria de ter disponíveis? 

( ) TV 

( ) Power Point 

( ) Computador 

( ) Internet 

( ) Impressora 

( ) Filmadora 

( ) Outros – Quais? 

( ) Apoio Pedagógico 

( ) Apoio da direção/coordenação 

( ) Atividades Interdisciplinares 

( ) Outros – Quais? 

 
2) O cinema é um meio capaz de contribuir para o ensino e para a aprendizagem? Por quê? 

 
3) Qual a importância em se tratar temas como o abordado nesta sequência didática 

(transformações biológicas e comportamentais dos adolescentes) dentro da escola? 
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