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RESUMO 

Esta pesquisa busca estudar, compreender e analisar o cinema, como obra de arte, e 
identificar seu potencial para ajudar os alunos na compreensão de conteúdos da disciplina de 
sociologia, além de investigar as possibilidades de o cineclube ser uma alternativa para a 
presença do cinema na escola. As três questões centrais são: Em que medida o cinema se 
configura como uma ferramenta de representação artística para além da explicação de 
conteúdos sociológicos? Até que ponto o cineclube constitui uma resposta pedagógica para 
superar o uso do filme como um exemplo conceitual? Que outros significados tem o 
EnCineClube? A pesquisa de campo é de cunho qualitativo com aplicação de questionário e  
foi realizada em um cineclube de uma escola técnica de Nova Iguaçu (RJ). O trabalho dialoga 
com autores que estudam o cinema e a educação: Bergala, Fresquet, Migliorin e Duarte. 
Também tem por base ideias de pensadores dos campos da sociologia, da filosofia e da 
psicologia: Benjamin, Morin e Vigotski. De modo preliminar, a pesquisa permite afirmar que 
a presença do cinema na escola se faz necessária por despertar grande interesse dos alunos e 
ajudar a dinamizar o ensino. Defende-se que o cinema precisa se fazer presente na escola, mas 
como uma representação artística, pois desse modo tem forte potencial para ampliação do 
horizonte cultural dos alunos e da reflexão crítica diante da realidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema; Educação; Cineclube; Ensino de Sociologia; Ensino Médio; 
Arte 
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ABSTRACT 

This research aimed to study, understand and analyze cinema as a work of art, and identify its 
potential to help students understand the contents of sociology in high school, and investigate 
the possibilities of the film club being an alternative for the presence of cinema in school. The 
three central questions are: To what extent is cinema configured as a tool for artistic 
representation beyond the explanation of sociological contents? To what extent is the film club 
a pedagogical response to overcoming the use of film as a conceptual example? What other 
meanings does EnCineClube have? The field research is of a qualitative nature and the 
application of a questionnaire was conducted in a film club of a technical school in Nova Iguaçu 
(RJ). The work dialogues with authors who study cinema and education: Bergala, Fresquet, 
Migliorin and Duarte. It is also based on ideas from thinkers in the fields of sociology, 
philosophy and psychology: Benjamin, Morin and Vigotski. In a preliminary way, the research 
allows to affirm that the presence of cinema in school is necessary because it arouses great 
interest of the students and helps to dynamize the teaching. It is argued that cinema needs to be 
present at school, but as an artistic representation, as it has strong potential for broadening the 
students cultural horizon and critical reflection in the face of reality. 

KEYWORDS: Cinema; Education; Film Club; Teaching Sociology; High School; Art 
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INTRODUÇÃO 
 

Na minha formação, consigo enxergar a contribuição de duas vertentes importantes: a 

docência, devido à escolha pelo curso de licenciatura, e o cinema, pela minha vivência. Demorei 

um tempo para finalmente me encontrar na docência, e o audiovisual foi importante para que 

isso acontecesse. O cinema é um dos meus maiores interesses pessoais e, ao longo da minha 

formação, percebi que poderia utilizar esse interesse na vida acadêmica. Dessa forma, essa 

monografia tem como objetivo investigar o uso do cinema no ensino de sociologia como 

representação artística e não apenas uma ferramenta pedagógica empregada costumeiramente 

na educação básica.  

 Acredito que esse trabalho terá uma importância significativa para os licenciandos de 

Ciências Sociais que, como eu, podem se encontrar meio perdidos no curso, mas se identificam 

profundamente com uma arte. É interessante que comecemos a enxergar as diversas formas de 

arte como parte do processo de docência, por que quantas vezes um professor já nos indicou 

um filme para ver em sala de aula? Seria muito interessante se o filme fosse projetado e 

discutido, isso também deveria ocorrer com músicas, pinturas, livros. Existem cursos 

específicos para cada uma destas artes, mas elas também perpassam as nossas vidas, do mesmo 

jeito que perpassam as dos alunos com quem iremos trabalhar. 

 O cinema é comumente utilizado como uma ferramenta para ilustrar conteúdos da 

disciplina sociologia, como também de outras no ensino médio. Fui me incomodando e me 

satisfazendo com o uso dado à esta arte nas salas de aulas que frequentei durante meus estágios. 

Ao refletir um pouco sobre o assunto, percebo hoje até momentos em que me equivoquei ao 

utilizar um filme como mera ilustração de um conteúdo quando eu participava do PIBID. Ao 

usar o cinema como ferramenta metodológica para aplicação de um conteúdo, a parte abstrata 

do filme é completamente ignorada, a parte que deixa marcas, que faz chorar, rir, refletir. 

“Perde-se também uma parte essencial do cinema se não se fala do mundo que o filme nos faz 

ver ao mesmo tempo em que se analisa o modo como ele nos mostra e reconstrói esse mundo” 

(BERGALA, 2008, p. 38). 

 A sociologia é uma das disciplinas do ensino médio que proporciona mais liberdade 

para o professor, principalmente em escolas com dois tempos seguidos. Além de ser uma 

disciplina cujo conteúdo discute a realidade, sendo o cinema uma representação da realidade, 

os dois se encaixam perfeitamente. É óbvio que a escola precisa ter uma infraestrutura boa, com 

um bom projeto e, de preferência, um computador que funcione para que o professor não precise 

utilizar o seu. Portanto, três condições são essenciais para a proposta do cinema e educação nas 
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aulas de sociologia em sua exibição completa, e não como um extrato de uma realidade: tempo, 

espaço e infraestrutura.  

A monografia traça reflexões sobre três questões centrais. Em que medida o cinema se 

configura como uma ferramenta de representação artística para além da explicação de 

conteúdos sociológicos? Até que ponto o cineclube constitui uma resposta pedagógica para 

superar o uso do filme como um exemplo conceitual? Que outros significados tem o 

Encineclube? 

Um primeiro eixo de discussão gira em torno da primeira pergunta, sendo relevante, 

para as minhas reflexões sobre o cinema na educação, apresentar os principais analistas dos 

campos da sociologia, da pedagogia, da filosofia e da psicologia que sustentam a revisão 

bibliográfica.  

 Minha primeira leitura relacionada ao cinema foi o livro A Obra de Arte na Era de sua 

Reprodutibilidade Técnica, de Walter Benjamin. Esse ensaio tem quatro versões publicadas. A 

a primeira que li não foi a integral e me incomodou o pessimismo do texto, já que Benjamin é 

o autor mais otimista da Escola de Frankfurt. Após algum tempo, li a segunda versão, publicada 

pela editora LP&M, trata-se de uma visão total do texto de Benjamin sobre a obra de arte. O 

texto foi cortado por Horkheimer e Adorno, que discordavam da visão positiva que Benjamin 

dava ao cinema e as obras de arte de modo geral. Benjamin reformula o mito da caverna de 

Platão ao falar do cinema, o audiovisual apresenta um meio de penetrar a natureza, ao invés de 

ilusão e aparência, o cinema apresenta o “real”. Esse texto de Benjamin é um norteador de todo 

o meu trabalho, principalmente por enfatizar que cabe ao ser humano transformar o cinema em 

fruto emancipador e não fascista, 

 Outra leitura essencial que me ajudou a elaborar o meu problema de pesquisa e perceber 

que o cinema pode ser utilizado de outra maneira dentro de sala de aula foi A Hipótese Cinema, 

de Alain Bergala. Esse livro propõe mudanças à abordagem do cinema em âmbito escolar, 

tratando de uma experiência do desenvolvimento de um projeto implementado nas escolas da 

França pelo autor e pelo governante da época. Este projeto visou inserir o cinema como 

disciplina nas escolas, não é isso que eu procuro, porém as ideias de Bergala, em relação aos 

filmes que devemos passar para os alunos e sobre como o cinema afeta nossa vida, também 

serão norteadoras para o meu trabalho. Junto com este livro, também foram importantes os 

textos de Adriana Fresquet e Cezar Migliorin cujos trabalhos trouxeram as ideias de Bergala 

para o contexto escolar brasileiro, tornando os escritos do autor francês mais palpáveis para a 

nossa realidade.  
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O livro Imaginação e Criação na Infância, de Lev Semionovitch Vigotski – idealizador 

da teoria histórico-cultural – foi de extrema importância para entender como ocorre o 

desenvolvimento da imaginação e da criação no desenvolvimento humano, sendo dois 

fenômenos psicológicos que estão na base da arte. O autor francês Edgar Morin, que realizou 

extensos trabalhos sobre o cinema com um olhar sociológico, foi essencial para compreender a 

complexidade do cinema e o motivo pelo qual a arte é um assunto que deve ser tratado pelas 

ciências sociais. 

 O contato com monografias de egressos do meu curso, que abordam a questão do 

audiovisual na sociologia, também me ajudou muito. Por mais que eu discorde de algumas 

delas, é importante que tenhamos essas leituras para percebermos que existem mais trabalhos 

sendo feitos que abordam a arte no ensino da sociologia. Além dessas monografias, também 

foram importantes artigos encontrados que abordassem o cinema nas escolas. 

O segundo eixo de discussão aborda o cineclube de uma escola técnica em Nova Iguaçu 

como uma possibilidade para a presença de obras cinematográficas dentro do ambiente escolar. 

Enquanto realizava meu estágio no primeiro semestre de 2019 com o professor Pedro Cassiano, 

ele me contou que tinha montado um cineclube em uma escola técnica em Nova Iguaçu, onde 

trabalha como professor substituto. Fui convidada para ir até lá, assistir a uma sessão do 

cineclube. As sessões ocorrem uma vez por mês com a exibição de um filme e, além do 

professor Pedro, um convidado está presente. O convidado pode ser de fora da escola ou não, 

pois um dos objetivos do projeto é a interdisciplinaridade. Por isso, professores das mais 

diversas disciplinas são convidados para assistir e discutir o filme com os participantes do 

Encineclube. Para pensar em outras possibilidades para o cinema dentro da escola, frequentei 

três sessões do projeto, realizando, desta forma, uma pesquisa de cunho qualitativo com 

procedimento de observação.   

 Além da pesquisa qualitativa, apliquei um questionário aos alunos e ao professor que 

organizam e participam do cineclube. Devido aos horários da atividade, não foi possível 

estabelecer uma relação direta com os alunos e o questionário teve que ser aplicado por uma 

plataforma da internet. O questionário foi dividido em dois blocos de perguntas. No primeiro 

bloco, as perguntas eram relacionadas à relação que os alunos e o professor têm com cinema 

fora da escola e com o uso do cinema durante as aulas. O segundo bloco foi composto de 

perguntas relacionadas ao projeto do cineclube. 

 Espero que esse trabalho seja frutífero e possa contribuir e aumentar ainda mais a 

discussão sobre o uso de produções audiovisuais dentro das escolas, e que a minha conclusão 
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possa confirmar a minha hipótese de que o cinema pode ser usado como algo além de uma 

ferramenta ilustrativa.  

 A monografia está estruturada em dois capítulos, além desta Introdução e da Conclusão. 

No primeiro capítulo que está dividido em dois subtópicos – Cinema na escola e Cinema e 

sociologia –, apresenta-se uma revisão bibliográfica que fundamenta as discussões do tema 

abordado. Juntamente com isso, são apontados alguns exemplos de como a escola se vale do 

cinema nas aulas de sociologia. O segundo capítulo aborda diversas experiências cineclubistas 

como uma alternativa para a presença do cinema na escola. Em seguida, apresenta o trabalho 

de campo realizado no EnCineClube e a análise dos questionários aplicados ao coordenador e 

aos alunos organizadores do cineclube.  
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CAPÍTULO 1 – POR QUE CINEMA? 
 

Para mim, o cinema que “educa” é o cinema que faz pensar, não só o cinema, 
mas as mais variadas experiências e questões que coloca em foco. Ou seja, a 
questão não é “passar conteúdos”, mas provocar a reflexão, questionar o que, 
sendo um constructo que tem história, é tomado como natureza, dado 
inquestionável  (XAVIER, 2008, p. 15). 

 

Se entrássemos em uma sala de aula de alguma escola no Rio de Janeiro e 

perguntássemos quantos alunos já viram um filme na vida, é provável que quase todos 

levantassem a mão. A geração atual de estudantes do ensino médio é composta por jovens que 

já nasceram em um momento desenvolvido da tecnologia, tendo muito mais intimidade do que 

seus professores com as chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). É uma 

geração muito habituada ao visual, antes de lerem qualquer coisa, preferem assisti-la. Ao invés 

de ficar enfrentando isso, é muito mais interessante para o professor aproveitar essa situação. E 

o cinema é uma das melhores escolhas para isso. 

Mas, como se deve trabalhar com o cinema dentro da escola? É muito comum que um 

filme seja exibido aos alunos quando um professor, por algum motivo, falta ao trabalho ou para 

ilustrar um conteúdo de certa disciplina, como, por exemplo, exibir Carlota Joaquina (1995) 

nas aulas de História do Brasil. Entretanto, essa não deve e não pode ser a melhor opção para 

exibição de um filme em sala de aula. Um filme é uma obra de arte e, por esse motivo, provoca 

reações e reflexões em quem o assiste. Exibir uma obra cinematográfica para transmitir um 

conteúdo, sem ao menos abrir um espaço de discussão para o que foi visto, é ignorar 

completamente o que os alunos possam pensar e refletir sobre o que assistiram.  

Este capítulo busca responder à indagação: Em que medida o cinema se configura como 

uma ferramenta de representação artística para além da explicação de conteúdos sociológicos? 

Está sistematizado em dois tópicos centrais: o primeiro diz respeito ao debate sobre cinema na 

escola e o segundo se refere às discussões do cinema e sociologia. 

 

1.1. Cinema na escola 

Em seu livro Imaginação e Criação na Infância, Vigotski afirma que existem quatro 

formas de relação entre imaginação e realidade. A primeira é que toda obra de imaginação é 

construída a partir da realidade e das experiências de quem a cria, o que se aplica ao cinema, já 

que todo o filme é fruto da realidade e experiências dos que o realizaram. A segunda toma por 

base a experiência de outras pessoas. Por exemplo, só podemos imaginar o que ocorreu durante 

a Revolução Russa porque existem relatos sobre a mesma, a partir da vivência do outro criamos 
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uma realidade em nossa cabeça. Isso também diz respeito ao cinema, principalmente a filmes 

históricos ou adaptações de outras obras de arte. A terceira é emocional, diz respeito ao fato de 

nos emocionarmos com imagens e fantasias, para o autor é essa forma que explica porque nos 

emocionamos com obras de arte.  
 

As paixões e os destinos dos heróis inventados, sua alegria e desgraça, 
perturbam-nos, inquietam-nos e contagiam-nos, apesar de estarmos diante de 
acontecimentos inverídicos, de invenções da fantasia. Isso ocorre porque as 
emoções provocadas pelas imagens artísticas fantásticas das páginas de um 
livro ou do palco de teatro são completamente reais e vivenciadas por nós de 
verdade, franca e profundamente (VIGOSTKI, 2018, p. 30). 

 

Apesar de estar falando de literatura e teatro, a análise de Vigostki pode ser 

perfeitamente aplicada ao cinema. Um filme de terror nos assusta, mesmo sabendo que nada 

daquilo é real. Da mesma forma que a morte de um personagem fictício querido pelo público 

causa grande comoção, mesmo ele nunca tendo existido na realidade. Podemos ter visto uma 

mesma cena de um filme milhares de vezes, mas sempre choramos quando revemos. 

A quarta e última forma de relação entre imaginação e realidade, segundo Vigotski, é 

quando a fantasia construída é algo que nunca tenha acontecido, é a imaginação tornando-se 

realidade. Seria a lógica interna das obras de arte, por exemplo, de uma fábula em que animais 

falam. Na vida real, eles não falam, mas na lógica interna daquela obra, sim. As fábulas são um 

exemplo perfeito de como a lógica interna das obras de arte se relaciona com o mundo externo. 

Afinal, aqueles animais falantes estão representando situações cotidianas de seres humanos. 

Podemos dizer o mesmo de filmes de super-heróis, seres que não existem na realidade, mas que 

de certa maneira expressam realidades humanas, como é o caso de X-Men, uma alegoria para 

o nazismo.  

Além de ser uma obra de arte na qual as quatro formas de relação entre imaginação e 

realidade estão presentes, o cinema consegue reunir todas as outras expressões da arte. Um 

filme contém música, artes cênicas, pintura, escultura, arquitetura e literatura. Isso não significa 

que o cinema seja a melhor das artes, apenas que é a forma mais complexa. 

  Para o pensador francês Edgar Morin, o espectador vive o cinema num estado de dupla 

consciência. Apesar de o espectador compreender que está sentado numa poltrona, o que está 

acontecendo na tela faz com que ele vivencie diversos sentimentos. Por estar em uma situação 

na qual não se pode fazer nada para mudar aquilo que está acontecendo em sua frente, o 

espectador se emociona, fecha os olhos, berra, fica aflito ou até mesmo fica com sono. “A 

participação do espectador, quando não pode ser expressa em atos, torna-se interior, sentida” 
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(MORIN, 2014, p. 120). É possível dizer que, ao se projetar um filme para adolescentes, essas 

reações são ainda mais evidentes.  

 Se me aplicassem uma prova de química, eu não saberia como responder nem metade 

das questões. Confesso que esqueci completamente o que aprendi no Ensino Médio. Mas, se 

me pedissem para escrever uma redação sobre o acidente radiológico de Goiânia, eu escreveria 

com muita facilidade. Porque meu professor de química passou um documentário sobre o caso 

e discutimos o filme em sala de aula, sendo esta a minha recordação mais clara de uma aula que 

tive desta disciplina.  

 Muitas vezes achamos que documentários são filmes autoexplicativos e, por isso, mais 

fáceis de serem usados em sala de aula. Em uma experiência no PIBID, resolvemos exibir para 

os alunos o curta-documentário HIATO (2008). A aula seria sobre classes sociais, explicamos 

parte do conteúdo no início e, em seguida, exibimos o documentário. Achávamos que a aula 

acabaria logo em seguida, mas os alunos levantaram diversas questões interessantes sobre o 

filme. Essa é a parte mais interessante de quando se utiliza o cinema em sala de aula, pois nossa 

expectativa pode ser uma e o resultado ser o contrário do que esperávamos. Mas, para que isso 

aconteça, é preciso pensar em maneiras interessantes de levar o cinema para dentro da sala de 

aula.  

 Walter Benjamin, em A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, afirma 

que a obra de arte é vista como uma forma de dispersão para as massas. Se pensarmos em 

âmbito escolar, é muito comum que alunos fiquem felizes ao saberem que “não vai ter aula, vai 

ser filme”. Entretanto, como o próprio Benjamin afirma, a arte pode ter a função de mobilizar 

as massas. O filme pode ter a função de despertar o interesse dos alunos na escola, de deixar 

aquele conhecimento científico mais palatável, de fazer com que a aula fique mais dinâmica. 

Afinal, a escola como existe não se sustenta atualmente. Cada vez mais percebemos estudantes 

desinteressados nos conteúdos escolares. 

O livro A Hipótese Cinema, de Alain Bergala, inspira uma reflexão a respeito de como 

filmes podem ser utilizados dentro das escolas. Uma afirmação que o autor faz é que o professor 

precisa pensar e escolher com cuidado os filmes que ele passará para os alunos, sempre tendo 

em mente que é importante levar para os jovens algo com o que eles não teriam contato de outra 

forma.  

Por mais que esse fator seja relevante, também acredito ser de extrema importância levar 

filmes com os quais os alunos já estão habituados a assistir, para despertar uma nova reflexão 

sobre os mesmos. Seria uma nova reflexão não para desconstruir por completo a opinião deles 

ou tentar provar que um certo filme é ruim, mas para refletir sobre o que foi assistido, o que 
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muitas vezes não fazemos. O importante do uso do cinema em sala de aula é que seja instigante 

para o aluno, que na semana seguinte ele possa falar para o professor que não conseguiu parar 

de pensar no filme. Ou até mesmo que acredite que um filme assistido possa ser relevante para 

uma discussão em sala de aula.  

Por vivermos em uma sociedade em que tudo é consumido rapidamente, é comum 

assistirmos algo e nem pararmos para pensar sobre o que foi visto. Para que o cinema seja 

realmente aproveitado pela escola, é preciso que ela tire um pouco do seu tempo de conteúdos 

e disciplinas para que os alunos possam refletir sobre as imagens que assistem. “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). 

Para Walter Benjamin, se não fosse usado apenas para fins comerciais, o cinema poderia 

ser emancipador. Infelizmente, o cinema se comercializou cada vez mais, porém ainda é 

possível utilizá-lo para uma educação emancipatória. Se os alunos conseguirem enxergar o 

paralelo entre o filme exibido e qualquer conteúdo que tenham aprendido, o cinema já estará 

sendo muito bem aproveitado. Mas, se os alunos conseguirem pensar sobre o filme para além 

da sala de aula, sendo capazes de refletir e buscar entender mais sobre o que foi visto, o cinema 

se tornará emancipador. Um projeto como um cineclube dentro da escola pode fazer com que 

isso seja possível. 

Dialogando diretamente com as reflexões de Bergala, Migliorin afirma que o cinema 

deve ser levado para a sala de aula não porque ele diz melhor aquilo que o professor pode dizer 

com suas próprias palavras, “mas porque ele tem uma forma sensível singular” (MIGLIORIN, 

2015, p. 28). É dessa forma sensível singular que o professor deve se aproveitar. É preciso ter 

em mente que se tratando de alunos de ensino médio, cada um com seu telefone celular, o filme 

precisa ser interessante para que eles prestem atenção. Por esse motivo, muitas vezes um curta-

metragem vale mais a pena do que um longa-metragem. Além do problema da dispersão, 

também há a falta de tempo. 

Quase todas as escolas públicas do Rio de Janeiro têm dois tempos de Sociologia por 

semana, cada tempo tem 50 minutos de duração. Atualmente, a maioria dos filmes tem mais de 

duas horas de duração. Isso é um problema, já que é improvável que o professor consiga exibir 

um longa-metragem inteiro e ainda tenha tempo para debater com os alunos. O mais comum é 

que o professor projete o filme e peça para os alunos escreverem sobre o que assistiram, como 

dever de casa, ou que passe apenas partes selecionadas do filme. Projetar pedaços de filme não 

é cinema na escola. Assim como na aula de literatura, ao invés de ler o livro Dom Casmurro, 

os alunos leriam apenas pedaços do livro. Sem dúvida, não é a mesma experiência. 
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Caso seja impossível passar o filme inteiro, o mais comum é que o professor divida-o 

em duas partes ou deixe para debater na semana seguinte, mas existem outras possibilidades. A 

primeira delas é escolher um filme de menor duração, sendo um longa ou um curta-metragem. 

Um curta-metragem funciona muito bem em sala de aula, principalmente se ele for instigante. 

Dois tempos de aula dão perfeitamente para que o professor explique a matéria, exiba o curta e 

converse com os alunos sobre o que foi assistido. A outra opção seria conversar com outro 

professor para realizar um trabalho interdisciplinar, o que é possível, já que muitos filmes 

abrangem mais do que um assunto, despertando múltiplas reflexões. 

Outro problema é a infraestrutura da escola. Muitas vezes a escola pode ter apenas uma 

sala de vídeo. Às vezes, pode até ter mais de uma, só que apenas um computador funciona ou 

é o único que tem a entrada para o cabo do projetor. Pior ainda é quando a escola só tem 

televisões antigas que não possuem entradas para cabos de computador ou pen-drive. Se 

queremos uma educação verdadeiramente eficiente para os alunos que temos, precisamos que 

o Estado faça mudanças significativas na infraestrutura de nossas escolas, para que o professor 

possa ter a liberdade para criar aulas e projetos que atraiam o interesse e a atenção dos 

estudantes. Sem isso, é praticamente impossível tratar de Cinema e Educação. Se os conteúdos 

não são verdadeiramente aprendidos, a infraestrutura tem grande responsabilidade. 

 
 1.2. Cinema e Sociologia 

 De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, a Sociologia pode se 

valer de diversos recursos didáticos na escola e um deles é o cinema. Não apenas para tornar o 

ensino mais palatável para o aluno que prefere assistir a ouvir, mas também porque com esse 

recurso são possíveis o estranhamento e a desnaturalização, dois dos principais objetivos da 

Sociologia no ensino médio. “Ver TV e filmes em sala de aula é rever a forma de vê-los na sala 

de estar, de jantar ou nos quartos de casa e nas salas de cinema dos shopping centers” (BRASIL, 

2006, p. 129). No entanto, cinema é uma arte e como tal precisa ser visto em sala de aula. 

Todas as obras de arte são fruto da criação de um ser humano, portanto não existe 

neutralidade nelas. Para ajudar os alunos a enxergarem isso, a Sociologia é essencial. Bernardet 

explica que, por muito tempo, se aceitou a ideia de que o cinema era um olho mecânico, que 

não sofria a intervenção da mão de um escultor ou da palavra de um escritor, logo o cinema 

reproduzia perfeitamente a realidade. Apesar dessas noções terem mudado, ainda existem 

pessoas que vão ao cinema e saem de lá acreditando que o que foi projetado é fato. Um exemplo 

é o novo filme de Quentin Tarantino (Era uma vez em Hollywood, 2019), cuja história se passa 

no verão de 1969. O diretor altera o final da história real sobre o assassinato de Sharon Tate. 
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Assisti a este filme no cinema, ao meu lado tinha uma família. Ao fim do filme, a mãe disse 

para filha: “É, mas não foi isso que aconteceu de verdade.” Com a resposta indignada da filha, 

a mãe disse que depois explicaria. Confesso que saí do cinema me perguntando: quantas pessoas 

iriam acreditar que aquilo que tinham acabado de ver era o que realmente aconteceu. 
 

Dizer que o cinema é natural, que ele reproduz a visão natural, que coloca a 
própria realidade na tela, é quase como dizer que a realidade se expressa 
sozinha na tela. Eliminando a pessoa que fala, ou faz cinema, ou melhor, 
eliminando a classe social ou a parte dessa classe social que produz essa fala 
ou esse cinema, elimina-se também a possibilidade de dizer que essa fala ou 
esse cinema representa um ponto de vista. Ao dizer que o cinema expressa a 
realidade, o grupo social que encampou o cinema coloca-se como que entre 
parênteses, e não pode ser questionado (BERNARDET, p.19-20). 

 

Para que o cinema seja utilizado de maneira satisfatória durante as aulas de sociologia 

é preciso que o filme seja devidamente contextualizado, mesmo que muitas vezes isso pareça 

desnecessário. Ao contextualizarmos uma obra de arte, estamos dizendo que ela foi criação de 

um ou mais indivíduos. Duarte afirma que “para serem valorizados pelo que são, e não apenas 

pelo uso que se faz deles, textos fílmicos, assim como literários, precisam ser apresentados com 

o máximo possível de referências” (2002, p. 94). Isso importa para que os alunos percebam que 

não é apenas um filme sendo exibido, mas uma obra pensada por alguém que viveu em certa 

época, que tem suas convicções. Esta atitude pode até deixar os alunos curiosos para descobrir 

mais sobre um autor. 

Podemos dizer que o estranhamento e a desnaturalização também são papeis do cinema, 

por isso o diálogo com ele é tão importante. Podemos ter uma ideia do que é um país longínquo, 

que tem uma cultura completamente diferente da nossa, mas, ao assistirmos a um filme deste 

país, percebemos que temos muitas coisas em comum. Debater filmes nas aulas de sociologia 

pode ajudar nessa desnaturalização do que nos parece distante e também do que nos parece tão 

próximo. Em seu artigo sobre experiências com cineclubes, Fernandes (2015) afirma que a 

exibição de filmes de outros países fazia com que os alunos apontassem diferenças e 

semelhanças com o contexto brasileiro, demonstrando que os filmes fazem com que os 

estudantes reflitam para além do que assistiram. 

Esse debate se torna ainda mais frutífero quando são exibidos filmes que fogem da 

norma cinematográfica estabelecida. Entretanto, a escolha dos filmes deve ser realizada com 

cuidado. “O filme deve ser bom para o professor antes mesmo de ser bom para as crianças e 

jovens” (MIGLIORIN, 2015, p. 30). A afirmação parece óbvia, mas se o professor não gosta 

do filme que decide exibir para os alunos, é muito difícil que o debate sobre o mesmo seja 

interessante. 
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Outro cuidado que se deve ter é que o filme escolhido tenha, no mínimo, algum diálogo 

com o século XXI. Tempos Modernos (1936) é um bom exemplo de um filme antigo que 

continua tendo relevância ao se explicar as relações de trabalho nas aulas de Sociologia. Porém, 

não é qualquer obra do século passado que desperta curiosidade e interesse dos alunos.  

Enquanto lia as minhas referências bibliográficas, me deparei com um texto de Anita 

Leandro. A autora faz diversas reflexões muito pertinentes. Entretanto, diz que “apenas algumas 

imagens, aliás muito raras, ensinam verdadeiramente” (LEANDRO, 2001, p. 33). A partir dessa 

afirmação, a autora sugere o uso dos filmes de Jean-Luc Godard para ensino básico brasileiro, 

por fugirem de filmes da indústria comercial, desta forma se aproximando de uma pedagogia 

verdadeiramente revolucionária. Refletindo sobre as minhas vivências dentro das escolas, 

penso que é muito improvável que fosse uma experiência interessante para os estudantes, 

porque muitos filmes de Godard são confusos e chatos para adultos, imagino que em uma sala 

de aula composta de adolescentes, eles não iriam prestar atenção na obra. 

Em sua monografia, Santos (2017) traz um debate interessante sobre como o uso de 

filmes blockbusters em aulas de Sociologia no Ensino Médio pode ser uma forma interessante 

para captar o interesse dos alunos em torno dos conteúdos do currículo mínimo. Apenas ao 

mencionar filmes blockbuster, Santos afirma que os alunos prestavam atenção e interagiam com 

a aula. Isso comprova que não é necessário que o cinema esteja presente nas escolas apenas 

com filmes que os alunos nunca assistiriam, porque é a partir de um diálogo com o tipo de 

filmes que os alunos assistem que será possível apresentar um outro tipo de cinema que vá 

interessá-los. 

Para que a escolha do filme seja bem-sucedida é preciso que o professor mantenha em 

mente quem são seus interlocutores. É possível que tenha um ou outro aluno que goste de filmes 

antigos, mas, em sua maioria, eles estão acostumados a assistir essa salada de filmes de ação 

com um ritmo acelerado que estão no topo das bilheterias mundiais. É interessante evitar esse 

tipo de filme, mas, como já foi dito, pode ser ainda mais intrigante trabalhar com ele. Porém, 

para que os alunos não assistam apenas este tipo de produção, seria interessante que o cinema 

estivesse na escola, que os professores exibissem os mais distintos filmes possíveis, para que 

os alunos tivessem contato com esta arte em suas mais diversas formas. 
 

O verdadeiro acesso à arte não pode ser confortável ou passivo. Não se 
“arrasta” as crianças para a arte como os bois para o arado. Trata-se de expô-
las à arte, mesmo que isso seja às vezes explosivo. Não é a arte que deve ser 
exposta sem riscos aos jovens espectadores, eles é que devem ser expostos à 
arte e podem ser abalados por ela (BERGALA, 2008, p. 98). 
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O cinema é uma ótima arte para impulsionar e desenvolver o pensamento crítico dos 

adolescentes. Pedir que expliquem se gostaram ou não da obra faz com que eles tenham que 

pensar nos motivos pelos quais aquilo os agradou ou não. O professor precisa estar aberto ao 

diálogo e disposto a receber esse tipo de crítica, porque algo muito comum e frequentemente 

mencionado pelos alunos é que a linguagem de determinado filme é difícil. Por vivermos em 

uma sociedade em que muitas das obras que assistimos são mastigadas e explicadas até o final, 

é bem possível que filmes mais abstratos não sejam os preferidos pelos estudantes, mesmo 

assim, pode valer a pena correr o risco. Até porque é muito difícil que alunos de Ensino Médio 

de escolas públicas tenham contato com filmes fora do circuito comercial. 

Segundo Mills,  

A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o cenário 
histórico mais amplo, em termos de seu significado para a vida íntima e para 
a carreira exterior de numerosos indivíduos. Permite-lhe levar em conta como 
os indivíduos, na agitação de sua experiência diária, adquirem 
frequentemente uma consciência falsa de suas posições sociais (1969, p.11). 

 Se entendemos que uma das funções da sociologia no ensino médio é desenvolver a 

imaginação sociológica dos alunos, devemos entender que não é só com conceitos e teoria que 

alcançaremos este objetivo. O pensamento sociológico não necessariamente precisa ser 

exercido apenas sobre o conteúdo programático dado em sala de aula. Pode também ser 

exercido a partir da exibição de uma obra cinematográfica. Por isso, professores de sociologia 

têm todo o direito de se apropriar de formas de arte para que possam instigar seus alunos a 

desenvolverem uma imaginação sociológica. São diversas as obras que trazem discussões para 

que os alunos questionem suas próprias realidades, a sociedade e a si mesmos.  

Heidiany Moreno realizou um trabalho importante com o cinema nas aulas de sociologia 

de turmas de segunda série do ensino médio em Marabá, Pará (2019). Moreno projetou dois 

curtas-metragens com o objetivo de desnaturalizar o preconceito racial evidenciado pelos 

alunos e de construir uma visão crítica sobre a realidade afro-brasileira. A autora do estudo 

utilizou o cinema tanto como meio de comunicação quanto meio de ensino. As respostas dos 

alunos aos questionários aplicados pela professora são fascinantes. O que chama mais atenção 

é a percepção dos próprios alunos de que a exibição de filmes facilita o aprendizado e torna a 

aula mais dinâmica (MORENO, 2019, p. 10).  

Pela pesquisa de Moreno, é perceptível a necessidades dos jovens no aproveitamento 

das Tecnologias de Informação e Comunicação por parte dos professores. É gratificante 

perceber que os alunos enxergam o cinema como uma boa maneira de refletir sobre os 

conteúdos apresentados em sala de aula, seja para exemplificar ou para tornar mais atraente. 
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Porém, os próprios alunos enxergam a dificuldade que muitos professores têm para levar filmes 

para as aulas, já que a infraestrutura da escola é precária e só existe uma sala de vídeo que nem 

sempre está funcionando. 

 A monografia de Costa (2017) traz a percepção dos docentes em relação ao uso de TIC’s 

no ensino de sociologia. O foco principal não é o cinema, mas as diversas tecnologias que os 

professores podem empregar ao darem suas aulas. A partir de entrevistas realizadas com quatro 

professores da rede pública de ensino, conseguimos enxergar como as TIC’s estão presentes na 

escola e se elas são interessantes não só para os alunos, mas também para os professores. Uma 

reclamação que aparece na fala dos quatro é sobre a infraestrutura da escola que impede o uso 

pleno das TIC’s, o que, como vimos, também aparece no trabalho de Moreno. 

 A pesquisa de Costa mostra que a tecnologia que os professores mais utilizam são 

vídeos curtos para apresentação dos conteúdos que se relacionam ao tema da aula. Os próprios 

professores percebem que a linguagem de um vídeo é mais dinâmica e sensível, dessa forma o 

aluno entende melhor o conteúdo do que se estivesse lendo o livro didático. Um dos professores 

disponibilizou uma lista com mais 140 vídeos que indica aos seus alunos, pois todos estão 

disponíveis no youtube e se relacionam à algum conteúdo da disciplina. 

 Em seu trabalho de conclusão de curso, Lopes (2017) descreve sua própria experiência 

aplicando recursos audiovisuais em turmas de ensino médio da rede pública de Niterói. Esta 

experiência difere das outras já abordadas, porque trata da utilização de meios audiovisuais 

pelos próprios alunos, para que eles mesmos realizassem um projeto cinematográfico. É uma 

experiência interessante e demonstra que os alunos estão cada vez mais dispostos a novos tipos 

de atividades e que quando essas atividades envolvem recursos audiovisuais, eles se empenham 

para realizá-las. É uma pesquisa que demonstra que, quando os alunos são colocados em uma 

atitude ativa em relação a aula, eles são capazes de produzir imagens que demonstram a 

compreensão da realidade. 

 O cinema pode e deve ser usado como representação artística, e não apenas como um 

método didático para explicar conteúdos sociológicos. É preciso que os professores saiam da 

sua zona de conforto para que isso aconteça, e é visível que muitos deles estão dispostos a isso. 

Muitos ainda não sabem muito bem como fazê-lo, pois a visão de que o cinema é uma forma 

de arte teria que ser construída desde o curso de Licenciatura, o que não ocorre.  

Para que tenhamos professores que saibam tirar proveito do cinema como obra de arte 

dentro de sala de aula é preciso que os mesmos tenham experienciado o mesmo. Em uma era 

tão tecnológica como a que estamos vivendo é incompreensível que disciplinas que abordem o 

uso de TICs na escola não sejam obrigatórias. Da mesma forma que a escola deve abrir mão do 
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seu lado conteudista para que os alunos possam refletir sobre arte, a universidade também deve 

fazê-lo. 
 

O cinema passa a ser uma ferramenta para experiência ética e estética na 
medida em que nos possibilita colocar nossa vida como obra de arte. Pensar a 
si mesmo a partir do filme é um jogo no qual o sujeito é levado a ocupar-se de 
si mesmo para através desse movimento de construção e reconstrução de 
imagens, memórias e acontecimentos poder produzir e inventar a si mesmo. 
(...). São as muitas aprendizagens que podemos (re)conhecer a partir do 
cinema, ou seja, a partir do que o cinema possibilita para nós, que é nos 
perguntar como nos tornamos isso que somos, o que fizeram e fizemos 
conosco, o que somos e as inúmeras possibilidades de ser (FERRARI, 2012, 
p. 51).  
 

Pelo que foi dito até aqui, percebe-se que tanto os professores quanto os alunos 

concordam que é necessário buscar novas maneiras de explicar o conteúdo programático e que 

os próprios estudantes veem a exibição de produções audiovisuais com bons olhos. Porém, se 

não há uma infraestrutura adequada nas escolas, é impossível que esse cenário mude. E ainda 

mais improvável será que o cinema deixe de ser um catalizador para a explicação de novos 

conteúdos e passe a ser visto em sua integralidade como obra de arte. 

   

  



 26 

CAPÍTULO 2 – ENCINECLUBE 
  

Precisamos ir dando acesso às crianças e jovens da escola básica e, até mesmo 
aos alunos de formação de professores da universidade, essa experiência de 
entender o filme como aula e não como simples entretenimento. Entender que 
um filme pode ensinar tanto quanto uma leitura, aprendendo a ver e apreciar 
os filmes, sua linguagem, ampliando suas leituras, é parte dessa aprendizagem 
(FERNANDES, 2015, p. 100). 

 

Para pensar em como superar essa visão de que o cinema é apenas uma ferramenta que 

contribui com a explicação de conteúdos sociológicos, este capítulo traz uma reflexão sobre um 

cineclube. Busco responder a duas indagações: Até que ponto o cineclube configura-se como 

uma proposta pedagógica para superar o uso do filme apenas como um exemplo conceitual? 

Que outros significados tem o cineclube? 

Para isto, dividi o capítulo em duas partes. A primeira traça algumas reflexões sobre 

referências bibliográficas que abordam cineclubes em espaços educativos. A segunda traz a 

pesquisa qualitativa com aplicação de questionário que realizei entre julho e outubro de 2019 

no cineclube de uma escola técnica de Nova Iguaçu.  

 

2.1. O Cineclube é uma escola 

Um cineclube é um espaço público, democrático, sem fins lucrativos, que tem como 

suas principais funções divulgar e debater sobre produções cinematográficas. A proposta do 

cineclube se iniciou no começo do século XX, como uma forma de ajudar a legitimação do 

cinema enquanto arte e se popularizou a partir da década de 1950. No Brasil, passou por 

diversos grupos sociais, principalmente intelectuais e religiosos, até que se firmou em cidades 

do interior do país. Entre os anos 1960 e 1970, o movimento cineclubista brasileiro teve forte 

atuação, realizando diversas jornadas pelo país. Os cineclubes tiveram extrema importância 

durante a ditadura militar, ao exibirem filmes que eram censurados no país. “Esse engajamento 

civil dentro do movimento cineclubista, em muitos casos, pode ser avaliado em termos de 

resistência cultural; (...) entre outras características, marca o papel do intelectual como 

mediador da cultura principalmente na década de 1960” (SALES, 2015, p. 14-15). 

Existem diversos cineclubes em espaços educativos, tanto em universidades quanto em 

escolas. São espaços de troca de conhecimento, sem hierarquização, e nenhuma opinião 

expressa está mais correta ou acima de outra, por isso todos os comentários são válidos. Para 

Teixeira (2010), a escola e o cineclube têm muito a aprender um com o outro, eles podem se 

complementar. Para a autora, todo esse processo deve começar nos cursos de licenciatura para 

que os futuros professores criem sensibilidade às peculiaridades do cinema e possam transmitir 
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isto quando forem dar aulas. Ela também destaca que se a escola é um espaço sociocultural os 

professores devem transmitir e interrogar “a memória cultural e a tradição (não o 

conservadorismo), para que, se apropriando do que o mundo lhes legou, possam reinventar a 

vida em comum, realizando o novo de que são portadores” (TEIXEIRA, 2010, p. 114). Para 

que a educação seja emancipadora, a escola deve ser o lugar em que os jovens se apropriem das 

diversas formas de cultura. 

Os cineclubes realizados em ambientes escolares não usam o cinema como um exemplo 

conceitual, até porque não é essa a finalidade de um cineclube. Os filmes costumam ser exibidos 

para que se possa abrir um debate sobre algum assunto específico que não necessariamente está 

ligado ao conteúdo programático escolar. Espera-se que os próprios alunos consigam relacionar 

o que aprendem na escola e no cotidiano ao filme assistido. A principal finalidade é que os 

alunos reflitam sobre o que assistiram e consigam expressar em voz alta o que sentiram ou o 

que chamou mais atenção. Além disso, um cineclube dentro da escola retira do cinema os 

interesses mercadológicos, já que não há nenhuma finalidade de lucro. 

A escola deveria ser um ambiente democrático e de trocas, como um cineclube. Mas o 

que mais vemos hoje em dia é que, muitas vezes, os alunos têm medo de se expressar em sala 

de aula. Esse medo acaba sendo relacionado ao uso de aparelhos celulares para explicar que os 

alunos não falam porque estão conectados o tempo inteiro. A experiência de um cineclube pode 

comprovar que não é bem isso o que acontece. A hierarquia que existe dentro de sala de aula 

faz com que os alunos se tornem cada vez mais fechados, principalmente se um professor perde 

a cabeça. Em um espaço que é aberto à colaboração e que tem participação direta dos estudantes 

em sua organização, é perceptível que tal medo desaparece.  

Pimenta e Mosca Junior (2019) escreveram um artigo sobre o cineclube do Colégio 

Pedro II – Campus São Cristovão III, oferecendo reflexões sobre como os próprios alunos 

enxergam o espaço do cineclube sendo muito diferente da sala de aula. Os alunos entrevistados 

para o artigo afirmam que o espaço do cineclube é muito mais democrático do que o espaço da 

sala de aula e, por isso, eles se sentem mais seguros para expressar suas opiniões, por mais que 

haja um professor presente, o espaço é compreendido como menos hierarquizado. Também 

dizem que o espaço da sala de aula é muito monótono e que não desenvolvem o pensamento 

crítico, como conseguem desenvolver no cineclube.  
 
Em outras palavras, conforme as educandas, o entretenimento está ligado ao 
que fazem fora da sala de aula e fora da escola. Dentro das salas de aula, para 
elas, o clima é monótono. As aulas se repetem semanalmente sem grandes 
novidades. A teoria é trabalhada distante da prática. A distância entre o que 
estudam para o que vivem cotidianamente é enorme. As educandas contam 
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que buscam serem tocadas pela realidade. Assim, o Cineclube é uma 
oportunidade de saírem das salas de aula e experimentarem uma viagem a 
outras realidades, sem deixarem o ambiente escolar (PIMENTA; MOSCA 
JUNIOR, 2019, p. 48). 

 

Fernandes (2015) destaca que tanto nos cineclubes com adultos, quanto nos cineclubes 

realizados com adolescentes, os participantes relacionam acontecimentos de suas vidas à cenas 

do filme, muitas vezes fazendo verdadeiras confissões. Posso afirmar que eu mesma já 

presenciei cena parecida, não em um cineclube, mas durante sessão do documentário Chega de 

Fiu-Fiu (2018) em uma escola estadual de Niterói. As meninas presentes em sala se sentiram 

confortáveis e seguras para compartilhar casos de assédio sexual vividos por elas. Se apenas 

uma sessão de um filme pode causar tal efeito, em um cineclube, onde as pessoas já têm 

familiaridade umas com as outras, a confiança é muito maior. “Assim, os filmes provocam 

confissões, resgaste de memórias, afirmações de identidades entre outras correlações trazidas 

por eles” (FERNANDES, 2015, p. 104).  

A seguir, o artigo selecionado de Jesus e Sá (2012) aborda o projeto Cineclubismo na 

Educação, um trabalho do qual participaram 10 escolas da rede municipal de Vila Velha, 

Espírito Santo. As sessões eram abertas para a comunidade, o que criou um laço maior entre a 

escola e os moradores. De acordo com a pesquisa dos autores, os resultados foram 

extremamente satisfatórios e contribuíram para o enriquecimento cultural de todos. A 

participação dos alunos na vida escolar foi ampliada e o rendimento dos mesmos aumentou, 

como mostra a citação escolhida:  
 

A experiência cineclubista onde se criam comunidades que se organizam em 
torno da experiência de ver e discutir filmes, que neste processo, escolhem 
aquilo que querem ver e discutir a partir das suas próprias realidades, pode 
propiciar um vivência democrática de aprendizagem e de possibilidade de 
exercer seus direitos à comunicação e à livre expressão. Não vivemos mais no 
mundo da audiência passiva (JESUS; SÁ, 2012, p. 66-67). 

 
De acordo com a pesquisa realizada em cineclube de uma escola pública em Curitiba 

por Klammer, Fortunato e Melo (2015), o processo que é estabelecido em um cineclube tem 

três momentos distintos: “a significação que é o primeiro sentido que o aluno adquire do filme; 

passando para o segundo momento que é a apropriação do contexto; e o último que é 

caracterizado como a ressignificação e a transformação em um conceito novo, por meio de 

trocas de conhecimentos e experiências no momentos do debate” (2015, p. 7504). Dessa forma, 

é possível afirmar que o cineclube é uma escola. 
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2.2. O EnCineClube 

O projeto de extensão EnCineClube foi criado pelo professor Pedro Cassiano em uma 

escola técnica de Nova Iguaçu (RJ). Tem como objetivo realizar reflexões temáticas da 

sociologia por meio de análise de produções audiovisuais. A desnaturalização, a alteridade e a 

crítica à realidade social pela reflexão sobre temas contemporâneos são elementos importantes 

que aproximam a sétima arte dos objetivos do ensino de sociologia no ensino médio. Um dos 

pontos importantes do projeto é que ele encara o cinema como uma representação da realidade 

social e não como uma reprodução fiel da realidade. Assim, as produções audiovisuais podem 

ter um potencial para desencadear discussões de diferentes pontos de vistas que, muitas vezes, 

não se fazem presentes na realidade do aluno ou do professor. Por ser um espaço democrático, 

os alunos se sentem livres para expressar suas reflexões na hora do debate e também para reagir 

ao filme durante a projeção. 

São seis os principais objetivos do projeto:  

1. Refletir sobre cinema e comunicação na contemporaneidade;  

2. Estimular o uso das mídias cinematográficas como práticas educativas;  

3. Apresentar a linguagem cinematográfica como uma expressão de arte e da vida 

social;  

4. Desenvolver uma proposta dinâmica da apresentação de temas e disciplinas 

escolares;  

5. Promover a integração da comunidade escolar em todos os níveis a partir do 

debate e discussões das produções audiovisuais; 

6. Introduzir na escola o espaço da comunicação pelo audiovisual.  

Dois grupos de estudantes participam do projeto. Por se tratar de um projeto de 

extensão, os alunos extensionistas participam diretamente do projeto e o princípio básico é o 

protagonismo desses alunos no processo de escolha do filme, dos temas e dos debates que 

poderão ser desenvolvidos, além de serem responsáveis pela organização e divulgação das 

sessões. O outro grupo de alunos participa das sessões e dos debates, tendo a oportunidade de 

refletir sobre as relações do audiovisual na contemporaneidade e de serem apresentados a 

abordagens temáticas diferenciadas. Por exibir o filme inteiro, o cineclube já se diferencia de 

uma aula dada após exibir trechos de filmes. Isso oferece liberdade para os alunos sentirem 

todas as emoções que se sente ao assistir a um filme. O projeto também pretende exibir filmes 

com os quais os alunos talvez nunca teriam contato, o que também se mostra muito importante 

na formação dos estudantes. 
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A escolha do filme a ser projetado segue determinados critérios didático pedagógicos, 

sendo as sugestões das temáticas dos alunos o principal foco. As sessões ocorrem uma vez por 

mês na parte da manhã ou à tarde, e além do professor Pedro, outros convidados estão presentes. 

Esses convidados podem ser outros professores do colégio, ou pessoas de fora. A escola conta 

com a ótima estrutura de um grande auditório, que ao ter as luzes apagadas para o início de 

cada sessão, passa a impressão de que estamos em uma sala de cinema. Uma impressão que se 

intensifica quando os alunos vão chegando com seus sacos de pipoca feitos no micro-ondas do 

refeitório da escola. 

 

 
Figura 1 - Poster promocional dos filmes Cafarnaum (2018), O Encouraçado Potemkin (1925) e Que Horas Ela Volta (2015). 
Fonte: Internet Movie Database <imdb.com.br>. 

 

Depois de conversar com o professor, resolvi que iria frequentar ao menos três sessões 

do cineclube para conseguir analisá-lo. As três primeiras sessões do projeto aconteceram em 

março, abril e maio. Os filmes exibidos foram respectivamente: Cafarnaum (2018), O 

Encouraçado Potemkin (1925) e Que Horas Ela Volta? (2015). Além dessas sessões, em 

setembro o EnCineClube foi realizado em um pré-vestibular de Nova Iguaçu, com a exibição 

de um episódio da série Black Mirror. De acordo com o professor, as sessões de março e maio 

foram um sucesso, o debate foi realizado por outro professor do colégio. Fiquei sabendo sobre 

o projeto em meados de maio, então comecei a frequentar as sessões em junho. 

A primeira sessão da qual participei foi realizada no dia 28 de junho. Ocorreu às 10h da 

manhã, mas chegamos lá mais cedo para colocar tudo em ordem no auditório. O filme escolhido 

foi Imperium (2016), indicado pela professora convidada porque estava diretamente 
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relacionado com sua pesquisa sobre o fascismo na contemporaneidade. Percebi que este horário 

da manhã não é muito bom, já que os alunos ficam com fome e vão almoçar ao invés de ficarem 

para assistir ao debate. Porém, a lista de presença passada durante a sessão foi assinada por 93 

estudantes, o que mostra que os alunos realmente querem assistir ao filme que será exibido. A 

maioria dos professores liberou os alunos para que fossem ao cineclube. 

 

 
Figura 2 - Cartaz da sessão de Imperium (2016). Fonte: EnCineClube. 

 

O filme Imperium é uma produção norte americana que traz a história real do agente do 

FBI Michael German, interpretado por Daniel Radcliffe, que se infiltrou em um grupo de 

supremacistas brancos para prender seus integrantes. A professora convidada disse que 

escolheu este filme porque ele demonstra muito bem como funcionam os grupos neofascistas e 

a atividade das agências de inteligência para desmantelá-los nos dias de hoje. Eu nunca tinha 

visto o filme, acredito que, para a palestra que a professora realizou após a exibição, realmente 

era o filme ideal. A maioria dos alunos permaneceu até o final do filme e prestou bastante 

atenção já que não havia nenhum burburinho durante a exibição. 

Os alunos extensionistas fizeram o cartaz da sessão, a divulgação e ajudaram o professor 

Pedro a arrumar o auditório. Além disso, eles participaram junto com o resto dos alunos 



 32 

presentes como espectadores. Nessa sessão, as perguntas foram feitas principalmente pelos 

extensionistas que estavam presentes.  

A pesquisa da professora convidada, como já foi dito, é sobre o neofascismo nos Estados 

Unidos. Ela falou como os grupos recrutam seus integrantes e como realizam suas ações. 

Trouxe informações pouco conhecidas de livros e revistas infantis que são distribuídos nas 

escolas por tais grupos que contribuem para o aumento do racismo, do antissemitismo e da 

homofobia. Além disso, relacionou o aumento da atividade destes grupos ao atual presidente 

do país. Apesar de apenas 20 alunos terem ficado para participar, a palestra foi muito 

interessante e os alunos que permaneceram fizeram diversas perguntas, demonstrando bastante 

interesse pelo que estava sendo dito. A maioria das perguntas estava mais relacionada à 

pesquisa da professora do que ao filme. 

 
Figura 3 - Cartaz da sessão de Vingadores: Guerra Infinita (2018). Fonte: EnCineClube. 

 

A segunda sessão da qual participei foi realizada em 12 de agosto. O filme exibido foi 

Vingadores: Guerra Infinita (2018). A sessão foi realizada em uma sexta-feira às 14h e o 

auditório estava lotado, a ponto de vários alunos se sentarem no chão para assistir ao filme. O 

professor tinha combinado, desde o começo do cineclube e por insistência dos alunos que fazem 

parte do projeto, que este filme seria projetado. O filme é um blockbuster norte-americano, é o 

terceiro filme da saga Os Vingadores, uma obra de ficção baseada em histórias em quadrinhos. 
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A história do filme é a de um grupo de super-heróis que tem um inimigo em comum, Thanos, 

que pretende eliminar metade da população intergaláctica porque o universo está entrando em 

colapso. O filme termina com o vilão conseguindo realizar o que pretendia.  

Como da primeira vez que fui ao cineclube, diversos alunos entraram no auditório com 

pacotes de pipoca e de restaurantes fast food. Durante a exibição do filme, os alunos 

comemoravam e berravam com as diversas situações que aconteciam, principalmente quando 

algum personagem favorito deles aparecia na tela. Esse comportamento é muito comum na 

exibição de blockbuster no cinema. A aluna que estava sentada ao meu lado repetia as falas do 

filme, mostrando que já tinha visto muitas vezes, mas, mesmo assim, ela chorou com a morte 

de um dos personagens. Acredito que isso deve ter acontecido com diversos alunos.  

Esta sessão do cineclube foi chamada de O Julgamento de Thanos. Um júri simulado 

foi realizado, foram convidados uma professora de biologia, que serviu como advogada de 

defesa, e um professor de filosofia, que serviu como procurador, para realizar o julgamento do 

vilão. Ao final, todos os alunos votariam por meio de enquete disponível em plataforma da 

internet para dar o veredicto. 

 

 
Figura 4 - Foto do auditório após a sessão de Vingadores: Guerra Infinita (2018). Fonte: Da autora. 

 

Após o filme, o professor Cassiano e os dois professores que iriam participar do 

julgamento subiram ao palco. Os alunos fizeram uma peruca de papel e uma toga para o 

professor Pedro, imitando a caracterização de juízes que é vista em muitos filmes. O vilão do 

filme estava sendo acusado do crime de ter matado metade do universo. O professor de filosofia 

apresentou o caso falando sobre ética e justiça, Aristóteles e a ética das virtudes, o conceito de 

tirania de Platão e as leis de guerra. A pena que ele pediu foi a justiça restaurativa, que o vilão 

trabalhasse para reestabelecer os danos causados. A professora de biologia apresentou seu caso 

defendendo que o vilão não era um tirano, porque ele não estava interessado em perpetuar o 
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poder, mas em salvar o universo do colapso e que essa foi a única ideia que ele teve para isso, 

já que ninguém o ajudou a pensar em outra opção.  

Após as argumentações, o professor Pedro abriu para que os alunos fizessem cinco 

perguntas, porque já eram 17h30 e só faltava meia hora para que o auditório tivesse que ser 

liberado. No caso desta sessão, percebi que os alunos que fizeram as perguntas não foram os 

extensionistas, e sim alunos que foram para participar do cineclube. Todas as perguntas foram 

muito boas, demonstrando que os alunos estavam muito envolvidos com a atividade que 

acontecia, mas a pergunta que mais me chamou a atenção foi a de uma aluna que relacionou o 

que estava sendo dito com uma aula do professor de geografia sobre Thomas Malthus. Depois 

que as perguntas foram respondidas, veio a votação: 160 alunos votaram na enquete e foi 

decidido que o vilão seria condenado por 51,9% contra 48,1% dos votos.  

A sessão foi extremamente interessante porque os alunos tiveram espaço para discutir e 

refletir sobre um filme que é muito conhecido entre eles. Para fazerem as perguntas não 

adiantava apenas dizer que preferia os super-heróis ao vilão, mas sim interpretar aquela 

realidade social que aparece no filme. Os dois professores convidados argumentaram muito 

bem, o que deixou a atividade ainda mais interessante, eu mesma fui afetada pela fala da 

professora de biologia. Além disso, a atividade se mostrou realmente interdisciplinar, já que 

estavam presentes professores de outras disciplinas e os próprios alunos conseguiram trazer 

reflexões com outras matérias. Quando eu estava indo embora com o professor Cassiano, alguns 

alunos nos disseram que nunca tinham pensado no filme daquela forma e que não conseguiam 

parar de discutir sobre o que os dois professores tinham falado. Isso demonstra que o uso de 

filmes blockbuster não precisa ser rejeitado pelos professores, porque contribui para que os 

alunos exerçam sua imaginação sociológica e parem para refletir sobre algo que já viram tantas 

vezes e que gostam tanto.  
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Figura 5 - Foto do stand do Encineclube durante a semana de extensão do colégio. Fonte: Professor Pedro Cassiano. 

 

Entre 21 e 25 de outubro, foi realizada a semana de extensão no colégio. A escola técnica 

oferece quatro cursos técnicos integrados: Automação Industrial, Enfermagem, Informática e 

Telecomunicações. Todos os alunos envolvidos em projetos montaram seus stands e 

apresentavam seus trabalhos. No stand do EnCineClube, o alunos extensionistas expunham o 

projeto, depois exibiam um curta para os presentes e realizavam um pequeno debate. O 

professor Pedro me disse que ele escolheu curtas bem provocativos para que a discussão após 

o filme fosse produtiva. A semana de extensão é aberta ao público externo, por isso é comum 

que ônibus com alunos de outros colégios cheguem à escola técnica para ver as apresentações 

dos projetos. 

A sessão do dia 25 de outubro foi a terceira da qual eu fui. Tentei chegar a tempo de ver 

os stands da semana de extensão, porém o ônibus quebrou no meio do caminho e eu cheguei 

em cima da hora. O colégio estava bem vazio, um professor disse que achou que menos pessoas 

compareceram à semana de extensão do que no ano anterior. Uma aluna sugeriu que poderia 

ser por causa do ENEM que ocorreria no final de semana que vem. 

Antes da sessão do cineclube, um professor realizou uma roda de conversa sobre direitos 

humanos. A maioria dos alunos que estavam na roda de conversa saiu direto para assistir a 

sessão. O tema da semana de extensão foi Sustentabilidade e Biotecnologia, por isso o filme 

escolhido foi o desenho animado WALL-E (2008). O filme se passa num futuro distante, em 

que os seres humanos abandonaram a Terra depois de entulhá-la de lixo e deixaram robôs que 

ficariam responsáveis por limpá-la. O último robô é WALL-E que vive sozinho com uma 

barata, até que um dia chega uma nave espacial com um modelo novo e moderno de robô: Eva. 
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WALL-E se apaixona e resolve seguir a robô pelo espaço, momento em que o espectador vê 

como os seres humanos viviam suas vidas em uma nave espacial.  

 

 
 Figura 6 - Cartaz da sessão de WALL-E (2008). Fonte: EnCineClube. 

 

Como já foi dito, a escola estava bastante vazia e essa foi a sessão mais vazia do 

cineclube com cerca de 50 alunos dentro do auditório. Dessa vez, os convidados para debater o 

filme eram os próprios extensionistas. Durante a sessão, os alunos tiveram algumas reações ao 

que acontecia no filme, principalmente nas cenas de romance entre os dois robôs. Antes de 

começar o debate, os alunos explicaram que resolveram escolher este filme porque não mostra 

o processo de destruição do planeta, mas sim o resultado.   

Pelos alunos envolvidos diretamente com o projeto estarem sentados na frente do 

auditório, os que fizeram as perguntas eram participantes daquela sessão do cineclube. Uma 

das primeiras alunas a falar estava com muita vergonha e foi falando o que queria para que o 

professor Pedro repetisse no microfone. O mais legal de um cineclube é perceber o que chama 

a atenção de cada um e a fala dessa aluna me fez perceber que eu não tinha prestado atenção no 

que ela destacou. Ela falou especificamente de dois personagens coadjuvantes no filme que são 

humanos, no começo a mulher está conversando com uma amiga sobre como é difícil arranjar 

um relacionamento no mundo virtual. Diversos acontecimentos ocorrem e esses dois 
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personagens passam a não viver mais tão conectados, o que faz com que se encontrem e passem 

a gostar um do outro, assim começando um relacionamento não virtual. Além disso, ela 

destacou o relacionamento entre os dois robôs, em que a meta dela virou a meta dele também. 

 O professor Cassiano pediu para que os alunos de automação industrial levantassem 

questões relacionadas aos robôs e à relação dos seres humanos as máquinas. Um aluno 

questionou até que ponto os seres humanos estão deixando que as máquinas controlem a vida. 

A partir deste questionamento, foi iniciado um debate sobre qual é a diferença entre as máquinas 

e os seres humanos e qual é o limite dessa relação com as máquinas. Um dos alunos que estava 

compondo a mesa, disse que, em sua opinião, a grande diferença entre seres humanos e 

máquinas era a capacidade de pensar. E que o limite era exatamente quando nos tornamos tão 

dependentes que perdemos esta capacidade, como é visto no filme.  

 Um professor de matemática presente à sessão disse que não achava que o que nos 

diferenciava das máquinas era a capacidade de pensar, mas sim o afeto. O filme traz a 

humanização dos robôs e a robotização dos humanos. O professor disse que se preocupa até 

que ponto vai a nossa falta de empatia e, em dado momento, deu um abraço no professor Pedro, 

dizendo que o afeto envolve diversas coisas e uma delas é se livrar da masculinidade tóxica e 

ser capaz de dar um abraço em outro homem. O professor ainda acrescentou que as melhores 

coisas da vida não têm lógica e por isso, é importante a presença de disciplinas como sociologia 

e filosofia na escola, para que a gente pare e pense sobre a sociedade. 

 Logo após esta fala, a professora que participou do debate sobre Vingadores entrou no 

auditório e os alunos pediram para que ela falasse o que achava que diferenciava os robôs dos 

humanos. Ela disse que são características muito específicas, mas uma que destacaria é o amor 

e que nós temos dificuldades para entender o que é amor porque somos egoístas por natureza. 

A fala desta professora conversou muito com a fala anterior. O professor Pedro acrescentou que 

o amor pode ser aprendido afinal ninguém nasce sabendo amar. Como é possível ver no filme, 

WALL-E aprende o que é amor vendo fitas cassetes de filmes antigos que mostram cenas 

românticas. 

 O professor Cassiano encerrou a sessão agradecendo e ressaltando como, mesmo em 

um desenho animado que pode parecer bobo já que é feito para o público alvo infantil, é possível 

ter diversas discussões, já que tudo é muito pessoal. Pediu para que os alunos pensassem um 

pouco sobre o quão distante estamos da realidade do filme e reforçou a importância de termos 

filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias nas escolas. 

 O que me parece interessante destacar das sessões de agosto e outubro é a participação 

de professores de outras disciplinas no cineclube. Isso mostra que é possível ter filmes que 
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desencadeiem discussões interdisciplinares unindo as áreas das ciências da natureza e exatas 

com as ciências humanas. É curioso que os filmes exibidos quando essas discussões 

aconteceram foram respectivamente um blockbuster e um desenho animado, que na maioria 

das vezes são desconsiderados dentro da escola por serem filmes “bobos”. 

 Além disso, é preciso destacar a participação dos alunos para fazer colocações e iniciar 

discussões nos debates. Em uma situação que é mais democrática que a da sala de aula fica 

evidente que o cineclube é um espaço no qual os alunos se sentem confortáveis para expressar 

suas opiniões. Mostra que é completamente errada a ideia de que os jovens de hoje em dia tem 

dificuldade em se comunicar e só pensam em seus telefones celulares. Se é aberto um espaço 

para que eles se expressem, eles farão o devido uso de tal espaço. 

 

2.3. Os Questionários1 

 Inspirada por outros trabalhos já citados, resolvi aplicar questionários aos alunos 

extensionistas, que participavam diretamente do cineclube, e ao professor Pedro. Inicialmente, 

pretendia realizar entrevistas, porém percebi que não conseguiria fazê-lo pois, devido à 

distância, eu sempre chegava no horário do cineclube e ia embora assim que a sessão acabava. 

Portanto, a aplicação de questionário por meio de uma plataforma da internet foi a maneira mais 

adequada que pensei para concluir a minha pesquisa. 

 A intenção de aplicar o questionário foi para saber como os alunos extensionistas e o 

professor percebem a presença do cinema dentro da sala de aula, como se deu a participação 

deles no cineclube e como está sendo a experiência do cineclube. Foram elaborados dois 

questionários diferentes, um para os alunos e um para o Professor, dividindo-se as perguntas 

em dois blocos. O primeiro bloco consistiu em perguntas a respeito da relação dos alunos e do 

professor com o cinema fora e dentro da sala de aula. O segundo bloco apresentou perguntas 

relacionadas diretamente ao Encineclube. O questionário foi enviado no começo do mês de 

outubro, mas só depois da sessão do mesmo mês que os participantes responderam as perguntas.  

  

2.3.1. “Sempre que eu passava um filme eles ficavam empolgados” 

 O professor Pedro Cassiano2 tem 31 anos e está na docência em Sociologia há cinco 

anos. Como já foi dito, realizei parte do meu estágio obrigatório com ele em uma escola estadual 

de Niterói e, durante este período, ele se tornou professor substituto desta escola técnica em 

Nova Iguaçu. O professor conta que, em sua vida escolar, assistiu a filmes nas aulas de religião, 

 
1 Os questionários aplicados estão em anexo a este trabalho. 
2 O Professor Pedro Cassiano autorizou que seu nome fosse evidenciado no trabalho. 
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geografia e ciências. O filme que mais o marcou foi Agnus Dei (2015) por achar muito forte 

sua construção e a temática. A história deste filme se passa em 1945 na Polônia e narra como 

uma médica francesa descobre um convento em que as freiras foram estupradas e engravidaram 

de soldados na Segunda Guerra Mundial.  

 O professor disse que sempre projeta filmes para os seus alunos, independentemente do 

cineclube. Porque acha que “aguça a curiosidades, eles se interessam mais. Contudo, sempre 

acho que tem que ser um filme impactante, ou para eles ficarem impressionados, ou para eles 

ficarem horrorizados. Hoje em dia é muito comum eu utilizar o filme, ou um curta, para levantar 

o debate”. Em algumas conversas que tive com o professor, ele já havia me falado disso, 

inclusive, estive presente na exibição de um curta que ele realizou para uma das suas turmas da 

escola técnica. O curta O Desaparecimento de Willie Bingham (2015) conta a história de um 

homem que cometeu um crime e, em vez de ser aplicada a pena de morte, o Estado resolve que 

ele perderá aos poucos partes do seu próprio corpo. 

O professor Pedro acredita que o cinema em sala de aula pode ser mais do que uma 

ferramenta ilustrativa de conteúdos, explicando a consecução: 

 
Porque existe uma infinidade de possibilidades e os alunos estão muito 
envolvidos naturalmente com as produções audiovisuais. Apesar deles 
estarem somente acostumados com um tipo de estética Hollywoodiana. Mas, 
mesmo assim, eles se envolvem muito quando se passa um filme que não seja 
apenas ilustrativo. Eles podem mobilizar debates iniciais, ou suscitar algum 
tipo de mobilização de trabalhos (Professor Pedro Cassiano em resposta ao 
questionário). 

 

É importante frisar que o professor reconhece o envolvimento dos próprios alunos com 

as produções audiovisuais, mesmo uma estética mais mercadológica, assim como também 

demonstrada na participação dos próprios alunos tem ao assistirem a um filme. Mas percebe-se 

ainda que o filme não está sendo enxergado como uma ferramenta de representação artística, e 

sim como uma ferramenta didática que pode suscitar debates ou trabalhos. Muita coisa ainda 

precisa mudar para que o cinema seja visto de outra maneira dentro da escola e isso deve 

começar nos cursos de licenciatura.  

 A ideia do EnCineClube surgiu no final de 2018, depois que o professor passou um 

filme no auditório da escola técnica que tem alguns projetos de cinema profissional. Na opinião 

do professor Cassiano, “sempre que eu passava um filme eles ficavam empolgados”. Alguns 

alunos lhe perguntaram se iria fazer um projeto de extensão, porque queriam participar. Nas 

palavras do professor Cassiano, “até então, eu não tinha pensado em qual seria o projeto. 

Depois, procurei esses alunos, falei do projeto do cineclube e ficaram animados. Fiz contato 
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com mais alunos que me perguntaram e entraram no projeto. Outros vieram porque o professor 

de filosofia disse sobre o meu projeto”.  

 Para o professor Cassiano, a diferença entre o cineclube e a exibição de filmes em sala 

de aula é “a mobilização dos professores e alunos da escola”. Isso fez com que ele conseguisse 

ampliar o debate e a expansão do cineclube. É relevante ver como um projeto de cinema pode 

mobilizar tanto os alunos quanto os professores, porque, como o cineclube ocorre durante os 

tempos de aula, é de extrema importância que os outros docentes liberem os estudantes para 

participar das sessões. O professor Cassiano explica, em resposta ao questionário, que a escolha 

de filmes para atingir a interdisciplinaridade depende:  
 

O primeiro fui eu quem escolhi, pois era o primeiro e os alunos ainda não 
estavam por dentro do cineclube. Alguns foram por temáticas e pelos 
professores convidados, como no caso do fascismo e, portanto, o filme foi 
escolhido pelo convidado. E os demais foram escolhidos pelos alunos em 
reunião, como a do Thanos.  

 

Aqui é possível enxergar o protagonismo dos alunos na escolha dos filmes. Já que 

apenas duas sessões tiveram seus filmes escolhidos pelo professor Cassiano e pela professora 

convidada. Sobre a reação dos alunos após as sessões, o professor Cassiano diz que eles 

comentam positivamente sobre o cineclube, mas de maneira informal. 

 
Iríamos fazer uma pesquisa de avaliação, mas não deu tempo. O EnCineClube 
dos Vingadores, de longe, foi o mais famoso de todos e projetou de maneira 
positiva o projeto, inclusive entre os professores. Não lembro de nenhuma 
frase, mas eu tenho algumas fotos no feed de alguns alunos no Instagram que 
postaram positivamente sobre o projeto. O Grêmio do colégio também veio 
me procurar e perguntu se não poderia dar continuidade ao projeto depois da 
minha saída do colégio, pois sou professor substituto.   
 

 O professor Cassiano reconhece que, sem dúvida, a sessão mais proveitosa foi a dos 

Vingadores. “Os alunos se envolveram de forma supreendente e os professores também. Teve 

uma votação no final que fez com que os alunos se empolgassem ainda mais”. Ele avalia a 

experiência do cineclube de “forma muito positiva. Acho que criou uma cultura no colégio de 

debate e de recepção ao cinema que eu não esperava”.  

 

2.3.2. “Pude ver filmes novos e dar novos significados na minha vida para cada um deles” 

Os cinco alunos3 que participam do projeto de extensão EnCineClube têm entre 16 e 18 

anos e estão no segundo e/ou no terceiro anos do Ensino Médio na escola técnica. Eles moram 

 
3 Os nomes dos alunos foram alterados para preservar suas identidades. 
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em Nova Iguaçu, Belford Roxo e Mesquita, ou seja, todos são moradores de cidades da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Todos costumam assistir a filmes em casa, na internet, no 

cinema e na escola. Apenas um (01) dos alunos não tem cinema perto de sua casa.  

Os filmes que mais os marcaram são bem diferentes um dos outros. São eles: O Lobo 

de Wall Street (2013), Até O Último Homem (2016), Jogos Vorazes (2012), Mamma Mia! O 

Filme (2008) e Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (2018) e Simplesmente Acontece (2014). 

Um dos gêneros preferidos pela maioria dos alunos respondentes é comédia, “acho que a vida 

é triste demais para sobrevivermos sem rir”, escreveu Renato. Outros gêneros que aparecem 

são ação, aventura, romance e suspense. 

 
Figura 7 - Gráfico com resposta dos alunos sobre a pergunta de número 1. Fonte: Da autora. 

  

Para entender como os alunos enxergam o uso do cinema em sala de aula, elaborei um 

bloco de cinco perguntas objetivas, enunciadas antes da exposição dos dados coletados.   

No que diz respeito à questão de número um, todos os alunos gostam de quando os 

professores exibem filmes em sala de aula. Segundo eles, as disciplinas nas quais os professores 

mais usam cinema são Sociologia (100%), Filosofia (20%), História (20%), Língua Portuguesa 

(20%), Ética (20%) e Saúde Coletiva (20%). Sobre a frequência com a qual o professor de 

Sociologia usa filmes em sala de aula, todos os alunos responderam que sempre que possível. 
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Figura 8 - Gráfico com resposta dos alunos acerca da pergunta 2. Fonte: Da autora. 

 

Na opinião de 60% dos alunos respondentes ao questionário, os professores projetam 

filmes em sala de aula para facilitar a compreensão sobre assuntos estudados nas aulas e  40% 

afirmam que usam como um método para relacionar o conteúdo programático com a realidade 

deles. A maioria dos jovens (80%) acredita que a exibição de filmes em sala de aula contribui 

para melhorar o ensino-aprendizagem porque eles conseguem fazer o paralelo do assunto 

abordado nas aulas com o cotidiano. Apenas um (01) aluno diz que a exibição de filmes 

contribui para ensinar, porque faz com que o aluno tenha uma melhor compreensão do assunto. 
 

 
Figura 9 - Gráfico com resposta dos alunos referente à questão 3. Fonte: Da autora. 

  

Com base nas respostas, é possível afirmar que, por se tratar de uma geração 

extremamente ligada ao audiovisual, os alunos gostam de quando são exibidos filmes em sala 

de aula. Não apenas porque gostam de assistí-los, mas porque sentem que aprendem com mais 

facilidade ao conseguirem relacionar o conteúdo da aula com o do filme. É importante levar em 
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consideração que o paralelo entre cinema e assunto abordado em sala de aula não é tão fácil 

quanto parece, mas pode propiciar, na maioria das vezes, o desenvolvimento da abstração. Por 

isso, é tão interessante saber que os próprios jovens conseguem enxergar o lado positivo da 

presença do cinema em sala de aula. 

 Após estas perguntas, os alunos chegaram ao bloco de perguntas sobre o EnCineClube. 

Renato foi o aluno que teve a ideia do projeto juntamente com o professor Cassiano. Os outros 

alunos ficaram sabendo do projeto pelo professor que os convidou e incentivou que 

participassem. Raissa escreveu que entrou “no projeto porque tenho uma paixão muito grande 

por filmes e por dar significado a cada um deles na minha vida e, graças ao meu professor 

Pedro, pude ver filmes novos e aprender mais e dar novos significados na minha vida para cada 

um deles”. 

 Quatro dos cinco jovens responderam que a sessão da qual mais gostaram foi a de 

Vingadores (2018). O que comprova a percepção do professor Cassiano. Leonardo escreveu 

que foi a que mais gostou “pois foi feito um julgamento do Thanos, onde contamos com o 

docente de filosofia do colégio para defender a visão da humanidade e a docente de biologia 

para defender a visão do vilão, lotamos o auditório, foi sensacional”. Vanessa disse que foi a 

que mais gostou “porque conseguimos unir algo popular com aprendizado”.  

Elisa foi a única que respondeu que a sessão que mais gostou foi a da exibição de um 

episódio da série Black Mirror em um pré-vestibular comunitário, “pois foi um tema muito 

interessante e o debate foi muito além das expectativas”. Elisa também foi a única que disse 

que gostou de todas as sessões.  

Três dos alunos falaram que a sessão de que menos gostaram foi a de Cafarnaum (2018). 

Leonardo disse que “foi a primeira sessão e ainda estávamos começando”. Renato disse que foi 

“porque não pude participar” e Vanessa, “porque sinto que muita gente não se interessou e não 

entendeu”. Raissa disse que a de que menos gostou foi a sessão de “Que Horas Ela Volta? 

(2015) porque não senti afinidade com o filme”. 

 A pergunta seguinte foi a respeito das discussões após as sessões e se elas estavam 

ajudando os alunos a refletirem sobre o conteúdo de Sociologia. Todos os cinco responderam 

que sim. Vanessa disse “porque traz visões diferentes sobre os mesmo assuntos”. Raissa 

escreveu: “comecei a ouvir mais a respeito da opinião dos outros e ter uma mente mais aberta”. 

Renato deu uma resposta parecida, dissendo que teve “a rara chance de ouvir e explanar as 

reflexões profundas sobre um tema”. Leonardo ressaltou que “de fato, pois ver um exemplo 

mais dinâmico como um filme nos ajuda a formular e organizar melhor as ideias em um campo 

mais estático, como o da sala de aula”.  Por fim, Elisa pontuou que “aprendemos a relacionar 
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os temas dos filmes com características sociais”. Ao responderem à mesma pergunta, porém 

sobre o conteúdo de outras disciplinas, todos disseram que também tem ajudado, pois, segundo 

Renato “tudo é um grande junto interconectado”. Portanto, é possível afirmar que, mesmo a 

escola fragmentando o conhecimento por áreas, o cinema o apresenta em sua unidade e 

totalidade. 

 Os filmes que os alunos gostariam que fossem exibidos são Vida de Inseto (1998) “para 

falar sobre comunismo”, Capitão Fantástico (2016) “para discutir o modo como vivemos”, O 

Rei do Show (2017) “para refletir sobre diversos temas”, Rocketman (2019) “para falar sobre 

os diversos problemas pelos quais o Elton John passou e que deveriam ser abordados dentro da 

escola” e Coringa (2019) “porque é possível pensar em vários questionamentos”. 

 Ao serem questionados sobre a diferença entre o cineclube e a exibição de filmes em 

sala de aula, os alunos responderam o seguinte:  

ü Leonardo: “A diferença está em parte no ambiente, onde o aluno pode fugir da 

rotina de ir ao colégio, entrar na sala de aula, sair da sala e ir embora. E também 

no clima mais descontraído”. 

ü Renato: “A exibição por si só é um fator de entretenimento ou onde os alunos 

dormem. O cineclube propõe conversar, trocar os saberes, reflexões. Extrapola 

o filme”.  

ü Elisa: “O EnCineClube procura interagir com o público através dos debates, 

coisas que geralmente não ocorrem em sala de aula”.  

ü Raissa: “O EnCineClube muitas vezes recebe convidados para desenvolver mais 

o assunto que o filme aborda e que, às vezes, o professor não segue a mesma 

linha de pensamento”. 

ü Vanessa: “O EnCineClube junta muito mais pessoas e abrange outras matérias 

e pontos de vista”. 

Por estas respostas dos alunos, é possível perceber como o cineclube é um espaço muito 

mais democrático e instigante do que a sala de aula. Seja por ser uma fuga da rotina do aluno 

de ensino médio, ou até mesmo por proporcionar debates que normalmente não ocorrem quando 

um professor exibe um filme durante a aula. É interessante reparar na resposta de Renato que 

já notou que é comum que os alunos durmam durante a exibição de um filme em sala de aula. 

A hierarquia que está presente dentro da sala de aula se desfaz no ambiente do cineclube, os 

diversos pontos de vistas expostos durante as sessões são também dos alunos, não apenas dos 

professores presentes. 
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Neste capítulo foram apresentadas algumas experiências com cineclubes no Brasil e o 

EnCineClube, onde realizei meu trabalho de campo. Além disso, foram analisadas as respostas 

aos questionários aplicados ao professor Cassiano e aos alunos extensionistas. É possível 

afirmar que tanto a observação das sessões do projeto de extensão quanto as respostas aos 

questionários comprovam que o cineclube é uma proposta pedagógica que supera o uso do 

filme como um exemplo conceitual. Isto ocorre, principalmente, porque é um espaço com 

múltiplos significados para os alunos que participam dele, percebe-se isso tanto nas respostas 

mais diretas que eles tiveram que dar, como também nas respostas sobre qual filme gostariam 

que fosse exibido. Eles passaram a pensar no cinema de maneira diferente, a assistir ao filme 

com o intuito de debatê-lo, de extrapolá-lo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Para mim, para os cineastas que eu vim a amar e respeitar, para meus amigos 
que começaram a fazer filmes na mesma época que eu, o cinema tratava de 
revelação – revelação estética, emocional e espiritual. Eram os personagens – 
a complexidade das pessoas e suas naturezas contraditórias e às vezes 
paradoxais, a maneira como elas podem se machucar e se amar e, de repente, 
ficar cara a cara consigo mesmas (SCORSESE, 2019). 

 

 Mais do que nunca o cinema está presente na vida dos jovens. Já está mais do que na 

hora dessa arte deixar de ser vista apenas como forma de entretenimento ou ilustração e ser 

levada mais a sério dentro das escolas. A experiência do EnCineClube me ensinou que mesmo 

filmes que parecem servir apenas para entreter também podem ser debatidos e despertar 

curiosidade. Mas, para que isso ocorra, algumas mudanças se fazem necessárias. 

 Antes de tudo, é necessário que os cursos de licenciatura falem mais sobre as 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Para os alunos de ensino médio de hoje não é 

suficiente que um professor dê aula apenas usando o quadro. É necessário estabelecer uma 

conexão com o mundo dos estudantes e muitas vezes são as TIC’s que vão ajudar o docente. 

Seria ideal se ele pudesse aprender sobre isso durante sua formação. Afinal, não é todo o 

professor que gosta de assistir a filmes, ou se mantém atualizado com os gostos da nova geração. 

No entanto, os alunos de ensino médio estão prontos e preferem aulas mais dinâmicas com 

professores que utilizem sempre que puderem os recursos audiovisuais disponíveis. 

 A infraestrutura das escolas é um segundo ponto. Se a escola não tem um auditório ou 

uma sala de vídeo decente é praticamente impossível relacionar cinema e educação. Uma turma 

de quarenta alunos não consegue assistir a um filme em uma televisão do começo dos anos 

2000. Ao comparar a infraestrutura da escola técnica de Nova Iguaçu, onde é realizado o 

EnCineClube,  à da escola de Moreno (2019), no Pará, é ainda mais visível a desigualdade que 

existe entre os estados brasileiros. 

A escola precisa mudar e, nesse sentido, ela tem muito a aprender com a estrutura de 

um cineclube. Me identifico muito com as respostas dos alunos nos questionários, apesar de 

não saber muito sobre a trajetória escolar deles. A minha não foi das melhores, durante o meu 

ensino médio, eu odiava ir para a escola. Até que meu professor de filosofia criou um cineclube. 

O intuito do meu professor era chocar os alunos, o que conversa com a resposta do professor 

Pedro ao questionário. Ele exibia filmes que nós normalmente não assistiríamos, alguns deles 

foram muito importantes para a minha formação. 
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É perceptível que o EnCineClube está sendo uma experiência importante para os alunos 

extensionistas. Os debates realizados em cada sessão não tinham intuito de transmitir qualquer 

tipo de conteúdo do currículo programático, mas sim analisar como a realidade é apresentada 

em determinadas representações artísticas. A liberdade para se expressar dentro deste ambiente 

acaba tornando a experiência com o cinema muito instigante. 

Dois dos filmes citados pelos alunos e que eles gostariam que fossem exibidos foram 

lançados no Brasil após o ínicio do EnCineClube. Eles assistiram a esses filmes e enxergaram 

como seria interessante trazê-los para dentro do espaço do cineclube. Ou seja, eles pararam para 

pensar sobre o que assistiram, o que constitui um dos passos mais importantes para enxergar o 

cinema como uma forma de arte. Isto confirma a hipótese de Benjamin (2015) de que o cinema 

pode ser emancipador se não for usado apenas para fins comerciais. 

Como afirma Bergala “a arte é o que resiste, o que é imprevisível, o que desorienta num 

primeiro momento. A arte tem que permanecer, mesmo na pedagogia, um encontro que 

desestabiliza o conjunto de nossos hábitos culturais” (2008, p. 97). A mobilização que o 

professor percebe na escola em relação ao cineclube faz parte do papel do cinema como forma 

de arte. Ele mobiliza as pessoas, faz com que elas queiram estar em uma sala junto a diversas 

outras para passar por uma experiência que apenas um filme pode oferecer.  

Posso dizer que saio desse trabalho com uma certeza: se todas as escolas tivessem um 

cineclube, pelo menos uma vez por mês, os alunos gostariam de estar na escola. 
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ANEXO 1: Questionário aplicado ao professor Pedro Cassiano 
 

1. Nome: Pedro Cassiano Farias de Oliveira 

2. Idade: 31 anos. 

3. Há quanto tempo está na docência em Sociologia? 5 anos.  

4. Na sua vida escolar você assistia a filmes? Em que disciplinas eram exibidos? De 

quais lembra? Sim. Religião, história, geografia, ciências. Documentário sobre 

sexualidade (ciências no fundamental), O Preço da Liberdade (religião), A Missão 

(história). Lembro também de Sociedade dos Poetas Mortos, mas não lembro a 

disciplina. 

5. Qual filme mais te marcou em toda a sua vida? Por quê? Agnus Dei. Achei muito 

forte a construção e a temática. Gosto do Cafarnaum, pois achei impactante. 

6. Você sempre projeta filmes para os seus alunos, independentemente do cineclube? 

Por quê? O que te levou a exibir filmes para eles? Sim. Acho que aguça a curiosidade, 

eles se interessam mais. Contudo, sempre acho que tem que ser um filme impactante, 

ou para eles ficarem impressionados, ou para eles ficarem horrorizados. Hoje em dia é 

muito comum eu utilizar o filme, ou um curta, para levantar o debate. 

7. O cinema em sala de aula pode ser mais do que uma ferramenta ilustratica de 

conteúdos? Por quê? Claro. Porque existe uma infinidade de possibilidades e os alunos 

estão muito envolvidos naturalmente com as produções audiovisuais. Apesar deles 

estarem somente acostumados com um tipo de estética Hollywoodiana. Mas, mesmo 

assim, eles se envolvem muito quando se passa um filme que não seja apenas ilustrativo. 

Eles podem mobilizar debates iniciais ou suscitar algum tipo de mobilização de 

trabalhos.  

8. Como surgiu a ideia do cineclube? Surgiu no ano passado, depois que eu passei um 

filme no auditório do colégio, em Nova Iguaçu, que tem um projeto de cinema 

profissional. Além disso, sempre que eu passava um filme eles ficavam empolgados. 

Falei com alguns alunos se eles se interessariam por um projeto e eles apoiaram.  

9. Como foi a seleção dos alunos que fazem parte do projeto? No final do ano passado 

os alunos me perguntaram se eu ia fazer um projeto de extensão, porque eles queriam 

participar. Até então eu não tinha pensado em qual seria o projeto. Depois eu procurei 

esses alunos e falei do projeto do cineclube e eles ficaram animados. Fiz o contato com 

mais alguns alunos que me perguntaram e eles entraram no projeto. Alguns alunos 
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vieram também porque o professor de filosofia comentou sobre o meu projeto em sala 

de aula.  

10. Qual a diferença entre o cineclube e a exibição de filmes em sala de aula? A 

mobilização dos professores e dos alunos do colégio. Pude ampliar o debate e a 

penetração do cineclube. 

11. O cineclube tem um caráter interdisciplinar. Como é feita a seleção dos filmes para 

atingir este objetivo? Depende muito. O primeiro fui eu que escolhi, pois era o 

primeiro e os alunos não estavam por dentro do cineclube. Alguns foram por temáticas 

e pelos professor convidados, como o do fascismo e, portanto, o filme foi escolhido pelo 

convidado. E, os demais, foram escolhidos pelos alunos em reunião, como a do Thanos. 

12. Como tem sido a reação dos alunos após as sessões? Você tem registro do que eles 

expressam? Se sim, poderia citar algumas das frases mais marcantes? Os alunos 

comentam positivamente sobre o EnCineClube, mas de maneira informal. Iríamos fazer 

uma pesquisa de avaliação, mas não deu tempo. O EnCineClube dos Vingadores, de 

longe, foi o mais famoso de todos e projetou de maneira positiva o projeto, inclusive 

entre os professores. Não lembro de nenhuma frase, mas eu tenho algumas fotos do feed 

de alguns alunos no Instagram que postaram positivamente sobre o projeto. O Grêmio 

do colégio também veio me procurar e perguntou se não poderia dar continuidade ao 

projeto depois da minha saída do colégio, pois sou professor substituto. 

13. Qual a sessão foi a mais proveitosa até agora? E qual foi a menos? Por quê? Sem 

dúvida foi a dos vingadores. Os alunos se envolveram de forma surpreendente e os 

professores também. Teve uma votação no final que fez com que os alunos se 

empolgassem ainda mais. 

14. Como você avalia essa experiência? Eu avalio de forma muito positiva. Acho que 

criou uma cultura no colégio de debate e de recepção ao cinema que eu não esperava. 
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ANEXO 2: Questionário aplicado aos alunos extensionistas do projeto EnCineClube 
 

1. Nome:  

ü Leonardo 

ü Renato 

ü Elisa 

ü Raíssa 

ü Vanessa 

2. Idade: 

  
3. Bairro/Cidade:

 
4. Em que ano do Ensino Médio você está? 
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5. Você costuma assistir a filmes? Onde?  

ü Leonardo: Sim, na internet. 

ü Renato: Cinema e em casa. 

ü Elisa: Sim, no cinema, em casa e na escola. 

ü Raíssa: Cinema. 

ü Vanessa: Sim, em casa. 

6. Tem algum cinema perto da sua casa? 

 
7. Qual filme mais te marcou na sua vida? Por quê? 

ü Leonardo: O Lobo de Wall Street, pois me interesso muito no mercado de ações e ver 

dinamizado com ótimas atuações foi incrível. 

ü Renato: Até o Último Homem, porque me mostrou um exemplo de como seguir a vida. 

ü Elisa: Jogos Vorazes, por conta da dinâmica e maneira de relacionar ficção com o 

cotidiano. 

ü Raíssa: Mamma Mia! O Filme e Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, pois eles são 

minha maior conexão com minha mãe. 

ü Vanessa: Simplesmente Acontece, porque me emocionou. 

8. Qual gênero(s) de filme(s) você mais gosta? Por quê? 

ü Leonardo: Comédia e ação, pois gosto bastante de filmes descontraídos e com bastantes 

cenas impactantes. 

ü Renato: Comédia, pois acho que a vida é triste demais para sobrevivermos sem rir. 

ü Elisa: Aventura e romance, por conta das mensagens por trás. 

ü Raíssa: Comédia e romance, porque são clássicos e bem organizados cronologicamente. 

ü Vanessa: Suspense, porque me faz pensar. 
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9. Você gosta de quando professores exibem filmes em sala de aula? 

 
10. Em quais disciplinas o professor mais usa cinema em sala de aula? 

ü Leonardo: Sociologia 

ü Renato: História, Sociologia, Ética e Saúde Coletiva 

ü Elisa: Sociologia, Filosofia e Português 

ü Raíssa: Sociologia 

ü Vanessa: Sociologia 

11. Com qual frequência o professor de sociologia usa filmes em sala de aula? 

 
12. Na sua opinião por que o professor projeta filmes? 
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13. A exibição de filmes em sala de aula contribui para: 

 
 

14. Como você entrou no projeto EnCineClube? Conte brevemente sobre sua 

experiência no projeto. 

ü Leonardo: Faço parte dos extensionistas voluntários e fui convidado para participar pelo 

professor Pedro. Tem sido uma grande honra participar desse projeto bem enriquecedor. 

ü Renato: Tive a ideia do projeto junto com o professor Pedro. 

ü Elisa: Fiquei sabendo por meio do professor coordenador Pedro, que me convidou e me 

explicou o projeto. Foi uma experiência incrível, pois promovemos diversos debates e 

aprendemos muitas coisas com os filmes. 

ü Raíssa: Entre no projeto porque tinha uma paixão muito grande por filmes e por dar 

significado a cada um deles na minha vida e, graças ao meu professor Pedro, pude ver 

filmes novos e aprender mais e dar novos significados na minha vida para cada um 

deles. 

ü Vanessa: Eu entrei porque o professor Pedro incentivou. Está sendo uma experiência 

muito divertida e enriquecedora. 

15. De qual sessão você mais gostou até agora? Por quê? 

ü Leonardo: Vingadores, pois foi feito um julgamento do Thanos, onde contamos com o 

docente de filosofia do colégio para defender a visão de Thanos e a docente de biologia 

do colégio para defender a visão da humanidade. Lotamos o auditório. Foi sensacional. 

ü Renato: Julgamento de Thanos, pois teve a maior participação do público. 

ü Elisa: Da exibição de um episódio de Black Mirror em um pré-vestibular comunitário. 

Pois foi um tema muito interessante e o debate foi muito além das expectativas. 
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ü Raíssa: O julgamento de Thanos, pois foi uma abordagem dinâmica, descontraída e 

engraçada. 

ü Vanessa: O julgamento de Thanos, porque conseguiu unir algo popular ao aprendizado. 

16. E a que você menos gostou? Por quê? 

ü Leonardo: Na minha opinião, todas foram ótimas. Porém, posso citar a primeira, do 

filme Cafarnaum por ser a nossa primeira sessão e ainda estávamos começando. 

ü Renato: A primeira, porque não pude participar. 

ü Elisa: Não houve nenhuma. 

ü Raíssa: Que Horas Ela Volta?, porque não senti tanta afinidade com o filme. 

ü Vanessa: Cafarnaum, porque sinto que muita gente não se interessou e não entendeu. 

17. As discussões após as sessões estão te ajudando a refletir sobre o conteúdo de 

Sociologia? De que forma? 

ü Leonardo: De fato, pois ver um exemplo mais dinâmico como um filme, nos ajuda a 

formular e organizar melhor as ideias em um campo mais estático, o da sala de aula. 

ü Renato: Sim, tenho a rara chance de ouvir e explanar as reflexões profundas sobre um 

tema. 

ü Elisa: Sim, pois aprendemos a relacionar os temas dos filmes com características 

sociais. 

ü Raíssa: Sim, comecei a ouvir mais a respeito da opinião dos outros e ter uma mente 

mais aberta. 

ü Vanessa: Sim, porque traz visões diferentes sobre os mesmo assuntos. 

18. E sobre o conteúdo de outras disciplinas? 

ü Leonardo: Também, pelo mesmo motivo. 

ü Renato: Também, tudo é um grande junto interconectado. 

ü Elisa: Também, pois tratamos sobre tecnologia, obesidade e outros. 

ü Raíssa: Tem ajudado muito a compreender mais.  

ü Vanessa: Sim, filosofia.  

19. Qual filme você gostaria que fosse exibido? 

ü Leonardo: Não possuo nenhuma preferência.  

ü Renato: Vida de Inseto, pois falaria sobre comunismo ou Capitão Fantástico para 

discutirmos o modo que vivemos. 

ü Elisa: O Rei do Show, pois é um filme muito reflexivo sobre diversos temas. 

ü Raíssa: Rocketman, porque trata da vida de Elton John que é um grande artista que 

passou por diversos problemas e acho que deveriam ser abordados. 
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ü Vanessa: Coringa, por causa dos grandes questionamentos do filme. 

20. Qual a diferença entre o cineclube e a exibição de filmes em sala de aula? 

ü Leonardo: A diferença está em parte no ambiente, onde o aluno pode fugir da rotina de 

ir ao colégio, entrar na sala de aula, sair da sala e ir embora. E também no clima mais 

descontraído. 

ü Renato: A exibição por si só é um fator de entretenimento ou onde os alunos dormem. 

O cineclube propõe conversar, trocar os saberes, reflexões. Extrapola o filme.  

ü Elisa: O EnCineClube procura interagir com o público através dos debates, coisas que 

geralmente não ocorrem em sala de aula.  

ü Raissa: O EnCineClube muitas vezes recebe convidados para desenvolver mais o 

assunto que o filme aborda e que, às vezes, o professor não segue a mesma linha de 

pensamento. 

ü Vanessa: O EnCineClube junta muito mais pessoas e abrange outras matérias e pontos 

de vista. 
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