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POSSIBILIDADES DE ENSINO DE CINEMA 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Luciana Martins Ribeiro1

INTRODUÇÃO

“Onde surgem interesses desiguais e, depois, antagônicos, o processo edu-

cativo, que era unitário, torna-se partido, depois, imposto. Há educações 

desiguais para classes desiguais; há interesses divergentes sobre a educa-

ção, há controladores. Grupos desiguais não só participam desigualmente 

da educação — dos nobres, dos funcionários, dos artesãos — como são 

também por ela destinados desigualmente ao trabalho: para dirigir, para 

executar, para produzir.” 

(BRANDÃO, 2007, p.47)

Discutir as possibilidades de ensino de cinema na educação básica 
se mostra muito importante nesse atual momento em que coloca-se em 
dúvida a relevância do ensino de arte em todas as séries escolares2.

1 Luciana Martins Ribeiro é formada em Cinema e audiovisual pela UFF, atuou por cinco anos no 
setor de audiovisual do Conselho Regional de Administração, no projeto CRA- RJ Play. Também 
é especialista em ensino da arte e busca ampliar seus estudos em artes visuais e educação.

2	 Com	a	MP	746,	de	2016	e	as	críticas	ao	seu	foco	profissionalizante	o	debate	em	torno	da	
importância	da	inserção	de	disciplinas	como	arte,	filosofia	e	sociologia	em	todos	os	anos	do	
ensino	médio	se	intensificou.	https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-pro-
visorias/-/mpv/126992	Acesso	em	17	de	abril	de	2018.
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Pensando a partir da defesa da centralidade da cultura, Moreira e 
Candau	afirmam	que	não	se	pode	conceber	uma	experiência	pedagógica	
que esteja de fora da cultura, “desculturizada”.

“A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. Portanto, as relações entre 

escola e cultura não podem ser concebidas como entre dois pólos independen-

tes, mas sim como universos entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e 

com	fios	e	nós	profundamente	articulados.”	(CANCAU;	MOREIRA,	2003)

Esses	autores	defendem	que	no	contexto	complexo	da	nossa	socie-
dade a escola deve ser vista mais como “um espaço de cruzamento, con-
flitos	e	diálogo	entre	diferentes	culturas”	do	que	como	a	transmissora	da	
cultura “verdadeira”, contrapondo-se a uma visão monocultural da educa-
ção que veicula uma padronização dos conteúdos e uma homogeneização 
dos	sujeitos	presentes	no	processo	educacional.	E,	como	a	escola	tende	a	
sentir-se mais confortável na padronização e homogeneização, abrir espa-
ço	para	a	diversidade	e	a	diferença	é	o	grande	desafio	posto.

A introdução do cinema no ambiente escolar seria uma forma de 
manter pulsante a desestabilização criativa que a arte consegue provocar 
na instituição escolar. “Se o encontro com o cinema como arte não ocorrer 
na escola, há muitas crianças para as quais ele corre o risco de não ocorrer 
em	lugar	nenhum”	(BERGALA,	2008,	p.33).	E	esse	encontro	com	o	cinema	
tem a potencialidade de promover respeito à diversidade, contribuindo 
para que a comunidade escolar reconheça e valorize a diversidade cultu-
ral, construindo uma forma de atuar sobre os mecanismos de exclusão e 
discriminação que alimentam as desigualdades sociais.
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Assim como no cinema as vontades do realizador devem se adequar 
à	 realidade	das	possibilidades	de	filmagem,	esse	 texto	 também	não	 se	
inclina à ingenuidade de traçar formas inalcançáveis de trabalho para um 
professor de educação básica. O mais importante é sugerir uma forma de 
abordagem do cinema em sala de aula e incentivar a criação de uma cul-
tura de cinema que não seja limitada às aulas de arte.

Utilizando	o	trabalho	do	Bergala	(2008)	como	ponto	de	partida	preten-
de-se esclarecer o que é trabalhar uma “pedagogia do cinema” do ponto 
de	vista	da	criação,	análise	da	criação	e	experiências	de	criação,	e,	também	
apresentar possibilidades de criação de uma cultura de cinema na escola. 
Refletindo	em	que	medida	a	lei	13.006/2014	poderia	funcionar	como	uma	
possibilidade de iniciação de uma cultura de cinema escolar que não fosse 
propriedade somente dos professores de arte ou de cinema. Mesmo que a 
lei	se	atenha	à	exibição	de	filmes	nacionais,	-	não	propiciando	de	forma	tão	
ampla o contato com a alteridade defendida por Bergala - ainda assim seria 
uma	oportunidade	de	contato	com	filmes	de	fora	do	circuito	comercial3 ca-
pazes	de	proporcionar	com	narrativas	diversificadas.

3	 Por	circuito	comercial	faço	referência	ao	circuito	dos	filmes	exibidos	em	salas	de	exibição	
comercial,	ou	seja,	que	são	um	agente	econômico	exibidor,	segundo	o	artigo	V	da	INSTRU-
ÇÃO	NORMATIVA	nº	91,	de	01	de	dezembro	de	2010:	Agente	Econômico	Exibidor	-	Agente	
econômico que, no seu instrumento de constituição, apresente como atividade econômica, 
principal	ou	secundária,	a	exibição	cinematográfica,	classificada	na	subclasse	CNAE	5914-
6/00.	Confira	em:	http://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-	normativas-consolidadas/
instru-o-normativa-n-91-de-01-de-dezembro-de-2010.	Acesso	em	07	de	fevereiro	de	2017.
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Para	o	trabalho	em	salas	de	aula	as	indicações	de	filmografias	preci-
sam ter a constante preocupação em renovar e ampliar os cânones, bus-
cando sempre apresentar cineastas mulheres, de países periféricos, intro-
duzindo	obras	cinematográficas	de	lugares	mais	distantes,	ou	de	fora	do	
eixo	EUA	e	Europa,	também	obras	menos	conhecidas,	ou	seja,	obras	que	
não costumam ter uma grande circulação nem em salas de exibição e nem 
em televisões por assinatura ou abertas.

ALGUMAS QUESTÕES SOBRE CINEMA E EDUCAÇÃO

É importante não perder de vista que o processo educacional formal 
nunca é apartado da sociedade e não pode ser pensado como “abstração 
isolada das determinações mais gerais do processo social, o que inclui a 
afetação tecnológica.” (FRAGA, 2012, p. 17). O cinema é uma instância 
cultural	plena	de	significados	e	sentidos,	mas	precisamos	ter	cuidado	para	
não apenas “escolarizar” ou “didatizar” instrumentalmente o cinema, isso 
seria	trata-lo	de	forma	empobrecida,	nota-se	uma	tendência	em	se	utilizar	
dos	filmes	como	material	complementar	às	“verdadeiras”	atividades	edu-
cativas como por exemplo a leitura de textos. Sendo assim,

“(...) parece urgente pensar em uma outra possibilidade de ensinar as novas 

gerações	a	ver	filmes,	tendo	como	objetivo	construir	conhecimentos	neces-

sários para a avaliação da qualidade do que veem e para a ampliação de sua 

capacidade de julgamento estético, partindo do princípio de que o cinema é 

uma das mais importantes artes visuais da atualidade, com um imenso poder 

de	atração	e	indiscutível	potencial	criativo”	(DUARTE,	2009,	p.	82).
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Rosália Duarte defende que se busque um aprimoramento de uma 
competência	para	ver	tanto	quanto	a	escola	se	esforça	em	desenvolver	as	
competências	de	ler	e	escrever.	Ao	se	debruçar	sobre	a	recepção	a	autora	
reflete	sobre	as	possibilidades	de	“ensinar	a	ver”,	entendendo	“que	a	sig-
nificação	de	filmes	é	gradual	e	articulada	aos	modos	de	ver	do	grupo	de	
pares	e	aos	diferentes	discursos	produzido	em	torno	dos	filmes”.	(DUAR-
TE,	2009,	p.	67).	Ela	faz	uma	analogia	com	o	uso	de	obras	literárias	como	
recursos didáticos em que os professores sabem minimamente apontar a 
relevância artística e cultural dos textos selecionados, e questiona o fato 
de	o	mesmo	não	ser	feito	com	obras	cinematográficas.	Sendo	assim,	um	
professor de história por exemplo deveria saber usar uma obra como “Noi-
te	e	neblina”	(RESNAIS,	1955)	não	apenas	como	mera	ilustração	sobre	o	
Terceiro Reich e o Holocausto, mas sabendo esmiuçar as questões estéti-
cas e poéticas que fazem deste documentário de trinta minutos uma obra 
cinematográfica	tão	importante.

“Resta encarar esta obra como uma revisão poética e engajada sobre um 

período	histórico,	que	no	fundo	é	uma	experiência	estética	em	si.	A	trans-

cendência	de	obras	assim	não	pode	ficar	limitada	no	tempo,	para	que	não	

sejam	necessárias	novas	atrocidades	para	que	autores	cinematográficos	rea-

lizem	documentários	extraordinários	como	este.	Um	filme	de	30	minutos	que	

conseguiu ser tão importante, não se deu simplesmente por causa do seu 

período histórico, mas por todos os aspectos da realização, que mesclou 

poesia,	engajamento,	horror	e	estética.”	(CONSIGLIO,	2014).
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Em	seu	livro	Cinema & educação	Duarte	(2009)	narra	uma	experiên-
cia	com	crianças	entre	7	e	13	anos	de	comunidades	em	que	 fez	um	 le-
vantamento	dos	filmes	que	essas	crianças	assistiam	com	que	frequência	
e	 nas	 companhias	 de	quem.	 Ela	 concluiu	 na	 experiência	 que	 a	maioria	
dos	filmes	assistidos	por	aquelas	crianças	era	de	um	mesmo	tipo,	filmes	
comerciais americanos, e que essas crianças não tinham elaborado um cri-
tério	próprio	de	classificação	dos	filmes	entre	melhores	e	piores.	A	autora	
observa que “o acesso à diversidade é uma fonte importante de aquisição 
de conhecimentos que tornam possível a elaboração de critérios pessoais 
de	avaliação	de	qualidade.”.	(DUARTE,	2009,	p.83).	Não	eram	esperados	
julgamentos de qualidade estética por saberem que estes demandam um 
conhecimento	específico	que	ainda	não	faziam	parte	do	repertório	daque-
las crianças, mas mesmo assim elas mesmas não conseguiam criar seus 
próprios critérios devido à homogeneidade das produções a que tinham 
acesso.	Assim,	“o	gosto	pela	arte	cinematográfica,	é	fruto	do	conhecimen-
to e da intimidade com essa arte e se constrói ao longo de muitos anos de 
fruição,	contato	e	envolvimento	com	filmes.”.	(DUARTE,	2009,	p.83).

Recorrendo ao trabalho de Fernando Hernandez (2011) que argu-
menta	que	aquilo	que	é	visto	atua	na	verdade	como	espelho	de	quem	vê,	
descentrando o olhar do objeto, porque o que vemos forma parte do que 
somos e ao mesmo tempo produz um discurso que regula não apenas o 
olhar, mas também quem olha, alcança-se uma dilatação na concepção 
do	“ensinar	a	ver”	presente	no	trabalho	de	Duarte	(2009).	Contribuindo	
com uma outra narrativa para que a escola possa ser um lugar no qual 
se aprenda com sentido, a cultura visual “(...) pode se articular como um 
cruzamento de relatos em rizoma (sem uma ordem pré-estabelecida) que 
permite indagar sobre as maneiras culturais de olhar e seus efeitos sobre 
cada	um	de	nós.”	(HERNANDEZ,	2011,	p.44).
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De acordo com Hernandez (2011), “a contribuição principal da pers-
pectiva da cultura visual é propor (argumentando seu sentido) uma mu-
dança	de	 foco	do	olhar	e	do	 lugar	de	quem	vê.”.	 (HERNANDEZ,	2011,	
p.35)	 A	 perspectiva	 tradicional	 coloca	 o	 foco	 nos	 objetos,	 considerado	
texto a ser decifrado, ou no sujeito que produz, a partir da concepção de 
autor-criador. O objeto e seu autor-criador lançariam o enigma ao espec-
tador que precisa decifrá-lo com a ajuda das disciplinas do olhar como a 
história da arte, a semiótica, a psicanálise. “Desta maneira, a escola ou 
o museu se articulam como lugares simbólicos que ensinam a disciplinar 
o olhar (para ver “bem” o que “deve” ser visto) e que outorgam, como 
moeda de câmbio e recompensa à submissão disciplinar, o gozo derivado 
de decifrar o “enigma” associado ao poder “ver” além da superfície do 
que	se	vê.”.	(HERNANDEZ,	2011,	p.35).	Esse	autor	propõe	então	que	se	
facilite	experiências	artísticas	às	crianças,	jovens	e	educadores	ao	invés	de	
apenas dedicar-se ao ensinamento de como ver, o que pode acabar se 
tornando uma atividade “colonizadora”.

A	partir	da	sua	experiência	à	 frente	de	um	projeto	pedagógico	de	
implementação do ensino de cinema nas escolas francesas, Alain Berga-
la desenvolveu o que ele chama de hipótese-cinema	 (BERGALA,	2008).	
Segundo a hipótese-cinema defendida por Bergala seria preciso priorizar 
“à abordagem do cinema como arte (criação do novo), e não àquela ca-
nônica, do cinema como vetor de sentido e de ideologia (reiteração do já 
dito	e	do	já	conhecido).”.	(BERGALA,	2008,	p.	34).	Além	disso,	defende	a	
necessidade de mudar a pedagogia de uma abordagem crítica de leitura, 
para uma abordagem do ato, da realização. O mais importante seria uma 
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pedagogia	que	desse	conta	não	de	interpretar	os	filmes,	de	fazer	uma	aná-
lise colocando o espectador4	como	alguém	que	decifra	o	filme,	mas	con-
seguir no âmbito do espectador trazer questões sobre a realização, como 
se deu a escolha de planos, de montagem, além da própria introdução ao 
fazer	cinematográfico.

“(...) talvez fosse preciso começar a pensar – mas não é fácil do ponto de 

vista	pedagógico	–	o	filme	não	como	objeto,	mas	como	marca	final	de	um	

processo	criativo	como	arte.	Pensar	o	filme	como	a	marca	de	um	gesto	de	

criação.	Não	como	um	objeto	de	 leitura,	descodificável,	mas,	cada	plano,	

como a pincelada do pintor pela qual se pode compreender um pouco seu 

processo de criação. Trata-se de duas perspectivas bastante diferentes.” 

(BERGALA,	2008,	p.	33-34)

Como	método	de	trabalho,	Bergala	(2008)	sugere	que	os	professores	
trabalhem com a pedagogia da articulação e combinação de fragmentos. 
Ele	defende	que	pode	ser	interessante	o	uso	de	trechos	de	filmes	previa-
mente escolhidos, que podem ser de épocas, contextos culturais, e esté-
ticas diferentes para falar de um determinado tema em comum entre eles. 

4 Sobre	a	definição	de	espectador:	“Esse	sujeito	não	é	de	definição	simples,	e	muitas	deter-
minações	diferentes,	até	contraditórias,	 intervêm	em	sua	relação	com	uma	imagem:	além	
da capacidade perceptiva, entram em jogo o saber, os afetos, as crenças, que, por sua vez, 
são muito modelados pela vinculação a uma região da história (a uma classe social, a uma 
época,	a	uma	cultura).	Entretanto,	apesar	de	enormes	diferenças,	que	são	manifestadas	na	
relação com uma imagem particular, existem constantes, consideravelmente trans-históricas 
e	até	interculturais,	da	relação	do	homem	com	a	imagem	em	geral”.	(AMOUNT,	1993,	p.	77)
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Segundo ele isso contribui para a construção de ligações entre os 
filmes,	e	também	torna	possível	a	exibição	de	algum	filme	que,	talvez,	exi-
bido inteiro, não fosse ideal para a idade-série dos alunos, mas a exibição 
do	trecho	já	corrobora	para	que	aquela	obra	configure	no	imaginário	dos	
alunos	mesmo	que	parcialmente.	Esse	método	também	instiga	os	alunos,	
que	diante	da	suspensão	da	exibição	do	filme,	ficam	curiosos	em	conhecer	
o	resto	do	filme.

“Um	plano	 bem	 escolhido	 pode	 ser	 suficiente	 para	 testemunhar	 simulta-

neamente a arte de um cineasta e um momento da história do cinema, na 

medida em que implica ao mesmo tempo um estado da linguagem, uma 

estética (necessariamente inscrita numa época), mas também um estilo, a 

marca	singular	de	seu	autor.	”	(BERGALA,	2008,	p.	125)

Bergala	 (2008)	 defende	 que	 se	 proporcione	 a	 experimentação	 da	
realização	 cinematográfica	 como	processo	artístico,	 sem	 tanta	 cobrança	
para a elaboração de um “produto” terminado. Segundo ele, a experi-
mentação deve explorar os conceitos de escolha, disposição e ataque, 
processos mentais simultâneos que ocorrem em todas as etapas de produ-
ção,	do	roteiro	à	montagem.	Dessa	forma,	filmar	um	plano,	por	exemplo,	
seria	uma	operação	de	escolher	o	que	será	filmado,	dispor	os	elementos	
para	tal	filmagem	e	“atacar”	executando	a	filmagem.

De uma forma resumida podemos dizer que a melhor forma de apren-
der	sobre	cinema	é	vendo	filmes,	mas	não	adianta	vermos	o	mesmo	tipo	
de	filme,	onde	as	estruturas	narrativas	sempre	se	dão	da	mesma	forma,	
nos	quais	as	referências	culturais	vêm	sempre	do	mesmo	lugar,	e	os	objeti-
vos principais da produção são de entretenimento e comercialização.
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O que deve-se despertar é a criação de uma cultura de cinema na es-
cola, além de, instaurar o trabalho com a pedagogia do cinema do ponto 
de	vista	da	criação,	análise	da	criação	e	experiências	de	criação.

Bergala	(2008)	defende	que	é	ainda	na	infância	e	começo	da	adoles-
cência	que	uma	pessoa	define	seu	modo	de	relação	com	o	cinema	a	partir	
dos	filmes	com	que	se	tem	contato	nessa	fase,	criando	seus	próprios	câno-
nes	a	partir	dos	filmes	que	produziram	marcas	mais	profundas.	Por	isso	um	
devido esforço deve ser feito para colocar em contato um maior número 
de	estudantes	com	filmes	que	“eles	terão	cada	vez	menos	chances	de	en-
contrar	em	espaços	fora	da	escola”	(BERGALA,	2008,	p.	63).

“Uma das principais funções da escola, hoje mais problemática do que nun-

ca,	consiste	em	tecer	alguns	fios	condutores	entre	as	obras	do	presente	e	do	

passado,	formando	laços,	alguns	esboços	de	filiação	sem	os	quais	o	face-a-

-face	com	a	obra	tem	todas	as	chances	de	ficar	asfixiado,	ainda	que	a	obra	

seja	de	qualidade.	”	(BERGALA,	2008,	p.68)

Para propiciar a criação dessa cultura de cinema na escola, Bergala 
recomendou a elaboração de uma DVDteca. Ainda durante seu trabalho 
como	conselheiro	do	Ministério	da	Educação	francês	nos	anos	2000,	ele	
elaborou uma seleção de obras para compor uma coleção de DVDs para 
serem distribuídos para as escolas francesas. Pela sua narração esse pro-
jeto não teve continuidade, somente foi feita uma primeira coleção para 
distribuição. O intuito dessa coleção era equipar as escolas, tanto quanto 
estas são equipadas com livros em suas bibliotecas, e promover um acervo 
de	filmes	acessíveis	para	os	corpos	docente	e	discente	(BERGALA,	2008).	
Em	relação	ao	Brasil,	a	lei	13.006/2014	pode	ser	uma	oportunidade	de	se	
estabelecer uma cultura de cinema no ambiente escolar.



236 edição PLURIS / 2021

O	papel	da	escola	como	um	lugar	de	encontro	com	filmes	que	fo-
gem ao sistema hegemônico de exibição deve ser ressaltado para de fato 
propiciar esse contato com os mais variados modos de produções cinema-
tográficas.	E	é	por	isso	que	uma	formação	mínima	dada	aos	professores	é	
de	extrema	importância.	Não	é	aconselhável	usar	somente	um	filme	para	
ilustrar uma parte de um conteúdo programático, tampouco adianta a ela-
boração	de	cineclubes	ou	atividades	a	fins	para	a	exibição	de	filmes	que	
os alunos já teriam acesso facilmente fora da escola.

O ensino e o debate sobre a história do cinema na sala de aula são 
fundamentais para o entendimento de que as narrativas a que estamos 
tão	acostumados	a	acompanhar	nos	filmes	clássico-narrativos	não	são	a	
única forma possível de utilização audiovisual, e que até essa linguagem 
elaborada ser construída e amplamente aceita e entendida pelo público 
houve um longo processo. Portanto por mais que ela nos pareça natural, 
ela	 foi	 estruturada	ao	 longo	do	 tempo.	Também	é	preciso	desmistificar	
o cinema como apenas entretenimento produzido por norte-americanos, 
existem	obras	cinematográficas	espalhadas	por	todo	o	globo,	e	existem	
filmes	com	interesses	mais	artísticos	que	comerciais.

 

A LEI 13.006/2014

Em	2014	foi	sancionada	a	lei	13.006	que	“acrescenta	§	8º	ao	art.	26	
da	Lei	nº	9.394,	de	20	de	dezembro	de	1996,	que	estabelece	as	diretrizes	
e	bases	da	educação	nacional,	para	obrigar	a	exibição	de	filmes	de	produ-
ção	nacional	nas	escolas	de	educação	básica.”.	(BRASIL.	Lei	nº	13.006,	de	
26 de junho de 2014).
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É uma lei não regulamentada, o que torna a sua aplicação difícil e um 
pouco imprevisível, sabemos também que ela foi proposta por um parla-
mentar, e não por um grupo de especialistas em educação ou cinema.

“Embora	esse	fato	não	invalide	sua	necessidade	e	importância,	ele	não	pode	

ser esquecido. Uma vez mais os professores recebem uma determinação le-

gal,	com	desdobramentos	na	escola,	na	docência,	nos	currículos.	Mais	um	pa-

cote cai sobre a escola. Resta-nos, contudo, entrar na disputa, continuar nessa 

história, para que a Lei se realize a favor dos projetos e propostas de uma 

educação emancipatória no melhor sentido do que aprendemos com Freire. 

De outra parte, devemos perguntar por que a Lei só atinge as escolas ou por 

que não se alargou para outros espaços e instituições públicas: das praças às 

rodoviárias, das salas de cinema aos aeroportos, aos hospitais, às repartições 

públicas,	por	exemplo”.	(AZEVEDO,	GRAMMONT,	TEIXEIRA,	p.	84)

Os produtos audiovisuais guardam características peculiares em rela-
ção a outros, “sua não-fungibilidade (o fato de não se gastar) torna o seu 
consumo	não-rival	(no	tempo	e	no	espaço)	”	(GALVÃO,	p.	54),	essas	ca-
racterísticas são responsáveis por possibilitar o consumo de produtos au-
diovisuais por muitas pessoas ao mesmo tempo e em um mesmo espaço 
físico, operação de exibição que pode ser repetida diversas vezes sem a 
implicação de grandes custos para o exibidor, “uma vez produzido o con-
teúdo, o custo de sua replicação é desprezível, dado o baixo valor unitário 
do	suporte	com	relação	ao	conteúdo”.	(BARRADAS;	PRADO,	2014,	p.	8).	
Ou	seja,	das	três	etapas	–	produção,	distribuição	e	exibição	–	a	produção	é	
a	que	tem	um	maior	investimento	financeiro	e	é	também	a	mais	arriscada.
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É indispensável entender um pouco as razões da hegemonia de um 
certo tipo de cinema, e da importância da criação de espaços preocu-
pados	 com	a	 ampliação	do	 repertório	 cinematográfico	disponível	 a	 um	
grande	público.	A	grande	presença	de	filmes	norte-americanos	no	nosso	
circuito comercial de exibição pode ser explicada, entre outras coisas, pelo 
fato de que

“Os	Estados	Unidos	operam	com	retornos	crescentes	em	escala	–	retornos	

crescentes de escala surgem quando a quantidade de insumos é dobrada, 

por exemplo, e a produção cresce mais que o dobro – e agem numa espé-

cie	de	concorrência	monopolística,	diluindo	seus	custos	fixos	no	mercado	

nacional e repassando o produto ao mercado externo com custos marginais 

muito	pequenos,	sufocando	o	surgimento	de	indústrias	cinematográficas	em	

outros	países	”.	(JUNIOR,	2008,	p.	20)

Essas	 são	 algumas	 das	 justificativas	 econômicas	 utilizadas	 para	
a atuação estatal no setor audiovisual, e é relevante ressaltar que a Lei 
13.006/2014	foi	criada	aparentemente	com	uma	preocupação	muito	maior	
com a formação de plateias para o cinema nacional5 do que com a preocu-
pação de introduzir o cinema na escola como prática pedagógica.

Mas	podemos	encarar	a	existência	dessa	lei	como	uma	forma	de	ini-
ciar	a	tal	cultura	de	cinema	na	escola	defendida	por	Bergala	(2008),	lá	na	
França, ele sugeriu a criação de uma DVDteca de sala ou de escola que 
seria uma forma de fazer o cinema se “integrar” ao ambiente escolar, e 
que	dela	fizessem	uso	alunos	e	professores	com	liberdade	e	em	momentos	
variados e não apenas daquele reservado ao cinema.

5	 “Durante	o	trâmite	da	Lei,	o	senador	a	justificou	conferindo	um	lugar	especial	à	necessidade	
de	apoiar	a	indústria	cinematográfica	nacional.	O	parlamentar	explica	que	“a	única	forma	de	
dar	liberdade	à	indústria	cinematográfica	é	criar	uma	massa	de	cinéfilos	que	invadam	nossos	
cinemas,	dando	uma	economia	de	escala”.	(FRESQUET,	MIGLORIN,	p.	5)
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“Graças a essa frequentação regular, gradual, ao longo da escolarização, de 

uma centena de obras livres das modas e dos entusiasmos passageiros e 

coletivos, começará a se constituir, no seio da escola, por uma lenta impreg-

nação e por abordagens sucessivas, sob ângulos de ataque variados e no 

contexto de cursos diversos, as primícias de um gosto pelo cinema que não 

tem evidentemente nada a ver com o que se chama ainda hoje os “gostos” 

do	público,	ditados	pela	oferta	comercial.”	(BERGALA,	2008,	p.	95)

Aqui,	no	Brasil,	poderíamos	aproveitar	a	já	existência	da	lei	para	pro-
mover	esse	encontro	“regular”	e	“gradual”	com	filmes	diferentes	dos	dis-
poníveis nos circuitos comerciais. A lei torna obrigatória a exibição de duas 
horas mensais de obras audiovisuais brasileiras, o fato de a lei obrigar a 
exibição somente de conteúdo brasileiro limita a ideia de proporcionar o 
máximo de contato com a diversidade de produções audiovisuais realiza-
das	pelo	mundo	além	de	Hollywood,	mas	pode	sim	ser	uma	ótima	forma	
de iniciar esse contato com o diverso.

“A	existência	de	uma	legislação	que	não	somente	apoie,	mas	que	garanta	a	

experiência	com	o	cinema	nas	escolas	brasileiras	pode	significar	a	ampliação	

da circulação de múltiplas vozes, múltiplos saberes e modos de ser e de 

compreender o mundo no cotidiano da escola, podendo ainda contribuir 

para a reinvenção de um currículo que contemple outras performances cul-

turais: saberes e práticas silenciados por uma lógica colonial que insistem em 

frequentar muitas escolas e seus currículos.

Perguntas	 tais	 como	 “Quem	 são	 os	 representados	 nessa	 obra	 estética?”,	

“Quem	narra?”,	“Como	emerge	no	material	proposto	a	multiplicidade	de	

vozes,	de	sonhos,	saberes,	que	consistem	afinal	em	possibilidades	de	eman-

cipação	dos	 sujeitos?”,	 “Essa	é	uma	obra	que	contribui	para	uma	educa-

ção	para/com	as	diferenças	(culturais,	sociais,	raciais,	de	gênero,	geracionais	

etc.)?”,	em	nosso	ponto	de	vista,	são	fundamentais	tanto	para	a	formação	de	

público,	mas	principalmente	para	processos	de	ressignificação	e	de	desloca-

mento	de	sentidos.	”	(SOARES;	PASSOS;	ALVES;	PEREIRA,	p.	69)
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Apenas não se pode desconsiderar o fato de que dentro do nosso 
modelo de produção audiovisual, também temos as nossas produções co-
merciais, que para além de qualquer julgamento sobre seus valores, não 
devem ser as obras escolhidas para uso na escola por serem de muito mais 
fácil acesso ao grande público.

“Mas	a	diversidade	precisa	balizar	também	o	próprio	acervo	cinematográfico,	

pois muitas são as formas e as condições de se produzir e de se fazer circular 

cinema	no	Brasil.	Tal	exigência	se	deve	ao	fato	de	que	também	a	história	do	

cinema brasileiro é marcada por um poder hegemônico de produção e dis-

tribuição de grandes empresas que competem em condições desiguais com 

a	diversidade	de	filmes	que	o	país	produz.	Pensar	o	cinema	na	escola	como	

experiência	estética	implica	construir	uma	ética	em	que	o	cinema	possa	ser	

um exercício de liberdade e não uma fonte alimentadora de um hegemônico 

mercado	cinematográfico	brasileiro	que	veja	na	 infância	a	 formação	de	um	

mercado	consumidor.	”	(SOARES;	PASSOS;	ALVES;	PEREIRA,	p.	70)

Como implementar e cumprir com efetividade a lei nas escolas é o 
desafio	a	ser	enfrentado.	Sabe-se	que	para	proporcionar	um	encontro	com	
o cinema minimamente proveitoso as escolas precisarão de equipamentos 
de	projeção	e	de	som,	além	de	um	lugar	específico	para	essa	atividade,	uma	
sala confortável e com a iluminação adequada. A falta de regulamentação 
faz com que dependa de cada escola traçar sua estratégia para alcançar esse 
investimento	em	infraestrutura.	Além	disso,	como	será	a	escolha	dos	filmes?	
Seria importante a elaboração de um catálogo com informações sobre os 
filmes	e	da	criação	de	uma	logística	que	possibilite	que	os	filmes	cheguem	
nas escolas, respeitando inclusive a lei de direitos autorais.
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As	exibições	de	filmes	na	escola	devem	estar	comprometidas	em	pro-
porcionar	o	debate,	o	aprender	a	ver	filmes,	gerando	um	conhecimento	espe-
cífico	que	normalmente	é	desenvolvido	no	que	conhecemos	como	movimen-
tos	de	cineclube	e	cinefilia	em	que	os	participantes	“preservam	e	propagam	
conhecimentos sobre o cinema numa rede de parcerias que possibilita troca 
de	saberes	e	produção/reprodução	de	valores	e	crenças	compartilhados	na	
comunidade	interpretativa	da	qual	participam”	(DUARTE,	p.67).	É	importante	
pensar	no	debate	como	parte	integrante	desse	momento	do	assistir	ao	filme,	
como ressalta Adriana Hoffmann Fernandes em sua pesquisa, inicialmente os 
alunosentendem que a fala deve ser dada aos “especialistas”, sejam os pró-
prios professores ou pessoas convidadas, mas “com o tempo, tendo sempre 
esse espaço aberto e eles sendo chamados e respeitados nessa fala, o espaço 
do	debate	começa	verdadeiramente	a	acontecer.”	(FERNANDES,	p.	101)

Além disso, precisamos ressaltar que a inclusão do cinema na escola 
não deve ser somente da exibição, mas também da prática.

“Podemos	pensar	que	esse	avanço	é	muito	pequeno	diante	da	potência	do	

cinema na educação, principalmente num momento histórico em que a de-

mocratização das tecnologias digitais torna a produção de audiovisuais uma 

realidade vivida no cotidiano de uma parcela cada vez maior da sociedade. 

Uma primeira pergunta se impõe: Se há um reconhecimento da importância 

do cinema na educação, o seu lugar seria apenas na formação de um público 

espectador quando qualquer um de nós pode ser um produtor de audiovi-

sual?”	(PINHEIRO,	p.	77)
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CONCLUSÕES

“A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer 

um	pode	aprender”.	(HOOKS,	2013,	p.25)

 

Conforme	Bell	Hooks	(2013)	ressalta	em	seu	trabalho,	abraçar	a	diver-
sidade cultural não é necessariamente um movimento conciliatório, mas 
aceitar	e	saber	lidar	com	o	conflito	é	imprescindível	para	que	de	fato	possa	
se construir uma educação comprometida com a busca do conhecimento. 
Tornar	o	aprendizado	uma	experiência	de	inclusão	através	de	um	ponto	de	
vista	multicultural	é	um	desafio,	“fazer	da	sala	de	aula	um	contexto	demo-
crático onde todos sintam a responsabilidade de contribuir é um objetivo 
central	da	pedagogia	transformadora.”.	(HOOKS,	2013,	p.56)

O ensino de cinema na educação básica pode favorecer os profes-
sores ao ter que abordar um tema não apenas por uma única perspectiva, 
mas de modos múltiplos, respaldando uma educação capaz de promover 
o pensamento sobre a diferença e as desigualdades sociais.

As	reflexões	aqui	apresentadas	surgiram	da	observação	da	dificuldade	
e	 resistência	 relatadas	por	professores	de	artes	 visuais	 em	 trabalhar	 com	
cinema	em	suas	aulas.	Apesar	da	existência	de	pesquisas	sobre	o	tema	há	
ainda	pouco	material	disponível	e	pouca	 formação	específica	aos	profes-
sores	o	que	justifica	tanto	a	resistência	e	dificuldade	em	se	ensinar	cinema.

O que existe de pesquisa e prática no Brasil sobre ensino de cinema 
é de modo geral convergente com o que foi pensado e desenvolvido por 
Alain	Bergala	(2008).	Como	por	exemplo,	Adriana	Fresquet	(2013)	que	em	



243 edição PLURIS / 2021

seu	trabalho	no	Laboratório	de	Educação,	Cinema	e	Audiovisual6 da Facul-
dade	de	Educação	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro,	desenvolve	
práticas e pesquisas sobre cinema e educação baseadas nos pensamentos 
do	autor,	que	até	fez	uma	consultoria	ao	projeto	CINEAD7 (Cinema para 
Aprender e Desaprender).

Outra	 experiência	 de	 trabalho	 voltado	para	 a	prática	 é	 o	 trabalho	
desenvolvido	pelo	projeto	Inventar	com	a	diferença,	na	Universidade	Fe-
deral Fluminense, com o recente produto de pesquisas o Cadernos do 
Inventar: cinema, educação e direitos humanos8 que é um ótimo exemplo 
de	atividades	elaboradas	com	o	foco	de	desenvolver	uma	reflexão	para	a	
alteridade a partir dos dispositivos audiovisuais.

Deve-se levar em consideração a relevância da articulação dos cam-
pos de conhecimento em artes visuais, cinema, comunicação e educação, 
e buscar cada vez mais aproximações entre as teorias de ensino de arte e 
as investigações em cinema e audiovisual, almejando produzir e a ampliar 
as pesquisas realizadas nas inter-relações do cinema e educação.

6	 LECAV-UFRJ.	Disponível	em:	<http://www.educacao.ufrj.br/ppge/ppge-infra.html>.	Acesso	
em: 02 jul. 2017.

7	 Disponível	em:	<http://www.cinead.org/>.	Acesso	em:	02	jul.	2017.
8	 Disponível	 em:	 <https://www.academia.edu/30703627/Cadernos_do_Inventar_com_Dife-

ren%C3%A7a>.	Acesso	em:	08	fev.	2017.
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