
  

 

 
51  

 

As Mídias a Serviço da Educação, um Desafio para Gestores com 

Visão no Futuro 
                                                       

  Zoraya de Mattos BASCHI17 

Universidade Federal de Pelotas/UFPel 

 

RESUMO: Este artigo versa sobre uma experiência vivenciada com alunos do terceiro e 

quarto anos do ensino fundamental, de uma escola da rede pública da periferia da cidade 

de Pelotas no ano de 2014. A ideia partiu da necessidade de inclui-se as tecnologias no 

processo pedagógico e concretizou-se com um convite da Secretaria Municipal de 

Educação (SMED) em parceria com a Universidade Federal de pelotas, para a 

participação da Escola no Festival de Vídeo Estudantil de Pelotas, onde os alunos das 

escolas da rede pública, poderiam mostrar trabalhos de audiovisuais na categoria de curta 

metragem feitos por eles mesmos. O objetivo principal foi de comprovar como as mídias 

e tecnologias contribuem para o ensino aprendizagem, a motivação, o interesse em 

permanecer na escola e a autoestima dos alunos. O trabalho foi realizado em etapas, sendo 

escolha do tema, construção de roteiro e seleção de imagens, finalizando com a edição do 

curta. A produção áudio visual contribui na formação, comportamento e crescimento dos 

alunos no cotidiano escolar. As novas tecnologias de informação e comunicação 

permeiam os espaços de relações na sociedade, bem como na escola, já que esta, encontra-

se inserida neste espaço na qualidade de instituição social de convivência e aprendizado, 

sendo assim a escola como um todo engajou-se no projeto e o resultado foi além do 

esperado. 

Palavras-chave: Mídias. Ensino aprendizagem. Audiovisual. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende mostrar a necessidade dos educadores fazerem o uso 

adequado das ferramentas tecnológicas não só em sala de aula, bem como no espaço geral 

da escola. A produção de vídeo é uma realidade da sociedade atual, porém, ainda está 

longe do dia a dia das escolas. As mudanças ocorrem lentamente e com uma certa 

resistência por parte de todos os envolvidos no processo, porém estas 18mudanças são um 

fato e uma necessidade nos projetos pedagógicos, principalmente para que o aluno tenha 

prazer em aprender, se sinta motivado a permanecer mais tempo no espaço escolar 

melhorando assim sua autoestima.  Sendo assim fez-se necessário um trabalho 
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pedagógico que desse conta do emprego criativo das tecnologias e mídias sociais para 

que o aluno pudesse vir a construir sua identidade e perceber-se como sujeito de seu fazer. 

 Produzir vídeos contribui de forma positiva para que a criança desempenhe papéis 

que falem do seu dia-a-dia, estimulando a criatividade, podendo transformar-se em uma 

história fictícia, juntando assim o cotidiano, vida e arte. 

   De acordo com os PCNs, os processos de ensino devem estar voltados para as 

relações dos alunos com sua comunidade local e, enquanto aprendem os conhecimentos 

e valores da Base Nacional Comum e da Parte Diversificada, estão também construindo 

suas identidades como cidadãos.  

  O cinema é isto: um recorte de uma realidade idealizada, mediada pela 

tecnologia. 

O trabalho caracterizou-se como estudo de caso de um projeto da EMEF Joaquim 

Nabuco, no ano de 2014, cujo tema escolhido foi a realidade vivida não só nas escolas da 

cidade de Pelotas, mas na maioria das instituições brasileiras. O desinteresse pelo 

educandário gera a evasão, a indisciplina dentro e fora da sala de aula contamina todo 

ambiente escolar, a baixa autoestima de nossas crianças compromete todo trabalho 

pedagógico. Sendo assim equipe diretiva, professores e alunos, engajaram-se num projeto 

inovador com uma proposta pedagógica interdisciplinar visando uma melhora no 

processo ensino aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A introdução das novas tecnologias no processo ensino aprendizagem, tem sido 

um desafio para gestores que buscam inserir seus alunos nestes novos modelos de 

educação. Sabe-se  que hoje tudo está disponibilizado na internet e redes sociais, o 

mundo real se mescla com o virtual. A escola precisa acompanhar essa avalanche de 

conhecimento e informações que envolve a todos, a chamada revolução tecnológica, e 

através disso buscar métodos para melhorar o rendimento escolar, a motivação e a 

elevação da autoestima. Sendo assim, gestores, professores e alunos da EMEF Joaquim 

Nabuco, aceitaram o desafio para produzir um curta metragem afim de participar do 

Festival de Vídeo Estudantil da cidade de Pelotas. Segundo a visão de Lev Vygotsky, o 

professor é a figura essencial do saber, é o grande orquestrador de todo o processo por 

representar um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente 

escolar. Na teoria sócio cultural desenvolvida por Vygotsky, a aprendizagem é uma 
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atividade conjunta, em que relações colaborativas e interativas, com a mediação dos 

alunos entre si, funcionários da escola, a família, amigos e vizinhos, podem e devem ter 

espaço neste processo. (SIÉCOLA 2016) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) orientam os educadores a utilizarem, 

durante as aulas, de forma interdisciplinar, abordagens relacionadas ao cotidiano. Entre 

os PCNs destacam-se os temas transversais, que são assuntos de naturezas diferentes das 

áreas convencionais, não abordados de forma isolada. Baseado nisso acreditou-se que a 

produção de vídeo por alunos poderia contribuir na aquisição de informação. 

Toda criança traz consigo uma bagagem de conhecimento, vivências e experiências 

que não podem ser ignoradas pelo professor. A respeito disso Pillar nos diz que: 

Quando a criança se expressa, ela está representando seu nível de 

desenvolvimento intelectual, emocional e perceptivo que, por seu tema, é 

universal, mas, por sua forma particular. Isto se deve ao fato de que a criança 

organiza suas representações, inserida num dado contexto cultural que informa 

suas experiências individuais. (PILLAR. 1984:4) 

    

O cinema é uma produção de arte, de criação e através disso a criança passa a 

expressar o que sente e pensa de uma forma lúdica. A respeito disso Vigotsky 

comentando sobre Piaget diz que: 

(...) a forma mais espontânea do pensamento é o brinquedo ou a imaginação 

mágica, que faz com que o desejável pareça possível de ser obtido. Até os 7 ou 

8 anos o brinquedo predomina de forma tão absoluta no pensamento infantil, 

que se torna muito difícil separar a invenção deliberada da fantasia que a 

criança acredita ser verdadeira (VIGOTSKY.1989:12). 

 

O trabalho em grupo é importante para a interação social e a construção de 

aprendizagens significativas com práticas pedagógicas diversificadas, resultando no 

desenvolvimento da autonomia, envolvimento e cooperação dos alunos descobrindo 

assim uma experiência de aprendizagem coletiva onde não só o aluno aprende, mas 

também o professor, em suma é uma troca onde todos saem ganhando. Paulo Freire 

enfatiza esta questão quando coloca que: 

Ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é 

memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor, 

a aprendizagem não se dá por transferência de conteúdo, mas por interação, 

que é o caminho da construção. (Freire,1994, p. 134). 

 

Este novo desafio, necessitou de uma preparação e informação por parte daqueles que 

decidiram engajar-se no projeto, para isso, contou-se com a parceria dos grupos de 

extensão da Universidade Federal de pelotas, em forma de oficinas e palestras. 
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As Oficinas de Capacitação 

A UFPel através de seus cursos de extensão, ofereceu oficinas para professores e 

alunos, afim de capacitá-los para realização do projeto.Com o intuito de despertar o 

interesse e capacitá-los, convidamos alguns alunos do quarto e quinto anos para 

receberem noções e orientações a respeito da produção de roteiro, seleção e edição de 

imagens, direção e efetivação do trabalho. Estes encontros possibilitaram aos alunos 

conhecer o universo cinematográfico, dentro de uma universidade, lugar que para eles era 

desconhecido até o momento. No período das oficinas, principalmente as teóricas, os 

alunos não demonstraram um grande entusiasmo, talvez por assemelhar-se com a escola 

tradicional e suas expectativas eram de algo diferenciado. Segundo Klausmeier (1977, 

pp. 263-264) apud Piletti (1987, pp.66-67), a desmotivação, o desinteresse se dão na 

maioria das vezes, por problemas de autoconceito, baixa autoestima, fatores que 

influenciam na aprendizagem. É de responsabilidade de todos zelarem pela boa educação 

das crianças. Vale salientar que a questão da autoestima contribui significativamente 

também para o alto índice da evasão escolar. Conectados aos meios de comunicação, dos 

analógicos aos digitais, crianças e jovens da atualidade aprendem, articulam e interagem 

com as informações, conhecimentos e valores de forma diversa das gerações anteriores. 

A impressão que se tem é que a sociedade da comunicação e da era globalizada propicia, 

cada vez mais, o desenvolvimento de novos processos de aprender. Sendo assim, aos 

poucos o interesse foi crescendo e o aprendizado se concretizando. 

 

 

 

Figura 1 Palestra sobre Roteiro Fonte: foto do pesquisador 
Figura 2 Palestra sobre direção. Fonte: foto do pesquisador 
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Argumento e Roteiro 

Nesta etapa, fez-se necessário que as ideias e inspiração chegassem até o papel de 

forma concreta, para isso organizou-se um roteiro coerente com início meio e fim. O tema 

escolhido teria várias abordagens possíveis e várias formas de ser tratado e discutido, 

teríamos que ter a ideia clara de que uma das finalidades seria passar uma mensagem para 

alunos e a comunidade em geral. 

A modalidade escolhida foi a ficção, que mostra de forma narrada um audiovisual 

com uma história baseada em fatos reais. 

A escolha do tema e posterior construção do roteiro foi feita em conjunto com os 

alunos participantes do projeto.  A EMEF Joaquim Nabuco atende uma comunidade de 

classe média baixa, onde a desorganização familiar, a falta de recursos econômicos e 

vários outros fatores, contribuem de forma negativa para o rendimento escolar, a 

indisciplina e a consequente desmotivação para o aprendizado. 

Sabemos que a Escola enfrenta o desafio de lidar com jovens cuja autoestima 

é baixa, cuja condição socioeconômica é precária; o desafio de lidar com a ex

clusão causada pela falta de possibilidades desses jovens de viverem 

experiências de inserção na sociedade digital, tecnológica. Por outro lado, esta 

mesma sociedade exige também habilidades de socialização, de criação, de  

ideias originais. Sendo assim, faz-se necessário um trabalho pedagógico que 

dê conta do emprego criativo das tecnologias e mídias sociais para que o jovem 

possa vir a construir sua identidade, perceber-se como sujeito de seu fazer. 

(SILVA, 2007). 

 

Pensando nisso, construiu-se um roteiro com a temática sugerida pelos próprios 

alunos, ou seja, uma escola onde os conflitos eram diários, a desordem e indisciplina na 

sala de aula eram constantes. Neste momento confirmou-se que o caminho estava certo, 

pois as crianças mostravam-se interessados e empolgados com o projeto. A ansiedade 

Figura 3:Oficina sobre filmagens Fonte: foto do pesquisador 
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para que as gravações começassem era geral, porém tinha-se a consciência de que o 

caminho a percorrer até a finalização do trabalho seria longo e não poderíamos perder 

nem deixar nossos alunos perderem a motivação e o interesse, afinal este era nosso foco 

principal.  

Com o título “Entrando na dança”, o curta mostra a situação de “caos “que vive uma 

escola e a luta de uma professora para mudar este quadro. 

 

Pré-produção: 

Após a definição do roteiro, realizou-se o planejamento do vídeo. Escolha dos 

personagens, locais de gravação, equipamentos disponíveis (câmeras, celulares, 

filmadora), autorizações para os alunos participantes, organização de cenários. 

Devido a faixa etária de nossos estudantes (de 8 a 11 anos), optou-se pela realização 

das gravações na própria escola e no turno inverso ao que estudavam.              

 Um projeto como este, envolve não só os alunos participantes bem como, a escola 

como um todo e neste sentido tinha-se a preocupação de não alterar a rotina do restante 

dos alunos. 

A escolha dos personagens levou em conta vários fatores, devíamos ter a 

sensibilidade para privilegiar não só aqueles que apresentavam um bom rendimento 

escolar, como também e principalmente, os alunos que se encontravam em situação de 

risco, desmotivados e com baixa autoestima. Nesta parte do processo, os professores 

deveriam chegar a um consenso e o restante do grupo aceitar, afinal o objetivo de todos 

era a conclusão do trabalho e posterior participação no festival. O aluno escolhido para o 

papel principal adequava-se perfeitamente por ser uma criança que já havia se envolvido 

em várias situações de conflito na escola, apresentava-se sem motivação, seu rendimento 

na sala de aula encontrava-se abaixo do desejável e consequentemente sua autoestima 

estava afetada. Para efetivar sua participação no filme, foram estabelecidas certas 

condições, entre elas, assiduidade, interesse em participar das aulas regulares e 

comportamento adequado à uma instituição de ensino. Estas condições foram estipuladas 

para todos os participantes do projeto e acatadas sem exceções. 

A narração do curta também seria realizada por um aluno, para isso promovemos 

uma seleção entre as crianças que desejavam desempenhar este papel e os critérios seriam 

uma boa dicção e desenvoltura na leitura.  Observamos que os interessados se 

empenharam ao máximo, realizando várias leituras como treino, alguns chegaram a nos 
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confessar que estavam desenvolvendo um interesse maior pela leitura, para isso passavam 

um maior tempo na biblioteca da escola. Nossa unidade de ensino ainda não possui a 

Escola em Tempo Integral, porém ampliando-se o tempo de permanência na escola 

estamos extraindo estas crianças das ruas e das situações de risco a que estão expostos. 

Sobre isto a LDB- 9.394/96, fundamentada nos princípios constitucionais, prevê que: 

Art.87 §5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes 

escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo 

integral. Ainda sobre a permanência dos alunos na escola, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) reforça a ideia da obrigatoriedade do acesso e permanência do aluno 

na escola, admitindo que o desenvolvimento integral da criança requer uma forma 

específica de proteção. Acreditamos que as mídias na educação, através do nosso projeto, 

são uma forma prazerosa de envolvimento dos alunos articuladas à aprendizagem dos 

mesmos. Além de podermos trabalhar com questões pedagógicas e sociais, uma vez que 

a escola tem dentre suas principais funções a de formar cidadãos críticos e ativos na 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Filmagem externa. Fonte: foto do pesquisador 
Figura 5 Filmagem externa. Fonte: foto do 

pesquisador 

Figura 6: Filmagem interna. 

 Fonte: foto do pesquisador 
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A escolha da trilha sonora e coreografia. 

Nesta etapa do trabalho, decidiu-se ousar, e para tanto, contamos com a parceria do 

professor de Música da escola que se propôs a compor a trilha sonora especialmente para 

o filme.  

A coreografia foi idealizada pela professora de Educação Física juntamente com as 

alunas do quinto ano, procurando harmonizar o roteiro com a trilha sonora criada. 

De acordo com a LDB, o ensino fundamental no Brasil tem por objetivo a formação 

básica do cidadão mediante: - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

A junção da música com a dança, resultou em uma coreografia simples e original, 

onde todos puderam participar de uma forma alegre e descontraída, alcançando um 

resultado significativo. 

 

Edição e Montagem: 

A edição é o momento em que o vídeo ganha forma. É hora de juntar todo material 

gravado, colar na ordem, jogar fora o que não deu certo e montar o filme. Capturar para 

dentro do computador os vídeos e fotos registrados, incluir a narração e a trilha sonora. 

Com a orientação e ajuda dos estagiários da UFPel, esta nova etapa do projeto começou 

a ganhar forma O programa utilizado foi o MovieMaker e a gravação do áudio realizou-

se nos laboratórios da própria universidade. Os acadêmicos do curso de Cinema da UFPel, 

deram os retoque finais e com isso nossa participação no festival estava garantida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Gravação de áudio. Fonte: foto do pesquisador 
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O grande dia: 

Após quase dois meses de trabalho, finalmente a espera chegava ao fim, mas ainda 

precisávamos preparar nossas crianças para que tivessem uma postura ética frente a uma 

competição. O festival iria contemplar apenas alguns trabalhos, teríamos que ter muito 

clara a ideia de que poderíamos voltar sem nenhuma premiação, por isso uma conversa 

com nossos “pequenos atores” fez-se necessária. A competição é algo saudável se for 

promovido de forma adequada, o trabalho de equipe é imprescindível e pode ensinar 

valiosas lições sobre a importância de se preparar para ser bom no que se faz. Ganhar e 

perder faz parte da vida. A premiação é o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, 

porém a falta dela não deprecia de forma alguma o empenho e dedicação que todos 

tiveram. 

 

A Premiação: 

A premiação para o Festival de Vídeo Estudantil de Pelotas, contemplou as categorias 

de melhor filme, direção, melhor ator e atriz, melhor trilha sonora, melhor roteiro e ainda 

um prêmio extra para o curta que abordasse a questão do cuidado com o meio ambiente. 

Para nossa surpresa e satisfação, o vídeo “Entrando na dança”, arrebatou as principais 

premiações, inclusive o prêmio extra que resultou na aquisição de uma máquina 

fotográfica para a escola. 

Melhor ator, melhor trilha sonora original, melhor filme, melhor roteiro e o prêmio 

extra por abordar os cuidados com a escola e meio ambiente. 

Para nós, integrantes do processo, foi um momento mágico, a cada prêmio 

conquistado aumentava mais nossa certeza de que um trabalho pedagógico bem 

elaborado, com objetivos e estratégias definidas, só poderia ter resultados satisfatórios. 

Um dos objetivos gerais dos PCNs para o ensino fundamental é que os alunos sejam 

capazes de: Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos. 

Para nossos alunos, a felicidade de poder participar de algo novo, com entusiasmo e 

dedicação e obter tanto sucesso, foi com certeza uma experiência única. 

O vídeo premiado, poderá ser assistido no canal you tube, Festival Estudantil de 

vídeo, Entrando na Dança. 
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CONCLUSÃO 

As experiências vividas com a produção do vídeo, foram altamente significativas. 

Em um primeiro momento, conseguiu-se mostrar à direção, aos professores, 

coordenadores, funcionários e principalmente aos alunos, que a realização de um vídeo 

pode contribuir para que a escola e consequentemente as aulas, se tornem interessantes, 

além de revelar aos docentes que fazer um vídeo não é tão difícil assim. Acredita-se que 

tendo-se uma base pedagógica e sabendo usar as ferramentas tecnológicas corretamente, 

o professor está pronto a extrair o melhor que o meio proporciona. A tecnologia pela 

Foto 8: Dia do festival. Fonte: foto do pesquisador 
Foto 9: Premiação. Fonte: foto do pesquisador 

Foto 10: Premiação. Fonte: foto do pesquisador 

Foto 11: Premiação. Fonte: foto do pesquisador 
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tecnologia pode contribuir apenas para afastar o docente da sala de aula, pois os resultados 

não serão como ele espera. Por isso, fez-se necessária a participação nas oficinas e um 

estudo prévio por parte dos professores participantes do projeto. Segundo Belloni: 

A simples existência do material e do equipamento na escola não parece ser 

suficiente para que o professor tome a iniciativa de integrar um novo tema e 

um material inovador em sua prática pedagogia cotidiana, ainda que este 

material seja de boa qualidade e corresponda aos interesses dos alunos e 

mesmo às preocupações do professor. (BELLONI 2001, p.70) 

 

Para nós da EMEF Joaquim Nabuco, participar do Festival de Vídeos Estudantil, 

foi uma experiência única, onde houve um resgate de valores, autoestima e um maior 

interesse dos alunos pela escola. A premiação no festival, foi o resultado de um trabalho 

sério, realizado por todos. 

O ensino de artes das escolas brasileiras está previsto em nossa legislação. As 

experiências na área do cinema, cada vez mais comuns, têm sido muito positivas, parte 

pelo entusiasmo que a linguagem audiovisual desperta nas crianças e nos adolescentes, 

parte pela crescente facilidade que as novas tecnologias digitais (câmeras e computadores 

com softwares de edição) proporcionam. Neste sentido precisamos estar sempre inovando 

e promovendo a participação de nossas crianças em atividades que num futuro próximo, 

poderão quem sabe, transformar-se em um interesse maior, podendo resultar em 

profissionais de sucesso nas diversas áreas de produção visual. 
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