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Pretendi deixar dito também de como a visão - de como o modo de 

ver, o ponto de vista - altera a realidade, construindo-a. Uma casa não 

é construída apenas com pedras, cimento, etc. O modo de olhar de um 

homem também a constrói. O modo de olhar dá o aspecto à realidade. 

Clarisse Lispector 

 

 

Resumo 

A produção de filmes em escolas é um recurso pedagógico poderoso, porém ainda 

pouco utilizado. Apesar dos filmes geralmente estarem associados ao lazer, eles podem 

ser utilizados como atividade de ensino-aprendizagem com vasto potencial educacional. 

Compete a nós, professores, darmos sentido pedagógico a esse uso e o vídeo entra como 

uma nova linguagem e uma forma de compreender o mundo em que vivemos. Alguns 

pesquisadores ressaltam os benefícios pedagógicos da produção de audiovisuais, 

inclusive uma melhor disciplina. Por meio da produção de vídeos, os estudantes 

desenvolvem o pensamento crítico, acionam diferentes capacidades e aprendem a 

trabalhar em grupo.Com o objetivo de proporcionar aos alunos a aprendizagem de novos 

conhecimentos e promover sua alfabetização audiovisual, o Núcleo de Cinema da E. B. 

M. Maria Tomázia Coelho iniciou suas atividades em 2013. Como primeiro trabalho, 

produzimos o filme: Vai ter peixe amanhã? (Disponível em 

http://nucleodecinemamtc.blogspot.com.br). Em 2015, trabalhamos com o tema: Os 

jovens e o consumo, atendendo alunos de 6º à 9º ano e realizando um trabalho 

interdisciplinar com as disciplinas de geografia e português, com carga horária de seis 

aulas semanais no contra-turno. Os alunos foram divididos em seis grupos, dois deles 

coordenados pela profa. Cláudia da Natividade Vieira. O trabalho envolveu a Sala 

Informatizada, coordenada pela profa. Andressa Silva e uma parceria com o NTM, onde 

os filmes foram editados, com a coordenação das profas. Carolina Güntzer e Suleica 

Kretzer. Como desfecho do trabalho, organizamos o I Festival de Cinema Escolar, que 

exibiu filmes do Núcleo de Cinema, como também será de outras escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis. 
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Introdução 

Os filmes são geralmente associados ao lazer, no entanto, eles podem ser 

utilizados como atividade de ensino-aprendizagem e produção de conteúdos 

educacionais. A maioria de nossos alunos sabe operar um celular, uma câmera fotográfica 

digital ou um computador, cabe a nós, professores, darmos sentido pedagógico a esse uso. 

As narrativas fílmicas são uma maneira de entender e representar o mundo em que 

vivemos, mas, embora sua produção seja um recurso pedagógico poderoso, elas ainda são 

muito pouco utilizadas em situações de ensino-aprendizagem.  

Partindo desse pressuposto é que o Núcleo de Cinema da E. B. M. Maria Tomázia 

Coelho iniciou suas atividades em 2013, com o objetivo de proporcionar aos alunos a 

aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades por meio da alfabetização 

audiovisual. Propondo uma maior articulação entre as disciplinas escolares e a efetivação 

de novos vínculos dos estudantes com a escola, buscamos desde o início o 

estabelecimento de parcerias para o melhor desenvolvimento do trabalho. Além do grande 

envolvimento dos alunos, contamos com o apoio e participação de docentes, equipe 

pedagógica, biblioteca, sala informatizada, direção e outros profissionais da Escola. 

Também fazem parte desse grupo de parceiros, o Núcleo de Tecnologias Educacionais – 

NTM, a Secretaria de Educação e a comunidade escolar em geral. Isso possibilitou que, 

em apenas três anos de atividade, o Núcleo tenha conseguido realizar a produção de seis 

filmes de curta-metragem (disponíveis em: nucleodecinemamtc.blogspot.com.br), 

adquirido experiência e certa convicção da validade do trabalho feito até aqui. 

O presente texto tem por objetivo relatar a pequena, mas enriquecedora, 

experiência do Núcleo de Cinema MTC acumulada nesta fase inicial e apresentar algumas 

considerações teórico-metodológicas que nos servem de base.  

 

O audiovisual como instrumento pedagógico de educação do olhar. 

A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão e, se a realidade é apenas 

uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada. Assim, a percepção não é ainda 

conhecimento, que depende de sua interpretação e esta será tanto mais válida quanto mais 

limitarmos o risco de tomar por verdadeiro o que é só aparência. Além disso, nossa visão 

depende da localização em que nos encontramos, se no chão, em um andar baixo ou no 

alto de um edifício, num mirante estratégico, num avião, etc. A paisagem revela aspectos 
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diferentes segundo a localização onde estamos. Acrescente-se a isso, o fato da nossa 

educação, formal ou informal, ser feita de forma seletiva e pessoas diferentes 

apresentarem diversas versões do mesmo fato. Por exemplo, coisas que um arquiteto, um 

artista vêem, outros não podem ver ou o fazem de maneira distinta. Isso é válido, também, 

para profissionais com diferente formação e para o homem comum (SANTOS, 1988). 

Sujeitos têm experiências diferentes para os mesmos lugares e situações, isto quer 

dizer que, embora existam opiniões convergentes, há tantas visões sobre a sociedade e 

seus problemas quanto são os sujeitos envolvidos, mesmo que, por muitas vezes, 

pertençam a grupos sociais semelhantes. Para Winchester (2005), as experiências 

individuais não podem ser necessariamente generalizadas, contudo fazem parte de uma 

realidade. As pessoas podem nos dizer muito sobre suas experiências, mas também 

podem revelar as estruturas sociais subjacentes. 

A percepção supõe uma apreensão do próprio espaço, orientada pelos índices de 

seus usos, demarcados pela atenção do usuário quando os observa e quando sobre ele se 

expressa pela comparação entre imagens e comentários passados e presentes. Perceber, 

analisar, associar, comparar e interpretar é a tarefa do aluno. Percepção, leitura e 

interpretação se associam como etapas de investigação, e como mediação necessária entre 

o espaço cotidiano e a capacidade de inferir e aprender com o ambiente que nos envolve 

(FERRARA, 1988). 

Na educação, a produção de audiovisuais contribui para disciplinar o olhar, 

desenvolver a percepção visual e proporcionar a retomada de um processo crítico de ver, 

pois 

a teoria é apenas isso: um ver concentrado e repetido, um ver que sabe 

ver, que inventa meios para ver cada vez melhor. E é nessa educação do 

olhar, a partir dela, que se institui toda a filosofia e as ciências do 

Ocidente, e até mesmo o saber voltado para o prático (BORNHEIM, 

1988:89). 

 

A percepção por meio de imagens, fragmentos da realidade, leva à surpresa 

que rompe o hábito do uso, a comparação entre fragmentos espaciais, 

entre a atual e a pregressa experiência [...], ao flagrante de pontos de 

contacto e diferenças de espaços e experiências e à ênfase, ao realce de 

traços, dimensões, cores, texturas, fluxos, valorizados na composição 

de um uso (FERRARA, 1988:77). 

 

Já na década de 1990, os Parâmetros Curriculares Nacionais faziam referência à 

produção de audiovisuais como um recurso valorizado na educação, “na medida em que 
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permite o registro de cenas, ambientes e acontecimentos da vida cotidiana, escolar, ou 

fenômenos ambientais, para posteriormente comparar, analisar e refletir” (PCN, 1998). A 

câmera estabelece um estranhamento entre o espaço e seu uso habitual, permitindo, então, 

explicitar, não só a paisagem do espaço, escolar ou não, como também a seleção dos seus 

ângulos, planos e enquadramentos claramente relacionados com o cotidiano. 

A utilização e aplicação do recurso informatizado como ferramenta e instrumento 

de mediação “desenvolve processos metacognitivos, na medida em que o instrumento 

permite pensar sobre os conteúdos representados e as suas formas de representação, 

levando o aluno a ‘pensar sobre o pensar’” (PCN, 1998). O uso da sala informatizada 

favorece a interação, cooperação, criação, sistematização e a divulgação e a exibição dos 

filmes também eleva a auto-estima dos alunos, ao verem seus trabalhos apresentados ao 

coletivo. 

Por meio da produção de audiovisuais, os alunos podem desenvolver o 

pensamento crítico, integrando diferentes conhecimentos e aprendendo a trabalhar em 

grupo. Além disso, desenvolvem o sentido estético e se expressam por meio de uma 

linguagem que incorpora sons e imagens. Todavia, a produção de um audiovisual vai 

além de uma ideia e necessita de muito trabalho. Assim, os alunos precisam planejar e 

executar as etapas necessárias para a realização do filme, que vão desde a ideia inicial até 

sua exibição, passando pela elaboração do argumento, roteiro, iluminação, captação de 

imagens e sons, decupagem e edição. 

 

 

Professora Cláudia e alunas conversando sobre o roteiro. 
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Um filme é formado por um conjunto de linguagens (visual, oral, musical e 

escrita) que estão em constante interação. A música e os efeitos sonoros podem criar 

expectativas, reações e informações. Os filmes também utilizam a linguagem escrita nas 

legendas e traduções que aparecem na tela, como também em todas as etapas de sua 

produção, principalmente quanto à elaboração de argumentos, roteiros, narrativas e 

perguntas para entrevistas. 

A captação de imagens estabelece um estranhamento entre o espaço ambiental e 

seu uso habitual, permitindo, então, explicitar, não só a imagem produzida, mas a seleção 

dos seus ângulos.  

 

 

Alunas gravando cena. 

 

Segundo Moran (1995), os alunos se interessam e gostam de fazer vídeos por sua 

dimensão atual e lúdica, cabendo à escola incentivá-los e orientá-los neste processo. 

Filmar é uma experiência muito envolvente, tanto para as crianças como para os adultos 

e os alunos podem ser incentivados a produzir dentro de uma determinada disciplina ou 

tema, num trabalho interdisciplinar. Outra possibilidade é a produção de programas 
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informativos, que podem ser exibidos dentro da escola em horários de maior movimento 

como nos intervalos ou durante a entrada e saída dos estudantes. 

Desenvolvimento e aplicação 

Para a realização deste projeto foi necessário, em primeiro lugar, despertar o 

interesse dos alunos e mostrar-lhes as possibilidades de construírem algo que poderia ser 

visto dentro e fora da escola. Além disso, optou-se por utilizar-se recursos simples e que 

fossem acessíveis aos alunos, como câmeras digitais, celulares e computadores comuns. 

O Núcleo de Cinema MTC também atende á proposta de educação integral e em tempo 

integral, ou seja, além da ampliação e diversificação de sua formação, os alunos 

frequentam as disciplinas curriculares em um período e as atividades do Núcleo no contra 

turno, realizando um trabalho interdisciplinar envolvendo diferentes áreas do 

conhecimento. Destacamos que os profissionais envolvidos demonstraram interesse e 

afinidade com a proposta do projeto, critério essencial para o bom andamento das 

atividades. 

Em 2014, Vai ter peixe amanhã?, primeiro curta-metragem produzido pelo 

Núcleo de Cinema MTC, foi lançado e muito bem recebido pela comunidade escolar. O 

filme sobre sustentabilidade pesqueira se concentrou na pesca da Tainha, que possui 

grande importância econômica, social e cultural não apenas para a comunidade local onde 

a escola está situada, como para toda a região litorânea do estado catarinense, envolvendo 

milhares de pessoas e movimentando a economia da região. 

Em 2015 o tema escolhido por toda a Escola foi “os jovens e o consumo”, no qual 

o atendimento foi ampliado para os alunos de 6º à 9º ano. Os alunos produziram cinco 

filmes de curta-metragem para conhecer e compreender um pouco mais a importância e 

as consequências do consumo em nossa sociedade. 

Para 2016, nossa perspectiva é de permanente construção e consolidação do 

Núcleo de Cinema da E. B. M. Maria Tomázia Coelho. Como desdobramento do tema 

Os Jovens e o Consumo, pretendemos abordar o uso dos recursos e materiais escolares, 

assim como sua conservação. Com isso, o Núcleo de Cinema MTC pretende estabelecer 

um canal de comunicação com os alunos participantes, a comunidade escolar e demais 

interessados sobre dois problemas encontrados em nossa sociedade e, por consequência 

em nossas escolas: desperdício e vandalismo, planejando ampliar o atendimento para 

incluir também alunos dos anos iniciais. 
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Alunos editando os filmes no NTM. 

 Finalmente, o Núcleo de Cinema MTC mantém, para divulgação de seu trabalho, 

um blog no qual os filmes produzidos pelos alunos são postados, assim como matérias 

veiculadas na mídia. Além disso, são organizadas mostras anuais das produções na 

própria Escola e, no início de 2016 o Núcleo de Cinema MTC organizou, em conjunto 

com NTM e SME, a 1ª Mostra de Cinema Escolar durante o Congresso de Educação 

Básica de Florianópolis – COEB, em que mais de 40 produções foram exibidas, parceria 

que pretendemos manter e ampliar. 
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