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“[o cinema] é o melhor instrumento para exprimir o mundo 

dos sonhos. O mecanismo produtor das imagens 

cinematográficas é, de todos os meios de expressão 

humana, aquele que mais se aproxima do funcionamento 

da mente em estado de sonho” (Luis Buñuel - Cineasta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RESUMO 
 

Este trabalho constitui-se de um estudo sobre a importância do Cinema para a 
formação cultural e profissional dos professores de Ciências Naturais e 
Matemática. O potencial educativo do Cinema é ressaltado por diferentes 
autores, que revelam, também, a lacuna de formação dos professores nesse 
meio (mídia). Neste estudo, defendemos a linguagem audiovisual do Cinema 
como elemento integrador da Arte e Ciência na formação cultural e profissional 
do professor. Essa temática vem sendo desenvolvida por diferentes autores, na 
qual a tônica tem sido a importância do diálogo inteligente com o mundo. 
Especificamente, na formação dos professores de Ciências e Matemática, pela 
aproximação do Cinema em sua formação, vislumbra-se a possibilidade de 
minimizar a dicotomia entre a formação humanística e científica, já bastante 
discutida por alguns estudiosos. Os produtos educacionais buscaram contribuir 
para uma efetiva vivência e reflexão em torno do papel cultural e educacional da 
Sétima Arte. Considerando o Cinema como uma possível ‘ponte’ entre as duas 
culturas (cultural científica e a cultura humanística) e visando a promover a 
apropriação da linguagem audiovisual na formação dos professores, realizou-se 
a I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências na UFRN. A 
elaboração da cartilha “Tópicos de história, linguagem e técnica do Cinema 
para professores de Ciências e Matemática”, e sua aplicação em um 
minicurso no XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física também visaram a 
contribuir com a aproximação da Ciência e Arte na formação dos professores.  
 

Palavras-chave: formação cultural dos professores de ciências e matemática, 

cinema, ciência e arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

This work aims to study about the importance of cinema for cultural and 
professional training of teachers of Natural Sciences and Mathematics. The 
educational potential of cinema is emphasizing by different authors, which also 
reveal the teachers' training gap in this issue (media). In this study, we defend 
the audiovisual language of cinema as an integrating element of Arts and Science 
for cultural and professional training of teachers. This subject has been 
developed by different authors, in which the emphasis has been the importance 
of intelligent dialogue with the world. Specifically, the training of science teachers 
and mathematics, by the approach of Cinema in its formation, It envisions the 
possibility of minimizing the dichotomy between humanistic and scientific training, 
already much discussed by some researchers. Educational products contribute 
to an effective experience and reflection on the cultural and educational role of 
the Seventh Art. Considering the Cinema as a possible "bridge" between the two 
cultures (scientific culture and humanistic culture) and promoting ownership of 
audiovisual language in teacher training It was accomplished the I Exhibition - 
Cultural Spring: Cinema and Science Education in UFRN. The production of the 
booklet "Topics of History, Language and Art of Cinema for Science and 
Mathematics Teachers," and its application in a short course in the XXI National 
Symposium on Physics Teaching also aimed to contribute to the approximation 
of Science and Art in training teachers. 
 
Keywords: cultural training for science and mathematics teachers, cinema, 
science and art. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
RESUMEN 

 
Este trabajo se constituye de un estudio sobre la importancia del Cine para la 
formación cultural y profesional de los profesores de Ciencias Naturales y 
Matemáticas. El potencial educativo del Cine es resaltado por diferentes autores, 
que revelan, también, el hueco de formación de los profesores en ese medio 
(mediático). En este estudio, defendemos el lenguaje audiovisual del Cine como 
elemento integrador del Arte y Ciencia en la formación cultural y profesional del 
profesor. Esa temática ha sido desarrollada por diferentes autores, en la que la 
tónica ha sido la importancia del diálogo inteligente con el mundo. 
Específicamente, en la formación de los profesores de Ciencias y Matemáticas, 
por la aproximación del Cine en su formación, se vislumbra la posibilidad de 
minimizar la dicotomía entre la formación humanística y científica, ya bastante 
discutida por algunos estudiosos. Los productos educacionales generados han 
buscado contribuir para una efectiva vivencia y reflexión en torno del papel 
cultural y educacional del Séptimo Arte. Considerando el Cine como un posible 
‘puente’ entre las dos culturas (cultural científica y la cultura humanística) y 
visando promover la apropiación del lenguaje audiovisual en la formación de los 
profesores, se realizó la I Muestra – Primavera Cultural: Cine e Enseñanza de 
Ciencias en UFRN. La elaboración de la cartilla “Tópicos de historia, lenguaje 
y técnica de Cine para profesores de Ciencias y Matemática”, y su aplicación 
en un taller en el XXI Simposio Nacional de Enseñanza de Física también visaran 
contribuir con la aproximación de la Ciencia y Arte en la formación de los 
profesores.   
 
Palabras-Claves: formación cultural de los profesores de ciencias y matemáticas, 
cine, ciencia y arte 
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O percurso de formação docente é uma caminhada que nos proporciona 

vivenciar experiências únicas que influenciarão nossa vida profissional. As marcas 

deixadas por essas vivências determinarão, na maioria das vezes, os rumos que 

seguiremos em nossas pesquisas.   

Ao longo da minha formação em Licenciatura Plena em Física tive a 

oportunidade de participar de diversas atividades que, de forma direta ou indireta, 

levaram-me a definir o objeto de estudo dessa dissertação.  

No início do curso tive a oportunidade de ser selecionada para participar do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID1), no qual 

permaneci durante três anos. O PIBID me proporcionou uma experiência 

importante, a qual me fez enxergar que estava no caminho certo. O contato com 

os alunos e todo corpo docente de uma escola, vivenciando a realidade que 

brevemente estaria exercendo, a de professora, levou-me a certificar ainda mais 

a profissão que tinha escolhido exercer.  

Durante o período de participação junto ao PIBID, vivenciei diversas 

atividades, dentre elas uma despertou particularmente meu interesse: a exibição 

de filmes direcionados à discussão dos conteúdos de Física. Na ocasião, os 

alunos se mostraram estimulados em aprender novos conteúdos, a partir da 

incorporação dos filmes nas aulas. No entanto, as exibições foram conduzidas de 

uma forma “amadora”, visto que durante minha formação não tive a oportunidade 

de participar de discussões e reflexões sobre aspectos relacionados à linguagem 

cinematográfica, análise fílmica, valor cultural do Cinema e seu potencial 

pedagógico. 

Desse modo, as experiências vivenciadas ao longo da minha trajetória de 

formação influenciaram na escolha do objeto de estudo desta dissertação, que 

                                                           
1 O PIBID é um Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, com ação 
conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior 
– SESU, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com vistas a 
fomentar a iniciação à docência de estudantes das instituições federais de educação 
superior e preparar a formação de docentes em nível superior, em cursos de licenciatura 
presencial plena, para atuar na educação básica pública. Este projeto é de suma 
importância para o desenvolvimento acadêmico do discente, pois o mesmo proporciona 
aos futuros professores uma participação em experiências metodológicas, e práticas 
docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola.  
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traz como problema de pesquisa os conhecimentos sobre Cinema e sua 

contribuição no processo de Formação Cultural dos professores de Ciências e 

Matemática.  

 Assim, a pesquisa abordou as temáticas: Cinema, Formação Cultural de 

professores e Ensino de Ciências. A questão de pesquisa buscou estudar as 

possibilidades de contribuir para a Formação Cultural do professor de Ciências e 

Matemática através do conhecimento sobre o Cinema para utilização deste como 

recurso pedagógico, tendo por objetivo promover a integração da Arte e Ciência 

através da linguagem do Cinema.  

Nesse contexto, a importância da Formação Cultural do professor como 

uma oportunidade, possibilidade e necessidade de ampliação das condições de 

análise da realidade e de ampliação de seus referenciais culturais, foram 

consideradas bem como ressalta Suanno (2009). Desta forma defendemos, tal 

como Kramer e Leite (1998, p.21 apud SUANNO, 2009), a Formação Cultural de 

professores como sendo parte do processo de construção da cidadania, tornando-

se um direito de todos se considerarmos que todos – crianças e adultos – são 

indivíduos sociais, sujeitos históricos, cidadãos e cidadãs produzidos na cultura e 

produtos de cultura.  

A ideia de Formação Cultural poderá denotar uma multiplicidade de 

sentidos, já que tanto o termo cultura como o termo formação é igualmente 

polissêmico. Neste trabalho adotamos, bem como define Nogueira (2008), a ideia 

de Formação Cultural como o processo em que o indivíduo se conecta com o 

mundo da cultura, mundo esse entendido como um espaço de diferentes leituras 

e interpretações do real, concretizado nas artes (música, teatro, dança, artes 

visuais, cinema, entre outros) e na literatura. [grifo nosso] 

A temática sobre a Formação Cultural dos professores vem sendo 

desenvolvida por diferentes autores (NOGUEIRA, 2008; KRAMER e LEITE, 1998; 

SUANNO, 2009), na qual a tônica tem sido a importância do diálogo inteligente 

com o mundo. Especificamente, no contexto da formação dos professores de 

Ciências e Matemática, pela aproximação do Cinema em sua formação, 

vislumbra-se a possibilidade de minimizar a dicotomia entre a formação 

humanística e científica, já bastante discutida por alguns estudiosos (SNOW,1995; 

ZANETIC, 2006; RANGEL e ROJAS, 2014). 
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O capítulo 1 trata das possibilidades para utilização do Cinema na 

Educação, no entanto, cabe ressaltar que tais possibilidades podem de certa 

forma, ser complementares, mas não possuem o mesmo objetivo educacional.  No 

presente trabalho, defendemos o uso da linguagem audiovisual do Cinema como 

elemento integrador da Arte e Ciência na Formação Cultural e profissional do 

professor.  

O Capítulo 2 aborda a Linguagem Cinematográfica propriamente dita e 

alguns aspectos referentes à História do Cinema, a descrição dos elementos que 

compõe essa linguagem e o processo de análise fílmica que é necessário para 

uma interpretação de um filme. Apresentamos o Cinema como uma das 

linguagens de inserção e inter(ação) no mundo (MARIANO, et. al., 2011) que 

introduziu na sociedade uma forma até então desconhecida, levando produtores 

e plateia a terem um pensamento diferente, ou seja, um olhar de quem produz a 

obra e um olhar de quem contempla a produção. Logo, acreditamos que as 

imagens em movimento, os sons e as cores, provocam um encantamento nos 

expectadores que se veem diante dessa linguagem sedutora do Cinema. 

No capítulo 3 foi descrita a pesquisa exploratória realizada sobre a relação 

entre Cinema, Formação Cultural dos professores e Ensino de Ciências. Assim, a 

partir da aplicação de um pré-questionário e de um questionário, realizamos a 

sondagem quanto à familiaridade com o Cinema na formação inicial, bem como 

as visões sobre o uso desse recurso nas escolas. Os resultados corroboram com 

as pesquisas que indicam a pouca familiaridade com aspectos técnicos e com a 

linguagem do Cinema. No primeiro momento foi elaborado e aplicado um pré-

questionário a um grupo de alunos do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática da UFRN, em um total 16 indivíduos. Em seguida, 

um questionário de sondagem foi aplicado aos alunos dos cursos de Licenciatura 

da área de Ciências e Matemática da UFRN, que resultou um total de 45 

questionários respondidos. A metodologia utilizada na elaboração e análise do 

questionário esteve pautada na ‘análise de conteúdo’ proposta por Bardin (2011).  

Além do questionário, foi realizada uma enquete com os alunos das 

graduações de Física, Química, Biologia e Matemática para verificação do 

interesse por atividades do tipo “Mostra de Cinema”. O resultado desta enquete 
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revelou que havia um grande interesse por parte deste público em atividades 

dessa natureza.  

A pesquisa sinalizou a necessidade de realização de atividades que 

envolvessem discussões e reflexões sobre o uso do Cinema de modo a oferecer 

uma formação mais integrada com elementos culturais, bem como a promoção de 

debates com outras áreas do conhecimento, possibilitando aproximar as ‘duas 

culturas2’ (científica e humanística) no processo de formação dos professores de 

Ciências e Matemática. 

No capítulo 4 apresentamos os produtos educacionais produzidos. 

Considerando o Cinema como uma possível ‘ponte’ entre as duas culturas e 

visando promover a apropriação da cultura audiovisual na formação dos 

professores, realizamos a I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 
Ciências. Bem como a elaboração da cartilha “Tópicos de história, linguagem 
e técnica do Cinema para professores de Ciências e Matemática”, e sua 

aplicação no minicurso “Fundamentos do Cinema para o professor de Física”, 

no XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física. Todos esses produtos foram 

elaborados com o objetivo de promover a aproximação da Arte e da Ciência na 

formação dos professores. 

Assim, acreditamos que o Cinema contribui significativamente para o 

processo de Formação Cultural dos professores, visto que podemos encontrar na 

literatura, experiências exitosas, que buscam oportunizar momentos de reflexões 

acerca das relações existentes entre Ciência, Cinema e Educação, tendo como 

foco, a formação inicial e continuada dos professores da área de Ciências Naturais 

e Matemática. 

 
 
  

                                                           
2Termo empregado por C. P. Snow em seu livro ‘The two cultures and the scientific 
revolution’ publicada em 1961, para designar a contraposição entre a cultura científica e 
a cultura humanística. 
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CINEMA E EDUCAÇÃO 
 
 

 
“O cinema que educa, é o Cinema que nos faz pensar”. 

(Ismail Xavier – Professor de Cinema) 
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1.1. FORMAÇÃO CULTURAL DE PROFESSORES 
 

Ao longo deste capítulo serão apresentadas as várias possibilidades para 

utilização do Cinema, no entanto cabe ressaltar que essas diversas possibilidades, 

de certa forma, podem até ser complementares, mas não possuem o mesmo 

objetivo educacional.  Nossa defesa em relação à utilização do Cinema consiste 

em aproximar a linguagem audiovisual do Cinema como elemento integrador da 

Arte e Ciência para a Formação Cultural e profissional do professor.  

A ideia de Formação Cultural poderá denotar uma multiplicidade de 

sentidos, já que tanto o termo cultura como o termo formação é igualmente 

polissêmico. Neste trabalho, adotamos, tal como define Nogueira (2008), a ideia 

de Formação Cultural como o processo em que o indivíduo se conecta com o 

mundo da cultura, mundo esse entendido como um espaço de diferentes leituras 

e interpretações do real, concretizado nas artes (música, teatro, dança, artes 

visuais, cinema, entre outros) e na literatura. [grifo nosso] 

Acreditamos que cultura e educação não se dissociam, pois os processos 

educacionais, sejam institucionais ou não, inserem-se em uma cultura3. No 

universo escolar, entretanto: 

Ainda são escassos os estudos que destacam os vínculos entre 
cultura e educação e defendem a escola como centro de formação 
cultural onde as disciplinas das humanidades voltadas ao sentir e 
ao pensar (música, literatura, teatro, cinema, artes visuais e 
outras) são vistas como parte importante da educação escolar; 
também são escassos estudos que apontem a relevância das 
experiências estéticas para processos de subjetivação e para a 
constituição da profissionalidade docente. Mas tal escassez não 
se justifica por falta de reconhecimento da importância desses 
vínculos, apontados por vários autores que defendem uma política 
de formação (inicial e continuada) que assegure ao professor e à 
professora o acesso a formas variadas de expressão artística. 
(ALMEIDA, 2010, p. 15, grifo nosso). 

 Em consonância com Almeida (2010), trazemos para reflexão as ideias de 

Snow (1995), sobre a contraposição entre a cultura científica e a cultura 

                                                           
3 “A cultura não é somente um conjunto de imperativos no qual se inscreve 
necessariamente todo projeto pedagógico e que o professor deve bem conhecer se quer 
poder dominá-lo [...]; é também, mais fundamentalmente, o que constitui o objeto mesmo 
do ensino, seu conteúdo substancial e sua justificação última [...].” (FORQUIN, 1993, p. 
167–8 apud ALMEIDA, 2010, p. 15). 
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humanística apresentada em seu livro As duas culturas e uma segunda leitura. A 

nosso ver, essa dicotomia ainda se faz presente em nossa cultura e o sistema 

educacional tem sua parcela de responsabilidade pela propagação desta 

dicotomia na medida em que os educadores, desde a sua formação inicial, não se 

veem estimulados a estabelecer relações entre essas duas culturas.  

 Snow (1995), afirma que as mudanças na educação não irão, por si só, 

solucionar os nossos problemas, mas sem elas, nem sequer compreenderemos 

quais são as dificuldades. E nessa perspectiva o autor ressalta, 

As mudanças na educação não estão produzindo milagres. A 
divisão da nossa cultura está nos tornando mais obtusos do que 
necessitamos ser. Podemos restabelecer as comunicações até 
certo ponto. Mas, como já disse antes, não estamos formando 
homens e mulheres que possam compreender o nosso mundo 
tanto quanto Piero della Francesca ou Pascal ou Goethe 
compreendiam o seu. No entanto, com sorte, podemos educar 
uma grande proporção de nossas melhores inteligências para que 
não desconheçam a existência criativa, tanto na ciência quanto na 
arte, não ignorem as possibilidades da ciência aplicada, o 
sofrimento remediável dos seus contemporâneos e as 
responsabilidades que, uma vez estabelecidas, não podem ser 
negadas. (SNOW, 1995, p. 128). 

Ciência e Arte caminham juntas, não existe uma supremacia de uma em 

detrimento da outra, mas uma recorrência mútua. No entanto, o diálogo entre 

essas diferentes áreas do conhecimento está se tornado escasso nos centros de 

formação docente. Snow (1995) em seu discurso aponta para a necessidade de 

retomar essa comunicação, sabendo que essa parceria entre Ciência e Arte é 

antiga, visto que, encontramos na literatura muitos exemplos, dentre eles 

podemos destacar o Leonardo da Vinci (1452 – 1519), dentre outros do período 

renascentista.  

Refletindo ainda sobre as contribuições de Snow (1995), Zanetic afirma 

que: 

Embora muitas das premissas contidas no seu ensaio precisem 
ser reavaliadas em função do desenvolvimento cultural das 
últimas quatro décadas, creio que parte significativa de suas ideias 
deveria permanecer na agenda de educadores, cientistas e 
humanistas. Snow defendia que uma aproximação entre os dois 
universos intelectuais era essencial para possibilitar um eficaz 
diálogo inteligente com o mundo. (ZANETIC, 2006, p.46). 

 Nesta perspectiva de se propiciar esse diálogo inteligente com o mundo, é 

pertinente destacar também, alguns pontos apresentados no ensaio realizado por 
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Rangel e Rojas (2014), sobre Arte e Ciência na formação de professores, no qual 

as autoras consideram esse estudo relevante para formação de professores tanto 

para docência com para pesquisa.  Assim, Rangel e Rojas (2014), enfatizam que, 

A ciência da arte e a arte da ciência são visibilizadas através de 
concepções e fundamentos, cuja releitura neste estudo confirma 
suas contribuições à sociedade e à educação, tanto em nível 
superior como em nível básico, privilegiando-se o princípio do 
vínculo entre ensino e pesquisa, que alicerça a proposta do 
professor pesquisador. (RANGEL; ROJAS, 2014, p.74). 

 Desta forma notamos que as autoras citadas destacam a importância do 

diálogo entre Ciência e Arte, bem como a necessidade da formação de docentes 

e pesquisadores que reconheçam a Arte como fonte de aproximação do real, ou 

seja, como uma experiência estética. Trezzi (2010, apud RANGEL; ROJAS, 2014), 

assinala que nessa perspectiva torna-se relevante os argumentos sobre a 

importância da criatividade, da ludicidade e da emoção associadas ao uso dos 

recursos da Arte na pesquisa e na formação de pesquisadores e professores.  

 Rangel e Rojas (2014) também afirmam: 

[...] observa-se que, em final da primeira década dos anos 2000, 
consolidam-se aportes de estudos de décadas anteriores que 
acrescentam argumentos em favor de uma formação mais 
sensível e criativa dos docentes, no intuito de que estabeleçam 
uma relação criadora e criativa com o saber e produzam 
conhecimento em favor de um mundo mais sensível às questões 
candentes da humanidade. (RANGEL; ROJAS, 2014, p.85). 

Nesse contexto, ressaltamos a relevância da Formação Cultural do 

professor, como uma oportunidade, possibilidade e necessidade de ampliação das 

condições de análise da realidade e de ampliação de seus referenciais culturais. 

Igualmente destacado por Kramer e Leite (1998, p.21 apud SUANNO, 2009, p. 

9657), acreditamos que:  

A formação cultural de professores é parte do processo de 
construção da cidadania, é direito de todos se considerarmos que 
todos – crianças e adultos – somos indivíduos sociais, sujeitos 
históricos, cidadãos e cidadãs produzidos na cultura e produtos de 
cultura. (KRAMER e LEITE, 1998, p.21 apud SUANNO, 2009, 
p. 9657).  

 Desta forma, nos alinhamos, também, ao pensamento de Suanno (2009) 

sobre a Formação Cultural de professores, que considera ser: 

[...] importante construir momentos de experiência estética 
capazes de estimular a apreciação da arte e da literatura, bem 
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como a construção do hábito de se estabelecer contato com a 
cultura local e a cultural universal. Desta forma, torna-se 
importante e possível a busca de caminhos que possibilitem a 
aproximação de diferentes linguagens, visando a que o professor 
se torne um apreciador, se enriqueça no deleite da cultura, 
compreendendo arte como conhecimento e emoção. (SUANNO, 
2009, p. 9657). 

 Assim, notamos que os estudos relativos à formação de professores têm 

apontado para a importância da realização de atividades que contribuíam com a 

Formação Cultural destes, bem como a elaboração de material didático que 

colaborem para tal. No entanto, essas são ações que requerem articulações de 

natureza interdisciplinar. 

1.2. O CINEMA NA EDUCAÇÃO 
 

Desde sua primeira exibição em Paris, no ano de 1895, o Cinema vem 

ocupando na sociedade um importante papel cultural e educativo. Apesar de no 

início do século XX, o Cinema ter como proposta inicial a diversão e o 

entretenimento, atualmente, depois de passados mais de um século de sua 

invenção, a riqueza do Cinema se revela na tecnologia, na indústria, nos negócios, 

e acima de tudo, na Arte. O termo “Sétima Arte” foi dado por Riccioto Canudo 

(apud FERREIRA, 2007) no Manifesto das Sete Artes, em 1911. Essa referência 

é apenas indicativa, pois, cada uma das artes é caracterizada pelos elementos 

básicos que formatam sua linguagem e classificadas da seguinte forma: 1. Música 

(som); 2. Pintura (cor); 3. Escultura (volume); 4. Arquitetura (espaço); 5. Literatura 

(palavra); 6. Coreografia (movimento) e 7. Cinema (integra os elementos das artes 

anteriores). Parte das ideais de Canudo, possivelmente, está ultrapassada, mas o 

adjetivo dado ainda se mantém. 
As pessoas que se detêm em pesquisar sobre a Sétima Arte deparam-se 

com uma vasta referência em torno da temática. Na área de educação, entretanto, 

quando buscamos por fontes que estabeleçam uma relação entre o Cinema e a 

Educação, o material torna-se escasso.  

Para suprir a necessidade de produção de material bibliográfico sobre 

Cinema e Educação, pesquisadores desenvolveram alguns estudos sobre o papel 

do Cinema na sala de aula (NAPOLITANO, 2011; SILVA, 2007; DUARTE, 2002; 

FERREIRA et al., 2010; FERREIRA, 2007). Os filmes estão presentes no cotidiano 

dos alunos, mas nem sempre encontram seu lugar na sala de aula. Assim, 
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acreditamos ser de fundamental importância os estudos desenvolvidos por esses 

pesquisados, já que o Cinema pode ser um instrumento pedagógico muito rico 

para o ensino-aprendizagem de conteúdos das mais diversas áreas de 

conhecimento.  

Segundo Napolitano (2013), apesar do Cinema encantar as pessoas de 

todo mundo há mais de um século, e muitas vezes ao longo da história ter sido 

pensado como linguagem educativa, a Sétima Arte ainda encontra obstáculos 

para entrar na sala de aula. Não só nas conhecidas “escolas tradicionais”, mas 

também dentro daquelas que se dizem renovadoras, observamos que o Cinema 

não tem sido utilizado com a frequência e com o enfoque merecido. Grande parte 

das experiências que são relatadas acerca do uso do Cinema se prendem ao 

conteúdo das histórias, e não levam em consideração outros aspectos que 

integram a experiência do Cinema. Para Napolitano (2013), por exemplo, 
O problema é que os filmes se realizam em nosso coração e em 
nossa mente menos como histórias abstratas e mais como 
verdadeiros mundo imaginários, construídos a partir de linguagens 
e técnicas que não são meros acessórios comunicativos, e sim a 
verdadeira estrutura comunicativa e estética de um filme, 
determinando, muitas vezes, o sentido da história filmada. 
(NAPOLITANO, 2013, p.7). 

O ato de assistir um filme não se resume em apenas compreender a história 

que é desencadeada na trama, mas vai além, no sentido de que algumas obras 

exigem a compreensão de aspectos particulares que são retratados não pela 

história em si, mas em detalhes que emergem na forma como a história é narrada. 

“Existem elementos sutis e subliminares que transmitem ideologias e valores tanto 

quanto a trama e os diálogos explícitos” (NAPOLITANO, 2013, p. 57). 

Compartilhamos do pensamento de Napolitano (2013), quando o autor 

enfatiza que o Cinema é uma importante experiência cultural, tal como a música 

e a literatura e, nesse contexto, a escola necessita reconhecer tal importância. É 

pertinente destacar que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei n° 9.394/96), traz para análise questões referentes ao papel da cultura na sala 

de aula, refletindo sobre a diversidade cultural encontrada no cotidiano escolar.  
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As discussões em torno da utilização do Cinema como instrumento 

pedagógico4 vêm sendo realizadas há algum tempo, entretanto, as propostas mais 

consolidadas para orientação dos docentes, só foram elaboradas recentemente 

(FERREIRA et al., 2010). Almeida (1994) sinaliza que a maioria dos professores 

não se encontra adequadamente preparada para utilizar esse instrumento 

pedagógico e revela uma desatualização na formação inicial e continuada desses 

professores. 
Parece que a escola está em constante desatualização, que é 
sublinhada pela separação entre a cultura e a educação. A cultura 
localizada num saber-usar, e nesse saber-usar restrito 
desqualifica-se o educador, que vai ser sempre um 
instrumentalista desatualizado. (ALMEIDA, 1994, p.8). 

Quando pensamos na utilização do Cinema com fins pedagógicos, é 

preciso buscar por fontes que estabeleçam uma relação entre o Cinema e a 

Educação seja sob a forma de propostas sistematizadas, seja sob a forma de 

reflexões sobre a necessidade de formação adequada para tal. Felizmente, 

estamos observando uma crescente discussão em torno dessas questões. 

Segundo Belloni (2001) a atualização para a utilização do Cinema está 

inserida no campo pedagógico da “mídia-educação” (BELLONI, 2001 apud 

NAPOLITANO, 2011) e o uso do filme por si só, não promove a aprendizagem, 

podendo manter o caráter de entretenimento, na qual o aluno permanece numa 

postura passiva, de mero expectador diante da exibição, acarretando o uso 

inapropriado dos espaços de audiovisual nas escolas. 

Não é esperado que, a partir da atualização de sua formação para com a 

“mídia-educação”, o professor se torne um crítico cinematográfico, mas espera-

se, no entanto, que seja capaz de incorporar não apenas a história do filme 

(enredo), mas também outros elementos como construção do personagem, 

diálogos, linguagem, composição cênica, entre outros e que possa, também, em 

alguns casos estabelecer diálogos interdisciplinares que interessam 

particularmente à formação de professores de Ciências Naturais e Matemática. 

Para Ferreira, e outros: 
Cabe ao professor compreender as transformações sofridas na 
sociedade ao longo da história, as quais influenciam no cinema e 
consequentemente na sociedade, tendo em mente as 

                                                           
4 È importante destacar que existem diferentes nomenclaturas atribuídas ao Cinema 
quanto ao seu aspecto didático, no entanto, ao longo do texto utilizaremos “instrumento 
pedagógico” (FERREIRA et al., 2010). 
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necessidades do mundo contemporâneo. E utilize os filmes como 
um meio de conscientizar, educar e formar cidadãos críticos. 
(FERREIRA et al., 2010, p.5). 

Nessa perspectiva, o autor sinaliza a necessidade de uma educação 

cinematográfica vista como patrimônio cultural da humanidade. No entanto, 

consideramos que a responsabilidade não cabe unicamente ao professor, uma 

vez que esse processo de educação cinematográfica encontra-se inserida em um 

contexto mais geral de formação desse profissional. 

A utilização do Cinema na educação de acordo com Almeida (2001) apud 

Napolitano (2013), 
[...] é importante porque traz para a escola aquilo que ela se nega 
a ser e que poderia transformá-la em algo vívido e fundamental: 
participante ativa da cultura e não repetidora e divulgadora de 
conhecimentos massificados, muitas vezes já deteriorados, 
defasados [...]. (NAPOLITANO, 2013, p.12). 

 Nesse contexto, 
[...] trabalhar com cinema na sala de aula é ajudar a escola a 
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o 
cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os 
valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma obra 
de arte. (NAPOLITANO, 2013, p.11). 

Apesar de ser um recurso utilizado há algum tempo, não existe um “manual” 

de como se deve utilizar o Cinema em sala de aula.  Todavia, com base em alguns 

estudos, os autores sinalizam possíveis encaminhamentos didáticos de utilização 

do Cinema no contexto educacional. O quadro a seguir tem como base os estudos 

de Ferreira et al. (2010), que traz no seu trabalho algumas reflexões sobre a 

prática pedagógica, com base na utilização das mídias, com foco no Cinema. 

No quadro 1 sistematizamos algumas informações em relação as propostas 

para o uso do Cinema em sala de aula,  

 

 
PESQUISADOR 

 
PROPOSTAS 

 
ETAPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carvalho (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
A utilização de filmes em sala de aula pode 
ser seguida por um roteiro dividido 
basicamente em quatro etapas. 

Primeira: fazer uma introdução do 
filme, onde o professor deve fazer 
comentários acerca do filme, 
associando-o ao tema que se pretende 
trabalhar, e fazer descrições, como por 
exemplo, acerca do contexto histórico 
do filme; 
Segunda: deve-se exibir o filme, se 
necessário em trechos, fazendo um 
acompanhamento de um material 
impresso, por exemplo, e se 
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necessário, pausando-o para 
acrescentar comentários; 
Terceira: deve-se criar um debate, 
onde os alunos farão comentários e 
questionários acerca do filme; 
Quarta: deve-se fazer uma atividade, 
de preferência individual e na sala de 
aula, de forma a refletir sobre o filme. 

 
Napolitano (2008) 

Sugere que os alunos assistam ao filme 
não mais na sala de aula, mas em casa e 
aplique-se a atividade na sala e em grupos; 

Em primeiro lugar, se a maior parte 
dos alunos envolvidos possuir  
aparelho de videocassete ou DVD em 
casa, é mais produtivo eles assistirem 
ao filme na íntegra fora do horário de 
aula. Divida os alunos em grupos de 
trabalho e solicite, como tarefa e 
atividade de estudo, a assistência do 
filme selecionado, sistematizando-a na 
forma de relatório escrito a partir de um 
roteiro. 

 
 
 
 
Machado (2009) 

Aconselha-se a elaboração de atividades 
que atraia a atenção dos alunos, e a 
aplicação de aulas expositivas, sendo 
antes, servido como “recurso de 
chamamento”, ou depois da apresentação 
do filme, como forma de “aprofundar o 
assunto”. Outras duas sugestões de 
Machado são: o trabalho em grupos, de 
forma que os alunos troquem ideias; e a 
simulação, para aproximar os temas 
trabalhados da realidade vivida pelos 
alunos. 

O professor deve fazer um 
planejamento prévio, traçar 
principalmente seus objetivos, 
correlacionar o filme como o conteúdo 
a ser trabalhado, destacar os 
elementos principais, elaborar a 
atividade, e escolhes os materiais 
didáticos a serem utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
Claudemir Ferreira 
(2010) 

 
 
 
 
 
 
 
A aplicação deve obedecer quatro etapas 
que envolvem o planejamento e exibição 
do filme.  

Primeira: planejamento e exibição, 
refere-se ao planejamento da 
atividade por parte do professor, 
escolhendo tema, preferências e 
adequação à faixa etária dos alunos;  
Segunda: apresentação e exibição, 
apresentar aos alunos o filme, suas 
referências, curiosidades e justificar o 
uso de tal, e durante ou depois da 
exibição o professor deve fazer os 
devidos comentários; 
Terceira: debate e reflexão, o 
professor deve questionar e ouvir os 
relatos dos alunos, para depois fazer 
seu comentário geral e pessoal;  
Quarta: conclusão e verificação, o 
professor deve fazer uma síntese do 
filme e aplicar a atividade. 

 
Quadro 1 – Propostas sugeridas para o uso do cinema na sala de aula.  
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Tendo em vista as propostas sugeridas pelos pesquisadores, cabe ao 

professor adequar a melhor forma para utilizar o Cinema em sua sala de aula, de 

acordo com as necessidades de sua disciplina e ao público alvo envolvido. 

Espera-se, entretanto, que o professor possua uma Formação Cultural adequada 

para explorar esse recurso audiovisual, ou seja, é fundamental que o professor 

possua parâmetros estéticos mais amplos, e para tal, torna-se necessário que o 

mesmo possua essa Formação Cultural mais sólida, que lhe dê os subsídios 

necessários para atender às novas e velhas demandas que lhe são apresentadas 

em seu cotidiano profissional. 

1.2.1. A cultura de imagens e sons 
Enxergamos que um aspecto que merece destaque é a relação que a 

educação possui com a cultura de imagens e sons. Almeida (1994) afirma que, 
A cultura das artes e das ciências – poucas vezes produzida em 
escolas e muitas vezes produzidas fora delas – leva em conta a 
tradição e o aprendizado técnicos, mas não os níveis, os 
programas rígidos, a divisão etária, a tradição escolar dos pré-
requisitos. (ALMEIDA, 1994, p.13). 

 Logo, é vigente a separação existente entre educação e cultura; 

infelizmente a educação é tratada unicamente entre as quatro paredes da escola, 

organizada por séries, etapas, níveis e fases, os quais devem ser estritamente 

obedecidos. E nesse contexto a cultura (Arte e Ciência) é apresentada por meio 

de inúmeras indagações no que diz respeito a sua adequação para os níveis de 

educação sugeridos. No entanto, 
[...] os programas curriculares, os livros didáticos e a própria 
formação do educador resolvem esse assunto com um mínimo 
de conflito e um máximo de naturalidade, naturalidade esta 
referendada pelos cursos universitários pelos quais passaram; 
portanto gerada na inércia intelectual, na tradição escolar, na 
cultura universitária. (ALMEIDA, 1994, p.13, grifo nosso). 

 No que diz respeito à cultura de massa e sua oposição à educação de 

massa, Almeida (1994) aponta algumas posições que nos conduzem a uma 

reflexão sobre esses aspectos, 
A cultura de massa exige trabalhadores atualizados, competentes, 
altamente profissionais. A educação de massa desatualiza seus 
trabalhadores, bombardeia sua competência e os 
desprofissionaliza [...] Essa aparente divergência é a própria e 
produtiva expressão do sistema econômico atual. Como se a 
cultura tratasse da produção de bens da ciência e das artes e a 
educação tratasse da distribuição; uma o saber-fazer, a outra o 
saber-usar... (ALMEIDA, 1994, p.14). 
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 Assim, a cultura de massa e a educação (escola) de massa passam a 

compartilhar uma segmentação e simplificação dos conteúdos. Essa burocracia 

educacional acaba por confundir as noções de cultura e distribuição. Logo, Arte, 

Cinema, escrita, literatura, educação, quando analisadas são ao mesmo tempo 

integrantes e excludentes. Do ponto de vista de sua integração acabam-se por se 

perderem e nesse processo transforma-se em uma terceira. É o que acontece na 

relação da Arte com a educação. 

 O Cinema se constitui como um produto de muitas faces. A Sétima Arte não 

se organiza unicamente como uma matéria para a fruição e inteligência das 

emoções, todavia, como uma matéria para inteligência do conhecimento e para 

educação, não visto como um mero recurso de ilustração, entretenimento e 

afirmação ou negação de ideias e valores, mas como um produto da cultura. 

Portanto, a educação para imagens e sons pode constituir-se em uma 

oportunidade para a sociedade moderna fazer-se, por meio delas, culturalmente 

letradas. No âmbito do Ensino de Ciências e Matemática, apresentaremos a seguir 

algumas experiências ligadas à utilização do Cinema nessa área, bem como a 

conexão existente entre Cinema e Ciência.  

1.3. O CINEMA NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 
Encontramos algumas experiências ligadas ao ensino e a aprendizagem de 

Física e Cinema em autores como Ferreira et al. (2009), Braga, et al (2007), 

Almeida (2000), Xavier et al.(2010) e Piassi (2013),  tanto no âmbito de atividades 

direcionadas aos estudantes do ensino médio, quanto às destinadas ao processo 

de formação dos professores. Outros autores como Fantin (2006), Siqueira-Batista 

et. al. (2008) e Alves Ferreira (2010) consideram ambas as perspectivas inseridas 

no que compreendem ser mecanismo de Formação Cultural. Tal preocupação 

também é apresentada por Ferreira (2009):  
[...]o uso da sétima arte no ensino de física é uma das questões 
que se põe no panorama de formação do conhecimento cientifico. 
Destaca-se, assim, que sua aplicação na formação física permite 
não somente que o professor desenvolva novas metodologias em 
sala de aula, mas, também, que perceba, como sujeito ativo, o 
papel que a expressão artística tem no desencadeamento de 
questões. (FERREIRA et al. 2009, p.1). 

Na área de Biologia também encontramos algumas iniciativas exitosas, 

como por exemplo, o projeto “Cinema e Educação”, desenvolvido por Santos 
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(2014), em duas escolas de Educação Básica do município de Guarani das 

Missões – RS. O projeto tinha por finalidade uma proposta direcionada a auxiliar 

o Ensino de Ciências na escola e contribuir com ele, com base em uma abordagem 

de conteúdos contextualizados, usando o Cinema como ferramenta de apoio 

pedagógico. Sendo assim, o Cinema representa o elemento que objetiva promover 

situações pela qual os educandos possam compreender e discutir os caminhos e 

vieses da Ciência; a forma como se processa o conhecimento científico, 

participando ativamente no processo de ensino, e não apenas aceitando 

passivamente o conhecimento, sem questionar ou ousar pensar que poderia ser 

diferente (SANTOS, 2014).  

Portanto, o trabalho desenvolvido pela autora tem como foco a 

“compreensão sobre a contribuição que os filmes comerciais podem proporcionar 

como instrumentos para abordar aspectos da História da Ciência e, por meio 

desses aspectos históricos, problematizar a concepção de Ciência contribuindo 

para a melhoria do ensino de Biologia” (SANTOS, 2014, p.46). 

Estudos realizados na área de Química destacam a utilização do Cinema 

como estratégias de ensino em algumas disciplinas da Licenciatura em Química. 

De acordo com Carvalho et al (2001), a exibição do filme “Erin Brocovich” nas 

disciplinas de Instrumentação para o Ensino de Ciências e História da Ciência, 

propiciou debates sobre o uso da água e questões históricas relacionadas à 

poluição. Segundo os autores, o filme foi uma excelente ferramenta complementar 

para contextualizar a Química geral e inorgânica, normalmente trabalhada no 

Ensino Médio, abordando a poluição de água por cromo VI, que é um metal 

maléfico ao organismo humano.  

Assim, de acordo com Carvalho et al (2001), o Cinema é uma prática 

pedagógica não convencional que pode complementar o ensino de Química, 

podendo ser utilizado para contextualizar e discutir as questões da História da 

Química e da Ciência. Pois, colabora para amenizar o ensino propedêutico, 

contribuindo com a formação de um ser crítico, autônomo e inovador. Sendo esse 

um dos desafios para a formação do professor de Química que irá atuar na sala 

de aula do século XXI. 

Na área de Matemática é pertinente destacar o trabalho que vem sendo 

desenvolvido há alguns anos pela pesquisadora Romélia Souto, no que diz 

respeito à utilização de produções cinematográficas em cursos de formação de 
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professores, especialmente em disciplinas da licenciatura em Matemática. Souto 

(2013) acredita que os filmes podem ser um recurso didático importante para o 

tratamento de temas variados, propiciando um ambiente que estimule a reflexão 

e o debate em torno das questões que permeiam a produção e a difusão do 

conhecimento matemático. De acordo com a autora, “os filmes nos proporcionam 

outros modos de “ver” os fatos ocorridos ou imaginados, conduzindo-nos, muitas 

vezes, a situações e ambientes que não poderíamos sequer imaginar” (SOUTO, 

2013, p. 21). 

Segundo Souto (2013, p.14), 
Os filmes, que inicialmente, para mim, se prestavam para situar o 
contexto histórico da produção do conhecimento matemático, 
tornaram-se um instrumento eficiente para um tratamento 
interdisciplinar da História da Matemática. 

Vale lembrar, no entanto, que a conexão entre Cinema e Ciência é antiga, 

visto que o Cinema além de ser um instrumento científico, tornou-se um dos 

veículos mais utilizados para a divulgação da Ciência, conforme nos lembra 

Oliveira (2005):  
[o cinema] significou também um meio extraordinário de circulação 
do conhecimento, de experiências e valores culturais. Numa 
cultura inteiramente permeada pela expectativa de progresso 
científico e produtos tecnológicos é natural que os meios de 
comunicação projetem perspectivas semelhantes. Não apenas os 
documentários e ficções científicas exprimem os conhecimentos 
desejados e os alcançados, mas até mesmo os dramas 
(profundos ou tolos) e as comédias revelam a penetração da 
ciência em nossa cultura. (OLIVEIRA, 2005, p.8). 

Ainda de acordo com Oliveira (2007), 
Se, em nossa cultura, a ciência se tornou a principal referência de 
conhecimento verdadeiro, as imagens em movimento, que 
começaram com o cinematógrafo, são um dos mais importantes 
veículos de comunicação e de formação cultural. (OLIVEIRA, 
2007, p.7). 

Portanto, em correspondência com as ideias de Santos (2014), 

enxergamos que os múltiplos olhares acerca do Cinema nos permitem considerar 

que um dos motivos de sua importância didático-pedagógica está atrelado ao fato 

de ser uma Arte na qual se encontram ligados os saberes historicamente 

construídos e que, “provavelmente tecem, por intermédio de diferentes 

temporalidades e contextos, o seu significado social presente, na forma de um 

saber prático, de como os indivíduos sentem, apreendem e interpretam o mundo” 

(DANTAS, 2007, p.7 apud SANTOS, 2014, p.38). 
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Tal como afirma Souto (2013, p. 19), e em consonância com as ideias de 

Oliveira (2005), 
A ciência e a cultura, especialmente relativas ao mundo ocidental, 
com muita frequência são retratadas nas produções 
cinematográficas. A sétima arte, símbolo da modernidade, tornou-
se um instrumento extraordinário de comunicação, difundindo 
conhecimento, fazendo circular novas ideias, divulgando e, ao 
mesmo tempo, construindo valores culturais. (SOUTO, 2013, p. 
19). 

Também, de acordo com Piassi (2013), a aproximação entre Ciência e Arte 

na educação, proposta há tempos por Zanetic (2006) por meio da literatura, se faz 

também pelo uso de outras linguagens artísticas de caráter ficcional nos mais 

variados gêneros: filmes de ficção (ANDRADE, 2000), poemas (MOREIRA, 2002), 

músicas (RIBAS E GUIMARÃES, 2004), teatro (OLIVEIRA e ZANETIC, 2004) e 

histórias em quadrinho (KAMEL e LA ROCQUE, 2006). Para Piassi (2013), 
A ciência, sendo uma prática sociocultural situada historicamente, 
está presente no discurso de inúmeras obras, literárias ou não, 
didáticas ou não, que em todo caso instituem significados em 
relação à interpretação que a ciência dá aos fenômenos que são 
objeto de seu estudo e à natureza da própria ciência como prática 
social. Trata-se de uma produção que desempenha papel central 
na difusão social dos conhecimentos científicos e na própria 
produção do conhecimento científico em si. (PIASSI, 2013, p. 14). 

Sendo assim, também a Poesia e a Arte, parecem constituir necessidades 

urgentes de afirmação da experiência individual, e representam uma visão 

complementar e indispensável da experiência humana, não podendo ficar de fora 

das atividades interdisciplinares com os jovens nas escolas, mesmo aquelas 

ligadas ao aprendizado de Ciências. (MOREIRA, 2002, p. 18 apud PIASSI, 2013, 

p.15). 

Apresentaremos a seguir algumas perspectivas e possibilidades de 

integração do Cinema no Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

1.3.1. Cinema e História da Ciência  
 

O Cinema pode ser compreendido como uma excelente fonte para estudos 

da História da Ciência, pois, “embora menos evidente, os filmes nos possibilitam 

também entender a época e as perspectivas daqueles que reconstruíram em 

imagens cinematográficas as histórias ocorridas ou imaginadas” (OLIVEIRA, 

2005, p.8). E, de acordo com Braga et. al. (2007):  
A ficção cinematográfica quando feita com algum rigor, seja no 
roteiro como na cenografia, pode ajudar alunos e professores a 
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adquirirem uma apreensão mais diversificada de sua disciplina. 
Em filmes de época, para além da contextualização, que vai dos 
problemas técnicos enfrentados pelos homens à indumentária, um 
filme pode motivar discussões sobre as inquietações e o 
pensamento científico de um determinado momento histórico. Se 
ao final, esses filmes puderem ser analisados criticamente por 
especialistas e confrontados com textos, podem se transformar 
num meio interessante de motivação e formação. (BRAGA e 
REIS, 2007, p.4). 

 A escassez de material que promovam o diálogo entre a Arte e a Ciência 

na formação dos professores é apontada por Braga et. al. (2007) como um dos 

obstáculos, diferentemente do que ocorre com a filosofia ou história, na qual 

dispomos de uma vasta bibliografia. Encontramos, entretanto, algumas 

contribuições significativas na coleção ‘História da Ciência no Cinema’ organizada 

por Oliveira (2005), que considera o uso do Cinema como veículo de divulgação 

dos avanços da Ciência e formação de uma audiência que entreve nas telas o uso 

ilimitado de suas possibilidades (OLIVEIRA, 2005).   

1.3.2. Ensino de Ciências e Matemática e a ficção científica no Cinema 
 

 Para Piassi (2013), a inserção do universo ficcional no contexto das aulas 

de Ciências não se justifica na busca da simples definição de um termo para ficção 

científica ou na delimitação de um gênero literário até mesmo cinematográfico, 

mas na relação que essa manifestação cultural poderia ter com a própria Ciência.  

Segundo Dyson (1998) o papel da ficção científica no Ensino de Ciências 

em determinado momento:  
[...] é mais esclarecedora do que a Ciência para compreendermos 
como a tecnologia é vista por pessoas situadas fora da elite 
tecnológica. A Ciência proporciona o input técnico para a 
tecnologia; a ficção científica nos exibe o output humano. 
(DYSON, 1998, p. 75). 

Assim, pode-se buscar no imaginário, o processo de construção do 

pensamento científico, numa relação com o real, que se firma enquanto uma 

interpretação racional. Logo, a visão do real é construída com base nestes dois 

elementos: o imaginário – representado como atos ficcionais – e o racional – 

representado pelos conceitos da Ciência (GOMES-MALUF; SOUZA, 2008). Deste 

modo, visamos compreender a ficção científica não como um simples gênero que 

possui uma relação com a Ciência, mas sim como algo que emprega uma 

racionalidade científica para produzir conjecturas em relação à realidade (PIASSI; 

PIETROCOLA, 2009). Ainda, segundo Piassi (2013), 
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A ficção, em particular, parece ter uma interessante afinidade 
pedagógica com a ciência quando a intenção é difundir ideias. Ela 
parece permitir um jogo mental que libera o autor para caminhar 
pelo âmbito da imaginação. (PIASSI, 2013, p.14). 

Essa afinidade também é refletida no âmbito das pesquisas que revelam 

propostas para empregar filmes de ficção científica na sala de aula 

(SOUTHWORT, 1987; MARTIN-DIAZ et al.,1992; DUBECK et al.,1990; 1993; 

1998; FREUDENRICH, 2000; DARK, 2005; apud PIASSI; PIETROCOLA, 2009).  

No entanto, de acordo com Piassi & Pietrocola (2009), “[...] se há uma 

relação intrínseca entre a questão conceitual da ciência e a lógica ficcional, talvez 

seja possível encontrar nas obras de ficção algo mais profundo do que uma 

simples estratégia agradável de ensino” (PIASSI; PIETROCOLA , 2009, p.527). 

 Em consonância com essa ideia, consideramos que além de um 

instrumento didático eficaz para discutir assuntos relacionados à Ciência, os filmes 

de ficção científica adquiriram uma posição de destaque, pelo fato de se 

constituírem enquanto modalidade de discurso sobre a Ciência, visto que tem a 

capacidade de expressar preocupações e interesses em relação a assuntos 

presentes na comunidade científica que interferem direta ou indiretamente no 

âmbito social, cultural e econômico. 

1.3.3. Pesquisas sobre os recursos audiovisuais (RAVs) 

No âmbito das pesquisas sobre os recursos audiovisuais (RAVs) torna-se 

necessário conhecermos as principais temáticas em discussão nessa área. 

Resende F. et al. (2013), nos apresenta um panorama de como se encontra a 

pesquisa atual sobre audiovisual. Segundo os autores deparamo-nos com duas 

classificações para o uso dos recursos audiovisuais, alguns pesquisadores 

(ROSA, 2000; ROHLING et al., 2002; VERGARA e BUCHWEITZ, 2001; DIAS, 

AMORIM e BARROS, 2009 apud RESENDE F. et al, 2013), defendem que o vídeo 

tem uma função instrumental, e são utilizados como recursos para dinamizar as 

aulas e propiciar a visualização de alguns fenômenos científicos. Por outro lado, 

alguns (ALMEIDA, 2000; CLEBSCH & MORS, 2004; MESQUITA & SOARES, 

2008, apud RESENDE F. et al, 2013) assumem que os recursos audiovisuais 

possuem uma função motivadora da aprendizagem, admitindo que os mesmos 

desempenham uma função de facilitar a apreensão e memorização de conteúdos, 

possibilitam a estruturação de conceitos, e ao mesmo tempo chamam a atenção 
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do aluno visto que, aproximam o discurso escolar dos seus interesses e do seu 

cotidiano. 

Resende e colaboradores (2013), afirmam que as pesquisas têm mostrado 

uma posição favorável à inclusão das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) na escola, tomando o Cinema, o vídeo e a televisão como tecnologias e 

ferramentas de ensino e principalmente como meios cujos produtos têm grande 

relevância para a educação.  

Algumas pesquisas têm sido orientadas sobre os seguintes pressupostos: 

a ideia segundo a qual a linguagem audiovisual é universal, capaz de comunicar 

para pessoas de diferentes culturas, idades e gêneros, bem como a suposta 

primazia psicológica e social que as imagens teriam sobre as palavras, por serem 

estas compreendidas como uma forma de pensamento visual. Contudo segundo 

o antropólogo Worth (1979, apud RESENDE F. et al, 2013) não existem evidências 

empíricas sobre esses pressupostos. 

No que diz respeito às perspectivas da pesquisa sobre o audiovisual na 

Educação em Ciências, Resende et al (2013) vislumbra um cenário mais 

abrangente, mostrando que as pesquisas estão direcionadas para os estudos 

culturais e holísticos (em um contexto mais completo, desde o processo de 

produção até a recepção) sobre os usos e apropriações de vídeos na Educação 

em Ciências. 

 Visando compreender melhor como vem sendo desenvolvida a pesquisa 

com os recursos audiovisuais (RAVs) na área de Educação em Ciências no Brasil, 

Resende F.; Pereira; Vairo (2011) realizaram um estudo sobre o estado da arte 

em periódicos da área5 sobre a temática em questão. O levantamento foi 

                                                           
5 “Os periódicos foram selecionados a partir da lista encontrada na página eletrônica da 
Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC)1, incluindo-se 
também a revista desta organização. Os periódicos selecionados, um total de oito, foram 
os seguintes: Ciência & Educação, Investigações em Ensino de Ciências, Caderno 
Brasileiro de Ensino de Física, Revista Brasileira de Ensino de Física, Ensaio – Pesquisa 
em Educação em Ciências, A Física na Escola, Ciência & Ensino e Revista Brasileira de 
Pesquisa em Educação em Ciências. Excluiu-se a Revista Latino-Americana de 
Educação em Astronomia, que também consta da lista na página da ABRAPEC, por ser 
um periódico que trata de uma ciência que não é componente curricular propriamente dita 
da educação básica no Brasil. O interesse desta pesquisa se foca, portanto, nas 
disciplinas curriculares de Ciências Naturais (Física, Química, Biologia)”. 
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compreendido no período de 2000 a 2008, onde selecionaram 11 artigos que 

foram analisados quanto aos tópicos e questões de pesquisa, referenciais usados, 

recomendações, concepções de audiovisual e perfil dos autores.  

 No que se refere aos rumos da pesquisa em Educação em Ciências no 

Brasil, percebeu-se que há alguns anos essa área tem acolhido temáticas 

distintas, as quais se articulam com as respectivas questões e problemas de 

pesquisa mais específicos dessa área. Os periódicos e atas de eventos mostram 

como alguns temas como formação de professores, educação não-formal, 

material didático, tecnologia, interações discursivas, entre outros; e áreas como 

Psicologia, Sociologia, História e Filosofia da Ciência, Estudos da Linguagem, 

entre outras têm se articulado em uma perspectiva que pode ser considerada 

multidisciplinar na pesquisa da área de Educação em Ciências. No entanto, como 

ressalta Resende F.; Pereira; Vairo (2011), apesar de não ser explícito um 

destaque especial para o uso de recursos audiovisuais (RAVs), essas soluções 

têm despertando grande interesse da comunidade de pesquisadores e 

professores do ensino de ciências, constituindo-se como temática relevante para 

área. 

 A partir do levantamento apenas 11 dos 182 artigos pesquisados foram 

considerados aptos para análise, pois ressaltavam a relevância dos RAVs como 

uma ferramenta educacional para a Educação em Ciências. Vale salientar que 5 

dos artigos selecionados eram da área de Física, 4 de Ciências e 2 de Biologia. 

Portanto, não foi localizado nenhum trabalho da área de Química.  

Quanto aos tópicos de pesquisa dos artigos selecionados, os 

pesquisadores encontraram a seguinte distribuição: no que diz respeito à 

Formação de professores, apenas um artigo faz referência à exibição de vídeos 

em programas de formação inicial ou continuada. A autora Almeida (2010) ressalta 

que os RAVs trazem a possibilidade de troca de opiniões entre pares e podem 

abrir caminho para outras atividades. 

No tópico Ensino-Aprendizagem/Recursos, está concentrada a maior 

parte dos artigos (7), que basicamente trazem reflexões sobre a preocupação dos 

autores que se detêm em pesquisar essa temática, no que diz respeito à 

abordagem de vídeos no processo educativo apenas para exposição de um tema, 

muitos acompanhados ou não de uma metodologia.  
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O tópico seguinte, Ensino-aprendizagem/processo, destacou um artigo, 

o qual apresenta o vídeo em uma perspectiva fundamentalista, que segundo 

Pretto (2005, p.115) “objetiva aguçar a imaginação do estudante por meio de uma 

nova forma de pensar e agir”.  

No tópico Abordagens cultural, social e de gênero, também contou com 

a presença de um artigo, no qual a autora Andrade (2000) traz uma abordagem 

social para o tema, discorrendo sobre as possíveis possibilidades de transpor a 

Sétima Arte para a sala de aula do professor de Ciências, apontando como 

justificativa a grande influência que os recursos audiovisuais (Cinema, vídeo, 

televisão) exercem nas visões e representações que as pessoas fazem. 

O último tópico de pesquisa História, filosofia, epistemologia e natureza 
da ciência, apresentou em sua classificação um artigo, no qual os autores se 

detiveram em investigar as concepções de Ciência existentes em desenhos 

animados, apresentando como alternativa para a discussão sobre a construção 

do conhecimento científico na sala de aula. 

Assim, os resultados mostram que a maioria dos trabalhos não se 

caracterizavam como pesquisa, sendo o tópico predominante ensino-

aprendizagem (recursos). A concepção de audiovisual implícita nos trabalhos, 

indica que seu uso é considerado na perspectiva instrumentalista. Todos os 

artigos trazem algum tipo de recomendação para o uso de RAVs, muitas delas 

técnicas. Além disso, falta maior interdisciplinaridade entre a área de Educação 

em Ciências e o referencial teórico-metodológico de audiovisual/comunicação. 

A partir do levantamento apresentado pelos autores em relação aos 

Recursos de Audiovisuais como temática em periódicos brasileiros de Educação 

em Ciências no período de 2000 – 2008 percebe-se a emergência de algumas 

questões, dentre elas a falta de material de orientação para os professores, 

lacunas de formação inicial e modelo teórico não consolidado.  

 

1.4. O CINEMA NA FORMAÇÃO CULTURAL DE PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

Com base na discussão realizada em torno do papel cultural e educacional 

do Cinema, concluímos esse capítulo ressaltando a relevância da utilização da 

linguagem audiovisual do Cinema como elemento integrador da Arte e Ciência no 
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processo de Formação Cultural dos professores de Ciências Naturais e 

Matemática, o que consiste em nossa defesa.  

Nessa perspectiva de Formação Cultural, sabemos que no decorrer da 

exibição de um filme, não só o aprendizado de uma disciplina específica é 

possibilitado, mas também promove o conhecimento de forma interdisciplinar. O 

que nos leva a perceber a necessidade de o professor lidar com outras dimensões 

que a Sétima Arte oferece, bem como com a complexidade do conhecimento e 

das sociedades contemporâneas, necessitando transpor as fronteiras existentes 

entre as disciplinas e campos do saber (XAVIER et al.,2010).  

Braga et. al. (2007), desenvolvem propostas de utilização do Cinema como 

recursos transdisciplinares para o Ensino de Ciências, a partir da História da 

Ciência. Os autores sinalizam que, 
O problema da transdisciplinaridade tem estado no centro das 
discussões educacionais em diversas escolas já há algum tempo. 
Preocupados com o desinteresse dos alunos pelos conteúdos 
ensinados, particularmente os de ciências, e mesmo com a 
formação limitada que os programas vestibulares vem impondo ao 
ensino médio, algumas escolas têm partido para a construção de 
um processo de renovação da educação científica. Esse 
processo, entretanto, esbarra na formação do professorado 
da área de ciências que impede a implantação de novas 
experiências educacionais. (BRAGA; et. al., 2007, p.1, grifo 
nosso). 

 Nesse contexto é vigente a necessidade de um olhar mais aprofundado 

para o processo de formação inicial dos professores de Ciências, no sentido de 

que se fazem pertinentes reflexões em torno da utilização do Cinema, bem como 

do seu papel cultural e educativo, ainda no seio do processo de formação, 

permitindo que o professor passe a enxergar o potencial didático do Cinema e seu 

caráter de tecnologia formadora, visando nesse processo aproximar a linguagem 

audiovisual do Cinema como elemento integrador na Formação Cultural e 

profissional do professor. De acordo com Braga et al (2007), 
O novo professor não pode prescindir de uma boa formação 
específica onde os fundamentos de cada ciência sejam estudados 
de maneira detalhada, mas deve também se abrir a outros 
conteúdos ligados à ciência, desde os mais próximos, como a 
filosofia, até aqueles considerados mais distantes, como a história 
e a arte. (BRAGA; et.al., 2007, p. 4). 

Com base nessa perspectiva de que é necessário incluir discussões que 

amplie os horizontes do conhecimento do professor em seu processo de 

formação, ou seja, amplie seus referenciais culturais, enxergamos que o diálogo 
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entre essas diferentes áreas do conhecimento é essencial para uma formação 

integral do professor. Tal como Moran (1995), acreditamos que o Cinema pode 

ser utilizado de vários modos: como conteúdo de ensino, de integração, de 

avaliação, de aproximação entre ciência e arte, de aquisição de cultura dentre 

outras possibilidades. [grifo nosso] 

Partindo de nossa questão de pesquisa e em correspondências com os 

estudos realizados, acreditamos que a Sétima Arte tem contribuído 

significativamente para o processo de Formação Cultural dos professores, visto 

que já encontramos na literatura experiências exitosas, que buscam oportunizar 

momentos de reflexões acerca das relações existentes entre Ciência, Cinema e 

Educação, tendo como foco contribuir para formação inicial e continuada dos 

professores da área de Ciências Naturais e Matemática.  
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CAPÍTULO 2: 
 

A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 
 

  
“A montagem constitui, efetivamente, o fundamento mais específico da 

linguagem fílmica, e uma definição de cinema não poderia passar sem 

a palavra ‘montagem’. Digamos desde já que a montagem é a 

organização dos planos de um filme em certas condições de ordem e 

de duração” (Marcel Martin – Crítico e Historiador de Cinema). 
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2.1. BREVE HISTÓRIA DO CINEMA 
 

O final do século XIX foi marcado pelo aparecimento do Cinema, mas 

precisamente no dia 27 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Louis e 

Auguste Lumière, exibiram em um café parisiense, dois filmes curtos, que 

deixaram todos os presentes encantados. Os filmes A saída dos operários da 
fábrica Lumière (La Sortie dês ouvriers de l’usine Lumière, 1895) e Chegada de 
um trem à estação (L’Arrivèe d’um train em gare, 1895) retratavam 

acontecimentos cotidianos, e pela primeira vez as pessoas tiveram a oportunidade 

de ver projetada em uma tela essas imagens reais em movimento. A seguir dois 

fotogramas dos primeiros filmes produzidos pelos irmãos Lumière.  

 
Figura 1 –  Fotogramas dos primeiros filmes dos irmãos Lumière. 

A partir da exibição desses filmes, uma janela se abria para o mundo com 

o tempo necessário para que a realidade deixasse de ser imóvel ou apenas um 

instante preso na fotografia (FELIPE, 2006). Ainda segundo Felipe (2006, p.37), 
O cinema surge como uma necessidade humana, sem a qual a 
sociedade também não poderia mais divisar o passado, 
redimensionar o presente e apontar questões e problemática para 
o futuro e, sobretudo, constitui-se enquanto registro histórico. 

Na década de 1880, vários experimentos com imagens fotográficas 

indicavam a possibilidade de criação de uma nova Arte: o Cinema. Em várias 

regiões do mundo, inventores já conseguiam desenvolver máquinas que tiravam 

fotos em sequência que, ao serem expostas rapidamente, davam a sensação de 

movimento. Entre os pioneiros dessa ideia estavam os obstinados irmãos 

franceses Louis e Auguste Lumière. 

No entanto, antes dos irmãos Lumière, Thomas Edison já havia construído 

uma máquina ao qual denominou "Kinetoscópio". Esta não projetava as imagens 

para fora, uma vez que eram vistas dentro do aparelho, através de uma lente, e, 

https://mafeluka.files.wordpress.com/2013/03/primeiros-filmes.jpg


 

47 
 

portanto, eram máquinas de projeção individuais. O Kinestoscópio de Thomas 

Edison pode ser observado na figura 2. 

 
Figura 2 – Kinestoscópio de Thomas Edison. 

Os irmãos Lumiére, que eram filhos de fotógrafo, aproveitaram a ideia de 

Thomas Edison, e desenvolveram um equipamento chamado Cinematógrafo6. O 

aparelho gravava as cenas em filme (película) e no mesmo dispositivo, após a 

revelação, reproduzia-o. O Cinematógrafo tinha a vantagem de poder reproduzir 

o filme em uma tela que podia ser assistido por várias pessoas ao mesmo tempo, 

ao passo que no Kinetoscópio as imagens eram vistas por um visor pequeno e 

permitia somente um espectador por vez. A figura 3 é uma imagem do 

Cinematógrafo construído pelos irmãos Lumière. 

 
Figura 3 – Cinematógrafo dos irmãos Lumière. 

Em meio ao entusiasmo provocado pela exibição dos filmes nas pessoas, 

algo passou a se destacar mais do que o conteúdo projetado nas imagens, o 

próprio cinematógrafo. De acordo com Napolitano (2013), se os registros 

fotográficos traziam uma alusão da realidade para o papel, o cinematógrafo (uma 

                                                           
6  A palavra Cinematógrafo deriva do grego κίνημα - kinema "movimento" (da mesma raiz 
que o estudo da Cinemática, em física) e γράφειν-gráphein “descrição”, trata-se da 
descrição dos movimentos.   
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série de fotografias em movimento) ampliava ainda mais esse efeito. Sendo assim, 

a partir do início do século XX a Arte nunca seria a mesma, no entanto o Cinema 

teve que percorrer um longo caminho até ser considerado como a Sétima Arte.  

Entretanto, cabe ressaltar que antes mesmo dos irmãos Lumière 

encantarem seu público com cenas marcantes, as técnicas para a criação de 

imagens em movimento com uso de sequências fotográficas, já haviam sido 

usadas para fins científicos. Tal como pode ser observado nas imagens a seguir, 

 
Figura 4 – Revólver fotográfico. 

 
Figura 5 – Jules Janssen usando um revólver fotográfico. 

Percebemos assim, a relação existente entre Cinema e Ciência desde sua 

criação. De acordo com Oliveira (2005), duas décadas antes da exibição do 

primeiro filme, 
[...] o astrônomo francês Jules Janssen já usava um ‘revólver 
fotográfico’ para reproduzir o registro da trajetória do planeta 
Vênus. E fazia isso inspirado pela experiência do fotógrafo inglês, 
Eadweard Muybridge, que montara uma incrível sequência de 
fotografias da corrida de um cavalo, reproduzindo seu movimento 
em detalhes. Isso foi logo percebido como um grande recurso para 
estudo de fisiologia do movimento. O voo dos pássaros de Etienne 
Marey foi publicado em 1890, a partir das análises propiciadas por 
esse novo instrumento de pesquisa. Cientistas de outras áreas 
não tardaram a perceber as vantagens desse recurso e utilizá-lo. 
Algumas dessas experiências com ‘rolos de cronofotografias’ 
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foram mostradas na Academie de Sciences da França, no início 
da década de 1890. (OLIVEIRA, 2005, p.7). 

Deste modo, enxergamos o interesse da comunidade daquela época por 

essa tecnologia que estava surgindo. Retornando ao início do século XX outro 

francês se destacou na Arte cinematográfica: Georges Meliès, ao qual pode ser 

atribuído o título de criador do Cinema como espetáculo, lançando as bases da 

expressão artística do Cinema. O seu filme mais famoso é Viagem à Lua de 1902. 

A figura 6 mostra alguns fotogramas dos filmes de Meliès. 

 

 
Figura 6 – Fotogramas dos filmes de Meliès. 

Desde sua origem até o período da Primeira Guerra Mundial, o Cinema era 

mudo7 e os gêneros mais difundidos eram as comédias e os teatros filmados. 

Nesse período surgem os primeiros grandes ídolos mundiais do Cinema, dentre 

eles o inesquecível Charles Chaplin. “Chaplin levou ao extremo as possibilidades 

narrativas do cinema mudo, graças ao enorme talento da sua expressão facial e 

corporal, além da habilidade única em narrar situações que mesclavam humor e 

crítica social” (NAPOLITANO, 2013). A seguir um fotograma do filme Tempos 

Modernos. 

                                                           
7 Em 1928, a arte muda estava em seu apogeu. Dentro dessa visão estética que ela havia 
seguido, parecia-lhes que o cinema tinha se tornado uma arte supremamente adaptada 
ao “delicado incomodo” do silêncio e que, portanto, o realismo sonoro só podia condenar 
ao caos. Os anos 1928-30 foram, efetivamente, os do nascimento de um novo cinema, e 
o emprego do som demonstrou suficientemente que não veio para destruir o Antigo 
Testamento cinematográfico (BAZIN, 2014). 

https://mafeluka.files.wordpress.com/2013/03/melies.jpg
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Figura 7 – Fotograma do filme Tempos Modernos. 

Percebemos que dos primeiros filmes experimentais às grandes produções, 

passaram-se poucas décadas. Os roteiros passaram de filmes curtos filmados de 

forma caseira a superproduções em grandes estúdios e enormes locações 

externas. Filmava-se de simples histórias de amor a épicos históricos.  

Os cineastas passaram a se preocupar em contar histórias de forma e estilo 

próprios. Trazer à atenção do público para um espetáculo cada vez mais 

surpreendente fazia-se necessário e para isso cada vez mais exigia 

especialização dos envolvidos. Era impossível, como no caso de Meliés ser 

roteirista, diretor, montador, ator, etc. Assim surgiram diversos profissionais, entre 

ele produtores, assistentes, diretores de diversas áreas, o que caracteriza o 

aspecto coletivo de produção da Sétima Arte.  

Logo, apesar dos Franceses terem se tornado os pioneiros no Cinema 

industrial e artístico, ao findar a primeira década do século XX os americanos já 

se destacavam como o grande polo de produção cinematográfica do mundo, 

permanecendo nessa posição durante todo o século, e alcançando seu apogeu 

com a consolidação da hegemonia econômica e política do país após 1945. 

No início dos anos de 1920, outro polo importante de Cinema ganha 

destaque: a Alemanha, apesar de encontrar-se num momento de crise econômica 

e social por causa da derrota na Primeira Guerra Mundial. Vemos nascer ali uma 

das mais importantes “escolas” cinematográficas, o expressionismo, que 

procurava registrar na câmera não o real, mas as visões das angústias do homem 

criadas a partir das projeções com distorções de cenários, buscando captar a 

essência da alma humana; um dos filmes importantes dessa “escola” é Nosferatu 

de 1922, o qual pode ser observado na figura 8.  
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Figura 8 – Imagem do filme Nosferatu. 

Após a Revolução Russa de 1917, na União Soviética os filmes passaram 

a ser produzidos com fins políticos sob a coordenação do partido comunista. 

Assim, no período da década de 1920 e 1930 surge na União Soviética um 

importante centro do Cinema clássico, no entanto o controle absoluto do Estado 

sobre a vida social, política e cultural, conduziu o Cinema soviético a ganhar em 

quantidade, mas perder em qualidade, ficando limitado a divulgar quase que 

exclusivamente as mensagens oficiais do partido único no poder.  

 Aproximadamente quatro décadas depois da exibição do primeiro filme, no 

pós-Segunda Guerra, o Cinema inglês, italiano e escandinavo alcançaram sua 

glória. A partir dos anos 1960, o Cinema feito na Inglaterra conhecerá um grande 

impulso com o desenvolvimento de uma nova linguagem narrativa, sendo esta 

com câmera frágil, sequências narrativas livres e heterodoxas (quando comparado 

ao Cinema americano), e principalmente temas ousados, relacionados à renovada 

cultura jovem britânica (NAPOLITANO, 2013).  

 A Itália dominada pelo regime fascista desde 1922 apresenta um Cinema 

com grande influência estatal, visto que este podia ser um instrumento de 

divulgação da propaganda política. Entretanto, foi nos anos 1940 que o Cinema 

italiano marcou a história da Sétima Arte com a criação de uma “escola” 

cinematográfica chamada ‘neorrealismo’, que tinha como uma de suas 

características a exposição extensiva da realidade com o mínimo de corte por 
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parte do diretor. Uma obra importante dessa escola foi Ladrões de bicicleta (1948), 

podemos observar um fotograma do filme na figura 9. 

 
Figura 9 – Fotograma do filme Ladrões de bicicleta. 

 Na produção cinematográfica da Escandinávia, um diretor em especial se 

destaca: Ingmar Bergman, que fez o Cinema se aproximar da filosofia, sem cair 

em narrativas artificiais. Tal como ressalta Napolitano (2013), pelo caminho da 

simplicidade, Bergman conduziu o Cinema às profundezas da alma humana como 

nenhum outro diretor provavelmente tenha conseguido. Uma das obras mais 

conhecidas é O sétimo selo (1956), a qual podemos observar na figura a seguir.  

 
 

Por fim, mas não menos importante, destacamos o papel da América Latina 

no Cinema, apesar de sua situação de dependência econômica apresentou um 

Cinema vigoroso no decorrer do século XX. O México e a Argentina, nos anos 

Figura 10 – Imagem do filme o Sétimo 

Selo. 
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1930 e 1950, se destacaram como dois importantes polos do Cinema mundial, 

sendo os responsáveis pelo desenvolvimento dos gêneros de Cinema cantado e 

melodrama. 

 No Brasil, após os chamados ‘ciclos regionais’ (Cinema produzido por 

diretores pioneiros e artesanais) dos anos 1920 e 1930, os cineastas chegaram a 

ficar balançados com o Cinema industrializado de vocação comercial. Todavia, 

nos anos 1960, incorporando elementos do Cinema francês e italiano, o Brasil 

criou a primeira grande escola cinematográfica do Terceiro Mundo, o Cinema 

Novo. Essa escola visava à liberdade narrativa, trazendo imagens com pouco 

movimento e cortes, com preferência por temas sociais e políticos, um filme muito 

conhecido dessa época é Vidas secas (1963), um fotograma pode ser observado 

na figura a seguir,  

 
Figura 11 – Fotograma do filme Vidas Secas. 

Contudo, a popularização do Cinema brasileiro com o Cinema Novo durou 

apenas um breve momento nos anos 1970, e o Cinema amargou grandes 

dificuldades de produção e consolidação, ao menos em termos de mercado. Mas, 

“o chamado renascimento do cinema brasileiro, a partir de meados dos anos 1990, 

parece indicar a reversão dessa situação” (NAPOLITANO, p. 75, 2014). Kenoma 

(1998) é um dos filmes que fazem parte dessa renovação do Cinema brasileiro. A 

seguir um fotograma do filme:  
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Figura 12 – Fotograma do filme Kenoma. 

 Acreditamos que a história do Cinema Natalense poderá trazer 

contribuições para a formação dos professores da região. Desse modo, 

apresentamos o livro “Écran Natalense”, de Anchieta Fernandes (2007), que 

descreve a história do Cinema na cidade de Natal, ressaltando que esta teve sua 

primeira exibição cinematográfica no ano de 1898, apenas três anos após o 

surgimento dessa Arte na cidade de Paris. A exibição foi promovida por Nicolau 

Parente que, já naquela época, possuía os equipamentos e trazia os filmes recém-

produzidos na Europa. É interessante destacar que as exibições aconteciam ao ar 

livre, pois somente onze anos depois o natalense pôde dispor de um cinema em 

recinto fechado com estrutura adequada, sendo esse o ‘Cinema Natal’, que 

funcionou no interior do Teatro Carlos Gomes (hoje “Alberto Maranhão”). Vale 

salientar que poucos se aventuraram na experiência de produção de filmes na 

região, dentre eles estavam alguns membros do clássico Cine Clube Tirol. 

 Pelos depoimentos de Fernandes (2007) podemos constatar que a região, 

e de certo modo o Brasil, teve a chance de participar do movimento de criação e 

divulgação do Cinema desde o final do século XIX, quase de forma simultânea às 

primeiras exibições na Europa. 

 

2.1.1. A Fotografia e o Cinema 
Em 1827, o físico francês Nicéphore Niépce realizou as primeiras 

fotografias8. Alguns anos depois, o pintor francês Louis Jacques Mandé Daguerre 

                                                           
8 A câmara escura está na origem da fotografia, e a primeira descrição é atribuída a 
Cesare Cesariano, discípulo de Leonardo da Vince. A câmara escura era baseada em um 
fenômeno da luz descoberto pelo filósofo grego Aristóteles, e foi muito utilizada pelo 
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realizou fotografias sobre placas revestidas com uma camada sensível à luz 

produzida de iodeto de prata. Ambos descobriram que o vapor de iodo, passando 

em uma placa de prata, ocasiona o enegrecimento dessa placa com a luz, que em 

seguida, podem ser tratadas com vapor de mercúrio para fixar essas imagens.    

 O físico James Clerk Maxwell, em 1861, realizou a primeira fotografia 

colorida mediante o procedimento de adição de cores. Trata-se de uma 

composição de três imagens monocromáticas tomadas através de filtros 

vermelhos, verdes e azuis (Principio RGB, utilizado ainda hoje 

nas câmeras analógicas e digitais). Ao projetar essas imagens a partir de três 

lanternas – cada uma com um filtro de cor diferente – uma contra as outras, uma 

imagem colorida foi produzida. Na figura 13 temos a primeira fotografia colorida 

tirada no ano de 1861 e a foto de um carpinteiro trabalhando no ano de 1942, 

como um dos exemplos das primeiras fotografias coloridas da história.  

 
Figura 13 – Fotografias históricas. 

Mas foi em 1869, com a invenção do celuloide, que pôde-se ter uma melhor 

fixação da imagem tornando-a mais duradoura e resistente. No final do século XIX, 

os celuloides foram fabricados em escala comercial.  

A invenção do filme (película) de rolo marcou o fim da primeira era da 

fotografia dando início à outra fase na qual apareceram milhares de fotógrafos. As 

novas descobertas tornaram possível o desenvolvimento da Cinematografia. 

Assim, o filme derivou do aperfeiçoamento da fotografia. 

O Cinema nasceu movido pela magia de encantar as pessoas. Precedido 

pela fotografia (um registro estático da realidade subjetivada), surge como técnica 

                                                           
cientista e pintor Leonardo da Vince em alguns de seus quadros, dando os primeiros 
passos para a produção de imagens com o auxílio de um mecanismo ótico.  
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de fixar e reproduzir imagens que suscitam a impressão de movimento. Logo, o 

Cinema nasce como Arte que conjuga movimento, espaço e tempo.  

Os filmes são constituídos por uma série de imagens impressas em 

determinado suporte, alinhadas em sequências, chamadas de fotogramas9. 

Quando essas imagens são projetadas de forma rápida e sucessiva, o espectador 

tem a ilusão do movimento. A cintilação entre os fotogramas não é percebida 

devido a um efeito conhecido como Persistência da Visão10, a magia do Cinema 

graças a esse fenômeno é inerente a todos nós. 

x Persistência da Visão 

- Por volta de 1830 o físico belga Joseph-Antoine Plateau mediu pela primeira vez 

o tempo da persistência retiniana, permitindo assim que diversos aparelhos de 

reprodução de imagens em movimento pudessem ser desenvolvidos, tais como o 

Taumatropo, o Praxinoscópio, o Zootropo, Fenaquistoscópio, além do próprio 

Kinetoscópio de Edison e o Cinematógrafo dos irmãos Lumière. A seguir uma 

figura contendo fotogramas de uma corrida de cavalo, imagens muito comuns que 

eram reproduzidas nessa época.  

 
Figura 14 – Sequência de fotogramas de uma corrida de cavalo. 

 Verificou-se na época que se 16 imagens de um movimento que ocorre em 

um segundo forem repassadas também em um segundo, a persistência da visão11 

os une e faz parecer uma única imagem em movimento. 

                                                           
9 O fotograma é a unidade mínima do filme. Para que possamos perceber visualmente o 
movimento são necessários 24 quadros ou fotogramas por segundo. Nos filmes de 
Charles Chaplin e em outros do Cinema mudo, temos a impressão de que as pessoas 
pulam. Isso acontece porque esses filmes foram captados na velocidade de 16 quadros 
e os projetores de hoje não reproduzem nessa velocidade.  
10 As observações de Peter Mark Roget, que em 1824 publicou um trabalho sobre a 
persistência da visão, levaram ao desenvolvimento do Cinema. 
11 Fisiologicamente - Este fenômeno consiste na capacidade da retina em manter por uma 
fração de segundo uma imagem, mesmo depois desta haver mudado. As células 
fotossensíveis da retina, os cones e bastonetes, transformam a energia luminosa em 
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2.1.2. A máquina de ilusão óptica  
A invenção dos irmãos Lumière foi alguns anos mais tarde desmembrada 

em dois equipamentos: um de captação12 e um de projeção de imagens.  As 

imagens devem ser translúcidas e positivas, uma vez que a projeção óptica 

necessita de um feixe de luz que transpasse a imagem gravada e esta seja 

formada e ampliada por uma lente, possibilitando assim sua projeção externa à 

própria imagem gravada.  

Para que este efeito funcione, há necessidade de capturar e projetar a 

imagem em sistemas similares, compatíveis e padronizados. O instrumento 

utilizado para captação de imagens é a câmera Cinematográfica, composta por 

elementos óticos e mecânicos (e modernamente alguns eletrônicos, que regulam 

com maior precisão suas funções) que capturam uma sucessão de imagens, como 

uma câmera fotográfica contínua.  

Uma diferença, entretanto, é que o obturador dos projetores não é dividido 

em duas metades de 180º, como as câmeras e sim divididos em 3 partes, sendo 

que uma imagem permanece na tela por 2/3 do tempo, e não por 1/2 do tempo. 

Isso reduz a flicagem13 da troca de imagens e melhora a sensação de movimento 

contínuo. A figura 15 mostra um esquema básico de um projetor. 

                                                           
impulsos bio-elétricos, e estes são enviados para o cérebro, que então os interpreta como 
imagem. Por isso, em última análise, poderíamos dizer que é o cérebro que realmente 
"vê". Mesmo depois do cérebro ter recebido os impulsos, a retina continua mandando 
informações, por aproximadamente 1/10 de segundo após o último estímulo luminoso. 
Por este motivo, se uma imagem for trocada numa velocidade maior do que está, elas 
tendem a fundir-se no cérebro, provocando a sensação de movimento contínuo. 
12 Os processos digitais de captura de imagens, no entanto foram chegando, 
primeiramente ao vídeo, irmão da TV. Câmeras passavam a gravar bits em fitas 
magnéticas, antes usadas para o registro dos sinais analógicos dos formatos VHS, 
BETACAM e muitos outros. O processamento digital dos sinais de vídeo tornava-se 
realidade, acrescido ao uso dos computadores nas estações de edição não linear – 
referência ao acesso não obrigatoriamente linear proporcionado pelo disco rígido dessas 
máquinas. Foi então que o mesmo processo, antes restrito ao vídeo, chegou ao Cinema.  
13 Flicagem é uma falha, um problema técnico que surge quando uma câmera de cinema 
faz um movimento relativamente brusco (como o andamento de uma panorâmica de 
forma acelerada), borrando levemente a imagem. 
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             Figura 15 – Esquema básico de um projetor. 

A principal diferença entre ambos consiste em uma câmera que é dotada 

de um sistema de lentes para possibilitar a entrada de luz e imprimir uma película 

interna; já o projetor é dotado de um sistema de lentes e uma lâmpada interna cuja 

função é promover a saída da luz de seu interior. No caminho, a luz perpassa uma 

transparência (o filme diapositivo) e a lente forma a imagem do fotograma para 

fora do aparelho, fazendo assim o percurso inverso ao da câmera. A seguir um 

esquema da trajetória da luz na captação e na projeção de imagens. 

 

 
 

 

2.1.2.1. Do Cinematógrafo ao Cinema 3D 

O Cinema 3D não é uma novidade. No final de 1890, Friese-Greene 

patenteou o primeiro sistema Cinematográfico em 3D, mas não obteve sucesso 

devido, sobretudo, à complexidade tecnológica para a época. Muitos 

inventores contribuíram com essa tecnologia, dentre os quais podemos destacar 

Figura 16 – Trajetória da luz na captação e na projeção de imagens. 
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Edwin S. Porter e William E. Waden propulsores do sistema anáglifo14, que 

permitiu separar a leitura de uma imagem baseando-se nas cores azul e vermelho. 

O cérebro une a imagem da cor vermelha sobreposta à cor azul e assim cria a 

ilusão do efeito em três dimensões. A figura 17 mostra o sistema anáglifo de 

projeção 3D. 

 

 
Figura 17 – Sistema anáglifo. 

O primeiro filme exibido em três dimensões foi The Power of Love, no ano 

de 1922. 
 

 

 

 

 

Figura 18 – O Cinema 3D é a novidade de 1922. 

                                                           
14 Anáglifo é uma imagem formatada de maneira especial para fornecer um efeito 
tridimensional estereoscópico quando visto com óculos de duas cores (cada lente com 
uma cor diferente). A imagem é formada por duas camadas de cor sobrepostas, mas com 
uma pequena distância entre as duas para produzir um efeito de profundidade, na mente 
de quem observa. O processo se dá quando as diferentes imagens são filtradas, uma por 
cada olho. Quando vista através de um filtro especial (no caso, os óculos), a imagem 
revela o efeito estereoscópico, parecendo "saltar" do plano em que estão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estereoscopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93culos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_da_profundidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olho
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A partir de 1937, um grande salto ocorreu e a técnica de separação de cores 

foi substituída pela de filtros polarizados, patenteada pela Polaroid. Isso permitiu 

filtrar a imagem estereoscópica e obter a sensação de 3D, a cores. Na figura 19 

temos um sistema polarizado de projeção 3D. 

 
Figura 19 – Sistema polarizado. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, no começo dos anos 50, a indústria 

Cinematográfica apostou com convicção no desenvolvimento do 3D para poder 

competir contra o avanço consistente da televisão. Foi assim que surgiram os 

primeiros sistemas modernos de cine 3D, que, a partir de 1980, não somente 

davam a sensação de profundidade em cores, mas também simplificaram as 

máquinas projetoras e os óculos polarizados. 

Logo, tal como afirma Napolitano (2013), o aprofundamento na Linguagem 

Cinematográfica, a familiaridade com os filmes clássicos e o conhecimento da 

História do Cinema permitem o maior domínio do professor no uso do dessa Arte.  

A seguir, apresentaremos alguns elementos que constituem a Linguagem 

Cinematográfica. 

2.2. OS ELEMENTOS DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 
 

Buscando descrever os aspectos do Cinema como tecnologia formadora e 

linguagem educativa do professor, faremos uso das concepções de Felipe (2006). 

No Brasil, a utilização do Cinema como tecnologia formadora teve início, segundo 

Felipe (2006), com Jonathas Serrano, conforme descreve: 
[...] o professor de História Jonathas Serrano se tornou um dos 
pioneiros na utilização de filmes na sala de aula. Ensinando no 
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Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ainda em 1912, já incentivava 
seus colegas a recorrerem ao cinema de ficção e documentário 
para facilitar o ensino e a aprendizagem. Só assim, segundo o 
professor pioneiro, o ensino de História teria condições de 
abandonar seu tradicional método de memorização pelo qual os 
alunos limitavam-se a decorar páginas carregadas de uma 
sequência infindável de fatos e de personagens históricos. 
Portanto, apenas dezessete anos após o cinema surgir na Europa 
e no mundo, um brasileiro já propunha sua inserção nas escolas 
como tecnologia educacional. (FELIPE, 2006, p.32). 

Felipe (2006) ressalta a importância do Cinema enquanto tecnologia 

formadora no âmbito educacional, 
Pertencendo o cinema ao campo da imagem com todas as suas 
capacidades técnicas de “reprodução” da realidade, esse caráter 
epistêmico das dimensões visuais é importante porque 
proporciona conceitos que nos permitirão inserir o cinema no 
campo do conhecimento problematizador, um caráter, 
eminentemente, educativo, tornando-se, assim, fundamental 
enquanto tecnologia formadora no âmbito educacional. (FELIPE, 
2006, p.64). 

Refletindo sobre esse aspecto do Cinema como tecnologia formadora, 

percebemos que a Sétima Arte encontra-se em uma posição privilegiada, não só 

pelo fato de ser um produto que encanta multidões, mas também pelo fato de ser 

um produto de fácil acesso na atualidade. 
O Cinema pode ser compreendido como uma linguagem, no sentido que 

possui uma estrutura de ligação própria, e se constitui como linguagem educativa 

no âmbito dos valores e ideologia que são passados na mensagem fílmica, aos 

quais podemos atribuir um papel formativo. A compreensão organizada desses 

elementos que compõem essa estrutura conduzirá o professor a enxergar o 

Cinema como algo inerente a sua prática docente, e não apenas como um auxílio 

meramente ilustrativo. 

 Em sua tese, Felipe (2006) pensou o Cinema a partir da concepção de 

Metz (1980 apud FELIPE, 2006) que considera que o Cinema, em seu significado 

primordial, se constitui em um “fato social”, com um amplo campo de atuação, o 

que nos permite atribuir os mais variados aspectos, instâncias e elementos. Este 

autor enfatiza ser o fato cinematográfico, multidimensional no qual o filme seria 

uma de suas manifestações ou produto. 

De acordo com Felipe (2006, p.81),  
Compreendido como um objeto ideal, enquanto o filme 
corresponde a um objeto real, o cinema também pode ser 
localizado no interior do fato fílmico, ou seja, como um dos códigos 
significantes que estruturam o texto fílmico enredando-o, 
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organicamente, como os fios enredam um tecido. Portanto, um 
filme é uma espécie de texto, que consiste em uma espécie de 
tecido significante (STAM, 2003), composto por códigos 
cinematográficos (como o da montagem que, dentre outros, é um 
dos códigos específicos da linguagem do cinema) e por códigos 
extra-cinematográficos (que são os que pertencem as outras 
linguagens humanas e as relações sócio-culturais localizadas 
historicamente). 

 Enxergando o Cinema como linguagem, o filme pode ser compreendido 

como um sistema textual, organizado por códigos cinematográficos, e elementos 

extra-cinematográficos, o que nos permite atribuir ao Cinema uma linguagem 

compositória. Nas palavras de Metz (1980, apud FELIPE, 2006, p.82), 
[...] em função de ser fundado em um material técnico-sensorial 
(visual, sonoro, linguístico) que incorpora linguagens diversas, e, 
assim, poder se utilizar de códigos significadores de outras 
linguagens e do âmbito cultural, e não apenas dos códigos 
especificamente cinematográficos, o fato fílmico acabada por não 
se limitar a único campo semântico.  

 Sendo assim, a Sétima Arte em seu leque de possibilidades, possui a 

capacidade de representar toda e qualquer temática, significado, universo 

histórico e social (FELIPE, 2006). Portanto, “essa heterogeneidade códica e física, 

que possibilita essa profundidade antropológica, gera inúmeras interfaces do 

cinema com as outras áreas do conhecimento” (FELIPE, 2006, p.82). 

2.2.1. A linguagem cinematográfica e o ensino 
 

 Compreender a Linguagem Cinematográfica15, segundo Napolitano (2013), 

torna-se um fator imprescindível para a utilização do Cinema na sala de aula de 

uma forma adequada: “seja qual for o uso ou a abordagem do filme na sala de 

aula, é importante que o professor conheça alguns elementos de linguagem e 

história do cinema” (NAPOLITANO,2013, p. 56). Ainda nesse contexto, Napolitano 

afirma:  
Obviamente o professor não precisa ser crítico profissional de 
cinema para trabalhar com filmes na sala de aula. Mas o 
conhecimento de alguns elementos de linguagem cinematográfica 
vai acrescentar qualidade no seu trabalho. (NAPOLITANO, 2013, 
p. 57). 

                                                           
15 Ver um filme é, antes de tudo, compreendê-lo, independente do seu grau de 
narratividade. É, portanto, que, em certo sentido, ele “diz” alguma coisa, e foi a partir desta 
constatação que nasceu, na década de 20, a ideia de que, se um filme comunica um 
sentido, o cinema é um meio de comunicação, uma linguagem. (Dicionário teórico e crítico 
de cinema, de Jacques Aumont e Michel Marie). 
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 Descreveremos a seguir os três momentos (do argumento ao roteiro, do 

roteiro a produção e da produção a exibição) relativos à realização de uma obra 

fílmica que, para Napolitano (2013) o professor deve ter conhecimento para que 

este tenha alguma familiaridade com a Linguagem Cinematográfica. 

Do argumento ao roteiro 
 Os primeiros passos dados na elaboração e construção de uma obra 

cinematográfica consistem na apresentação de uma boa ideia, a partir da qual 

será desencadeada a trama. Partindo da ideia inicial elabora-se uma breve 

sinopse da história contendo os personagens, o pano de fundo e a trama básica, 

esse conjunto passa a ser chamado de argumento. 

 Segundo Napolitano (2013), o argumento pode ser compreendido como 

uma espécie de “átomo” da história contada no filme. Este argumento é 

direcionado a um roteirista, o qual elabora as sequências do roteiro, que se 

constitui a parte escrita do filme contendo cenas e diálogos. “O roteiro é o guia 

básico para o diretor, que pode fazer algumas alterações ao longo da filmagem” 

(NAPOLITANO, 2013, P.57). 

 É importante lembrar que nem sempre o fato de se ter um bom argumento 

é sinônimo de termos um bom filme, assim como um bom roteiro nem sempre 

corresponde a um filme atraente.  Algumas vezes as funções de argumentista e 

roteirista são acumuladas por uma única pessoa, entretanto, é comum o roteiro 

ser escrito, de modo independente, por um profissional especializado nessa área. 

Do roteiro à produção 
De acordo com Napolitano (2013, p.58), “uma vez estabelecido o roteiro, 

com as cenas, sequências, os diálogos e personagens, o filme entra efetivamente 

na etapa de produção e filmagem”. 

 A partir da sinopse, no Cinema industrial, já se inicia o processo de 

planejamento de como o filme será estruturado e nessa fase são escolhidos todos 

os profissionais que participaram do filme, tal como equipe de filmagem, atores, 

dentre outros. Nesse estágio é avaliado também o custo de produção da obra, ou 

seja, qual investimento será necessário para instrumentos básicos, equipamentos 

especiais, cenários, figurino, estúdio, deslocamento e viagens para tomadas 

externas, salários e cachês (NAPOLTANO, 2013). Quando se iniciam as filmagens 

o diretor responsável pelo filme recebe uma margem orçamentária. É importante 
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destacar que essa margem varia de acordo com o país onde está se produzindo 

a obra. Em países como os Estados Unidos, um filme é considerado barato 

quando tem um custo médio de vinte milhões de dólares, o que se constitui em 

um sonho para a maioria dos cineastas brasileiros. Entretanto, os custos mais 

elevados de um filme não estão em seu processo de produção, mas sim no 

maketing e divulgação da obra. 

Da edição à exibição 
 A edição ou montagem é um momento em que o diretor irá trabalhar em 

conjunto com o editor ou montador, em um aparelho chamado moviola16, 

lembrando que atualmente grande parte da edição pode ser realizada no 

computador, conhecida como edição eletrônica. Assim, para Napolitano (2013), 
A montagem constitui, efetivamente, o fundamento mais 
específico da linguagem fílmica, e uma definição de cinema não 
poderia passar sem a palavra ‘montagem’. Digamos desde já que 
a montagem é a organização dos planos de um filme em certas 
condições de ordem e duração. (MARTIN, 2003, p.12) 

O diretor e editor irão rever todo o material filmado e, com base no roteiro 

original, selecionar todas as cenas que formarão o copião17. Esse processo, 

mecânico ou eletrônico, seleciona as melhores sequências e organiza as unidades 

narrativas da história chegando até o desfecho do filme. Em seguida, para finalizar 

a edição da obra, são adicionados os efeitos especiais, efeitos sonoros, e 

realizada as correções em geral. Como afirma Napolitano (2013, p.60), “a edição 

pode interferir no ritmo da narrativa (lenta ou rápida), no desfecho da história 

(encurtando partes ou adicionando-as ao roteiro) ou no preenchimento ou não de 

lacunas narrativas imprevistas”.  

 Concluído o processo de edição, o filme está pronto para iniciar seu 

percurso para admissão no mercado de exibição cinematográfica. Nesse 

processo é exigido um grande investimento em marketing e publicidade, que 

precedem e acompanham o lançamento da obra. Quanto mais caro um filme, 

                                                           
16 Moviola: engenhoca similar ao videocassete. A moviola permite que se manipulem as 
películas sem correr o risco de dilacerá-las ou queimá-las [...]. são geralmente usadas por 
especialistas para montagem ou análise mais cuidadosa de filmes. As moviolas estão 
sendo, cada vez mais, substituídas por computadores: filma-se em 35mm, digitalizam-se 
as imagens e depois o filme é montado no computador.  NAPOLITANO, M. in Como usar 
o cinema na sala de aula p. 233 
17 Copião: cópia de todos os planos de um filme,  apenas com imagem (sem som) e 
indicações que precedem as sequencias. Partindo do copião, o montador seleciona as 
sequências para a versão final. op. cit. p.231 
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maior será o marketing e a publicidade em torno da obra, pois tendo em vista que 

o filme precisa ser pago e ainda gerar lucro aos produtores, é necessário atingir 

um público de milhões de espectadores.  

 Para os filmes artísticos, Napolitano (2013), considera que o processo de 

edição e exibição é um pouco diferente: 
[...] essa etapa não é tão exagerada, pois geralmente diretores e 
atores identificados com trabalhos mais seletivos possuem público 
fiel, de opinião formada. Nesse tipo de cinema, a crítica 
cinematográfica especializada, veiculada pelos principais jornais 
e revistas, tem papel fundamental, pois ela pode confirmar (ou 
não) a pretensa qualidade de um filme e interferir no seu sucesso, 
mesmo com um público seleto e aparentemente autônomo 
perante as opiniões de terceiros. (NAPOLITANO, 2013, p. 60). 

Em consonância com esse processo de divulgação, o filme é entregue a 

uma distribuidora, não necessariamente a que o produziu, mas que irá negociar 

com os exibidores. Grande parte do sucesso das obras cinematográficas 

americanas está relacionada com o controle no processo de marketing e 

distribuição. Fazendo um comparativo com a realidade de produção 

cinematográfica brasileira, enquanto um diretor brasileiro festeja por seu filme ter 

conseguido chegar a 15 salas de exibição em território nacional, uma produção 

americana que estreia simultaneamente em 341 salas no Brasil. Logo, é notável 

que não basta produzir filmes destinados ao sucesso, é necessário fazer a obra 

chegar nas salas de exibições (NAPOLITANO, 2013). 

Infelizmente no Brasil, nos deparamos com uma realidade em que ainda 

milhares de cidades não possuem ao menos uma sala de cinema, e 90% das 

locadoras se limitam a comercializar os filmes que são exibidos unicamente no 

circuito comercial, não disponibilizando filmes antigos ou filmes importantes, mas 

pouco conhecidos. Compartilhamos com a opinião de Napolitano (2013), quando 

o autor afirma ser perceptível que a cultura cinematográfica do cidadão médio está 

cada vez mais restrita a um tipo de Cinema, o Cinema comercial americano. 

2.2.2. Aspectos técnicos da linguagem cinematográfica 
 

 Segundo Coutinho (2006), somos uma civilização que já nasce percebendo 

o mundo audiovisual. E a linguagem audiovisual do Cinema é sedutora, pois 

sugere mais do que afirma, e em seus aspectos de sons e silêncio, claro e escuro, 

entre outros, acabam por criar um universo de magia e encantamento. A 
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Linguagem Audiovisual tem seu campo de atuação em uma esfera que conjuga 

espaço e tempo, locação e deslocamento, passado, presente e futuro, em um 

processo permanente de transformação. Ainda de acordo com Coutinho (2006): 
Cinema é a primeira arte em movimento. Isso permitiu ser, 
também, uma arte para grandes públicos sem pré-requisitos. 
Todos podem, rápida e minimamente, compreender um filme, 
ainda que a língua do cinema exija, sim, estudos talvez muito mais 
profundos e complexos do que a língua escrita. Contar histórias 
em imagens e sons é parte do modo de viver do homem 
contemporâneo. (COUTINHO, 2006, p.64).  

 Outro ponto chave é compreender o Cinema como uma linguagem artística, 

que possui regras de expressão, aparatos técnicos, tradições narrativas, gêneros 

e estilos. Sendo assim, os recursos técnicos do Cinema adquirem e produzem 

sentidos nos discursos das imagens e sons. Assim, vamos nos deter a esclarecer 

alguns dos principais aspectos técnicos relacionados à linguagem da Sétima Arte, 

os quais se revelam necessários de serem conhecidos pelos professores que 

optam por fazer uso dessa tecnologia em suas aulas. O ato de conhecer um pouco 

mais os conceitos existentes por trás da construção dessa linguagem nos permite 

enxergar o Cinema de uma forma diferente, percebendo as múltiplas variações 

que essa linguagem pode produzir. E é com recursos peculiares que o Cinema 

criou grandes diferenciais em comparação a outras formas de manifestações 

artísticas. 

 De acordo com Coutinho (2006) além daqueles elementos apontados por 

Napolitano (2013), após a elaboração do roteiro, são acrescidas outros: 
Depois, esse roteiro literário é transformado em roteiro técnico. 
Nele, vão ser acrescentadas as indicações técnicas da filmagem. 
O ângulo da câmera, as lentes, o enquadramento, o plano da 
imagem, a luz, a movimentação da câmera, a movimentação dos 
personagens, todos os detalhes necessários para que o fotógrafo 
e o diretor possam trabalhar nas filmagens. (COUTINHO, 2006, p. 
63). 

Uma obra cinematográfica também se constitui de outros elementos 

invisíveis, que alimentam a nossa imaginação. A seguir descrevemos 

sucintamente alguns elementos técnicos do Cinema que consideramos 

importante.  

 

Filmagem: A filmagem em câmera fixa corresponde a uma prosa narrativa em 

terceira pessoa, enfatiza a distância e a objetividade do narrador/diretor, sendo 

uma narrativa que procura eclipsar a subjetividade sempre presente na criação. 
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Uma câmera subjetiva é aquela que persegue o(s) olhar(es) dos 

personagens/atores produzindo a uma narrativa em uma ou diversas primeiras 

pessoas (ALMEIDA,1994). 

 

Plano: É a unidade mínima da narrativa cinematográfica, expressa um ponto de 

vista. Por isso chamamos de plano (unidades dramáticas) o registro que é feito do 

momento em que o botão de filmagem é acionado e inicia a gravação e o momento 

em que se finaliza (COUTINHO, 2006). 

 

Sequências: O conjunto nos revelará as relações expressivas. As durações, a 

lentidão, o ralentar, assim, a rapidez das sequências são básicas para ilusão 

temporal e espacial a que nos referimos e são estruturas que comporão ao final a 

visão de mundo expressa pelo filme (ALMEIDA, 1994). 

 

Montagem: Ao final vai dar ordem ao discurso cinematográfico produzido 

fragmentariamente. É uma operação semântica que poderá ocorrer de diversas 

formas, em paralelo mostrando ações que se passam em lugares diferentes, num 

discurso da alternância, que apela para a memória descritiva do espectador e 

serve para introduzir histórias diferentes; por antítese, uma comparação de cenas 

e sequências, utilizada principalmente em filmes históricos, de conflitos e ações e 

ideias que possuem forte conotação moral; por analogia, cenas que vão se 

entrelaçando por semelhança de conteúdo, compondo um todo harmônico de 

sequências e por sincronismo, associação de cenas e sequências diferentes 

numa série dinâmica, presente principalmente em filmes que mostram a vida 

moderna, urbana (ALMEIDA, 1994). 

 

Trilha sonora: Som, silêncio e fala, os diálogos e monólogos, compõem o que 

chamamos em linguagem audiovisual de trilha sonora. Com o tempo o uso do som 

sofisticou-se, e passou a trazer elementos fundamentais para a Linguagem 

Cinematográfica. Podemos dividir o som de um filme em dois planos básicos: os 

ruídos e a música. Entre os ruídos, boa parte das vezes se destaca a fala de 

atores, entrevistados e narradores. Normalmente esses são os sons que vêm em 

primeiro plano, mais audíveis. Quanto aos demais ruídos, é importante deixar claro 

que estes, também são selecionados tal como foram escolhidas as imagens que 
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nos chegam. A música criou adaptações dentro de sua própria linguagem para 

melhor se relacionar com os filmes. Compor uma trilha musical para o Cinema 

significa ser reproduzida simultaneamente com uma sequência de imagens. E esta 

mostrou, por exemplo, ser algo muito diferente da composição de uma sinfonia. A 

música no Cinema trabalha de maneira concatenada com os ruídos da cena, 

dentre eles as falas de personagens e narradores (COUTINHO, 2006; RAMOS, 

2009). 

 
Fotografia: A fotografia revela a atmosfera do filme. Uma obra cinematográfica 

pode ser sombria, luminosa, preto e branco ou colorida, com a predominância de 

várias texturas e tonalidades. Por meio da cor e da textura as fotografias podem 

promover verdadeiros exercícios de expressividade de sentimentos. Os elementos 

relacionados à luz e sombra sugerem muitos aspectos da narrativa. A palavra 

fotografia significa registrar a luz, lembremos que as cores são variações da luz, 

sendo assim, sem luz não existiria cor. No Cinema existem alguns tipos de 

iluminação: luz baixa – posiciona-se no chão ou em planos inferiores ao objeto, 

pessoa ou cena; luz frontal – constrói imagens claras, sem relevo, contraste e 

profundidade; e iluminação lateral – é aquela que deixa o assunto fotografado 

muito escurecido em um lado e muito iluminado no outro (COUTINHO, 2006; 

NAPOLITANO, 2013).  

 

Elipse: Na elipse, alguns elementos de cena ou da narrativa são deliberadamente 

omitidos e cabe ao espectador achar a ligação entre os fatos. E esse “descobrir” 

é um exercício que todos nós já praticamos. Nada é preciso que seja dito para que 

saibamos que o tempo passou entre uma cena e outra. Mas cada espectador vai 

preencher – movido por seu próprio repertório e sua imaginação – esse espaço 

de tempo que o filme apenas sugeriu (RAMOS, 2009). 

O Cinema nasce da busca tecnológica pela captação da imagem em 

movimento. Parecia natural que se seguisse à invenção e ao sucesso da 

fotografia, afinal de contas, a tal realidade não é estática. A “decupagem” é o 

grande identificador da Linguagem Cinematográfica. Essa possibilidade de 

fragmentar uma cena em vários planos e direcionar o olhar do espectador à 

história narrada pode ser considerada a alma do Cinema. Embora exista algumas 

divergências, é quase um consenso que a evolução tecnológica pouco ou quase 
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nada tem a ver com a evolução da linguagem do Cinema. Quando se criam novas 

tecnologias – como foi o caso da introdução do computador na finalização dos 

filmes ou mesmo o surgimento das lentes com zoom – elas são rapidamente 

incorporadas pela indústria cinematográfica. São usadas como ferramentas me-

lhores, ou mais rápidas, ou mais atuais, para se contar uma história. Mas não são 

elas que contam a história (RAMOS, 2009). 

 Todos os elementos da Linguagem Cinematográfica, aqui relacionados, 

devem fazer parte do repertório do professor que almeja uma formação adequada 

em tecnologia formadora e linguagem educativa do Cinema. Segundo Tozzi et al 

(2009, pg. 14), “o que chamamos de linguagem cinematográfica é o resultado de 

escolhas estéticas e influências dos realizadores do passado e do 

desenvolvimento tecnológico no registro e criação de imagens e som”. 

 Sendo assim, a maneira que um filme é produzido, levando em 

consideração os elementos da Linguagem Cinematográfica, influencia 

diretamente na atribuição de significados pelo indivíduo, na medida em que o filme 

faz uso de símbolos da cultura em geral codificando a realidade. No tópico a seguir 

nos deteremos em falar sobre o processo de decodificação dessa realidade que 

se dá por meio da Análise Fílmica.   

  

2.3. ANÁLISE FÍLMICA 
 

A análise fílmica constitui-se de um processo de decomposição e 

reconstrução do filme. E esse procedimento de análise exige a aproximação de 

um conjunto de conhecimentos complexos e abrangentes sobre diferentes 

abordagens analíticas, tal como conhecimentos sobre a linguagem fílmica, seus 

gêneros, sua história, suas técnicas e meios de produção. Assim, “o filme é o ponto 

de partida para sua decomposição e é, também, o ponto de chegada na etapa de 

reconstrução” (VANOYE,1994 apud PENAFRIA, 2009). 

Segundo Claudemir Ferreira (2010), 
Ver filmes, entretanto, compreende olhares diferenciados, num 
processo integrado que parte da perspectiva de que é tão 
importante sua apreciação quanto às leituras. Tal apreciação e 
leitura, entretanto, requer um mínimo de informações acerca de 
aspectos variados sobre a sua linguagem e sobre os meios 
utilizados para sua análise. Realizar uma leitura fílmica denota 
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desconstruí-lo para reorganizá-lo posteriormente dando-lhe 
significados antes não percebidos. (CLAUDEMIR FERREIRA, 
2010, p.1). 

Aumont (1999, apud PENAFRIA, 2009) afirma não existir uma metodologia 

que seja universalmente conhecida e aceita para se realizar a análise fílmica, mas 

atualmente é aceito que esse processo seja feito em duas etapas: primeiramente 

a decomposição (descrição), e em seguida a interpretação (compreender as 

relações entre os elementos decompostos). 

 Penafria (2009) faz uma síntese com algumas concepções de análise 

fílmica. Analisando Canudo e Delluc, Penafria (2009) sinaliza que a escrita sobre 

Cinema adquiri uma dependência em relação às competências do analista e do 

seu olhar particular lançado sobre os filmes e que, segundo Eisentein, a análise 

deve ser realizada com objetivos e de forma detalhada. Já de acordo com Sontag, 

a análise é uma atividade fundamental e deve ser seguida por todos aqueles que 

escrevem sobre Cinema. Penafria (2009) retoma as ideias de Sontag (1961), e 

afirma que, 
[...] o cinema não deve ser interpretado apenas no seu conteúdo 
(história contada, diálogos...), mas deve ter em conta os seus 
aspectos formais. Embora a interpretação do conteúdo possa ser 
útil quanto ao contexto cultural, político e social de um filme, não 
nos permite distinguir um filme de um livro ou de uma peça de 
teatro. As diferenças do meio usado são então diluídas quando é 
acionada uma interpretação de conteúdo. A sua proposta vai no 
sentido da análise, que permite ver mais e ouvir mais – enquanto 
experiências dos sentidos –, em vez de escavar significados 
ocultos (SONTAG, 1961 apud PENAFRIA, 2009, p.3). 

 Com base em Penafria (2009), descrevemos, a seguir, alguns tipos de 

análises conhecidas atualmente. 

 

Análise textual: Este tipo de análise considera o filme como um texto e tem como 

objetivo decompô-lo dando conta da estrutura do mesmo. O filme é dividido em 

segmentos (unidades dramáticas/sintagmas), em geral, a partir de momentos que 

indicam a sua autonomia (por exemplo, dissolução de um plano para negro como 

indicação que determinado segmento dramático terminou e outro tem início). Ao 

considerar um filme como um texto, este tipo de análise dá importância aos 

códigos (perceptivos, culturais e específicos) de cada filme. 

 

Análise de conteúdo: Este tipo de análise considera o filme como um relato e 

leva em consideração apenas o tema do filme. A aplicação deste tipo de análise 
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implica, em primeiro lugar, identificar o tema do filme e em seguida, fazer um 

resumo da história e a decomposição, tendo em conta o que o filme diz a respeito 

do tema. 

 

Análise poética: Esse tipo de análise compreende o filme como uma 

programação/criação de efeitos, o que pressupõe o seguinte método: 1) enumerar 

os efeitos da experiência fílmica, ou seja, identificar as sensações, sentimentos e 

sentidos que um filme é capaz de produzir no momento em que é visionado; 2) a 

partir dos efeitos chegar à estratégia, ou seja, fazer o percurso inverso da criação 

de determinada obra dando conta do modo como esse efeito foi construído. 

 

Análise da imagem e do som: Este tipo de análise entende o filme como um 

meio de expressão. Pode ser designado como especificamente cinematográfico, 

pois, centra-se no espaço fílmico e recorre a conceitos cinematográficos, por 

exemplo, verificar o uso do grande plano por diferentes realizadores; para um 

determinado poderá ser apenas um plano para dar informação ao espectador e, 

noutro caso, estarmos perante uma utilização mais dramática e pessoal deste tipo 

de plano. Com este tipo de análise encontramos, sobretudo, o modo como o 

realizador concebe o Cinema e como o Cinema nos permite pensar e lançar novos 

olhares sobre o mundo.  

 Assim, o processo de análise se constitui enquanto atividade fundamental 

no âmbito das discussões sobre filmes, pois ela nos proporcionará a verificação e 

avaliação dos filmes em seus aspectos mais sutis, o que levará a aproximação ou 

distanciamento com outras obras cinematográficas. “Mas, a análise de filmes não 

é apenas uma atividade a partir da qual é possível ver mais e melhor o cinema, 

pela análise também se pode aprender a fazer cinema” (PENAFRIA, 2009, p.9). 

 

2.3.1. Roteiro de análise fílmica 
 

Finalizamos a sessão sobre “Análise fílmica” deixando como sugestão para 

o professor de Ciências Naturais e Matemática, um roteiro de análise fílmica por 

meio do método de desconstrução proposto pelo professor Schettino (2006).  
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Figura 20 – Método de desconstrução proposto pelo professor Schettino. 
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Exemplo: 
 

Do texto à ideia 
Desconstrução do texto 

 

1) Título / Título original: Gravidade /Gravity 
2) Ficha Técnica:  

Diretor: Alfonso Cuarón 

Elenco: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Orto Ignatiussen, Paul 

Sharma, Amy Warren, Basher Savage 

Produção: Alfonso Cuarón, David Heyman 

Roteiro: Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón 

Fotografia: Emmanuel Lubezki 

Trilha sonora: Steven Price 

Duração: 90 min 

Ano: 2013 

País: EUA, Reino Unido 

Gênero: Ficção científica 

 
 1o nível de leitura 

3) Principais fatos/ ações / incidente 
- O filme Gravidade começa com uma trilha sonora que dá vida a esse texto: 

“A 600 km acima do planeta Terra, a temperatura oscila entre 126 °C e -100 °C. 

Não há nada para transmitir o som... Não há pressão atmosférica, não há oxigênio! 

A vida no espaço é impossível”. 

- As imagens seguintes mostram nosso singelo e único lar: O Planeta Terra. 

- Os diálogos iniciais do filme se dão entre a Dra. Stone e Houston da central de 

controle da Missão Explorer, confirmando a finalização de alguns procedimentos, 

bem como a sondagem sobre o seu estado de saúde. Essa missão tem por 

objetivo consertar o telescópio Hubble e instalar um sistema produzido pela Dra. 

Stone no telescópio.  

- O experiente astronauta Matt Kowalsky já começa o contato com uma de suas 

histórias para descontrair o ambiente.  Matt, Stone e Shariff fazem parte da missão 

Explorer e foram enviados para fazer alguns reparos no telescópio Hubble.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Bullock
http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Clooney
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ed_Harris
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Orto_Ignatiussen&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Sharma&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Sharma&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Amy_Warren&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Basher_Savage&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Lubezki
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- Matt é um veterano e está em sua última missão. Dra. Stone está em sua primeira 

viagem espacial. Ambos trabalham juntos na finalização da missão. Dra. Stone 

sempre séria e focada no seu trabalho, e Matt como sempre descontraído e 

brincalhão.  

- Imagens belíssimas são mostradas de nosso lar, tão calmo e frágil... A Terra 

absolutamente redonda, azul, pequena e sozinha... 

- Após uma semana exaustiva de trabalho, devido principalmente aos efeitos 

provocados pela baixa gravidade em seus organismos, os tripulantes da missão 

estão ansiosos para retornar ao pálido ponto azul. Mas, algo inesperado acontece: 

são avisados pela torre de controle que uma nuvem de destroços provocada por 

um satélite russo abatido por mísseis foi localizada, mas não passará na região 

da órbita da Explorer. 

- No entanto, de repente, a tripulação é surpreendida pelo aviso da torre de 

controle alertando para abortar a missão, pois a nuvem de destroços causou uma 

reação em cadeia atingindo a outros satélites que originaram novos destroços que 

estão viajando em direção à altitude da Explorer.  

- A nuvem de destroços chega a Explorer que é completamente destruída. E os 

únicos sobreviventes são a Dra. Stone e o astronauta veterano Matt Kowalsky. 

- Nesse momento, a Dra. Stone encontra-se perdida, à deriva, no meio da 

imensidão do espaço, girando em torno do seu próprio eixo constantemente e 

respirando desesperada como se o ar fosse acabar.  

- Mas Kowalsky consegue localizá-la e vai resgatar a Dra. Stone. Após se 

encontrarem, o primeiro objetivo deles é conseguir chegar até a estação espacial 

mais próxima e localizar uma cápsula que os levem de volta para a Terra, mas as 

dificuldades são inúmeras: o oxigênio está acabando, o combustível do jetpack de 

Kowalsky é escasso e a comunicação com o nosso Planeta foi totalmente 

interrompida em razão da destruição da maioria dos satélites. 

- Tem início a uma verdadeira jornada em busca da sobrevivência. Num local 

inóspito, com uma variação de temperatura absurda, em que viver é 

impossível, Dra. Stone e Kowalsky terão que encontrar forças onde nem sabiam 

que existiria para sobreviver e voltar para a casa.   

- Dra. Stone e Kowalsky conseguem chegar à Estação Espacial Internacional, no 

entanto, ao se chocarem com a estação ela fica pendurada e unida a Kowalsky 



 

75 
 

apenas por um cabo e, para salvar a vida de sua companheira de missão, 

Kowalsky decide soltar o cabo e ficar à deriva no espaço. 

- Sozinha, a Dra. Stone inicia então uma batalha pela vida em busca de uma 

estratégia para retornar ao seu planeta.  

- Nesse momento, uma cena importante do filme que mostra a Dra. Stone após 

conseguir entrar na Estação Espacial Internacional descansando em uma situação 

que faz alusão a posição fetal celular. Esse momento nos remete a uma 

simbologia ao processo de evolução, mas ao contrário, a cena apresenta como se 

ela tivesse no processo de fecundação.  

- Em meio a tanta tecnologia a Dra. Stone para e volta sua atenção às coisas 

simples, como o latido de um cachorro, que retrata o seu total pertencimento ao 

planeta Terra. Em seguida, ela conversa consigo mesma e decide reduzir o fluxo 

de oxigênio e dormir, revelando uma falta de perspectiva de ser resgatada. 

- Ao mergulhar em um sono profundo a Dra. Stone vê Kowalski bater e abrir a 

nave perante o gesto dela de não querer olhar para um espírito. Kowalski mostra 

a ela os procedimentos para sair dali e entrar no shenshou, o barco salva-vidas 

da estação espacial chinesa que está descendo à Terra atraída pela gravidade. 

Os diálogos dela falando ao espírito de Kowalski para que converse com a filha 

no outro plano sinalizam uma mulher que despertou com e para a vida. Ela acorda 

e, claro, ele não está lá.  

- Dra. Stone consegue adentrar no shenshou da estação espacial chinesa e 

mergulha na sua viagem de volta para casa, com uma baita história para contar. 

Ao penetrar na atmosfera terrestre o módulo cai no mar e a Dra. Stone nasce 

novamente para habitar o seu planeta Terra.  A cena final do filme é belíssima, 

pois mostra a Dra. Stone lutando para sair da água (representando a vida) e em 

seguida “aprendendo” a andar novamente na Terra. 

 

4) Principais personagens: características físicas e psicológicas 
- Dra. Ryan Stone: Mulher magra, morena e de meia idade. É uma brilhante 

engenheira médica em sua primeira missão no espaço. Dedica-se com todo 

cuidado à missão que lhe foi confiada, no entanto, Stone em algumas ocasiões 

mergulha em momentos críticos de profundas reflexões que influenciam nas 

decisões que ela precisa tomar na sua jornada em busca da sobrevivência.   
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- Tenente Matt Kowalski: Homem de meia idade, branco de cabelos grisalhos. É 

um astronauta veterano que está prestes a se aposentar após essa expedição 

Explorer. Kowalski é o comandante da missão, ele gosta de contar histórias sobre 

si mesmo e brincar com seus companheiros de equipe, mas também está 

determinado a fazer o possível para proteger as vidas de seus colegas 

astronautas.  
2o nível de leitura 

5) Principais temas e subtemas 
- O filme “Gravidade” é uma obra de ficção científica que tem como temática 

principal a superação da adversidade. Desde a complexidade das missões 

espaciais à essência da vida, a narrativa nos conduz a refletir sobre os mais 

variados temas. O Universo é apresentado como plano principal, em que o ser 

humano é o protagonista desse enredo. Nessa perspectiva, o espaço que envolve 

nosso planeta Terra serve como uma metáfora para aquilo que o homem sempre 

quis conhecer, e para isso, do ponto de vista científico desenvolveu a tecnologia 

necessária para alcançar seu objetivo. 

6) Intertextualidades 
 FÍSICA (ASTRONOMIA) 
- Algumas características do universo são destacadas no filme, tais como: um 

ambiente sem oxigênio, sem som, no vácuo, e temperaturas ambientes que 

oscilam de forma extrema (muito altas ou muito baixas). Passa assim uma ideia 

de que o universo é extremamente hostil para a vida humana.  

- O filme Gravidade tem como base fatos verídicos, já que certa vez os chineses 

explodiram de propósito um de seus satélites, com um objetivo muito evidente, 

pois segundo uma lei americana o espaço em volta da Terra pertence aos Estados 

Unidos. Sendo assim, para realizar qualquer atividade no espaço tem que se pedir 

permissão aos americanos. Porém, os chineses quiseram mostrar que não 

concordavam com essa Lei Americana lançando um satélite no espaço e 

explodindo-o.  

- A questão do lixo espacial pode ser discutida com base no que o astrofísico 

Donald J. Kessler falou sobre esses resquícios que gravitam em torno do planeta.  

Em 1978, uma teoria – ficou conhecida como a síndrome de Kessler – em que a 

colisão de um detrito com o lixo espacial que gravita em torno da Terra gerará um 



 

77 
 

efeito em cascata que perdurará por anos ou décadas, ameaçando os satélites e 

estações espaciais e impedindo ou atrasando as viagens espaciais. 

 

BIOLOGIA 
- A luta pela sobrevivência neste ambiente completamente inóspito para a vida 

humana é fortemente ressaltada. Uma das cenas mais marcantes do filme é 

quando a Dra. Stone está descansando em uma situação que faz alusão a posição 

fetal. Esse momento remete a uma simbologia do processo de evolução, porém, 

o objetivo da cena é mostrar como se ela tivesse passado pela fecundação. Na 

cena final do filme quando emerge da água o seu renascimento para a vida tem 

como referência o surgimento da vida na Terra.  

 

ARTE 
- O aspecto artístico de produção da obra é fantástico. O movimento das câmeras 

nos transmite uma veracidade maior dos efeitos físicos (ainda que esses na maior 

parte do filme façam uso da licença poética).  No entanto, cabe ressaltar que esse 

filme “brinca” com questões de narrativas que já tinham sido pensadas por 

Aristóteles - um filósofo que se dedicou também a estudar a narrativa do teatro, e 

em seus estudos estabeleceu algumas características como: unidade de ação, 

unidade de lugar, unidade de tempo - em sua “Poética”. O filme Gravidade trabalha 

em tempo real (em unidade de tempo e de ação) e dessa forma, o plano de 

sequência nos dá essa sensação de algo contínuo. Tal como nas narrativas da 

Grécia Antiga em que as histórias começavam e terminavam com a duração de 

um dia - no decorrer do movimento que o Sol realizava no céu (naquela época 

ainda se tinha a ideia de que a Terra era fixa e o Sol é que girava ao seu redor). 

Então, o tempo de duração que o Sol percorria a esfera celeste, era o tempo de 

duração da ação da tragédia grega. O filme Gravidade acaba incorporando esse 

aspecto das unidades narrativas descritas por Aristóteles.  

 

7) Resumo ou Sinopse 
A Dra. Ryan Stone (Sandra Bullock) é uma brilhante engenheira em sua primeira 

missão espacial, com o astronauta veterano Matt Kowalsky (George Clooney). 

Essa missão tem por objetivo consertar o telescópio Hubble e instalar um sistema 

produzido pela Dra. Stone no telescópio. Mas durante um passeio espacial, 
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aparentemente rotineiro, apenas para finalizar o reparo no telescópio, ocorre um 

acidente. A nave Explorer é atingida por destroços provocados pela destruição de 

um satélite russo, deixando Stone e Kowalsky completamente sozinhos, 

dependendo um do outro em um ambiente de total escuridão. O silêncio 

ensurdecedor confirma que eles perderam qualquer ligação com a Terra e 

qualquer chance de resgate. Após se encontrarem, o primeiro objetivo deles é 

conseguir chegar até a estação espacial mais próxima e localizar uma cápsula que 

os levem de volta para a Terra.  Mas as dificuldades são inúmeras: o oxigênio está 

acabando, o combustível do jetpack de Kowalsky é escasso e a comunicação com 

o nosso Planeta foi totalmente interrompida em razão da destruição da maioria 

dos satélites. Dá-se início a uma verdadeira jornada em busca da sobrevivência. 

Num local inóspito, com uma variação de temperatura absurda, em que viver é 

impossível, Dra. Stone e Kowalsky terão que encontrar forças onde nem sabiam 

que existiria para sobreviver e voltar para a casa.   Eles conseguem chegar à 

estação espacial, no entanto, ao se chocarem com a estação Dra. Stone fica 

pendurada e unida a Kowalsky apenas por um cabo, e para salvar a vida de sua 

companheira de missão, Kowalsky decide soltar o cabo e ficar à deriva no espaço. 

Dra. Stone está sozinha agora, enquanto que o medo vai se tornando pânico e o 

oxigênio que resta vai sendo consumido desesperadamente. E, provavelmente, o 

único jeito de ir para casa é encarando a imensidão assustadora do espaço.   

 

3o nível de leitura 
8) Story-line: ideia / conteúdo 

Dois astronautas viajam em uma missão espacial com o objetivo de reparar in loco 
o telescópio Hubble.   Uma cientista em sua primeira viagem no espaço e um 

astronauta veterano incumbem-se da tarefa, e se defrontam com inúmeros 

problemas a serem resolvidos. 

Considerações finais:  

Gravidade traz a Ciência associada à fragilidade da vida humana. O seu enredo 

envolve o espectador em uma dimensão social que transcende o racional. A 

questão da sobrevivência humana em meio a um lugar inóspito é fortemente 

ressaltada, bem como o ser humano em conflito do ponto de vista de seu exterior 

(representado pelo espaço misterioso e deslumbrante) e o interior (associado a 

um misto de sentimentos e emoções, em um contexto de solidão total). Gravidade 
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é um filme distinto dos demais ao permitir traçar discussões sob vários pontos de 

vista. A relação do homem com o espaço é descrita no filme que impressiona por 

sua ousadia, tanto do ponto estético como narrativo, sem deixar de lado o clima 

de suspense.  

 
Portando, no decorrer do Capítulo 2, buscamos abordar a Linguagem 

Cinematográfica, trazendo alguns aspectos importantes referentes à História do 

Cinema, a descrição dos elementos que compõe essa linguagem e o processo de 

análise fílmica que é necessário para uma interpretação mais detalhada de uma 

obra fílmica.   

Assim com Mariano et al (2011), acreditamos que a linguagem se apresenta 

como um modo de inserção, inter(ação) e transformação no mundo, e essa 

linguagem funciona de diversas formas, por diferentes vias, e o Cinema se 

apresenta como mais uma delas. Sendo que o Cinema introduziu na sociedade 

uma linguagem até então desconhecida entre os sujeitos, levando produtores e 

plateia a terem um pensamento diferente, ou seja, um olhar de quem produz a 

obra e um olhar de quem contempla a produção. Logo, as imagens em movimento, 

os sons e as cores, provocam um encantamento nos expectadores que se veem 

diante dessa linguagem sedutora da Sétima Arte. 
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CAPÍTULO 3: 

MÉTODO DA PESQUISA 
 

 

 

“As imagens do cinema e da televisão governam a educação 

visual contemporânea e, em estética e política, reconstroem, à 

sua maneira, a história de homens e sociedades”. 

(Milton José de Almeida – Pesquisador em Linguagem 

Audiovisual) 
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3.1. PESQUISA EXPLORATÓRIA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CINEMA, 

ENSINO E FORMAÇÃO CULTURAL DO PROFESSOR.  
 

Com a finalidade de visualizar algumas respostas para nossa questão de 

pesquisa (Qual a relevância da utilização do Cinema no processo de Formação 

Cultural dos professores de Ciências e Matemática?), elaboramos inicialmente um 

pré-questionário que serviu como piloto para a elaboração de um questionário, os 

quais foram aplicados com o objetivo de realizar uma sondagem quanto à 

familiaridade com o Cinema na formação inicial, bem como as visões sobre o uso 

desse recurso nas escolas, buscando sondar aspectos de Formação Cultural e 

profissional dos participantes da pesquisa. 

 Para conhecer o perfil (acadêmico e/ou profissional) dos nossos 

professores e futuros professores, um pré-questionário18 foi aplicado a alguns 

alunos do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da UFRN, num total de 16 indivíduos. A partir dos dados coletados 

nessa sondagem, seguiu-se a aplicação de um questionário com os alunos dos 

cursos de Licenciatura da área de Ciências e Matemática da UFRN. É importante 

destacar que no intervalo entre a aplicação do pré-questionário e do questionário, 

foi realizada uma enquete com os licenciandos de Ciências e Matemática, 

procurando sondar o interesse dos mesmos por atividades que envolvessem 

Cinema, Ciência e Arte. O questionário19 foi aplicado a alunos dos cursos de 

Física, Química, Biologia e Matemática, em um total de 45 participantes. A partir 

da tabulação e análise, do pré-questionário e do questionário, obtivemos subsídios 

para traçar um perfil acadêmico e/ou profissional dos professores/alunos 

participantes da pesquisa. A metodologia utilizada na elaboração e análise do 

questionário esteve pautada nos passos sugeridos por Bardin (2011).  

Análise de Conteúdo se constitui de um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis que se aplicam a “discursos” (conteúdos e 

continentes) com extrema diversidade, oscilando entre dois polos principais, o 

                                                           
18 O pré-questionário foi aplicado aos alunos do Programa de Pós-graduação em Ensino 
de Ciências Naturais e Matemática da UFRN de forma presencial. 
19 O questionário foi aplicado aos alunos das licenciaturas de Física, Química, Biologia e 
Matemática virtualmente por meio do Google docs.  
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rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade (BARDIN, 2011). Sua 

missão fundamental consiste em revelar o escondido, o latente, o não aparente, 

retido em qualquer forma de comunicação, expressão e informação. 

No contexto da pré-analise, que tem por objetivo a organização, foram 

escolhidos os documentos, estes são os questionários, que seriam submetidos 

para a análise, como também foram formuladas algumas hipóteses e objetivos 

para pesquisa, e elaborado certos indicadores que fundamentam a interpretação 

final (BARDIN, 2011). 

A fase de exploração do material e tratamento dos resultados caminham 

juntas e segundo Bardin (2011, p.131) “se as diferentes operações da pré-análise 

forem convenientemente concluídas, a fase de análise propriamente dita não é 

mais do que a aplicação sistemática das decisões tomadas”. Assim, os resultados 

brutos são tratados de maneira a serem considerados significativos e válidos.  

A análise foi organizada em torno de um processo de categorização e no 

que diz respeito às diferentes possibilidades de investigação dos temas. A análise 

temática é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e simples. 

A seguir apresentamos alguns resultados obtidos a partir da tabulação dos 

questionários, com base em algumas categorias temáticas pré-estabelecidas, 

sendo elas:  

Pré-questionário: Perfil acadêmico e profissional; O cinema no cotidiano do 

professor; O professor e o cinema na escola; Obstáculos que o professor encontra 

para usar o cinema.  

Questionário: Perfil acadêmico e/ou profissional; O cinema no seu cotidiano; O 

cinema (exibição de filme) na Escola Básica (Fundamental e Médio); O cinema na 

formação inicial do professor (na graduação). 

3.1.1. Análise do pré-questionário 

Um mapeamento geral do Perfil acadêmico e profissional dos 

professores participantes da pesquisa nos mostra que 60% dos participantes são 

do sexo feminino, e 40% do sexo masculino; 31% dos participantes da pesquisa 

são graduados em Química, 25% em Física, 25% em Matemática e 19% em 

Biologia; 53% dos professores possuem especialização; 81% dos professores 



 

83 
 

participantes da pesquisa tem experiência no ensino. Sendo esta porcentagem 

distribuída em 71% na rede pública e 29% na rede privada. Atendendo os 

seguintes níveis de ensino: 57% médio, 38% fundamental e 5% superior. Em 

relação ao tempo de atuação no ensino, temos a seguinte distribuição: 

            

 

  

 

 

 

 

 

Percebemos, a partir da tabela 1, que 38% dos professores têm uma 

experiência de ensino dentro de um período de dois a cinco anos, e 31% tem um 

tempo de serviço compreendido entre 11 e 15 anos.  

Na categoria O cinema no cotidiano do professor, que tinha como 

finalidade visualizar a proximidade e relação pessoal desse profissional com o 

Cinema, bem como se o mesmo possui conhecimentos de elementos histórico da 

Sétima Arte, destacamos algumas questões que nos revelam um pouco da cultura 

cinematográfica desses professores envolvidos na pesquisa. Quando 

questionados se gostavam de Cinema, 94% dos participantes afirmaram que sim, 

mas na questão seguinte, que buscou investigar se esses professores 

frequentavam salas de cinema em outros espaços fora do circuito comercial, 56% 

afirmou que não costumavam frequentar esses espaços. 

Visando sondar se os participantes possuíam conhecimentos referentes a 

aspectos históricos da Sétima Arte, os mesmos foram questionados quanto ao seu 

período de surgimento. O gráfico a seguir traz a distribuição das respostas, 

Tabela 1 – Tempo de atuação no ensino. 

Há  quanto tempo atua no 
ensino? 

Respostas Porcentagem 

Cerca um ano 1 8% 
Dois a cinco anos 5 38% 
Seis a dez anos 2 15% 

11 a 15 anos 4 31% 
Mais de 20 anos 1 8% 
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 O gráfico 1 nos mostra que 31% dos participantes afirmaram não fazer ideia 

de quando o Cinema surgiu, ao mesmo tempo que a mesma porcentagem tem 

conhecimento do período histórico do surgimento do Cinema. Sendo assim, 

percebemos que ainda existe um desconhecimento, ou até mesmo um 

desinteresse por esses aspectos. 

Para sondar a relação profissional do professor com o Cinema, e como seu 

uso está sendo direcionado na escola, elaborou-se a categoria O professor e o 
Cinema na escola, que foi respondida por 81% dos participantes. Inicialmente os 

professores foram questionados quanto a utilização de filmes em suas aulas, 

 

0 1 2 3 4 5 6

O cinema surgiu há:

Algumas décadas

Uma década

Alguns séculos

Cerca de um século

Não faço ideia

Gráfico 1 – Sobre o aspecto histórico da sétima arte. 
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Observando o gráfico 2, percebemos que 75% dos professores já utilizaram 

filmes em suas aulas, revelando um interesse desse público em utilizar esse 

recurso didático. Entretanto, no que diz respeito à com que finalidade a Sétima 

Arte foi utilizada nas aulas, temos a seguinte distribuição de respostas,  

 

 

O gráfico 3 traz um resultado em que 38% dos professores afirmaram 

utilizar o filme para sensibilização dos alunos, e a mesma porcentagem (38%) 

utiliza o filme como conteúdo de ensino. Ao serem questionados em relação à 

75%

25%

Você já utilizou filme (s) em suas aulas? 

SIM

NÃO

0

1

2

3

4

5

6

7

Com que finalidade utilizou:
como ilustração

como conteúdo de ensino

como avaliação

Como entretenimento

como simulação

como sensibilização

como experiência de produção

outros

Gráfico 3 – Sobre a finalidade com que o cinema foi utilizado nas aulas. 
 

Gráfico 2 – Sobre a utilização de filmes nas aulas. 
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quais aspectos o professor poderia explorar o Cinema (obra fílmica como um todo) 

com fins didáticos, os mesmos afirmaram,  

 

 

Sendo assim, no gráfico 4 percebemos que os participantes dividiram suas 

opiniões, a maioria (25%) afirmou que os filmes são um bom recurso para realizar 

a contextualização histórica, 21 % apontou como sendo um recurso que provoca 

a interdisciplinaridade, e a mesma porcentagem (21%) como sendo um recurso 

convidativo a promover debates.  

A última categoria, Obstáculos que o professor encontra para usar o 
Cinema, tinha por objetivo sondar alguns aspectos práticos referentes a utilização 

do Cinema na escola, bem como identificar lacunas relacionadas à formação dos 

professores. Os resultados obtidos corroboram com as hipóteses previstas no 

contexto da pré-análise. Primeiramente os participantes foram questionados com 

relação à infraestrutura da escola, 

A tabela 2 traduz algumas características em relação à infraestrutura da 

escola, em que a maioria dos participantes afirmaram que a mesma não possui 

um acervo de filmes disponível para exibição, no entanto, ressaltam que possui 
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Em quais aspectos o professor poderia explorar o cinema 
com fins didático:

Motivação/Chamamento

Aprofundamento de conteúdos
específicos

Contextualização histórica

Promover o debate

Provocar a interdisciplinaridade

Outros

Gráfico 4 – Aspectos que o professor poderia explorar o cinema. 
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equipamentos adequados e local para exibição, refletindo a atualização da escola 

para esse tipo de mídia.  

Em relação à infraestrutura, a sua escola possui: SIM NÃO 

Local para exibição  10 4 
Equipamentos adequados  9 4 
Disponibilidade de filmes  4 10 

 

Quando questionados sobre o aspecto de viabilização para o uso de filmes 

em suas aulas, 

 

 

 

 

A maioria dos participantes, na tabela 3, asseguraram que não contam com 

reflexão coletiva sobre o uso do Cinema como instrumento pedagógico, 

informações para localização dos filmes, textos subsídios que orientem o uso 

adequado de filmes e tempo para planejamento. Entretanto, enfatizam que 

dispõem da motivação dos alunos, e quando questionados sobre o fato de 

possuírem ou não equipes de apoio pedagógico, o público ficou dividido, dispondo 

a mesma porcentagem para respostas afirmativas e negativas.  

A penúltima questão indagou os professores quanto alguns aspectos 

relacionados à sua formação inicial, no que diz respeito a atividades que 

permitissem aos docentes vivenciar, ainda no ceio da formação, experiências 

 Em relação à viabilização para uso do filme em sua aula, dispõe de: SIM NÃO 
Equipes de apoio pedagógico  7 7 
Tempo para planejamento  5 9 
Textos subsídios que orientem o uso adequado  1 13 
Informações para localização dos filmes  1 13 
Motivação dos alunos  11 3 
Reflexão coletiva sobre o uso do cinema como instrumento pedagógico 3 11 

 
Tabela 3 – Sobre a viabilização para o uso de filmes nas aulas. 

 

Tabela 2 – Infraestrutura da escola. 
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estética que permitissem o diálogo e a reflexão envolvendo a Sétima Arte. A tabela 

4 traz a distribuição das respostas,  

 

 

 

 

 

 

Por fim, a tabela 4 nos revela uma realidade já esperada. Quando 

questionados sobre a presença de algumas atividades que envolvesse o Cinema 

durante o processo de formação inicial, visualizamos nessa tabela que 100% dos 

participantes afirmaram não ter contado durante a graduação com discussões e 

debates sobre o papel do Cinema como tecnologia formadora, conhecimento 

sobre análise fílmica e aspectos técnicos de produção do Cinema. A maioria dos 

professores afirmaram não ter participado de atividades que dialogassem no 

âmbito do valor cultural do Cinema, do seu potencial pedagógico na sala de aula, 

e de metodologias para utilização de filmes. É importante salientar que a maioria 

dos professores ressaltou não ter participado de discussões dessa natureza em 

ações extracurriculares ou até mesmo de extensão. 

A última questão do pré-questionário sugeria que os participantes da 

pesquisa apontassem outras lacunas de formação que dificultam a utilização do 

Cinema como um instrumento pedagógico. Dentre as respostas estão a falta de 

orientação pedagógica, infraestrutura e acervo; falta de recursos e deficiência na 

utilização de tecnologias na sala de aula; poucos filmes relacionado a matemática, 

a maioria está relacionado a “loucura” dos matemáticos; a quantidade de aula da 

disciplina por semana é insuficiente; falta de informação; componente curricular 

adequada para ocorrer as discussões; inserir na ementa da componente curricular 

a utilização de multimídias como alternativa didática; falta de interesse por parte 

 
Tabela 4 – Aspectos referentes à formação inicial. 

 

Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões 
sobre: 

SIM NÃO 

O valor cultural do cinema  1 15 
O potencial pedagógico do cinema na aula  2 4 
O papel do cinema como tecnologia formadora   16 
Conhecimento sobre análise fílmica   16 
Aspectos técnicos de produção do cinema   16 
Metodologias para utilização de filmes em sala de aula 3 13 
Aplicações e debates sobre cinema em ações extracurriculares ou ações de 
extensão  

1 15 
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dos professores na utilização do cinema como metodologia de ensino; nunca tive 

aulas envolvendo cinema, não sei responder; metodologias para o uso dos filmes; 

falta de orientação na graduação.  

Portanto, os dados extraídos da aplicação do pré-questionário revelam 

que a maioria dos professores envolvidos na pesquisa tem um interesse pela 

Sétima Arte e muitos fazem uso de filmes em suas aulas. No entanto, em 

correspondência com as pesquisas presentes na literatura, é notório a lacuna de 

formação em relação a discussões que envolvam aspectos de história, linguagem 

e técnica do Cinema. A seguir apresentaremos os dados coletados no 

questionário.  

3.1.2. Análise do questionário  

Um mapeamento geral do Perfil acadêmico e/ou profissional dos 

professores/alunos participantes da pesquisa, nos mostra que 82% dos 

participantes são do sexo masculino, e 18% do sexo feminino; 56% dos 

participantes da pesquisa são graduados em Física, 22% em Matemática, 11% 

em Biologia e 11% em Química; dessa porcentagem 80% afirmou que esse curso 

foi sua primeira opção no vestibular, e apenas 7% possui outra graduação. No que 

diz respeito ao contato com disciplinas da área de Humanas, 64% afirmaram já ter 

cursado disciplinas dessa área. E apenas 36% dos participantes afirmaram estar 

inseridos em algum programa ou projeto de extensão dentro da Universidade. Dos 

professores/alunos participantes da pesquisa 44% tem experiência no ensino, 

distribuídos em 58% na rede privada e 42% na rede pública, atendendo os 

seguintes níveis de ensino: 52% médio, 42% fundamental e 6% superior. Vale 

salientar que o público pesquisado são alunos da licenciatura. 

Na categoria O Cinema no seu cotidiano, com o objetivo de visualizar a 

proximidade e relação pessoal dos participantes com o Cinema e se os mesmos 

possuem conhecimentos de elementos relacionados a história da Sétima Arte, 

selecionamos algumas questões que refletem um pouco da cultura 

cinematográfica desses professores/alunos envolvidos na pesquisa. 

As três primeiras questões foram elaboradas com base no teste de 

associação de palavras sugerido por Bardin (2001), este é considerado o mais 

antigo dos testes projetivos, e tem por objetivo estudar estereótipos sociais que 
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são comumente compartilhados por membros inseridos em um mesmo grupo. 

Segundo Bardin (2011, p.57), 
Um estereótipo é “a ideia que temos de...”, a imagem que surge 
espontaneamente, logo que se trate de... É a representação de 
um objeto (coisa, pessoa, ideias) mais ou menos desligada da sua 
realidade objetiva, partilhada pelos membros de um grupo social 
com alguma estabilidade... o estereótipo, no entanto mergulha 
suas raízes no afetivo e no emocional, porque está ligado ao 
preconceito por ele racionalizado, justificado ou criado. 

 Neste estudo, defendemos a linguagem audiovisual do Cinema como 

elemento integrador da Arte e Ciência na Formação Cultural e profissional do 

professor. Sendo assim, com o intuito de visualizar como a Cultura, a Arte e o 

Cinema estão sendo compreendidos de uma forma mais subjetiva pelos futuros 

professores de Ciências e Matemática, ou seja, qual o estereótipo que está sendo 

atribuído, optamos por realizar esse teste.  

 O teste se constitui basicamente em sugerir que os entrevistados associem, 

livre e rapidamente, a partir das palavras consideradas indutoras (estímulos), 

algumas palavras (respostas) nomeadas de induzidas. Posteriormente, 

percebemos que para cada palavra indutora, surgiram diversas palavras 

induzidas, e, 
[...] para que a informação seja acessível e manejável, é preciso 
tratá-la, de modo a chegarmos a representações condensadas 
(análise descritiva do conteúdo) e explicativa (análise de 
conteúdo, veiculando informações suplementares adequadas ao 
objetivo a que nos propusemos: neste caso, o elucidar de certos 
estereótipos). (BARDIN, 2011, p.58). 

 A partir dos dados coletados para as três palavras indutoras, realizamos 

uma distribuição em três tabelas, estruturadas da seguinte forma: uma coluna com 

a distribuição das palavras induzidas por sinônimos, nível semâtico, palavras 

idênticas, entre outras classificações; outra coluna com a classificação das 

unidades de significações aos quais foram criadas categorias, que permitiram 

representar as dimensões gerais em que se apoiam os estereótipos; e a última 

coluna contendo a frequência de ocorrência das palavras induzidas.  

A seguir apresentaremos a distribuição das respostas e sua análise com 

base em algumas definições relativas à aos conceitos de Cultura, Arte e Cinema, 

presentes na literatura. 
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Questão 1: Escreva livre e rapidamente 6 (seis) palavras (substantivos, adjetivos, 

expressões e nomes próprios) que surgem em sua mente associada à palavra 

CULTURA. 

CULTURA Categorias 
 

Frequência 
de 

ocorrência 
Festa (1), folclore (4), costumes (8), tradição (2), 
expressão (2), etiquetas (1), crenças (3), arte (10), 
representação (1), moral (2), comida (1), diversão (2), 
saberes (1), comemorações (1), mito (1), carnaval (1), 
liberdade (3), identidade (7), comportamento (2), 
organização (2), estilo (1), origem (1), leis (1), 
comunicação (1), vivências (1), diversidades (6), 
colaboração (1), criatividade (1), experiência (2), 
caminho (1), doutrina (1). 

Traços sociais 71 

Fonte de riqueza (1), saber humano (1), povo (3), 

diversidade (6), pessoas (2), país (1), bagagem de vida 

(1), sociedade (2), homem (3), vida (3), produção 

humana (2), ideologia (1), desenvolvimento da 

humanidade (1), raças (1) Esporte (1), coletividade (2), 

disputa (1), contradição (1), complexidade (1), lazer (2). 

Características 

socioeconômicas 

 

36 

Ciência (3), conhecimento (13), livro (2), professor (1), 

escritor (1), educação (3), aprendizagem (3), leitura (1), 

projeto seis em ponto (1), literatura (1), História (5). 

Atributos acadêmicos 34 

Importante (2), interessante (1), valorizar (1), especial 
(1), inteligência (1), respeito (2), unidade (1), 
informação (1), poder (1), controle (1), atitude (1), 
transformação (1), imposição (1), necessidade (1), 
personalidade (1), igualdade (1) Fraternidade (1), amor 
(1), manifestação de pensamentos e comportamentos 
(1), prazer (1), lindo (1), individualidade (1), tristeza (1) 
Passado (1), futuro (1), perpetuação (1), hereditário (1). 

Aspectos pessoais 29 

Dança (8), música (3), filme (1), pintura (1), teatro (6), 

escultura (1), desenho (1), museu (1), poesia (1), 

Laranja Mecânica (1). 

Aspectos artísticos/ técnicos 24 

Lugar (1), Brasil (1), aspectos regionais (1), popular (1), 

pluralidade (1) 

Características ambientais 5 
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Platão (1), Aristóteles (1), Jesus Cristo (1), Machado de 

Assis (1). 

Pessoas de referência 

/Artistas/Pintores/  

 

4 

 

 

 A tabela 5 contém a distribuição das palavras induzidas em relação à 

palavra indutora “Cultura”. O conceito de Cultura é polissêmico e 

etimologicamente origina-se do latim (cultur), cujo significado é cultivo dedicado 

ao campo, às plantas e animais. Consagrou-se pelo seu uso metafórico: cultiva-

se o espírito, assim como se cultiva a terra (CUCHE, 1999 apud SUANNO, 2009). 

Nessa análise o entendimento do que seja “Cultura” torna-se necessário, 

no entanto, como esse termo dispõe de múltiplas definições, apresentaremos 

algumas que são pertinentes para nosso propósito. O conceito de Cultura utilizado 

por Nelson Werneck (ZENETIC, 1990, p.97), diz que, 
Cultura - Conjunto dos valores materiais e espirituais criados pela 
humanidade, no curso de sua história. A cultura é um fenômeno 
social que representa o nível alcançado pela sociedade em 
determinada etapa histórica: progresso, técnica, experiência de 
produção e de trabalho, instrução, educação, ciência, literatura, 
arte e instituições que lhes correspondem. Em um sentido mais 
restrito, compreende-se, sob o termo de cultura, o conjunto de 
formas da vida espiritual da sociedade, que nascem e se 
desenvolvem à base do modo de produção dos bens materiais 
historicamente determinado. Assim, entende-se por cultura o nível 
de desenvolvimento alcançado pela sociedade na instrução, na 
ciência, na literatura, na arte, na filosofia, na moral, etc., e as 
instituições correspondentes. Entre os índices mais importantes 
no nível cultural, em determinada etapa histórica, é preciso notar 
o grau de utilização dos aperfeiçoamentos técnicos e dos 
desenvolvimentos científicos na produção social, o nível cultural e 
técnico dos produtores dos bens materiais, assim como o grau de 
difusão da instrução, da literatura e das artes entre a população. 

 

 Uma das definições de Cultura apresentadas por Snow (1995) é utilizada 

por antropológicos para denotar um grupo de pessoas que vivem no mesmo 

ambiente, ligadas por hábitos comuns, postulados comuns e um modo de vida 

comum.  

Sendo assim, na tabela 5 que mostra o resultado da palavra indutora 

“Cultura”, percebemos uma maior frequência das palavras induzidas nas 

categorias “Traços sociais”, “Características socioeconômicas” e “Atributos 

Tabela 5 – Palavra indutora “Cultura”. 
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acadêmicos”, o que nos conduz a inferir que a visão de Cultura que os 

participantes possuem está diretamente ligada a vivência cotidiana, e a 

conhecimentos acadêmicos, em correspondência com a visão de alguns 

pesquisadores que apresentamos.  

Questão 2: Escreva livre e rapidamente 6 (seis) palavras (substantivos, adjetivos, 

expressões e nomes próprios) que surgem em sua mente associada à palavra 

ARTE. 

 
 

ARTE Categorias Frequência 
de 

ocorrência 
Música (10), teatro (12), cinema (3), escultura (5), pintura 

(14), poesia (1), dança (8), desenhos (1), artista (3), 

literatura (1), artesanato (3), quadros (1), obras (2), 

arquitetura (1), museu (2), drama (1), atuação (1). 

Aspectos artísticos/técnicos  69 

Liberdade (4), paz (1), alegria (3), amor (2), admiração (3), 

beleza (7), imaginação (1), criatividade (3), emoção (2), 

sentimentos (2), pensamentos (1), prazer (4), intensidade 

(1), sensibilidade (2), essência (1), paixão (1), atitude (1), 

confiança (1), dedicação (2), perseverança (1), tristeza 

(1), Não penso em nada (1), não me identifico com essa 

área (1), não deve se atrever a representar a realidade (1), 

repressão (1).  

Aspectos pessoais 48 

Especial (1), maravilhas (1), ciclo (1), descrição (1), 

técnica (1), habilidade (3), ideias (2), abstrato (2), 

complexo (1), expressão (4), performances, pincéis (1), 

percepção (1), reflexão (1), aprofundamento (1), 

interpretação (2), imagem (1), necessidade (1), talento (1), 

manifestação (1), visão (1), caminho (1), realidade (1), 

formação (1), movimento (2), interação (1), representação 

(2), diferença (3), sorte (1), maconha (1), tatuagem (1). 

Traços sociais 42 

Cultura (3), natureza (2), diversidade (2), costume (1), 

pessoas (1), estilos (1), visão diferente para a sociedade 

Características 

socioeconômicas 

32 
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(1), vida (5), ambiente (1), valores estéticos (1), corpo (2), 

lazer (1), regional (1), Roupas (1), palco (1), forma (1), 

cores (2), sons (1), estética (1), visão (3). 

Física (1), conhecimento (2), ciências (1), profissão (1), 

professor (1), escrita (1), saber (1), educação (1), 

Inteligência (1), gênios (1), mente (1). 

Atributos acadêmicos 12 

Frida Kahlo (1), Da Vinci (1), Tarcila do Amaral (1), 

Portinari (1), Vicent Van Gogh (1), Picasso (1), 

Michelangelo (1). 

Pessoas de 

referências/Artistas/Pintores  

7 

Grécia (1) Características ambientais 1 

 

Segundo Nogueira (2009), a Arte é entendida como forma de conhecimento 

humano, como meio pelo qual a humanidade tem tentado compreender a 

realidade. Nessa perspectiva Nogueira (2009) afirma que, 
A Arte é, portanto, uma forma de interpretação do real, nem 
superior, nem inferior às demais: é apenas mais uma. É também 
múltipla, pois varia de acordo com suas diferentes modalidades ou 
linguagens: música, artes visuais, teatro, dança, cinema, 
fotografia, entre outras. (NOGUEIRA, 2009, p.2). 

Na tabela 6, com relação à distribuição das palavras induzidas para palavra 

indutora “Arte”, percebemos que a maior concentração de palavras está 

concentrada nas categorias “Aspectos artísticos/técnicos”, “Aspectos pessoais” e 

“Traços sociais”, ou seja, para este público a Arte está ligada diretamente a 

expressões e características pessoais, em correspondência com a definição de 

Arte apresentada por Nogueira (2009). 

Questão 3: Escreva livre e rapidamente 6 (seis) palavras (substantivos, adjetivos, 

expressões e nomes próprios) que surgem em sua mente associada à palavra 

CINEMA. 

CINEMA Categorias Frequência de 
ocorrência 

Comédia (2), drama (2), ação (4), terror (1), suspense 

(1), ficção (7), aventura (2), romance (1), animação (1), 

gênero (1), filme (14), documentário (5), show (1), novela 

Aspectos artísticos/técnicos 85 

Tabela 6 – Palavra indutora “Arte”. 
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(2), series (1), roteiro (1), arte sequencial (1), recurso 

audiovisual (1), palco (1), visão (2), imagem (2), estilos 

(1), gravação (1), câmeras (1), trama (2), expectadores 

(1), movimento (1), interpretação(1), representação (1), 

forma (5), ator (7), autor (1), produtor (1), personagem 

(1), diretor (1), trabalho (1), elenco (1), atuação (1), A 

última música (1), Uma carta de amor (1), Harry Potter 

(1), Jack Chan (1). 

Sentimento (1), amor (4), emoção (3), felicidade (1), 

sorte (1), alegria (1), responsabilidade (1), cuidado (1), 

amizade (1), passado (1), futuro (1), reação (1), 

fronteiras (1), histórias (4), encenação (1), realidade (4), 

Bom (1), ótimo (1), junta (1), aproxima (1), gostoso (1), 

adoro (1), dinheiro (2), alienação (1), manipulação (1), 

corrupção de valores (1), definhamento da mente (1), 

transvalorização (1). 

Aspectos pessoais 40 

Conteúdo (1), informação (3), aprendizado (3), cultura 

(11), arte (11), conhecimento (8), evolução de diversas 

áreas da ciência (1), inteligência (1), linguagem (1). 

Atributos acadêmicos 40 

Local (1), tela gigante (1), lazer (5), shopping (2), 
cadeiras (1), televisão (1), público (1), passeio (1), 
reunião (1), ambiente (1), Pipoca (7), refrigerante (1). 

Características ambientais 23 

Imaginação (1), entretenimento (6), ideologia (1), 

realização de sonhos (1), síntese das outras artes (1), 

caminho (1), novidade (1), horas livres (1), diversidade 

(2), realidade (4), reconhecimento (1), fantasia (1), 

envolvimento (1), escolhas (1). 

Traços sociais 23 

Mundo (1), vida (1), premiação do Oscar (1), pessoas (3). Características 

socioeconômicas 

6 

 Pessoas de 

referências/Artistas/Pintores 

0 

 

 

 A pergunta “O que é Cinema?” caminha entre muitos estudos e pesquisas 

daqueles que se dedicam a esse campo. Destacaremos algumas definições 

Tabela 7 – Palavra indutora “Cinema”. 
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importantes, com base no artigo ‘Um Cinema que “Educa” é um Cinema que (nos) 

Faz Pensar’ (XAVIER, 2008): 

- André Bazin diz que o Cinema é “um estado estático da matéria”; 

- Orson Welles tratava o Cinema como sendo uma “fita de sonhos”; 

- Torkóvski se referia ao Cinema como uma “arte onírica”; 

- Béla Belázs considera o Cinema uma arte; mas uma arte que possui uma 

linguagem autônoma; 

- Jean Patrick Machette afirma que “Cinema não é somente ideias; o Cinema são 

as ideias visíveis; 

- Elire Faure se referia ao Cinema como uma “arquitetura em movimento”; 

- Astruc define o Cinema como a arte de construir “com rostos e suspiros as 

catedrais de nossa imaginação”. 

A tabela 7 traz a distribuição das palavras (induzidas) para o “Cinema” 

(palavra indutora), estando a maior concentração dessas palavras na categoria 

‘Aspectos artísticos/técnicos’, mostrando que os participantes possuem uma visão 

mais técnica da Sétima Arte; ‘Aspectos pessoais’, que nos apresenta uma 

identificação pessoal do público com o Cinema; e ‘Atributos Acadêmicos’ o que 

nos conduz a inferir que os participantes têm consciência de que a sétima arte 

possui uma relação pedagógica com a educação. Assim, percebemos a 

correspondência das palavras induzidas com as ideias dos pesquisadores que se 

dedicam a esse campo da Sétima Arte.  

Ainda na categoria O Cinema no seu cotidiano, cabe ressaltar que quando 

questionados sobre o interesse pela Sétima Arte, temos uma porcentagem de 93% 

dos participantes que afirmaram gostar de Cinema. Porém, no momento em que 

foram indagados em relação ao aspecto histórico relacionado ao surgimento 

dessa arte, tivemos a seguinte distribuição das respostas. 
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Percebemos, a partir da leitura do gráfico 5, que 40% dos participantes da 

pesquisa afirmaram não fazer ideia do período de surgimento da Sétima Arte, o 

que nos revela uma falta de informação desse público quanto aos aspectos ligados 

ao Cinema, principalmente a sua origem. Entretanto, 31% sinalizaram que a 

Sétima Arte surgiu a cerca de um século. Prosseguindo nossa análise, cabe 

destacar uma questão que chamou atenção, pois quando questionamos os 

participantes sobre o meio mais utilizado para ter acesso aos filmes, nos 

deparamos com a seguinte distribuição das respostas. 
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Qual o meio que você mais utiliza para ter 
acesso aos filmes?

Gráfico 5 – Aspecto histórico da sétima arte. 

Gráfico 6 – Meio mais utilizado pelos participantes da pesquisa para ter 

acesso aos filmes. 



 

98 
 

 

 O gráfico 6 traz uma realidade que acreditamos ser um reflexo do 

desenvolvimento tecnológico ao qual estamos vivenciando, pois 76% dos 

participantes afirmaram que o meio que mais utilizam para ter acesso aos filmes 

é a internet, enquanto que apenas 11% afirmou frequentar cinemas (espaços 

físicos) para ter acesso a essas obras. 

Na categoria O Cinema (exibição de filme) na Escola Básica 
(Fundamental e Médio), gostaríamos de destacar alguns pontos. Inicialmente 

uma questão que retrata a utilização de filmes no ambiente escolar, 

 

 

 A partir do gráfico 7, percebemos que a maioria (98%) já presenciou a 

utilização de filmes na escola, o que nos permite sinalizar que os participantes da 

pesquisa possuem um conhecimento, ainda que superficial, sobre o uso desse 

recurso no ambiente escolar. No que diz respeito ao local que as exibições são 

realizadas, temos a seguinte classificação, 

98%

2%

Já presenciou o uso de filme na escola? 

Sim

Não

Gráfico 7 – Sobre o uso de filme na escola. 
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 Torna-se notável a partir da leitura do gráfico 8 que a maioria das exibições 

(42%) acontecem na sala de vídeo, seguido das exibições realizadas nas salas de 

aula (34%). No entanto, no que diz respeito à finalidade com que esses filmes são 

utilizados temos: 
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Gráfico 9 – Sobre a finalidade que o filme foi utilizado. 

Gráfico 8 – Sobre o local que foi utilizado para exibição de filmes na 

escola. 
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Percebemos que o gráfico 9 apresenta uma distribuição que perpassa 

distintas finalidades, no entanto, 41% afirmaram que os filmes foram utilizados 

como conteúdo de ensino, 14% como entretenimento e 13% como ilustração. Mas, 

em quais aspectos o professor poderia explorar o filme com fins didáticos? O 

gráfico a seguir nos mostra a distribuição das respostas para esse 

questionamento: 

 

 

Visualizamos que as respostas foram distribuídas em diversos aspectos 

nos quais o professor poderia explorar o filme, dentre eles, aprofundamento de 

conteúdos específicos (22%), contextualização histórica (21%) e promover debate 

(21%). 

Na categoria O Cinema na formação inicial do professor (na graduação) 
cabe ressaltar os dados de uma questão especifica que almejava sondar a opinião 

dos professores quanto a aspectos diretamente relacionados à sua formação 

inicial. Na tabela 8 podemos observar a frequência das respostas para cada tópico 

questionado, 
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Gráfico 10 – Quais aspectos o professor poderia explorar o filme com fins 

didáticos. 
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Os dados da tabela 8, tal como o resultado da tabela 4 do pré-questionário, 

reflete uma realidade já esperada, pois quando questionados sobre a presença de 

algumas atividades que envolvessem o Cinema durante o processo de formação 

inicial, visualizamos nessa tabela (8) que a maioria dos participantes afirmaram 

não ter contado durante a graduação com discussões e debates sobre o papel do 

Cinema como tecnologia formadora, conhecimento sobre análise fílmica e 

aspectos técnicos de produção do Cinema. O resultado também apresenta uma 

realidade em que a maioria dos professores afirmaram não ter participado de 

atividades que dialogassem em torno do valor cultural do Cinema, do seu potencial 

pedagógico, e de metodologias para utilização de filmes em sala de aula. É 

importante salientar que os professores ressaltaram não ter contado com 

discussões dessa natureza nem mesmo em ações extracurriculares ou até mesmo 

de extensão. 

Tal como no pré-questionário, a última questão sugeria que os participantes 

da pesquisa elencassem outras lacunas que dificultam a utilização do Cinema 

como um instrumento pedagógico. Dentre as respostas se destacam: Falta de 

Infraestrutura; Inflexibilidade do professor em aceitar esta metodologia; A 

percepção de quem produz aulas sem analisar previamente filmes que possam 

ser relacionados ao conteúdo a ser transmitido, além da concepção de muitos 

alunos, que não são preparados para assistir uma mídia de forma analítica, muitas 

vezes considerando pouco importante assistir o que esta sendo proposto ou nem 

mesmo considerando como sendo uma aula de fato; falta de 

capacitação; estudantes desinteressados;  a  maneira que é disponibilizado os 

horários das disciplinas que no meu ponto de vista não se tem tempo para inserir 

Tabela 8 – Aspectos referentes à formação inicial. 
 

: 

Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões 
sobre: 

SIM NÃO 

O valor cultural do cinema  6 39 
O potencial pedagógico do cinema na aula  11 34 
O papel do cinema como tecnologia formadora  6 39 
Conhecimento sobre análise fílmica  3 42 
Aspectos técnicos de produção do cinema  5 40 
Metodologias para utilização de filmes em sala de aula 14 31 
Aplicações e debates sobre cinema em ações extracurriculares ou ações de 
extensão  

8 37 
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o cinema na aula hoje; não valorização ou importância desse instrumento; os 

demais funcionários das escolas não acham que o cinema é um instrumento 

pedagógico nem incentivam tal metodologia, assim como também os professores 

da graduação não nos remetem a discussões sobre este assunto; falta de 

conscientização de que o cinema, filmes, vídeos, mídias de curta ou longa duração 

podem conter muita informação valiosa que não se encontra e outros meios com 

facilidade, expostas de forma mais dinâmica e possibilitando o melhor 

entendimento; Como os conteúdos sobre o cinema e sua utilização didática não 

são apresentados, nem em mínima instância, as dificuldades para utilizá-lo em 

sala de aula só tende a aumentar, já que muitas vezes podemos usá-lo, mas de 

forma errada. 

Os dados descritos na análise do pré-questionário e do questionário nos 

conduzem a refletir sobre o processo de formação desses professores da área de 

Ciências e Matemática, visto que, assim como Moreira (2002), acreditamos e 

defendemos que 
A poesia e a arte, que parecem constituir necessidades urgentes 
de afirmação da experiência individual, uma visão complementar 
e indispensável da experiência humana, não podem ficar de fora 
das atividades interdisciplinares com os jovens nas escolas, 
mesmo aquelas ligadas ao aprendizado de ciências. (MOREIRA, 
2002, p. 18 apud PIASSI, 2013, p.15). 

Em correspondência com as ideias de Moreira (2002), verificamos a 

necessidade de direcionar o olhar para o processo de formação inicial e 

continuada dos professores da área de Ciências Naturais e Matemática, 

almejando contribuir com a Formação Cultural desses profissionais, para que os 

mesmos adquiram respaldo (bagagem cultural) para oferecer aos seus futuros 

alunos atividades que envolvam discussões e reflexões que dialoguem na 

perspectiva da aproximação da Ciência e da Arte.  

 

3.1.3. Resultado da Enquete 
Com o objetivo de sondar o nível de interesse dos licenciandos de Física, 

Química, Biologia e Matemática, em participar de uma atividade que promovesse 

a apropriação da cultura audiovisual durante o seu processo de formação, 
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resolvemos realizar algumas enquetes20, que contou com a participação de 60 

alunos. O gráfico a seguir, nos mostra alguns resultados. 

 

 

 

O gráfico 11 reflete um resultado positivo, pois quando questionados sobre 

a possibilidade de participarem de uma atividade cultural durante o seu processo 

de formação, os alunos que demonstraram muito e algum interesse somam uma 

porcentagem de 98%, e apenas uma pequena minoria (2%) afirmou ter pouco 

interesse em participar. Esse resultado positivo nos dá margem para sugerir a 

realização da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências, 

para os alunos da área de Ciências e Matemática, em formação inicial, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Podendo contar ainda 

coma participação dos discentes do Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, os quais foram entrevistados no pré-questionário, 

e os demais alunos das outras áreas da UFRN que tenham interesse em 

participar.  

É importante salientar que, a pesquisa se caracteriza por sua natureza 

prática, pois de acordo com Demo (2011), 
Para educadores a pesquisa prática pode ser a mais pertinente, 
por estar comprometida com a práxis; trata-se de pesquisa que 
explicitamente se orienta por projetos de mudança social, sem 
perder a vinculação com pesquisa; une saber pensar com saber 

                                                           
20 A enquete foi realiza virtualmente por meio do Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN. 

54%

44%

0% 2%0%

A atividade cultural "I MOSTRA - CINEMA E 
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA" lhe 

desperta:
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Gráfico 11 – Sobre o nível de interesse dos alunos da graduação pela 

atividade da mostra de cinema. 
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intervir, visando mudanças estratégicas em favor da comunidade 
marginalizada. (DEMO, 2011, p.71). 

Assim sendo, a partir da aplicação de um pré-questionário e de um 

questionário, realizou-se a sondagem quanto à familiaridade com o Cinema na 

formação inicial e continuada, bem como as visões sobre o uso desse recurso nas 

escolas. Os resultados corroboram com as pesquisas que indicam a pouca 

familiaridade com aspectos relacionados à histórica, linguagem e técnica do 

Cinema. Com base nos estudos realizados visualizamos a necessidade de 

colaborar com propostas que pudessem contribuir de alguma forma para amenizar 

esse cenário (lacuna) de formação que se sobressaiu nas análises. Nessa 

perspectiva cabe ressaltar a importância da realização do trabalho, uma vez que, 

buscamos por meio da utilização da linguagem audiovisual contribuir para esse 

processo de Formação Cultural do professor.  

O capítulo a seguir irá descrever os produtos que foram elaborados visando 

promover essa aproximação da Ciência e da Arte na formação dos professores da 

área de Ciências e Matemática. 
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CAPÍTULO 4: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO CULTURAL DOS 
PROFESSORES DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

(PRODUTOS) 
 

 

 

 
“O Cinema é a arte de construir com rostos e suspiros as catedrais de 

nossa imaginação”. (Astruc - Crítico de filme) 
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4.1. I MOSTRA - PRIMAVERA CULTURAL: CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

A I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências tinha por 

objetivo promover a aproximação da Arte e da Ciência durante o processo de 

formação inicial e continuada dos professores de Ciências Naturais e Matemática, 

através do exercício de reconhecer a Sétima Arte como uma linguagem educativa. 

Com exibições de filmes, mesas redondas, debates e minicursos, a mostra buscou 

contribuir para uma efetiva vivência e reflexão em torno do papel cultural e 

educacional do Cinema. 

A elaboração da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 
Ciências exigiu articulações de natureza interdisciplinar, dialogando com diversos 

projetos e departamentos da UFRN. O processo de planejamento e organização 

demandou a escolha das datas, agendamento do espaço para realização da 

mostra, bem como a escolha dos filmes, preparação dos materiais de divulgação, 

e contato com os professores envolvidos com Cinema no âmbito interno e externo 

da Universidade, assim como os representantes dos cineclubes.  

Durante esse processo de planejamento que antecedeu a Primavera 

Cultural, muitos foram os desafios que surgiram, tal como a preocupação 

decorrente do fato da Universidade não possuir um espaço adequado para 

exibição de filmes, sendo assim, foi necessário a contratação de uma equipe 

especializada em projeção de mídias. Logo, a logística necessária para realização 

de eventos dessa natureza requer muitos encontros de planejamento, para que as 

atividades aconteçam dentro do previsto.  

A I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências foi 

realizada durante os meses de Setembro e Outubro de 2014, distribuída em seis 

sessões. Quatro de exibições de filmes, sendo eles: Uma Viagem Extraordinária 

(2013); Uma Mente Brilhante (2001); Margaret Mee e a Flor da Lua (2013); e 

Gravidade (2013). E as outras duas sessões foram minicursos ministrados com o 

objetivo de trabalhar o Cinema em três dimensões (História, Linguagem e 

Técnica). A seguir o quadro com a programação da Primavera Cultural. 
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  Quadro 2 – Programação da Primavera Cultural. 

 

Os filmes foram exibidos no Auditório da Biblioteca Central Zila Mamede na 

UFRN, no turno noturno (18h00min), e cada exibição contou com a presença de 

professores convidados das mais diferentes áreas para participar dos debates, 

buscando promover o diálogo entre as diferentes “culturas”.  

Vale salientar que foram realizadas inscrições preliminares para 

participação na Primavera Cultural, uma vez que a atividade foi aprovada como 

ação de extensão da Universidade, e contamos com uma verba liberada pela Pró- 

Reitoria de Extensão, que viabilizou a produção do material necessário para 

realização do evento, bem como a locação de equipamentos e o translado de 

professores convidados. É importante destacar que contamos ainda com o apoio 

financeiro do Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência – 

UFRN).    

As inscrições foram realizadas via SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de 

Atividade Acadêmicas – UFRN), visando um controle da quantidade de 

participantes, almejando uma melhor organização do material (pasta, bloco, 

folder) que foi distribuído na atividade. Um fato em especial despertou nossa 
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atenção, o evento que a priori tinha como público alvo os alunos de Ciências 

Naturais e Matemática, contou com inscritos das mais diferentes áreas, o que 

visualizamos como saldo positivo, pois, assim tivemos um público misto 

participando das discussões e reflexões. Ao final do evento os participantes que 

tiveram a frequência mínima exigida receberam certificado de participação.  

O processo de divulgação21 da mostra iniciou alguns meses antes do 

evento, com a distribuição de panfletos e cartazes pela universidade, bem como 

a criação de uma fanpage e de um website com o intuito de popularizar a 

realização do evento. Durante a realização da Primavera Cultural contamos com 

o apoio de alguns estudantes voluntários que contribuíram para o 

desenvolvimento da mostra. 

 A seguir será realizada uma descrição específica para cada sessão da I 
Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências. 

4.1.1. Sessão 1 

A sessão 1 da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 

Ciências, aconteceu no dia 10 de Setembro de 2014, no Auditório da Biblioteca 

Central Zila Mamede, às 18:00 horas. Na ocasião foi realizado o credenciamento 

dos participantes para a entrega do material preparado para atividade (pasta, 

bloco, caneta e folder da programação).  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Pró-Reitoria 

de Extensão possibilitou a realização deste evento que tinha como objetivo 

promover a aproximação da Arte e da Ciência na formação dos professores. A 

solenidade de abertura contou com a participação dos seguintes professores 

convidados: 
x A coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática, professora Bernadete Morey. 

x A diretora do Centro de Educação, Professora Márcia Maria Gurgel 
Ribeiro. 

x Nosso convidado especial Professor José Luiz Goldfarb, da PUC de 

São Paulo. 

                                                           
21 No apêndice encontram-se as imagens utilizadas na divulgação.  
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x A coordenadora do curso de Especialização em Cinema na UFRN, 
professora Maria Helena Braga e Vaz da Costa. 

 
x A coordenadora do Programa PRODOCÊNCIA da UFRN, professora 

Mércia Pontes  

x A Coordenadora das Licenciaturas da UFRN, professora Josivânia 
Marisa Dantas 

 
A professora Márcia Gurgel, diretora do Centro de Educação, deu as boas-

vindas a todos os participantes e enfatizou em sua fala a importância da realização 

de eventos dessa natureza, que articulam e dialogam com diferentes áreas do 

conhecimento, no sentido de que possamos avançar em busca de um 

conhecimento mais conectado, diferente do que tem sido historicamente feito nas 

diferentes ciências, de separar e fragmentar o que seriam esses conhecimentos. 

Ressaltou a preocupação existente em relação à formação de professores e a 

perspectiva de descentrar essa formação do quem vem sendo centrado nos 

cursos de bacharelado, e pensar essa formação articulada em torno do que é ser 

professor nesses diferentes campos e áreas.  

Destacou no seu discurso, que enxerga nessa mostra de Cinema a 

possibilidade de estar se articulando com a cultura, com a Arte, com a ética, com 

a estética, e com todas essas diferentes dimensões do conhecimento. Por meio 

de debates que vão enriquecer a formação dos licenciandos, bem como ampliar a 

possibilidade de se ter outros olhares e outras formas de se estabelecerem relação 

no que diz respeito ao conhecimento das ciências específicas, com o 

conhecimento das culturas e tradições. A professora Márcia Gurgel finalizou a sua 

fala justificando a importância do evento na perspectiva de, a partir da articulação 

dessas diferentes linguagens, termos a possibilidade de estar constituindo 

campos conceituais, de atitudes e valores na formação dos licenciandos das 

diferentes áreas. Assim,  

“A I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências para o Centro de 
Educação representa um momento extremamente rico de articulações, 
discussões e debates, que enfocam não só as questões do Cinema, mas como o 
Cinema é uma linguagem e um instrumento importante para o Ensino de Ciências” 

(Márcia Gurgel). 
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Após a abertura oficial tivemos uma Mesa Redonda coordenada pela 

professora Midori Hikioka Camelo, com a participação de especialistas em Cinema 

e Educação. Na ocasião, foram convidados para compor a mesa: 

x  Nosso convidado especial Professor José Luiz Goldfarb, da PUC de 

São Paulo. 

x A coordenadora do curso de Especialização em Cinema na UFRN, 

professora Maria Helena Braga e Vaz da Costa. 

x A professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, 

Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco.  
 

A temática de discussão da mesa seguiu-se em torno do papel cultural e 

educacional do Cinema. Inicialmente a professora Marta Pernambuco expôs suas 

ideias sobre o tema com base em sua vasta experiência na área de Ensino de 

Ciências. Afirmou ser amplamente favorável a esse tipo de evento e que é de 

fundamental importância a utilização dos instrumentos de nossa cultura como 

parte dos processos de ensino. Defendeu também em sua fala, que nenhuma 

tecnologia é formadora, sendo ela um meio, dependendo claramente da forma 

como é utilizada, nesse sentido o Cinema é mais uma ferramenta que temos 

disponível para o ensino. Ressaltou ainda uma discussão antiga que vem sendo 

realizada na área de Ensino de Ciências, no que diz respeito ao papel das Ciências 

Naturais enquanto parte da cultura, e a não separação entre a cultural humanística 

e científica, pois ambas são parte do mesmo momento histórico e se influenciam 

reciprocamente.  

Assim sendo, a partir do levantamento bibliográfico realizado durante o 

desenvolvimento da dissertação e em correspondência com a fala da professora 

Marta Pernambuco, percebemos que na área de pesquisa em Ensino de Ciência 

encontramos vários trabalhos discutindo a aproximação existente entre essas 

duas culturas, e dentro dessa perspectiva o Cinema tem um papel fundamental.  

Logo, a professora Marta Pernambuco enfatizou que seu discurso que, 

“O Cinema, como todo universo imagético, vai ter duas possibilidades bem 
diferentes: primeiro de difusão da própria cultura, a difusão dos conceitos, ideias 
e os princípios que são difundidos nos mais variados tipos de obras que você tem 
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de imagem... A segunda é um aprendizado mais sistemático de conceitos, e esse 
aprendizado vai ter que usar os diferentes meios de diferentes formas para 
utilização em sala de aula, e ai eu desloco a discussão do ensino para discussão 
da aprendizagem, as pessoas aprendem quando elas se envolvem no processo 
de aprendizagem”. 

Encerrando sua exposição, a professora Marta Pernambuco falou sobre o 

fato de que ensinar é criar condições do sujeito fazer novas coisas, de forma 

coletiva, pois o aprendizado não se dá de forma individual. E para tal são 

necessários a inter-relação e a troca entre diferentes sujeitos, ou seja, se ensinar 

é propiciar essas relações de aprendizagem, quando o aluno é envolvido no 

processo ele aprender muito mais. 

Portanto, em comparação com alguns instrumentos de ensino, o Cinema 

tem uma grande vantagem, que é o interesse e o papel que a imagem está 

desempenhando no nosso mundo contemporâneo, enquanto instrumento de 

comunicação. Assim, de acordo com a professora Marta Pernambuco, o Cinema 

pode entrar no ensino em três dimensões: para envolver o aluno (problematização 

inicial), onde o filme pode ser utilizado como uma forma de problematizar 

conhecimentos; na construção conceitual, em que o filme serve para discutir os 

conceitos envolvidos em termos de apropriação desses conceitos; e a terceira 

dimensão está ligada ao poder de síntese que a Sétima Arte possui, pois na 

construção analítica que fazemos o sujeito acaba perdendo a dimensão do todo, 

no entanto, quando utilizamos um bom filme com uma boa imagem, possibilitamos 

esse processo de síntese. É pertinente destacar que o filme sozinho não faz isso, 

o mesmo instrumento pode ser utilizado em diferentes atividades, em função do 

que o professor está planejando. 

Na sequência a professora Maria Helena Braga fez sua exposição pautada 

na ideia de que o Cinema é um tema transversal de interesse comum a todas as 

áreas, visto que desde os anos 20 do século XX, a relação entre Cinema e ensino 

já é pensada e discutida, uma vez que o filme já era considerado um aliado na 

sala de aula. Nesse sentido, pensava-se no filme como algo enriquecedor do 

ensino e não apenas como ilustração do conteúdo de aula, mas para aproximar o 

aluno do real, haja vista que, nas muitas discussões e teorias que surgiram sobre 
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o Cinema, estava sempre atrelada a compreensão do Cinema como a “cópia do 

real”.  

Dentro do contexto de que o Cinema é uma sucessão de fotografias que 

quando projetadas a certa velocidade nos dão a sensação de movimento, a 

professora Maria Helena sinalizou algumas dimensões educativas. A primeira 

delas seria as formas de Arte e representação, visto que as imagens mentais vão 

se transformando em visuais na medida em que são criadas e encenadas. A Arte 

por mais realista e naturalista que seja, é uma visão construída a partir de alguém, 

no caso do Cinema do cineasta. Outra dimensão está diretamente relacionada 

com o uso do filme na sala de aula, dentro desse contexto desde meados do 

século XX percebemos uma forte presença dos filmes educativos, produzidos com 

uma nítida função de educar. De acordo com a professora Maria Helena “o Cinema 
desde que ele existe, nos ensina formas de ver, maneiras de ver o mundo que a 
gente habita. Ismail Xavier, professor da PUC-SP diz o seguinte: o Cinema que 
educa, é o Cinema que faz pensar”. 

 Mas, afinal, o que é Cinema? Essa questão é colocada na maioria das 

vezes para os alunos que cursam disciplinas relacionadas ao Cinema, e de 

imediato muitos respondem que é Arte. No entanto, de acordo com a professora 

Maria Helena, esse entendimento do Cinema como Arte só surgiu muito tempo 

depois, quando se começa a refletir sobre o aparato. Entretanto, o Cinema pode 

ser estudado, entendido e pesquisado enquanto indústria, como entretenimento, 

como meio de representação, como elemento para ser usado no ensino e como 

Arte, assim podemos perceber que existem diversas posições em relação ao 

Cinema, que podem ser tomadas não só no sentido de aprender sobre Cinema.  

Assim, a professora Maria Helena fez um apanhado das definições sobre 

Cinema presentes na literatura. Tal como dizia André Bazin “o Cinema é um 

estado estático da matéria”, se referido que o Cinema é fotografia, no sentido de 

que representa a imagem estática de um acontecimento, mas que é projetada 

dando a impressão de movimento. Orson Welles atribuiu ao Cinema o título de 

“fita de sonhos”, Godard diz que “o Cinema era o país que faltava no meu mapa 

de Geografia. Nem Arte nem técnica, mas um mistério”. Sendo assim, a professora 

Maria Helena conclui que o Cinema nos possibilitou olhar e ver o mundo de formas 

diferente, até mesmo coisas que o olho humano nunca poderia ver, tal como o 

desabrochar de uma flor, a câmera cinematográfica nos proporciona uma visão de 
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mundo antes completamente impossível. O Cinema abre um novo mundo, a partir 

da reprodução de um pensamento. 

Encerrando sua fala a professora Maria Helena ressaltou que a terceira 

dimensão educacional está relacionada ao fato de se pensar o Cinema enquanto 

linguagem, olhando para o Cinema não apenas como um aparato técnico de 

produção de imagem, ou de difusão dessas imagens, mas de estudo, pensando 

as imagens cinematográficas dentro de um contexto do discurso da criação e 

produção de um imaginário coletivo.  

Finalizando as exposições da mesa redonda tivemos a participação do 

professor José Luiz Goldfarb que iniciou sua participação falando sobre a relação 

pessoal que possui com o Cinema, bem como sua experiência de produzir eventos 

científicos e culturais no Museu da Imagem e do Som (MIS) em São Paulo, dentre 

eles o “Cine Ciência”. De acordo com José Luiz Goldfarb, 

“O Cine Ciência tem basicamente a mesma proposta do que vai acontecer aqui 

em Natal, que é discutir a possibilidade de usar o Cinema como uma ferramenta, 
uma interligação, com a atividade de aprender Ciência e pensar Ciência... A 
relação entre Cinema e Arte é um tema muito interessante, eu trabalho em História 
da Ciência, e sempre a gente tem uma dimensão não apenas lógica, matemática 
e experimental da atividade científica, mas também uma dimensão estética que 
acaba aproximando a Ciência da Arte”. 

O professor José Luiz Goldfarb, tal como a professora Maria Helena Braga, 

levantou a questão do que é o Cinema? Podendo ser considerado, de acordo com 

Goldfarb, como uma das coisas mais importante que temos, e que vai ser 

considerado como o legado do século XX, onde daqui a alguns anos esse século 

vai ser compreendido como o século do Cinema. Portanto, enxergamos que a 

realização do evento é extremamente oportuna, pois desde os anos 20 temos essa 

noção de que o Cinema deve ser um elemento complementar para a educação. 

Em particular, quando pensamos em Cinema e Ciência, do ponto de vista 

do professor José Luiz Goldfarb, torna-se pertinente trazer as ideias do Mário 

Schenberg, que dentre muitos trabalhos, também refletiu sobre Arte e Ciência. Na 

visão do Mário Schenberg, Arte e Ciência não tinham uma delimitação definida, 

filosoficamente falando, existe uma continuidade, é uma mesma iniciativa humana 
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para se ter uma apropriação do mundo em que a pessoa existe, e com esse 

pensamento nosso convidado especial finaliza sua participação.  

Após a brilhante exposição dos membros da mesa tivemos um espaço 

reservado para questionamentos trazidos pelos participantes do evento. Um ponto 

chave levantado foi à discussão em torno da transposição do livro para o filme. E 

durante o debate foi ressaltando o cuidado necessário ao se fazer essas 

comparações, pois são linguagens e propostas completamente diferentes. Outro 

ponto importante levantado pelos participantes da sessão foi o acesso aos bens 

culturais dentro dos espaços de formação, que na visão de muitos ainda é de certa 

forma limitado.   

Para finalizar a sessão de abertura da I Mostra – Primavera Cultural: 

Cinema e Ensino de Ciências tivemos a exibição do filme Uma Viagem 
Extraordinária (2013).  

Ficha técnica 

Direção: Jean-Pierre Jeunet 
Ano: 2013 
Duração: 105 min 
País: França 
Gênero: Aventura 

 
Sinopse 
T.S. Spivet, vive num rancho isolado de Montana. Garoto superdotado e 

apaixonado por ciência, ele inventou a máquina de movimento perpétuo, o que o 

fez receber um prêmio muito prestigioso. Sem dizer nada à família, ele parte 

sozinho para buscar sua recompensa e atravessa os EUA num trem de 

http://www.guiadasemana.com.br/search/?contentType=MOVIE&render=genre&category=CATEGORY:3
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mercadorias. Mas ninguém imagina que o feliz premiado só tem dez anos e 

carrega um segredo tão pesado. 

O filme relata em sua narrativa a criação de uma máquina de movimento 

perpétuo, tal como o filme Kenoma (1998), no entanto a abordagem dada pelo 

diretor se revela em uma perspectiva diferente. O filme nos mostra uma visão mais 

poética do elemento histórico (máquina de movimento perpétuo) retratado no 

filme. Trazendo a imaginação como algo imprescindível ao desenvolvimento 

científico. Sendo assim, é um filme extremamente pertinente para ser discutido no 

contexto de Formação Cultural dos professores, pois traz no seu enredo aspectos 

de História da Ciência, Filosofia, Sociologia, Cultura, Arte e Ciência. 

Oportunizando momentos de reflexão e discussão em torno do papel cultural e 

educacional do Cinema nesse processo de formação inicial e continuada.  

4.1.2. Sessão 2 

A sessão 2 da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 

Ciências, aconteceu no dia 17 de Setembro de 2014 no Auditório da Biblioteca 

Central Zila Mamede, às 18:00 horas, e contou com a participação especial dos 

professores Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro (Instituto do Cérebro - UFRN) e Iran 

Abreu Mendes (PPGEd- UFRN). Na ocasião foi exibido o filme Uma Mente 
Brilhante (2001). 

Ficha técnica  
 
Direção: Ron Howard 
Roteiro: Sylvia Nasar, AkivaGoldsman 
Gênero: Drama 
Ano: 2001 
País: EUA 
Duração: 135 minutos 
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Sinopse 
John Nash (Russell Crowe) é um gênio da matemática que, aos 21 anos, formulou 

um teorema que provou sua genialidade e o tornou aclamado no meio onde 

atuava. Mas aos poucos o belo e arrogante Nash se transforma em um sofrido e 

atormentado homem, que chega até mesmo a ser diagnosticado como 

esquizofrênico pelos médicos que o tratam. Porém, após anos de luta para se 

recuperar, ele consegue retornar à sociedade e acaba sendo premiado com o 

Nobel. 

O filme é ao mesmo tempo uma história de amor e ficção, e seu discurso 

principal gira em torno da doença mental de Nash. A obra mostra as brilhantes 

capacidades intelectuais de Nash, e sua grandeza de humanidade e coragem para 

vencer os problemas colossais causados pela terrível doença que o acometeu. 

Podemos observar no filme a matemática praticada por Nash e sua inserção na 

segunda metade do século 20.  

Após a exibição do filme seguiu-se a sessão de comentários conduzida pela 

professora Midori Hijioka Camelo. Na ocasião cada professor convidado dispôs de 

um tempo para sua exposição sobre o filme Uma Mente Brilhante e em seguida 

foi aberto o debate para o público presente na sessão, o qual expôs suas dúvidas, 

críticas e sugestões. 

O professor Sidarta Tollendal abriu a sessão de comentários expondo suas 

ideias e percepções sobre o filme com base nas questões ligadas a neurociência, 
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especificadamente em relação à esquizofrenia. No filme, de acordo com Sidarta, 

o John Nash afirma que teve que abrir mão dos sonhos. Os sonhos são 

alucinações, são memórias, são conteúdos presentes em no nosso cérebro que 

estão se revelando. Sidarta afirmou que, quando somos crianças não sabemos 

claramente a diferença entre realidade e sonho, a situação retratada no filme é de 

uma pessoa que sonha acordada e não sabe diferenciar o que é sonho do que 

seja realidade, está é a situação da psicose, seja ela por esquizofrenia, por 

bipolaridade, por epilepsia do lobo temporal, por uso de uma substância 

alucinógena, e tudo isso faz parte da experiência humana. Mas, quando isso 

passa fazer parte de maneira intrusiva e invasiva e a pessoa não reconhece que 

precisa ser medicada, ela vai ter que fazer o caminho dificílimo que o John Nash 

optou por fazer, de aprender a duvidar de todas as suas percepções.  

Segundo o professor Sidarta Tollendal, o caso do Nash é muito raro, 

podendo ser considerado um caso de metacognição, pois ele sabe que tem a 

condição e com isso consegue fazer testes de realidade que permitem que ele 

possa navegar no mundo dos outros e não no seu mundo, e muitas de suas 

atitudes revelam o seu fascínio por padrões que existem apenas na sua mente. 

Sendo esse um comportamento característico da Arte produzida por pacientes 

psicóticos. Os padrões que Nash formava com recortes, linhas, costurado, e 

colando, encontram grande semelhança na obra de Arthur Bispo do Rosário. 

Outra questão levantada pelo professor Sidarta Tollendal foi: qual o lugar 

das pessoas que tem um transtorno psiquiátrico na sociedade?  

“Há 2.000 ou 3.000 anos atrás quem tivesse uma condição dessa provavelmente 

iria chegar nos postos mais altos das carreiras de sacerdote. E isso depois da 
Renascença se reverte para que aquela pessoa que era muito importante na 
sociedade, os videntes, cartunistas, oráculos, essas pessoas foram colocadas em 
hospitais e esquecidas para morrer... A partir dos anos 60 inicia-se um movimento 
antimanicomial, que é acabar com os depósitos de louco e reintegrar as pessoas 
na sociedade” (Sidarta Tollendal). 

Assim, na visão de Sidarta, passamos a discutir a condição psiquiátrica não 

como algo que estigmatiza, mas como algo que diferencia, e ao diferenciar 

assumimos a posição de que deve existir um lugar na sociedade para cada tipo 

de pessoa. Com essas afirmativas o professor Sidarta Tollendal encerra sua fala 



 

118 
 

dando oportunidade para o professor Iran Abreu expressar suas ideias e 

percepções sobre o tema abordado. 

O professor Iran Abreu preparou um texto22 para embasar sua fala, nesse 

material são descritos vários momentos especiais do filme, que promovem uma 

reflexão em torno do tema apresentado. Cabe ressaltar alguns desses momentos: 

Momento: Confronto com a realidade 
Após investigar o gabinete do marido e de se ter deparado com um cenário caótico 

(devido à quantidade de recortes de revistas colados nas paredes e espalhados 

por toda a parte), Alicia dirige-se ao local de entrega das encomendas e encontra 

uma casa abandonada e com as encomendas por abrir na caixa do correio. Visita 

Nash e confronta o marido com a realidade, ao dizer que William Parcher não 

existe e que as encomendas não foram recolhidas nem abertas por qualquer 

elemento do governo. Nash reconhece a possibilidade de estar realmente doente 

e submete-se a um tratamento de eletrochoques (cinco dias por semana durante 

dez semanas). 

Momento: Percepção da realidade 

Alicia tenta telefonar a Rosen, mas é impedida pelo marido. Apesar de a intenção 

de Nash ser a de impedir que William Parcher disparasse sobre a sua mulher, 

Alicia fica com a impressão de que Nash começa a tornar-se violento e sai de casa 

com o filho. É nesta altura do filme que, mais uma vez, entram em cena as 

personagens imaginárias e Nash começa então a distinguir a realidade do 

imaginário. Numa conversa com Rosen, Nash declara a sua decisão de deixar de 

tomar os medicamentos e combater as suas alucinações através da força de 

vontade e não dos medicamentos. 

Momento: Regresso ao ensino 

Dois meses depois, Nash volta à Universidade de Princeton e pede a Martin 

permissão para se inserir na comunidade universitária de funcionários, docentes, 

alunos, etc. Com o passar do tempo, consegue ignorar as personagens que criou 

e começa a conviver mais com os alunos (cativando-os com a sua sabedoria e 

experiência). Decidiu assim pedir a Martin que o deixasse lecionar de novo. 

 

 

                                                           
22 O texto na íntegra encontra-se em anexo. 
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Momento: Nomeação para o prêmio Economia 

Já exercendo funções como professor, Nash é abordado, no fim de uma das suas 

aulas, por Thomas King que o informa da sua nomeação para o prêmio Nobel da 

Economia pelo seu trabalho da Teoria do Equilíbrio. Thomas King convida-o para 

tomar um chá na sala onde tivera, anteriormente, uma conversa com o professor 

Helinger. No decorrer da conversa, Nash recebe o reconhecimento dos restantes 

professores que se encontravam na sala. 

Momento: Atribuição do prêmio Nobel 
Na cerimônia de entrega do prêmio, Nash declara o seu amor por Alicia: “Sempre 

acreditei em números, nas equações e na lógica. Mas após uma vida de demanda, 

pergunto... o que é, na verdade, lógico? Quem decide o que é racional? A minha 

busca conduziu-me do físico... ao metafísico... ao delírio... e ao regresso. E fiz a 

mais importante descoberta da minha carreira. A mais importante descoberta da 

minha vida. É apenas nas misteriosas equações do Amor... que alguma lógica ou 

razão podem ser encontradas. Estou esta noite aqui, apenas, graças a ti. És a 

razão de eu ser. És todas as minhas razões. Obrigado”. 

Grande parte da exposição do professor Iran Abreu esteve pautada em 

algumas experiências acadêmicas, vivenciadas no contexto de convivência 

profissional com docentes e discentes que precisavam de uma atenção especial 

por apresentarem algum tipo de patologia. No entanto, afirmou que a inclusão é 

uma tentativa que já vem sendo realizada há muito tempo, mas ainda é um 

processo muito difícil, pois as pessoas ainda não sabem como incluir.  

Durante toda sessão de comentários muitos questionamentos foram 

levantados pelos participantes, dentre muitas perguntas é pertinente destacar uma 

realizada no final da sessão:  

Aluno X: Se eu fosse definir Cinema com uma palavra eu diria: manipulação. A 

Arte de manipular o espectador, de fazê-lo sentir... O filme é muito positivo, ele 

tem pouco contraste de cores, os movimentos são suaves, e até mesmo a forma 

como o roteiro é construído dava uma agonia, mas no momento final do filme você 

ver que deu tudo certo. Eu gostaria de saber da opinião pessoal e profissional de 

vocês, se os problemas psiquiátricos podem ser vistos de maneira tão positiva 

como o filme retrata?  

Sidarta Tollendal: Julian James escreveu um livro chamado “A origem da 

consciência na quebra da mentalidade Bicameral” e propõe uma teoria que até 
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3.000 anos atrás todo mundo era esquizofrênico... Ele diz que nossa consciência 

veio quando essa mentalidade com dois mundos virou um mundo só. O Nash é 

dois mundos, a esquizofrenia deixou de ser o modo dominante do ser humano, 

quando esses dois mundos se fundiram em um mundo só. Segundo a teoria do 

James, a nossa história dependeu muito dos esquizofrênicos, ele afirmava que 

todos os faraós eram psicóticos... Isso era normal até ontem, agora que não é 

mais normal, a questão é daqui para o futuro como nós vamos fazer para integrar 

as pessoas? Claro que o caso do Nash é de um esquizofrênico de alto 

desempenho, mas existem vários outros tipos de esquizofrenias que não vão ter 

desempenho de nada... Nesse sentido, importa menos saber qual a causa da 

esquizofrenia, mas a gente entender que o esquizofrênico tem um lugar na 

sociedade.  

Portanto, com a colocação do professor Sidarta Tollendal, encerramos a 

segunda sessão da Primavera Cultural, a qual trouxe ricas contribuições para a 

Formação Cultural dos participantes envolvidos na atividade.  

4.1.3. Sessão 3 
A sessão 3 da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências, 

aconteceu no dia 24 de Setembro de 2014 no Auditório da Biblioteca Central Zila 

Mamede, às 18:00 horas, e contou com a participação especial dos professores 

Paulo Braz Clemencio Schettino (DECOM – UFRN), Luana de Melo Lucena 

(IFRN) e Rosângela França de Melo (Escola Estadual Professor Francisco Ivo 

Cavalcanti). Essa foi uma sessão de minicurso com o tema: História do Cinema e 

Linguagem Cinematográfica – parte I.  Na abertura foi exibido o filme Viagem à 
Lua (1902). 

Ficha técnica 
Filme: Viagem à Lua (Le Voyage dans La Lune – 1902) 

Direção: George Méliès 

Roteiro: George Méliès, Júlio Verne (romance) 

Gênero: Aventura/Fantasia/Ficção-científica 

Origem: França 

Ano: 1902 

Duração: 13 minutos 



 

121 
 

 
 
Sinopse 

Desde os seus primórdios, o Cinema apresentou um atraente lado de fantasia que 

se desenvolveu paralelamente ao realismo. Um dos primeiros filmes de narrativa 

foi Le Voyage dans la Lune (1902), de Georges Méliès. 

George Méliès mostra uma das visões mais fantasiosas que os homens possuíam 

da Lua no início do século XX. Uma expedição formada por corajosos homens vai 

para o satélite da Terra, onde encontra seres nada amistosos, são capturados e 

devem fugir para retornar ao nosso planeta. 

A sessão foi dividida em três momentos, primeiramente tivemos o relato de 

experiência da professora Luana Lucena, falando um pouco sobre o 

desenvolvimento do projeto “CinELE”, em seguida tivemos a exposição do 

professor Paulo Braz que abordou os temas: História do Cinema e Linguagem 

Cinematográfica – parte I. E finalizando o minicurso a professora Rosângela 

França fez um relato sobre sua experiência como coordenadora do projeto 

“TRADUZIR-SE - Da produção oral à escrita: uma história em poesia e prosa”.  

Abrindo a sessão de minicurso a professora Luana Lucena discorreu um 

pouco sobre as atividades que desenvolve no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). O CinELE (Cinema em 

Español como Língua Estrangeira) é um projeto de extensão, desenvolvido no 

IFRN, onde o nascimento esteve atrelado ao aumento do uso das TICs voltada 

para o ensino. O projeto tem como objetivos, fomentar a utilização do Cinema 
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enquanto recurso didático nas aulas de Español; promover trocas interculturais; e 

gerar discussões e debates a partir da exibição de filmes Latino-americanos, 

almejando promover diálogos de caráter intercultural.  

A equipe do projeto é composta por alunos do 1º, 5º e 7º período do curso 

de Licenciatura em Espanhol do IFRN - Campus Natal Central, sob orientação da 

professora Luana Lucena e com apoio da coordenação e dos professores do 

curso. É importante destacar que, os alunos envolvidos no projeto participavam 

de momentos extras de discussões sobre a questão da utilização do Cinema como 

uma ferramenta pedagógica. A equipe realizou todo um trabalho de divulgação 

nas redes sociais, tal como inscrições a priori, para o público em geral.  

Finalizando seu relato a professora Luana Lucena afirmou que a cada 

sessão de exibição de filmes, momentos de aprendizado e reflexão eram 

proporcionados, assim como uma boa oportunidade para estar em contato com 

produções cinematográficas Latino-Americanas, proporcionando ao público 

presente em cada sessão um contato maior com a cultura de alguns países da 

América Latina. 

O professor Paulo Braz iniciou sua exposição falando que a discussão 

sobre a importância do Cinema como ferramenta para a educação e no ensino já 

vem de longa data, onde na década de 40 o professor e psicólogo Mira y Lopes 

participou de um encontro internacional em que já se discutia a utilização de 

material didático feito por filme na Educação. E alguns anos mais tarde com as 

mudanças ocorridas no campo da educação, o Cinema passou a ser fortemente 

utilizado pelos educadores.  

Iniciamos nesse momento uma viagem pela História do Cinema e sua 

Linguagem Cinematográfica. De acordo com o professor Paulo Braz ver e ouvir 

são as raízes do nosso Cinema, e essa Arte começa com comunicação visual 

pura.  

Relatando um pouco de sua trajetória acadêmica, o professor Paulo Braz 

revelou que muitos se espantam ao saber que ele possui uma formação em Física, 

e trabalha atualmente com Cinema, justamente na parte artística. Mas, nas 

palavras do professor Paulo Braz: “A Física se preocupa com a Energia e suas 
várias formas, no meu caso, eu peguei uma que me interessava que era a Óptica. 
Que é a maneira como estou vendo vocês... Da mesma maneira que eu saio na 
rua durante o dia e vejo o mundo ao meu redor, somente porque a luz entra, ou 
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seja, vem de vocês bate no meu olho e eu tenho a sensação de visão... Por isso, 
nós que trabalhamos com Cinema, somos Físicos também, pois o Cinema é uma 
Arte, mas também é uma tecnologia”. 

O professor Paulo Braz enfatizou que não existe visão sem luz, da mesma 

maneira que não existe Cinema sem luz. A parte da Física que fornece 

conhecimento para o Cinema existir é a Óptica. Ou seja, a Luz é a ferramenta 

básica de trabalho do Cinema. Percebe-se isso nitidamente no grande grito de 

comando do cineasta: “LUZ”. Porque sem ela nós não enxergamos e não fazemos 

filme, por isso que a Física está presente no Cinema e é esse uma tecnologia. 

Sendo assim, os nossos antepassados nos ensinaram a dominar essa luz. 

É pertinente destacar que também dentro do campo da óptica, se encontra 

a fotografia, e que muitas pessoas de diferentes países contribuíram para o 

desenvolvimento dessa técnica, que significa capturar a luz. Segundo o professor 

Paulo Braz, é essa luz que por volta de 1850 o homem conseguiu apreender em 

uma celulose, numa mistura de produtos Químicos. A partir da união da Química 

com a Física, surgiu à fotoquímica (ou físico-química) que vai gerar a fotografia, 

dando capacidade ao homem de produzir uma imagem, não mais manualmente 

(desenho), mas aprisionar a luz que sai dos objetos em um papel, então o mundo 

passa agora a ser representado imageticamente.  

Mas foi em 1895, em Paris, que os irmãos Lumière fizeram a primeira 

projeção de imagens em movimento, ou seja, as imagens que estavam presas nas 

molduras de repente ganharam vida. A exibição do filme A chegada do trem na 
estação de Ciotat (1985), causou espanto não só nos presentes na sessão, mas 

em todo o mundo, e de repente o Cinema virou “coqueluche”.  

Tal como descreveu o professor Paulo Braz, a palavra Cinema vem do 

grego e significa movimento, assim, as coisas estão vivas.  A famosa máquina 

chamada de cinematógrafo captava as imagens de um movimento e reproduzia, 

ou seja, eram sucessivas fotografias projetadas a certa velocidade, que 

suscitavam a ilusão do movimento. E graças a um efeito chamado de persistência 

da visão, que conseguimos enxergar as imagens se movimentando. Nossos olhos 

não conseguem captar o exato momento de troca entre uma imagem e outra, e 

isso foi brilhantemente explorado por Méliès em seu filme Viagem a Lua (1902).  

O surgimento do Cinema foi à loucura da virada do século XIX para o século 

XX, e os primeiros filmes captados eram chamados de vistas animadas (paisagens 
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que se mexiam), pois reproduziam fielmente a realidade, e a partir das primeiras 

exibições não demorou muito tempo para que a nova Arte passasse a contar 

histórias tal como o teatro. De acordo com o professor Paulo Braz, isso causou 

uma grande revolução no campo das artes, pois da mesma forma que os artistas 

manuais perderam espaço para a fotografia, os teatros estavam sendo deixados 

de lado em virtude da tendência do momento que eram as imagens em 

movimento. Mas o Cinema nasceu dentro do teatro, pois eram nesses espaços 

que os cineastas conseguiam exibir seus primeiros filmes.  

Segundo o professor Paulo Braz, com todo esse apogeu da nova Arte, o 

Cinema passou a virar indústria e surge à classificação dos filmes em longa, média 

e curta metragem, pois os rolos de películas eram caríssimos e muitos cineastas 

não tinham condições de adquirir em grande quantidade, então, dependendo do 

tamanho da fita (película) que conseguiam comprar para gravar o filme, é que o 

mesmo era classificado como longa, média e curta.  

É importante destacar, de acordo com nosso convidado, que na década de 

1920 ouve uma primeira convergência, quando os meios eram simbióticos, e com 

a popularização do Cinema, outros meios como a imprensa e o rádio passaram a 

trabalhar juntos. Então, na década de 1920, ajudado pela impressa e pelo rádio, 

o Cinema se consolida como a grande Arte do século XX.  

Também no período entre a década de 1920 e 1930 surgem os vídeos 

clipes, que foram muito usados pela indústria fonográfica, e chamavam-se vídeo 

clipe porque eram gravados em outro suporte, e usava-se outra tecnologia, não 

mais câmeras fotoquímicas em que precisava revelar a imagem, mas eram 

captadas com câmeras eletrônicas onde as imagens não precisavam passar pelo 

processo do laboratório de revelação e fixação.   

No final da Segunda Guerra Mundial, assim como ressaltou professor Paulo 

Braz, surge a televisão que conseguiu absorver o Cinema, pois as pessoas não 

precisavam mais sair de casa para ter acesso aos filmes, e posteriormente surge 

o DVD, que é a cristalização dessa obra, pois o filme que é o produto do Cinema 

agora podia ser comercializado de outra forma. 

Uma grande revolução tecnológica na Arte cinematográfica veio com a 

chegada da cor e do som nos filmes, no período entre as décadas de 1920 e 1930. 

Outra grande revolução veio na década de 1950, quando os Estados Unidos 

começaram a produzir câmeras e imagens com elétrons, o princípio da televisão, 
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a famosa ampola de Crookes, que produzia uma imagem virtual por efeito 

fotoelétrico que era reproduzida no tubo da TV e essa imagem ficou conhecida 

como imagem de vídeo. Nos Estados Unidos também foi desenvolvida a técnica 

de captação de imagem eletrônica em fita magnética e a partir daí, começaram a 

serem gravados os famosos ‘vídeos’, que eram feitos pela e para televisão.  

“O tempo é uma distância”, já dizia o cineasta Fernando de Barros, são 

duas grandezas diferentes, mas que andam juntas, e os cineastas usam disso 

para contextualizar suas obras espacial e temporalmente. Assim, o professor 

Paulo Braz encerra sua viagem pela história do Cinema, contextualizando espacial 

e temporalmente o nascimento dessa Arte que revolucionou a forma como as 

pessoas enxergavam o mundo.  

Em 1895, em um café parisiense, eram exibidos os primeiros filmes da 

história e o Cinema nasce da Ciência e da Tecnologia. Portanto, a Ciência 

aplicada à Tecnologia produz a técnica fotográfica, a partir da qual temos o 

Cinema, que é a fotografia animada.  

Sendo assim, nas palavras do professor Paulo Braz, “o Cinema nasceu 
como uma costela do teatro e evoluiu como a grande arte do século XX”. Mas, na 

virada do milênio uma nova tecnologia se impôs, a da digitalização do som e da 

imagem, novamente feixes de luz que transmitem a informação e surge assim um 

novo Cinema, o digital. Não mais fotoquímico nem eletrônico, agora com o digital 

não era preciso utilizar um suporte para a imagem, pois agora ela é virtual.  

O produto do Cinema é o filme, sua ferramenta é a luz, e o objeto são as 

imagens. Concluindo sua participação o professor Paulo Braz exibiu os primeiros 

filmes da história do Cinema (A chegada de um trem a estação Ciotat e a Saída 
dos operários da fábrica Lumière, 1895) e alguns trechos do filme A invenção de 
Hugo Cabret (2012) que mostra um pouco de tudo que foi descrito em sua fala 

sobre a história da Sétima Arte.  

Ficha técnica 

Direção: Martin Scorsese 
Roteiro: Brian Selznick, John Logan 
Gênero: Aventura/Drama 
País: EUA 
Ano: 2012 
Duração: 127 minutos 

 

http://cinema10.com.br/personalidades/martin-scorsese
http://cinema10.com.br/personalidades/john-logan
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Sinopse  

Paris, anos 30. Hugo Cabret (Asa Butterfield) é um órfão que vive escondido nas 

paredes da estação de trem. Ele guarda consigo um robô quebrado, deixado por 

seu pai (Jude Law). Um dia, ao fugir do inspetor (Sacha Baron Cohen), ele 

conhece Isabelle (Chloe Moretz), uma jovem com quem faz amizade. Logo Hugo 

descobre que ela tem uma chave com o fecho em forma de coração, exatamente 

do mesmo tamanho da fechadura existente no robô. O robô volta então a 

funcionar, levando a dupla a tentar resolver um mistério mágico. 

Finalizando nossa sessão de minicurso, tivemos a participação da 

professora Rosângela França falando um pouco sobre o projeto “TRADUZIR-SE - 

Da produção oral à escrita: uma história em poesia e prosa”, desenvolvido na 

Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcanti (FIC). Segundo a professora 

Rosângela França, o Projeto Traduzir-se apresenta uma perspectiva de trabalho 

sustentada por uma concepção de linguagem que não trata o receptor como mero 

interceptador de mensagens. Igualmente, revela-o como aquele que decodifica e 

reage, tornando a comunicação um movimento interacionista.  

Tal projeto visa apoiar as atividades voltadas à prática de leitura e produção 

textual na escola pública, mais especificamente, na modalidade do Ensino Médio. 

Nesse sentido, propõe-se a diminuir a distância entre o falante de língua materna 

e o produtor de textos verbais escritos, a partir do conhecimento e reconhecimento 

dos gêneros variados produzidos pela sociedade, para os mais diversos fins. 

Sendo assim, o objetivo geral do projeto é junto aos alunos/produtores, conhecer-

se e reconhecer-se como parte integrante de um processo social, cultural, 

cidadão, bem como, construir ou resgatar hábitos relacionados à leitura, 

desenvolvidos desde a tradição oral até a escrita, para utilização como 

instrumento de registro histórico-pessoal, histórico-social. 

No período de 2012 – 2013, de acordo com a professora Rosângela França, 

os gêneros trabalhados no projeto foram roteiro de Cinema e roteiro de 

Quadrinhos, com uma carga horária de 100 horas. A metodologia utilizada foi: 

aulas expositivas; oficinas; visitas / viagens pedagógicas; lançamentos; saraus; e 

semana de Linguagens. O público alvo envolvido no projeto eram alunos dos 1º e 

2º anos do ensino médio. É importante destacar que, o projeto foi desenvolvido 

em 3 partes: 1ª parte - roteiro de quadrinhos; 2ª parte - roteiro de cinema; 3ª parte 
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- exposição e semana de linguagens. Durante sua exposição, a professora 

Rosangela França exibiu alguns curtas produzidos por seus alunos no projeto.  

Sendo assim, a professora Rosangela França encerrou sua exposição com 

a seguinte citação: 

“Uma parte de mim 
é só vertigem: 

outra parte, 
linguagem.  

 
Traduzir uma parte 

na outra parte 
— que é uma questão 

de vida ou morte — 
será arte?” 

Ferreira Gullar 
 

Portanto, a sessão 3 foi abrilhantada por ricas experiências que foram 

compartilhadas pelos professores convidados. Durante toda atividade o espaço 

estava aberto para o público tirar suas dúvidas, e ao longo do minicurso tivemos 

muitas intervenções. E como já dizia o professor Paulo Braz na sua exposição: 

"Cinema é um vírus", então, estamos todos contaminados!  

4.1.4. Sessão 4 

A sessão 4 da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 

Ciências, aconteceu no dia 01 de Outubro de 2014 no Auditório da Biblioteca 

Central Zila Mamede, às 18:00 horas, e contou com a participação especial dos 

professores Marlécio Maknamara da Silva Cunha (DPEC – UFRN) e Hélio 

Ronyvon Gomes Rocha (CCHLA- UFRN). Na ocasião foi exibido o filme Margaret 
Mee e a Flor da Lua (2012). 

Ficha técnica 

Direção: Malu De Martino 
Gênero: Documentário 
País: Brasil 
Ano: 2012 
Duração: 78 minutos 
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Sinopse 
Em 1952, uma inglesa de olhar aguçado e talento para o desenho desembarcou 

em São Paulo após enfrentar duas guerras na Europa. Em terras brasileiras, 

Margaret Mee dedicou seus dias a registrar plantas e chegou a visitar a Amazônia 

15 vezes. O documentário dirigido por Malu de Martino recupera diários e 

depoimentos diversos para mostrar como Margaret ajudou a moldar a forma como 

encaramos a natureza e preservamos o meio-ambiente. A excêntrica senhora 

inglesa que combinava Ciência e Arte em suas aventuras pela Amazônia e a Mata 

Atlântica brasileiras ganha enfim um perfil cinematográfico à sua imagem e 

semelhança. 

O filme Margaret Mee e a Flor da Lua é delicado, risonho, elegante, e 

também forte e determinado ao fazer os alertas preservacionistas de Margaret 

Mee ecoarem nos alarmes de hoje. O roteiro é excelente ao situar desde o início 

o anseio de Margaret por um encontro pleno com a Flor da Lua, uma rara espécie 

que se abre apenas uma vez por ano, durante uma breve noite. E essa meta se 

transformou no desafio de uma vida e funciona como eixo emotivo do filme.  

Posteriormente a exibição do filme seguiu-se a sessão de comentários 

conduzida pela professora Midori Hijioka Camelo. Na ocasião, cada convidado 

dispôs de um tempo para sua exposição sobre o filme Margaret Mee e a Flor da 
Lua, e em seguida foi aberto o debate para o público presente na sessão, o qual 

expôs suas dúvidas, críticas e sugestões. 
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O professor Marlécio Maknamara abriu a sessão de comentários sobre o 

filme exibido, lendo um belo texto23 produzido por ele especialmente para a sessão 

4. É pertinente destacar alguns pontos do texto intitulado MINHA POÉTICA COM 
MARGARET URSULA MEE.  

Marlécio Maknamara: “Cheguei a pensar em fazer um filme de ficção, de aventura, 

com uma atriz incrível”, revela Malu de Martino, a diretora do que acabamos de 

ver aqui. E ela prossegue: “Mas a vida real dela [de Margaret Mee] é tão rica que 

vale um documentário”... 

[...] E foi assim que não acabamos de ver um documentário! Penso que o que 
acabamos de apreciar em 1h18min é um mosaico de flashes de vida de uma 
mocinha de 79 anos que se fez obstinada por fotografar uma linda e rara flor, tão 
delicada quanto seu nome (que significa “pérola”, “o que reluz”). O documentário 

não mostra, por exemplo, que quando jovem, Margaret frequentou as principais 
escolas de arte de sua terra natal; que sua educação na infância teve influência 
de um tio que era ilustrador de livros infantis; e que ela foi a primeira mulher a 
escalar, pelo lado brasileiro, o Pico da Neblina, isso aos 60 anos de idade! Uma 
pessoa tão especial assim nos faz pensar que não era ela que procurava a flor da 
lua, mas a flor da lua é que esperava por ela. E o que mais poderia caber nessa 
poética? 
Mesmo com toda a pujança de sua obra, seria suficiente definir Margaret como 
aquela que com suas aquarelas de plantas raras introduziu o desenvolvimento da 
arte botânica no Brasil? Como imaginar que alguém desse porte e sensibilidade 
tenha ficado sem emprego em seu país natal? Margaret Mee seria facilmente 
aceita nos dias de hoje, em que prevalece a lógica da “Ciência normal”, em que 

nos gabamos por procurar ser mais inclusivos e quando todos parecem achar que 
são super “descolados”? ... Quem aqui quer ser amigo de Margaret Mee e pintar 
a vida com poesia, ciência e engajamento? 
 Após a leitura do texto e de nos deixar com esses muitos questionamentos, 

o professor Marlécio Maknamara passou a palavra para o cineasta Hélio Ronyvon 

fazer seus comentários de um ponto de vista mais técnico. Hélio Ronyvon fez uma 

abordagem mais pragmática, trazendo em sua fala um apanhando histórico 

contendo as principais características do Cinema documentário, em especial no 

                                                           
23 O texto na íntegra encontra-se em anexo. 
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filme exibido, pois este filme permite trazer à tona uma antiga discussão sobre até 

que ponto estamos assistindo a um documentário ou uma ficção.  

 É pertinente destacar que em sua gênese, os filmes eram de caráter 

puramente documental, no âmbito que representavam fielmente acontecimentos 

cotidianos. Um exemplo clássico é dos primeiros filmes da história que foram 

exibidos pelos irmãos Lumière em 1895 (A chegada de um trem a estação Ciotat 
e a Saída dos operários da fábrica Lumière). De acordo com Hélio Ronyvon, a 

partir desse acontecimento o Cinema documentário passa a desenvolver sua 

linguagem e em paralelo tem o aparecimento do Cinema ficcional desenvolvido 

por George Méliès, que vai buscar no Cinema de ilusão e nos truques de mágica 

uma tentativa de entretenimento. No entanto, enquanto o Cinema de ficção ganha 

seu apogeu, o Cinema documentário entra em declínio, porque as pessoas 

estavam buscando mais o entretenimento do que o fato de se enxergarem na tela.  

 Todavia, na tentativa de atrair mais público, o Cinema documentário deixa 

de ser apenas um recorte de momentos casuais da realidade e passar a tentar 

trazer para o público imagens e lugares nunca antes vistos ou visitados por essa 

plateia e de acordo com o cineasta Hélio Ronyvon, nesse contexto começa a surgir 

o “traveling movies” que são os filmes de paisagem. Contudo, isso não foi 

suficiente, pois a ficção ainda continuava dominando as massas, então os 

cineastas passaram a criar modelos híbridos, ou seja, cenas de ficção eram 

colocadas em meio à paisagem, e o filme de Margaret Mee e a Flor da Lua é um 

exemplo muito claro dessa influência, pois, por mais que tenhamos recortes de 

arquivos pessoais da Margaret Mee, tem um texto em off que não é narrado por 

ela e quando essa narração é realizada pela Margaret, nos leva a confundir até 

que ponto estamos vendo uma ficção ou uma realidade.  

 Tal como ressaltou Hélio Ronyvon, o filme Margaret Mee e a Flor da Lua é 

nacional e tem uma grande diferença entre os filmes documentais da década de 

1960 e o Cinema que vem surgir no final da década de 1980, que perdura até hoje. 

Este é um Cinema dito como contemporâneo, que vai buscar um hibridismo de 

linguagem, ou seja, não se tem mais uma busca pela generalização e produção 

de um modelo sociológico de produção documental, mas irá se buscar na história 

individual de alguém algo interessante a se contar, ou que seja representativo para 

a sociedade, e esse é o caso da Margaret Mee, na qual temos uma personagem 

única, mas que representa e traz consigo uma bagagem da Amazônia que na 
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maioria das vezes muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter acesso 

através dos livros ou outras fontes.  

 De acordo com o cineasta Hélio Ronyvon, por mais que tenhamos uma 

bagagem histórica da vida da Margaret, pois o filme é baseado nos diários e 

escritos deixados por ela, percebemos que todo o filme é trabalhado na história 

oral, temos uma obra recheada de entrevistas de pessoas que conviveram com a 

Margaret, e é incrível perceber que por mais que o foco central do filme seja o seu 

trabalho quando terminamos de assistir percebemos que conhecemos Margaret 

para além da sua obra.  

 Hélio Ronyvon encerrou sua fala com as seguintes palavras: Um 
documentário é um olhar de alguém sobre algo, e não necessariamente um 
recorte do real, não é o real puro, ainda mais quando você está vendo algo que é 
fruto da memória de entrevistados. E memória como diz o próprio Walter Benjamin 
é algo individual e particular, ela é uma volta ao passado com seu corpo presente, 
então você vai lembrar daquilo que você gostaria de lembrar... Como diz o Jean 
Rouch, documentário é a forma que eu posso mostrar a o outro como eu o vejo.    

 Após a exibição dos convidados foi aberto para o público fazer suas 

perguntas, críticas e sugestões. Muitos questionamentos foram levantados pelos 

participantes, dentro da perspectiva do papel da mulher no campo das ciências e 

das artes, da importância da reflexão trazida pelo filme em torno da Amazônia, e 

da visão dessa região apresentada por uma estrangeira, pois o documentário nos 

dá a oportunidade de conhecer a Amazônia, a partir de uma experiência muito 

particular, de uma pesquisadora estrangeira que viveu em uma determinada 

época nessa região. Assim, enxergamos que o documentário desperta no 

espectador uma curiosidade para além do caráter biológico descrito no filme, pois 

a obra busca traçar uma reflexão com outras áreas do conhecimento.   

 É pertinente destacar uma questão que foi direcionada aos convidados 

durante o momento de debate, e tal questionamento estava diretamente ligado ao 

papel da Arte no Ensino de Ciências. Nossos convidados argumentaram sob os 

seguintes pontos de vistas: 

Helio Ronyvon: John Grierson (“pai” do Cinema documental inglês), na década 

de 1920, enxerga o Cinema como uma forma de ensino, visto que, a massa já 

estaria cansada das formas tradicionais de ensino/aprendizagem, e Grierson viu 

no Cinema um meio de passar uma mensagem, uma ideologia e um conteúdo 



 

132 
 

educacional, que transformassem as pessoas. No entanto, pelo fato do Cinema 

ficcional está em ascensão ele não conseguiu necessariamente concluir seu 

projeto de ensino, mas ele conseguiu fazer isso de uma forma alternativa, como 

os grandes cinemas não queriam exibir suas obras, Grierson recorreu às 

distribuidoras alternativas que iram para escolas e sindicatos, que promovessem 

as suas obras audiovisuais e, sendo assim, ele juntou acadêmicos para produzir 

filmes, não com um caráter de teleaula, mas de produções cinematográficas de 

estilo documental. Assim, desde a década de 1920 o cinema documental já vem 

sendo visto como uma ferramenta de ensino, e até hoje conseguimos visualizar 

isso, na medida em que são promovidos eventos buscando refletir sobre Ciências, 

Cinema, Arte e Educação.  

Marlécio Maknamara: Primeiro o que a Arte poderia trazer, e isso vai depender 

da compreensão do que seja Arte e do que seja Ciência, mas aprender que a 

Ciência é uma linguagem dentre outras, e a Arte escancara isso, pois se trata de 

várias linguagens que nós temos na construção da nossa existência e a Ciência, 

enquanto uma dessas linguagens ocupa um lugar privilegiado. Mas a Arte traz 

uma contrapartida, que é aprender que a Ciência é uma atividade criativa, e é 

inescapável do fazer científico sermos criativos. Por outro lado também, a Arte traz 

uma contrapartida muito positiva para o campo das Ciências, que é ensinar as 

pessoas a lidar com o inexplicável, no sentido que a Arte não é algo que precise 

imediatamente de ser explicada ou definida, acredito que Arte é para sentir, para 

despertar o pensamento, pois, a Arte é exatamente para não nos aprisionar, e 

quando tentamos definir alguma coisa acabamos aprisionando, e esse não é o 

sentido maior da Arte. Para o Ensino de Ciências, as contrapartidas ficam 

extremamente positivas, pois quando imaginamos a formação de professores de 

ciências como algo que não deve abrir mão da discussão a respeito do que seria 

a atividade científica, então a Arte também nos ajuda sobremaneira a pensar como 

vamos ensinar Ciências depois de termos essa ideia de que a atividade científica 

é um processo criativo, que não necessariamente explica tudo, que as explicações 

científicas são falíveis, e quando isso vem associado à Arte ganha contornos 

particulares.  

Neste momento, finalizando o debate, o professor Marlécio Maknamara 

aproveitou a oportunidade para trazer mais algumas contribuições, e argumentou 

com base nas ideias de Elizabeth Ellsworth (estudiosa da área de Cinema e 
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Educação) sobre o endereçamento da obra, no sentido que todo artefato midiático, 

especialmente o filme, trabalha em uma duplicidade de questões, todo filme é 

produzido e vinculado por duas questões, quem esse filme pensa que você é? E 

o que esse filme que fazer de você? Observando o documentário da Margaret Mee 

por esse ângulo, entendemos melhor o porquê da seleção de determinadas cenas, 

da textura das cores, do enquadramento, entre outros elementos.   

Portanto, a realização da sessão 4 trouxe ricas contribuições para nosso 

diálogo entre Ciência e Arte, tanto do ponto de vista estético como cultural. Pois, 

a obra Margaret Mee e a Flor da Lua, nos proporciona essa imersão no mundo 

das duas culturas que Margaret Ursula Mee transitava brilhantemente.  

4.1.5. Sessão 5 

A sessão 5 da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 

Ciências, aconteceu no dia 08 de Outubro de 2014 no Auditório da Biblioteca 

Central Zila Mamede, às 18:00 horas, e contou com a participação especial dos 

professores José Sávio Oliveira de Araújo (DEART - UFRN) e Gilvan Luiz Borba 

(DGEF). Na sessão foi exibido o filme Gravidade (2013). 

Ficha técnica  

País de Origem: EUA/Reino Unido 
Direção: Alfonso Cuarón 
Roteiro: Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón, Rodrigo García 
Duração: 90 minutos 
Ano: 2013 
Gênero: Ficção/Suspense 
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Sinopse 
A Dra. Ryan Stone (Sandra Bullock) é uma brilhante engenheira em sua primeira 

missão espacial, com o astronauta veterano Matt Kowalsky (George Clooney). 

Mas, durante um passeio espacial, aparentemente rotineiro, ocorre um acidente. 

A nave é destruída, deixando Stone e Kowalsky completamente sozinhos, 

dependendo um do outro em um ambiente de total escuridão. O silêncio 

ensurdecedor confirma que eles perderam qualquer ligação com a Terra e 

qualquer chance de resgate. Conforme o medo vai se tornando pânico, o oxigênio 

que resta vai sendo consumido desesperadamente. E, provavelmente, o único 

jeito de ir para casa seja encarar a imensidão assustadora do espaço.  

Gravidade é um filme distinto dos demais, visto que, nos permite traçar 

discussões sob vários pontos de vista, pois, a relação do homem com o espaço é 

descrita em um filme que impressiona por sua ousadia, tanto do ponto estético 

como narrativo, e sem deixar de lado o clima de tensão.  

Após a exibição do filme, iniciou-se a sessão de comentários conduzida 

pela professora Midori Hijioka Camelo. Como nas demais sessões, cada professor 

convidado dispôs de um tempo para sua exposição sobre o filme Gravidade e em 

seguida foi aberto o debate para o público presente na sessão, o qual expôs suas 

dúvidas, críticas e sugestões. 
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O professor José Sávio abriu a sessão de comentários sobre o filme 

exibido, fazendo uma atividade interativa com a plateia presente na sessão, e esse 

momento foi conduzido com o auxílio que alguns equipamentos eletrônicos, que 

serviram para simular a forma como o diretor Alfonso Cuarón conduziu as tomadas 

de cenas no filme Gravidade, pois Cuarón desenvolveu um estilo próprio de filmar 

(com experiências iniciadas no filme Filhos da Esperança, 2006), que trabalhava 

exatamente com a perspectiva de uma narrativa continua.  

 Mas como fazer um plano de sequência nessas condições do filme? Onde 

eu vou colocar a câmera? Esses foram alguns questionamentos levantados pelo 

professor José Sávio, e tal como ele afirmou, não foi levada uma equipe de 

filmagem para o espaço, e o diretor não podia simplesmente criar uma realidade 

virtual no computador aleatoriamente, pois seria necessário criar tantos 

paramentos para dar esse nível de realidade, que seria tudo muito aleatório. De 

acordo com José Sávio, no momento em que vai se trabalhar com essa 

computação gráfica, é necessário fazer todo um cálculo do movimento de rotação 

dos corpos que estão em órbita, nesse ponto é onde se encontra a grande sacada 

do diretor Alfonso Cuarón, uma vez que ele já vinha desenvolvendo um trabalho 

junto da empresa “Double negative”, e a partir dessa parceria eles começaram a 

investir pesado em uma tecnologia mecatrônica, o que torna o filme Gravidade 

possível. 

O professor Sávio indicou para os participantes interessados em se 

aprofundarem nessas tecnologias utilizadas para a produção de filmes uma 

publicação chamada “Cinefex”, bancada pelas impressas que produzem efeitos 

especiais em Hollywood, editada em San Diego e que pode ser comprada pela 

internet. Na ocasião o professor Sávio comentou uma publicação especial voltada 

para a produção do filme Gravidade, nesse número escrito por Joe Fordham, é 

realizado um trabalho de discussão e análise do filme com base nesse estilo 

próprio de filmagem do Alfonso Cuarón, no que se refere à continuidade, plano de 

sequência e câmera fluida.   

A análise desse material permitiu aos participantes da atividade um 

esclarecimento de como é realizado o trabalho de edição gráfica de um filme no 

estilo de Gravidade, pois, será criado um ambiente real onde serão aplicadas 
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várias camadas de renderização24 até se obter o efeito final. É pertinente destacar 

uma tecnologia que foi criada especialmente para a gravação do filme. Segundo 

Sávio “esse dispositivo parecido com o robô foi o que permitiu criar todo um 
ambiente favorável à reprodução da realidade espacial e a captação das soluções 
de câmera para o filme. Ele usa um braço mecatrônico que consegue calcular 
todas as situações de rotação dos corpos em órbita, e colocar o ator dentro de 
uma espécie de cabine de tela de leds e com isso ele vai fazendo que o movimento 
seja absolutamente nela no sentido dos eixos de rotação”. Podemos observar 

essa tecnologia na figura a seguir. 

 
Figura 21 – Dispositivo tecnológico utilizado para gravação das cenas do filme 

Gravidade. 

Finalizando sua fala, o professor Sávio destacou que muitos conceitos 

científicos sedem a licença poética, apesar de parecer muito real, alguns princípios 

                                                           

24 Renderização é o processo pelo qual pode-se obter o produto final de 
um processamento digital qualquer. Este processo aplica-se essencialmente em 
programas de modelagem 2D e 3D (3ds Max, Maya, CINEMA 4D, Blender, Adobe 
Photoshop, Gimp, Corel PhotoPaint, etc.), bem como áudio (Cubase, Ableton Live, Logic 
Pro, etc) e vídeo (Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinnacle Studioetc). A renderização é 
muito aplicada para objetos 3D, fazendo a conversão de um 3D para uma representação 
em 2D, seja para obter uma imagem estática, seja para obter imagens foto-realísticas em 
vídeo (animação 3D). Ao longo da história da computação gráfica, o ato de renderizar 
sempre exigiu grande capacidade computacional. 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Processamento_digital&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/3ds_Max
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maya
http://pt.wikipedia.org/wiki/CINEMA_4D
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blender
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gimp
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corel_PhotoPaint
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubase
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ableton_Live
http://pt.wikipedia.org/wiki/Logic_Pro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Logic_Pro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sony_Vegas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinnacle_Systems
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_3D
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físicos são questionados ao longo do filme. Entretanto, o que torna o filme 

interessante e prende o fôlego do espectador é a fluidez do movimento da câmera.  

Nosso convidado, professor Gilvan Borba, iniciou sua participação 

comentando que o filme Gravidade tem como base a realidade, já que certa vez 

os chineses explodiram de propósito um de seus satélites, com um objetivo muito 

evidente, pois, segundo uma lei americana o espaço em volta da Terra pertence 

aos Estados Unidos. Sendo assim, para realizar qualquer atividade no espaço tem 

que se pedir permissão aos americanos. Mas, os chineses quiseram mostrar que 

não concordavam com essa Lei Americana lançando um satélite no espaço e 

explodindo-o. Ao contrário do que se passa no filme o que se aumentou foi à 

quantidade de lixo espacial e a preocupação dos americanos ao lançarem seus 

veículos. 

Comentando sobre os aspectos físicos e suas distorções no filme, o 

professor Gilvan ressaltou que no espaço a sensação de peso desaparece, pois, 

a pessoa está constantemente em queda livre, sendo assim, não se pode 

distinguir onde é encima e onde é embaixo, uma vez que essa noção de referencial 

não é mais possível quando os corpos se encontram em órbita, mas para reduzir 

a sensação de mal-estar causada por essa perda de referencial, nas naves 

espaciais são estabelecidas essas posições, pelo fato do nosso labirinto precisar 

dessas informações.   

De acordo com o professor Gilvan, uma missão como essa para consertar 

o Hubble, dura em média oito horas. Desta forma, os astronautas vestem uma 

roupa especial, já que não poderão ir ao banheiro nesse intervalo de tempo, 

portanto, a roupa que a Sandra Bullock veste por baixo do macacão não está de 

acordo com os padrões exigidos para uma missão dessa natureza. E em relação 

às luvas utilizadas para manusear as ferramentas no espaço são muito precisas, 

e já aconteceram casos de os astronautas soltarem peças, mas não com tanta 

frequência como aparece no filme.  

Um princípio físico básico que se conserva é o momento linear, sendo 

assim, Dra Ryan Stone (Sandra Bullock) deveria ter ficado toda roxa devido às 

colisões sofridas contra a cápsula durante a queda, sabendo que nessa situação 

ela estaria se movendo em média a 22.000 km/h, afirmou o professor Gilvan.  

Sabemos que a ISS dá uma volta em torno do Sol a cada 90 min., por isso 

entre uma colisão e outra há um intervalo de tempo, pois a Terra está girando e 
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os fragmentos também estão em órbita. Segundo o professor Gilvan “outro 
problema de Física interessante é que não dá para ficar mexendo nas órbitas 
porque vai furar as Leis de Kepler, então não se coloca duas estações, três 
estações na mesma órbita. A princípio você teria que está em órbitas distintas, e 
não dá para mudar de órbita apenas com um extintor de incêndio”.   

A cena inicial do filme, que traz um silêncio absoluto, foi inspirada em um 

filme clássico 2001: Uma odisseia no espaço. Tal como ressalta o professor 

Gilvan, este filme começa com um silêncio que incomoda o espectador, pois a 

duração é muito maior, o que causa uma angústia para quem está assistindo. No 

filme Gravidade a duração da cena é bem menor, mas a intenção é a mesma, 

causar uma sensação de incomodo pela ausência do barulho. 

O professor Gilvan enfatizou que a atividade espacial é baseada em 

protocolos de segurança, sendo assim, a tomada de cena inicial que mostra os 

astronautas brincando enquanto consertam o telescópio, jamais poderia 

acontecer. Outra coisa muito complicada no espaço, de acordo com ele, é o fogo, 

primeiramente é difícil de reproduzir, pois lá no espaço a chama e os jatos são 

circulares, visto que, não se tem uma direção preferencial, mas em todas as cenas 

do filme o fogo aparece como se estivéssemos em uma direção preferencial, no 

caso a Terra. É pertinente destacar que é proibido pela NASA fazer experimentos 

no espaço utilizando fogo. 

Em relação à reprodução dos veículos espaciais, de acordo com o 

professor Gilvan, está perfeita e as botas utilizadas pelos astronautas são 

exatamente como foram representadas no filme. No final, aparece uma cena que 

mostra vários fragmentos entrando na atmosfera da Terra, essa tomada reproduz 

o que aconteceu com a MIR, pois ela foi tirada de órbita intencionalmente usando 

retrofoguetes para jogá-la de encontro à atmosfera, com o objetivo de colocar a 

ISS em órbita.  

Finalizando sua participação o professor Gilvan afirmou que “... é um filme 
que do ponto de vista dos graves problemas de Física não tem muita coisa... ele 
[Alfonso Cuarón] chacoalha, usa uma visão poética. É um filme muito bem feito, 
centrado em dois personagens, se não ficaria muito mais caro e não teria como 
ter tanta coisa, e é uma história muito simples”. 

Portanto, cabe destacar algumas intertextualidades que o filme permite 

traçar e que algumas foram ressaltadas por nossos convidados. 
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 FÍSICA (ASTRONOMIA) 
- Algumas características do universo são destacadas no filme, tais como um 

ambiente sem oxigênio, sem som, no vácuo, e temperaturas ambientes que 

oscilam de forma extrema (muito altas ou muito baixas). Passa assim uma ideia 

de que o universo é extremamente hostil para a vida humana.  

- A questão do lixo espacial, que pode ser discutida com base no que o astrofísico 

Donald J. Kessler falou sobre esses resíduos que gravitam em torno do planeta.  

Em 1978, uma teoria – ficou conhecida como a síndrome de Kessler – em que a 

colisão de um detrito com o lixo espacial que gravita em torno da Terra gerará um 

efeito em cascata que perdurará por anos ou décadas, ameaçando os satélites e 

estações espaciais e impedindo ou atrasando as viagens espaciais. 

 

BIOLOGIA 
- A luta pela sobrevivência é fortemente ressaltada, em um ambiente 

completamente inóspito para a vida humana. Uma das cenas mais marcantes do 

filme é quando a Dra. Stone está descansando em uma situação que faz alusão a 

posição fetal. Esse momento remete a uma simbologia do processo de evolução, 

porém ao contrário, a cena mostra como se ela tivesse passado pela fecundação. 

Na cena final do filme quando emerge da água o seu renascimento para a vida 

tem como referência o surgimento da vida na Terra.  

 

ARTE 
- O aspecto artístico de produção da obra é fantástico. Tal como ressaltou o 

professor Sávio em sua fala, o movimento das câmeras nos transmite uma 

veracidade maior dos efeitos físicos (ainda que esses na maior parte do filme 

façam uso da licença poética).  No entanto, cabe ressaltar que esse filme “brinca” 

com questões de narrativas que já tinham sido pensadas por Aristóteles em sua 

“Poética” - um filósofo que se dedicou também a estudar a narrativa do teatro, e 

em seus estudos estabeleceu algumas características como: unidade de ação, 

unidade de lugar, unidade de tempo. O filme Gravidade trabalha em tempo real 

(em unidade de tempo e de ação) e, dessa forma, o plano sequência nos dá essa 

sensação de um contínuo. Tal como nas narrativas da Grécia Antiga em que as 

histórias começavam e terminavam com a duração de um dia - no decorrer do 

movimento que o Sol realizava no céu (naquela época ainda se tinha a ideia de 
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que a Terra era fixa e o Sol é que girava ao seu redor). Então, o tempo de duração 

que o Sol percorria a esfera celeste, era o tempo de duração da ação da tragédia 

grega. Gravidade acaba incorporando esse aspecto das unidades narrativas 

descritas por Aristóteles.  

Após a exposição dos nossos convidados, foi aberto o espaço para o 

público fazer seus comentários, e muitos alunos se manifestaram em relação a 

diversos aspectos do filme, tanto do seu ponto de vista artístico como em relação 

aos aspectos físicos. Alguns participantes fizeram contraposições com outros 

filmes dessa natureza, sendo o principal deles 2001: Uma odisseia no espaço. 

Um aluno chegou a afirmar que “em 2001 teve certos momentos que tive 
um pouco de sono, porque tem aquela música calma, devagar, que dava um 
pouco de sono, mas com cenas muito angustiantes. Mas nesse filme (Gravidade) 
são todas as cenas angustiantes, me deixaram com faltar de ar, me deixaram 
agoniados porque ela não chegava logo na Terra... O jogo da câmera utilizado nos 
dois filmes foi o que permitiu muitos efeitos”.   

Outro aluno direcionou algumas perguntas para os membros da mesa: Até 

que ponto a licença poética influi no resultado dos alunos em termos de absorver 

os conceitos “corretos”? Esse filme toca em muitos pontos que não são 

exatamente Física, mas que são Ciências. No nosso ensino de Física os 

professores estão saindo preparados para lidar com toda essa variedade de 

conceitos que não é só Física? Nossa grade curricular está preparada, caso não, 

o que poderíamos fazer? 

Gilvan Borba: É licença poética para quem já sabe, para quem não sabe não é 

licença poética, e ai quem não sabe não percebe... Há muito tempo atrás no século 

passado, o César Lattes deu uma palestra aqui na Física, e eu era aluno na época, 

e eu era aquele cara bem vibrante, e perguntei a ele: Professor já que os Físicos 

sabem tanto, porque a gente não elege um Físico presidente do Brasil... Vai ser a 

coisa mais chata do mundo, se você faz um samba de uma nota só fica horrível. 

Então o filme que seja de Ciência, ele vai passar nos horários de ciências na TV 

cultura, não vai passar no Cinema, porque as pessoas no dia-a-dia não falam de 

Ciências... Então no Cinema eles devem abrir espaço para a licença poética, 

reconhecendo e separando o que é licença poética e o que é Ciência.  

Midori Hijioka: Nós ficamos muito felizes em saber que conseguimos provocar 

alguma reflexão sobre a necessidade de transitar em Arte e Ciência, e nós temos 
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aqui duas pessoas das áreas de Ciências, mas que no caso do professor Sávio, 

ele nos trouxe um olhar de como o Cinema consegue criar essa magia toda, 

porque a gente viaja para o espaço junto com os personagens, e que existe muita 

tecnologia para se produzir esse sonho e essa magia através do Cinema, e às 

vezes as próprias empresas que fazem Cinema estão alimentando as pesquisas 

tecnológicas na área de mecatrônica... Então não tem como falar que o professor 

de Ciências tenha que se manter dentro do seu conteúdo de Ciências, o professor 

que tem na sua formação a oportunidade de ter acesso a essas discussões 

através do Cinema, do Teatro, da Poesia, da Arte ele é capaz de ampliar o 

horizonte dos seus alunos. Logicamente a estrutura disciplinar é difícil de ser 

rompida, mas é justamente por isso que a gente procura através dos projetos 

colocar esses espaços que possibilitem essas trocas de informações e 

conhecimento. Acredito que fora da sala de aula as coisas não são disciplinares, 

Arte e Cinema não é disciplinar, é um produto coletivo que diversas áreas 

precisam transitar e que diversos profissionais precisam dialogar para produzir um 

filme como esse [Gravidade]. Em relação aos outros aspectos que o filme traz, é 

muito interessante você se ver refletindo sobre a imagem da atriz na posição fetal, 

o questionamento sobre o que é o ser humano nessa imensidão do espaço... 

existe a questão existencial a questão filosófica, e que provavelmente esse filme 

teria mais haver se chamasse solidão e não gravidade, porque 99% você ver a 

pessoa sozinha e gravidade mesmo só aparece nos minutos finais quando ela 

tentar caminhar após sair da água... Realmente é um filme que permite discussões 

entre diferentes áreas. 

José Sávio: Com relação a essa questão da licença poética, me preocupo muito 

com a qualidade das representações dos conceitos científicos, em ilustrações, nos 

livros didáticos de Ciências, mas do que nos filmes ou na ficção. Porque a ficção 

quando ela é plausível, e eu estou utilizando mais uma vez uma categoria 

aristotélica, a plausibilidade que é a capacidade de na situação mais fabulosa, 

mais fantástica, aquilo tem uma lógica interna, tem uma coerência que dá sentido, 

não necessariamente eu vou aplicar aquilo à realidade porque eu sei que é ficção, 

embora eu possa utilizar conceitos de Ciência para fazer isso... Me preocupa mais 

a licença poética quando as pessoas pegam um livro de Ciências e colocam  o Sol 

e a Terra dentro de uma mesma ilustração, quando a gente sabe que 

cientificamente isso é impossível, a Terra é tão menor que o Sol que seria 
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impossível representar a Terra e o Sol em um folha de papel, e vemos isso 

constantemente nos livros.  

  Portanto, os nossos convidados trouxeram contribuições riquíssimas tanto 

na perspectiva artística, científica e humanista, pois Gravidade traz a Ciência 

associada à fragilidade da vida humana. O seu enredo envolve o espectador em 

uma dimensão social que transcende o racional. A questão da sobrevivência do 

homem em meio a um lugar inóspito é fortemente ressaltada, o ser humano em 

conflito do ponto de vista de seu exterior e interior. O exterior representado pelo 

espaço misterioso e deslumbrante e o interior associado a um misto de 

sentimentos e emoções, em um contexto de solidão total.  

4.1.6. Sessão 6 

A sessão 6 da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 

Ciências, aconteceu no dia 15 de Outubro de 2014 no Auditório da Biblioteca 

Central Zila Mamede, às 18:00 horas, e contou com a participação especial dos 

professores Gilmar Santana (DPCS) e Wendell Marcel (Cineclube 

Campus/UFRN).  A última sessão da Primavera Cultural foi um minicurso com o 

tema: Linguagem Cinematográfica – parte II e Técnica (análise fílmica).  Na 

ocasião foi exibido o documentário Escolarizando o Mundo – O último fardo do 
homem branco (2002). 

Ficha técnica 

Direção: Carol Black 

Duração: 66 minutos 

Ano: 2010 

Gênero: Documentário 

País de origem: Estados Unidos da América e Índia 
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 Sinopse 

Se você quisesse mudar uma cultura milenar em uma geração, como você faria 

isso? 

Você mudaria a forma como ela educa suas crianças. 

O governo dos Estados Unidos sabia disso no século XIX quando forçou os filhos 

dos nativos a frequentarem escolas. Hoje, voluntários constroem escolas em 

sociedades tradicionais pelo mundo, convencidos de que a escola é a única forma 

de dar uma vida “melhor” às crianças indígenas. 

Mas isso é realmente verdade? O que realmente acontece quando substituímos a 

metodologia tradicional de aprendizado e entendimento do mundo pela nossa? 

Escolarizando o Mundo: O Último Fardo do Homem Branco mostra de maneira 

desafiadora os efeitos da educação moderna nas últimas culturas indígenas e 

sustentáveis do mundo. 

 A sessão foi dividida em dois momentos, primeiramente Wendell Marcel fez 

sua exposição, falando sobre “Festivais, cineclubismos, eventos e produção 

cultural”, e em seguida o professor Gilmar Santana abordou os temas “Linguagem 

Cinematográfica – parte II e Técnica (análise fílmica)” com base no filme exibido.  
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 Wendell Marcel fez um levantamento das atividades e eventos que 

acontecem tanto no campus da UFRN, bem como na cidade de Natal/RN, que 

trabalham nessa perspectiva de utilizar o Cinema dialogando com as diferentes 

áreas do conhecimento. Dentre os Cineclubes que realizam atividades na URFN 

citados por Wendell em sua exposição estão o Cineclube Os Pescadores de 

Pérolas; Cine CCSA; CinePET; Cineclube de Medicina; Cinema No Ar... Livre; 

ArqueoCine; América Latina no Cinema; Cineclube Campus/UFRN; Cine Tirésias; 

Cine Legis UFRN. É importante destacar que a realização de atividades por esses 

cineclubes se dá em parceria com alguns departamentos, e organização de 

professores e alunos. Dentre estes muitos cineclubes expostos, foram eleitos três 

em especial (dos quais participei das atividades), para fazer uma descrição25 mais 

detalhada. 

Cineclube Os Pescadores de Pérolas 

 Com o intuito de fomentar a exibição e a discussão de filmes raros, cults, seminais 

e clássicos, o Cineclube "Os Pescadores de Pérolas" vêm atuando com sucesso 

entre os alunos apaixonados pela sétima arte desde 2013.2, ano onde ocorreu 

mais de 13 exibições, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Coordenado pelo Professor Dr. Paulo Braz Clemencio Schettino, do 

Departamento de Comunicação Social da UFRN - DECOM -, em seu 3° ciclo, o 

projeto procura exibir filmes que representem os gêneros norte-americanos e as 

escolas cinematográficas, como a italiana, a francesa e a alemã. Os filmes que 

tiveram exibição e discussão com o público presente neste segundo semestre de 

2014 foram os clássicos do gênero melodrama Suplício de Uma Saudade (Love 

Is a Many Splendored Thing, 1955) e o representante do gênero noir, Rancor 
(Crossfire, 1947), todos na quarta-feira no turno da manhã - 09h30 - e sempre no 

mesmo local - sala LABCOM 3. 

América Latina no Cinema 

Num país aonde ir ao cinema é privilégio de poucos, considera-se fundamental o 

engajamento da universidade pública na promoção de eventos de qualidade que 

                                                           
25 Descrição cedida pelos responsáveis de cada Cineclube. 
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visem levar a Sétima Arte para um público mais amplo. Sendo que a UFRN tem 

espaços e equipamentos apropriados para tal fim, torna-se viável a realização de 

eventos como o ciclo de cinema América Latina. O espaço permitirá, também, um 

maior contato com a língua espanhola para todos os participantes e, 

especialmente, para aqueles que tenham interesse em um maior conhecimento 

desse idioma (sejam estudantes ou não da universidade). Cabe ainda salientar, 

como outro elemento que justifica esta proposta, a pouca presença do cinema 

latino-americano na nossa cidade e o pouco contato que, em geral, a comunidade 

universitária e a comunidade externa têm com a cultura dos países irmãos do 

nosso continente, aproximação fundamental para uma universidade que busca 

aprofundar sua internacionalização. 

Sessões de cinema quinzenais (em dia e horário a definir pela equipe executora). 

Em cada sessão é exibido um filme latino-americano, seguido de debate com o 

público presente. Em algumas sessões são convidados debatedores especialistas 

em temáticas relacionadas com o filme exibido, para interagir com o público. A 

atividade é amplamente divulgada fora da universidade, de modo a atingir um 

público que, de modo geral, pouco frequenta o espaço universitário. Para isto, 

serão aproveitados os contatos gerados com a experiência acumulada ao longo 

das seis edições do ciclo já realizadas e elaboradas novas estratégias que 

permitam romper os muros que separam a universidade do restante do espaço 

social.  

Cineclube Campus/UFRN 

O Cineclube Campus/UFRN surgiu com o objetivo de fomentar a discussão 

cultural e a exibição de produções cinematográficas na universidade, que fujam 

do eixo comercial estabelecido pelas grandes empresas de Cinema brasileiras. 

Pois atualmente, exibições de filmes na universidade só ocorrem em seminários 

ou atividades de extensão isoladas. Por isso a importância de programar um 

cineclube fixo, que integre boa parte dos estudantes interessados na sétima arte. 
O cineclube tem em sua proposta: 

Mostras: filmes de realizadores potiguares; de alunos do curso de Comunicação 

Social da UFRN; dos alunos dos IFRNs; dos alunos do curso de Cinema da UnP 
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e cineastas independentes do estado. As Mostras também exibem filmes de 

diretores brasileiros consagrados, e os representantes dos episódios da 

cinematografia do Brasil (cinema Marginal, Pornochanchada, Cinema Novo, etc); 

de realizadores estrangeiros abrangendo, principalmente, o cinema mexicano, 

argentino, paraguaio, cubano, iraniano, israelense, australiano, chinês, igualmente 

como o francês, italiano, dinamarquês, japonês, alemão e inglês, e todo aquele 

que possua uma temática pertinente para um debate e reflexão interessante. 

Trazer a importância do Cinema alternativo e clássico norte-americano. Em todos 

esses casos e dentre outros, promover uma perspectiva de estudo e interpretação 

dos movimentos cinematográficos também será um dos objetivos das Mostras.  

Temáticas: a violência na sociedade contemporânea; a questão do feminismo, do 

machismo, do gênero, da identidade e da sexualidade; a religião, a desigualdade 

social, a condição humana; as questões sociais, como a segurança, a moradia, a 

saúde e a educação; os movimentos sociais; a cultura; as questões das relações 

familiares; os transtornos mentais; os direitos humanos; o consumo e a questão 

da preservação ambiental; a industrialização e a tecnologia. Na análise 

abrangente das áreas, filmes recorrentes nos seguintes campos do conhecimento: 

antropológicos, sociológicos, psicológicos, históricos e que realizem um estudo 

autoral e pessoal sobre determinada temática. 

Gêneros, subgêneros, movimentos artísticos e períodos específicos: todos 

os gêneros e demais distribuições são abordados, independentemente das 

temáticas. Porventura, dependendo da Mostra, a escolha dos gêneros seguirá a 

determinação das exibições especiais. 

 Na UFRN também são realizados alguns eventos dessa natureza, que são 

vinculados na maioria das vezes a PROEX e ao SIGAA. Alguns eventos realizados 

recentemente foram O decálogo de Krysztof Kieslowski (Departamento de 

Filosofia); Mini-House (DEART); Movimentos da sala de aula: reflexão do social e 

da Psicologia escolar (Cineclub Campus e PIBID de Ciências Sociais); Circuito 

Universitário de Cinema (Departamento de História); e Sete Estrelas (DECOM).  

 Após elencar os cineclubes e eventos que acontecem no âmbito da UFRN, 

é pertinente falar sobre produção cultural, e dentre alguns festivais que acontecem 

em Natal/RN, estão Festival Goiamum Audiovisual (Responsável: Keila Senna); 
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Festival Semana do Audiovisual (Responsável: Nathália Santana); FESTNATAL 

(Responsável: FUNCARTE). Portanto, são muitos os acontecimentos, grupos, 

mostras e coletivos audiovisuais na cidade de Natal/RN, e podemos dizer que 

mais ainda no estado do Rio Grande do Norte. Nosso convidado apresentou 

apenas alguns conhecidos no campus da UFRN, e os principais festivais de 

Cinema da cidade. 

 Após a exposição de Wendell Marcel tivemos a exibição do documentário 

Escolarizando o Mundo, e em seguida o nosso convidado, professor Gilmar 

Santana, realizou sua exposição com base no filme.   

 O professor Gilmar Santana iniciou sua participação realizando uma 

sondagem para saber em quais áreas estavam situados os participantes da 

atividade, e enfatizou que geralmente em discussões dessa natureza, as pessoas 

da área de humanas tendem a ter uma participação maior, daí o grande esforço 

do trabalho interdisciplinar, em que essas fronteiras vão desaparecendo, porque 

a discussão é sobre conhecimento, independente da área em que cada grupo se 

encontra.  

Tal como ressaltou o professor Gilmar Santana, “existe uma conversa que 
é diferente, porque estamos falando de Cinema, e Cinema ele é independente de 
você ter uma formação, uma área dessas três grandes, porque também envolve 
uma questão de preferência. Gosto pessoal, hábito cultural, geralmente quando 
você era criança seus pais começam a te levar para o Cinema, se a família começa 
assistir mais filme em casa, você começa a ter o costume de assistir filmes 
também. Então, isso tem elementos culturais que interferem também na forma 
como a gente ver as imagens”. 

Nesse momento, nosso convidado fez uma dinâmica com o público 

solicitando que uma pessoa de cada área falasse qual era o tipo de imagem que 

mais estavam acostumados a verem, independente se forem imagens 

relacionadas ao Cinema. Um aluno da área de humanas apontou as seguintes 

imagens: movimentos sociais, imagens de lutas, revoluções humanas, história, 

pobreza, desigualdade, e isso são recortes apresentados na televisão.  
De acordo com o professor Gilmar Santana “nós estamos nos relacionando 

com imagens o tempo todo, pois ela não é uma novidade, não é uma coisa do 
mundo moderno, ela é uma coisa que desde que o ser humano passa a ter 
consciência de que ele existe com o mundo, as projeções do que ele ver no 
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mundo, ele transforma em imagens. O primeiro Cinema do ser humano que se 
tem notícia era as estrelas, os homens das cavernas deitavam a noite, no escuro, 
olha que coisa iluminada, olhar a Lua e as estrelas, e dali eles começavam a 
imaginar coisas contando histórias a partir daqueles movimentos das estrelas que 
eles viam”. 

É pertinente destacar que outra experiência bem famosa em relação ao uso 

das imagens é quando o homem começa a desenhar nas cavernas, e esses 

desenhos refletem a vida dessas pessoas, servindo também para ensinar o outro, 

ou seja, de acordo com o professor Gilmar, as imagens são uma construção.  

Continuando a dinâmica de expressar quais são as imagens que estão mais 

presentes no seu cotidiano, um aluno da área de exatas afirmou que diariamente 

as imagens que chamam mais atenção são edifícios, plantas de prédios, e no 

momento que assiste a um filme o que se sobressaem são as imagens que estão 

relacionadas a conceitos físicos. Já o aluno de Biologia afirmou que as imagens 

que mais chamam sua atenção são diretamente ligadas a natureza. No entanto, 

ressaltou o professor Gilmar, que independente da área, as imagens elencadas 

pelos alunos conectam em nós uma necessidade de conhecimento que não 

precisa ter um filme dito como didático para vermos expressadas, mas, em um 

filme de ficção científica podemos atentar para essas representações.  

Segundo Gilmar Santana, o cineasta com sua equipe de 3.000 pessoas, ou 

de comentaristas que não passa de 20 só estão dando uma forma de acionar o 

que já temos difundido entre nós, desde o período do homem da caverna e dos 

nômades, que é a condição básica para existir Cinema, e esse exercício adquirido 

desde a época dos nossos ancestrais se chama imaginação, que é precedida pela 

percepção. O filme Escolarizando o Mundo mostra exatamente que as coisas 

precisam se conectar para poder ter sentido, no processo da imaginação é preciso 

ter um elemento anterior que crie essa imaginação, e tem que se ter o imaginário, 

que foi criado socialmente independente se sabemos de algo, pois faz parte de 

uma construção simbólica.  

Assim “todas essas construções vão para o nosso imaginário, e são 
conectadas a outros elementos que dão a imagem quando a gente ver o mundo. 
A palavra imagem vem do latim (imago) que quer dizer projeção, um olhar do que 
eu vejo, e quando a gente fala de Cinema, do grego  κίνημα - kinema, que quer 
dizer imagem em movimento é outra coisa, agora quando você fala a invenção do 
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cinematógrafo é a máquina, como você tem grafo, várias coisas que lêem, seria 
um instrumento que fabrica imagens em movimento” (Gilmar Santana). 

Sendo assim, segundo Gilmar Santana, a construção do Cinema vai 

depender de estarmos habituados em relação ao uso das imagens. No filme 

Escolarizando o Mundo aparece uma imagem (quadro) que é a educação 

sobrevoando os países tidos pelos norte-americanos como primitivos, no filme a 

câmera vai fazer um movimento que nos dá a impressão que a mulher 

representada no quadro está se movendo, quando na verdade ela está parada. 

Essa sensação de movimento foi provocada pela câmera (que fez um traveling no 

quadro), mas alguns elementos contidos na imagem também contribuíram, como 

por exemplo, o cabelo da mulher, a forma, as cores, os movimentos das pessoas 

(uma questão de etnia), ou seja, um conjunto de elementos presentes na imagem. 

A seguir a representação da imagem descrita.  

 

Figura 22 – Imagem do filme Escolarizando o Mundo. 

Esse exercício de observar a imagens e descrever os vários elementos que 

dão significado para ela é chamado de decupagem, que vem do francês 

(découper) que quer dizer corte. No Cinema isso é comumente usado, quando se 

faz os cortes no filme para passar de uma imagem para outra. Tal como afirma o 

professor Gilmar Santana, essa é uma linguagem que conhecemos bem, pois já 

nascemos imersos a esse tipo de imagem cortada, isso é linguagem de Cinema 



 

150 
 

que nós já absorvemos pelo fato de termos absorvido também o imaginário do 

Cinema. 

Gilmar Santana enfatizou que nesse exercício de observar esses diferentes 

tipos de imagens e cortes, estamos acostumados com alguns, quando uma cena 

quer mostrar algo mais íntimo temos o close (rosto próximo), quer mostrar o grupo 

convivendo (plano geral ou plano de conjunto), duas pessoas conversando, 

quando são as mais importantes da conversa (plano médio), quer mostrar o 

conjunto das pessoas mais amplo (plano americano). Assim temos a seguinte 

classificação: plano geral, plano de conjunto, plano americano, plano médio, close 

e primeiríssimo plano. 

As imagens estão presentes em todas as Ciências, e serão usadas de 

acordo com objetivos distintos, pois todas as imagens têm intenções e ideologias. 

Em termos de educação, de acordo com o professor Gilmar Santana, olhando para 

o filme que foi exibido (coincidentemente no Dia do Professor), aos 11 minutos 

mostra que quando você perde o controle da formação, e não se sabe mais para 

onde vão as coisas, exatamente no momento que fala da educação que 

desenraiza a pessoa das suas origens e constrói outros valores sobre ela, 

mostrando o contexto do consumismo, dos centros urbanos, algo totalmente 

contrário aos princípios do povo indiano. E nessa contraposição temos uma 

linguagem forte, observando no filme quando é mostrado o campo as imagens são 

mais lentas, planos mais longos, já quando entra na cidade, na sociedade do 

consumo, os planos são mais curtos e com um bombardeio de imagens, todos 

esses elementos estão associados à mensagem que está querendo ser passada 

no filme. 

Tudo está relacionado na forma como nós vemos e interpretamos as 

imagens e o Cinema é uma forma de linguagem que utiliza recursos e técnicas, 

tal como planos, panoramas, traveling, em que a maneira como serão utilizados 

para representar as imagens estará diretamente ligada a mensagem fílmica que 

se deseja passar. Assim, quando o professor leva um filme para sala de aula, tem 

a intenção de contar algo com aquelas imagens, a partir de recortes realizados no 

filme, pois o aluno precisa se apropriar da imagem para poder atribuir significado, 

e esse exercício de reflexão tem que ser proporcionada pelo professor por meio 

das discussões, se possível de natureza interdisciplinar.  
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Concluindo sua participação, o professor Gilmar Santana ressaltou que o 

Cinema é um exercício do olhar, é narração, é imaginário, é identificação, 

participação, projeção, e é uma construção de apropriação de tempos e de 

espaços, pois quando estamos dentro dele [Cinema] pertencemos à imagem e a 

relação da Linguagem Cinematográfica. O Cinema nos permite várias formas de 

olhar o mundo. Assim, refletindo com base nas colocações trazidas pelo professor 

Gilmar Santana, encerramos a I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 

Ciências. 

4.1.7. Primavera Cultural – Análise de questionários 

Na medida em que as sessões de exibição de filmes iriam acontecendo na 

Primavera Cultural, alguns questionários foram elaborados e aplicados aos 

participantes. A seguir será apresentada a análise com base nos dos dados 

coletados.  

4.1.7.1. Questionário de caracterização 

Almejando traçar o perfil (acadêmico) dos participantes da Primavera 

Cultural foi aplicado um questionário26 de caracterização estruturado da seguinte 

forma: 

I - Perfil acadêmico 

II - Hábitos culturais 

III - O Cinema (exibição de filme) na Escola Básica (Fundamental e Médio) 
IV - O Cinema na formação inicial (na graduação) 

V - Cinema e Ensino de Ciências 

VI - Avaliação da Mostra 
 O questionário foi organizado contendo questões objetivas e subjetivas, 

pois, todo questionário razoável produz, então, dados empíricos, seguindo-se a 

tarefa de arrumar tais dados, possivelmente em tabela ou gráficos com devidas 

percentagens, para extrair regularidades e frequências (DEMO, 2008).  

 Tivemos um total de 41 questionários respondidos, e em um mapeamento 

geral do Perfil acadêmico dos participantes da Primavera Cultural temos que 

73,2% dos participantes são do sexo masculino, e 26,8% do sexo feminino. E 

                                                           
26 O questionário foi aplicado virtualmente aos participantes da Primavera Cultural, por 
meio do Google docs. 
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nessa amostragem apenas 22% está inserido em algum programa ou projeto de 

extensão na UFRN, dentre esses estão: PIBID, Divulgação da astronomia através 

de um planetário itinerante, Curso de aperfeiçoamento combate às drogas e 

Projeto de Extensão Teorias e Práticas de Cinema e Audiovisual.  

Na categoria Hábitos Culturais, com o objetivo de visualizar a proximidade 

e relação pessoal dos participantes com os bens artísticos e culturais, escolhemos 

algumas questões que nos revelam um pouco da cultura cinematográfica dos 

participantes envolvidos na pesquisa. 

O acesso a bens culturais e as formas mais elaboradas de Arte e literatura 

foi considerado pela maioria dos participantes como sendo limitado (51,2%), e 

uma pequena porcentagem (7,3%) afirmou não possuir familiaridade com certas 

ações culturais. De acordo com Suanno (2009) a população brasileira é 

bombardeada pela indústria cultural e pouco tem acesso aos bens culturais e as 

formas mais elaboradas de Arte e literatura. De tal modo, Nogueira (2008) defende 

a ampliação dos referenciais culturais de cada indivíduo, para além da cultura de 

seu próprio meio social. Ou seja, não se trata de perder ou substituir os próprios 

valores, mas buscar articulá-los a um patrimônio que a humanidade vem 

construindo há muito tempo. 

A regularidade com que os participantes costumam frequentar espaços 

como teatros, museus, cinemas, planetários, etc., pode ser observada no gráfico 

a seguir: 

       
Gráfico 12 – Sobre a regularidade com que os participantes costumam frequentar 

alguns espaços. 
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A distribuição das respostas mostra uma realidade em que 24,4% dos 

participantes da pesquisa afirmam que raramente visitam esses espaços, uma 

porcentagem considerada relevante diante de nossa amostragem. Enquanto que 

nenhum participante afirmou frequentar mais de uma vez por semana esses 

espaços.   

No que diz respeito à frequência com que se costuma assistir filmes, 45% 

afirmaram assistir apenas uma vez por semana, 25% mais de uma vez ao mês, e 

10% raramente assiste filmes. No entanto, quando questionados sobre qual o 

meio que mais utilizam para ter acesso aos filmes, 68,3% afirmam que esse 

acesso é pela internet. Podemos visualizar a distribuição das respostas no gráfico 

13. 

 
Gráfico 13 – Sobre o meio que os participantes utilizam para ter acesso aos filmes. 

É pertinente destacar que, Santos (2014) realizou uma pesquisa no 

município de Guarani das Missões – RS, com alunos do terceiro ano de duas 

Escolas Públicas de Educação Básica no ano de 2010, e na ocasião a 

pesquisadora também fez esse mesmo questionamento a seus alunos, e o 

resultado obtido apontou que a maioria tem acesso aos filmes pela televisão e 

locadora. Ou seja, as respostas para esse questionamento irão variar de acordo 

com a região e o contexto social que os envolvidos na pesquisa vivenciam, pois, 

os alunos guaranienses encontram na televisão lazer e entretenimento, uma vez 

que o município não possui salas de cinema, e apenas uma pequena parcela dos 

alunos dispõem de computadores em suas casas.  
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Na categoria sobre O Cinema (exibição de filme) na Escola Básica 
(Fundamental e Médio) cabe ressaltar algumas questões. A primeira, que diz 

respeito ao contato com a Sétima Arte na escola, temos a grande maioria (95%) 

afirmando ter presenciado o uso de filmes durante sua formação básica. Podemos 

observar a distribuição das respostas no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 14 – Sobre presenciar o uso de filme na escola. 

Os participantes foram questionados também sobre em que contexto 

aconteceu à exibição desses filmes na escola, e a maioria apontou que os filmes 

foram utilizados com o objetivo de sensibilizar e ilustrar o conteúdo da aula. O 

gráfico 15 mostra a distribuição das respostas.  
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       Gráfico 15 – Sobre o contexto que ocorreu a exibição do filme na escola. 
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 No que diz respeito à em qual aspecto o professor poderia explorar o filme em 

sala de aula com fins didáticos, tivemos uma distribuição mais diversificada das 

respostas, no entanto, a maioria ressaltou que o filme poderia ser utilizado para 

promover debate. No gráfico 16 visualizamos a distribuição das respostas.  

 
Gráfico 16 – Sobre qual aspecto o professor poderia explorar o filme com fins didáticos. 

Em consonância com Napolitano (2013), acreditamos ser necessário que a 

atividade escolar utilizando o Cinema vá além da experiência cotidiana, porém 

sem negá-la. A única diferença é que a escola, tendo o professor como mediador, 

deve propor leituras mais ambiciosas que se estendam além do entretenimento, 

fazendo a ponte entre emoção e razão de forma mais direcionada, incentivando o 

aluno a se tornar um espectador mais exigente e crítico, propondo assim relações 

de conteúdo/linguagem do filme com o conteúdo escolar, e esse é o grande desfio.  

Na categoria O Cinema na formação inicial (na graduação) é pertinente 

destacar alguns pontos. Sabendo que a educação superior precisa ser um 

ambiente que possibilite uma formação sólida e ampla. Nessa perspectiva, os 

alunos foram questionados sobre em que medida a universidade está contribuindo 

para que os professores em formação se aproximem das diferentes linguagens 

(Ciência e Arte) e manifestações da cultura.  Tivemos a seguinte distribuição das 

respostas: Incluindo atividades culturais no currículo (20%), oferecendo disciplinas 

que promovam o diálogo e a aproximação de diferentes linguagens (37,5%), 

promovendo atividades de extensão que incluam experiências estéticas que 

permitam os professores mediarem a aprendizagem de conteúdos curriculares e 
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ampliarem o repertório cultural (35%) e 7,5 % afirmaram que a universidade não 

está contribuindo para esse processo de Formação Cultural. 

Em correspondência com as pesquisas realizadas na área, o gráfico a 

seguir mostra que 73% dos alunos afirmaram que na sua formação inicial não 

participaram de discussões e reflexões sobre o valor cultural do Cinema. 

 
Gráfico 17 – Participação em discussões e reflexões sobre o valor cultural do cinema na 

formação inicial. 

 

No gráfico 18, temos a distribuição das respostas em relação a participação 

em discussões e reflexões sobre o potencial pedagógico do Cinema na aula, e 
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Gráfico 18 – Participação em discussões e reflexões sobre o potencial pedagógico do cinema 

na aula. 

Na categoria Cinema e Ensino de Ciências separamos algumas questões 

pertinentes para discussão. Os alunos foram questionados em relação à forma 

como o Cinema pode ser utilizado em sala de aula e percebemos, a partir do 

gráfico 19 que, 46,3% afirmaram que como conteúdo de integração, 43,9% como 

conteúdo de ensino, 9,8% como aquisição de cultura, e nenhum participante 

acredita que possa ser utilizado como conteúdo de avaliação. 

 
Gráfico 19 – Sobre a forma como o cinema pode ser utilizado. 
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que os filmes se tornaram um ótimo material para circulação do conhecimento, 

experiências e valores culturais. Enquanto 36,6% ressaltou que os filmes são 

ótimos materiais para promover aproximação entre Ciência e Arte. Logo, 

acreditamos que essa porcentagem de respostas tenha sido influenciada pelas 

discussões realizadas na mostra. O gráfico a seguir traz a distribuição dos dados: 

 
Gráfico 20 – Sobre a finalidade dos filmes. 

É pertinente destacar que tendo em vista o grande número de respostas 

nas questões subjetivas, selecionamos algumas para análise. As tabelas com as 
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Aluno A = Física 
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Aluno H = Ciências Sociais 

Aluno I = Comunicação social – Publicidade e propaganda 

Aluno J = Ensino médio 

 A tabela 9 traz a distribuição das respostas em relação ao questionamento 

de como os participantes da Primavera Cultural enxergam a aproximação 

existente entre Ciência e Arte a partir das discussões que foram realizadas na 

mostra.  
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A partir das discussões que foram realizadas na I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino 
de Ciências, como você enxerga a aproximação existente entre Ciência e Arte?  

ALUNO RESPOSTA 
Aluno A Muito interessante é de extrema importância para a sociedade em todos os 

aspectos. 
Aluno B Para começar: O que é arte? Penso que seja uma forma de expressar 

sentimentos/ideias, através do corpo, de quadros, da música, de 
instrumentos... E de imagens (por exemplo: filmes!), cujo objetivo seja 
sensibilizar um sujeito oculto dentro de nós mesmos. Por isso, muitas vezes 
as artes são incompreendidas! É a percepção/visão de mundo que, para ser 
compreendida, requer o despertar dos sujeitos que estão dentro de cada um 
nós. Ciência é da mesma forma, uma percepção de mundo, porém, numa 
outra linguagem, que pode sim ser traduzida em arte, e vice-versa. 

 
 

Aluno C 

Muito relevante a junção das duas e convivem mutualisticamente em alguns 
casos. Já que a ciência é auxiliada pela arte para ser compreendida e discutida 
e a arte é beneficiada por se abrir mais uma área de conhecimento em que ela 
pode alcançar. 

 
 
 
 

Aluno D 

Muito do que se mostra em filmes de ficção científica pode ser pauta de 
análises e discussões em sala de aula ao tratar um filme como um instrumento 
de ensino, levando ao estudante refletir com um olhar mais crítico, não apenas 
para com a ciência, mas para o todo em discussão. De forma natural, a arte 
guarda muito do conhecimento científico, daí a necessidade de cultivá-la numa 
percepção mais trabalhada. Percebi a concordância entre as discussões 
realizadas e as relações didáticas possíveis, que a meu ver estende-se como 
um mecanismo complementar e diferenciado para o ensino/avaliação. 

 
 

Aluno E 

A aproximação entre ciência e arte pode acontecer de diversas formas, como 
no cinema, teatro, música, pintura. Para mim, essas coisas não podem estar 
separadas e se misturam, proporcionando o enriquecimento das nossas 
experiências. 

 
 

Aluno F 

Ciência é uma forma de arte, onde o objeto de estudo e trabalhos são iguais, 
mas desenvolve-se de forma diferente. Com o passar do tempo essa relação 
ficará ainda mais precisa. 

 
 
 
 
 

Aluno G 

O cinema pode e deve contribuir para divulgar a arte. Com habilidade e 
facilidade permite aumentar a abrangência de diversos segmentos sociais 
adaptando diversas formas de linguagem a estes segmentos.  
No Brasil ciência e arte estão restritas a uma camada social bastante restrita. 
O cinema além de ser uma forma agradável de acesso, possui uma variedade 
muito grande de recursos e temas a ser explorados. Para transmissão do 
conhecimento científico e de qualquer outro, devemos considerar uma 
analogia com o ditado popular: um desenho (imagem) vale mais do que mil 
palavras. 
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Aluno H 

De uma perspectiva inter e multicultural, trazendo novas dinâmicas de 
conhecimento através do cinema, para ilustrar não somente a aula, assim 
como gerar discussão de debate entre professores e alunos acerca do material 
fílmico. 

 
Aluno I 

Visualizo com bastante positividade a apropriação das ferramentas, 
disponibilizadas ao audiovisual, atreladas à produção científica, mesmo que 
ficcional. 

 
Aluno J 

Acredito que ambas as áreas têm muito a colaborar entre si, de forma a 
sempre construir concepções mais amplas. 

 

Tabela 9 – Discrição das respostas para questão 19. 

 

 Analisando as respostas percebemos que todas seguem a mesma linha de 

raciocínio, nos revelando que as discussões realizadas na Primavera Cultural 

contribuíram de alguma forma para a formação da opinião dos nossos 

participantes, no que diz respeito às relações de aproximação entre Ciência e Arte. 

Destacamos a discrição do Aluno E, que resume um pouco da ideia contida no 

quadro de respostas: ”A aproximação entre ciência e arte pode acontecer de 
diversas formas, como no cinema, teatro, música, pintura. Para mim, essas coisas 
não podem estar separadas e se misturam, proporcionando o enriquecimento das 
nossas experiências”. 

 Sabendo que o diálogo existente entre Cinema e Ensino de Ciências possui 

múltiplas relações didáticas possíveis, solicitamos aos participantes que a partir 

das discussões que foram realizadas na I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e 

Ensino de Ciências apontassem algumas dessas relações. A tabela a seguir 

mostra a descrição das respostas.  

 O diálogo existente entre Cinema e Ensino de Ciências possui múltiplas relações didáticas 
possíveis. A partir das discussões que foram realizadas na I Mostra – Primavera Cultural: Cinema 
e Ensino de Ciências, aponte algumas dessas relações: 

ALUNO RESPOSTA 
 

Aluno A 
Aproximar o conhecimento científico a sociedade de uma forma menos 
agressiva, e de fácil compreensão, sem a enorme exigência de cálculos 
complexos, contudo sem desprezar os conceitos fundamentais da ciência. 

Aluno B Aproximação com uma outra linguagem e percepção de ler o mundo, que no 
meu ponto de vista, é também uma forma de alfabetização, numa perspectiva 
científico-cultural. Como a leitura de mundo é dinâmica e plural, a promoção 
de uma formação interdisciplinar é fundamental. 

 
Aluno C 

Podem ser trabalhados em vários aspectos: 
- Interdisciplinaridade; 
- Incentivo a criatividade e trabalho em equipe; 
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- Análise de concepções alternativas dos alunos sobre determinado tema; 
- Debate sobre algum tema relevante, com entretenimento; 
- Aquisição de conhecimento por parte dos discentes. 

 
 
 

 
 

Aluno D 

Naturalmente ao mostrar um filme, fugimos do formalismo da sala de aula 
professor-quadro, conduzindo o estudante para analisá-lo e induzindo 
reflexões que irão tocar o pessoal e o social desse estudante. As experiências 
artísticas vivenciadas acentuam o valor didático do filme, sendo portanto uma 
ponte para diálogos para além da ciência trabalhada nas salas de aulas 
tradicionais. Contudo, a ciência torna-se ainda mais atraente vista numa 
perspectiva artística, nesse sentido, percebi que a mostra cultural de cinema 
explorou mais o cunho da arte presente nos filmes/ documentários, sendo o 
passo importante para estabelecer relações entre as ciências naturais e 
sociais. 
As relações encontram-se nos estudos das linguagens técnica/artística 
presentes nos filmes, leituras fílmicas voltadas para conteúdos específicos das 
ciências, questões sociais, entre outras relações. 

 
 

Aluno E 

Por meio do cinema podemos discutir natureza da ciência, conceitos 
científicos e ideias que o filme pretende passar, entre outras coisas. Para mim, 
o cinema ajuda a sensibilizar e promove uma maior interdisciplinaridade, que 
é muito importante. Isso porque estamos acostumados a falar só da disciplina 
que lecionamos e esquecemos o conjunto maior que da vida a esse 
conhecimento. Sem falar que o cinema nos inspira. 

 
Aluno F 

- Desenvolvimento de teorias 
- Contexto histórico 
- motivação pessoal 

 
 

Aluno G 

Forma mais atraente de ministrar conhecimento; 
Bem elaborado elimina a questão de monotonia relativa a certos temas; 
Recursos técnicos de imagens, simulação de fenômenos e experiências; 
Recursos de utilização de cores e áudio bastante realistas; 
Facilidade de arquivo do material; 
Bastante inserido aos conceitos de diversão em nossa época; 
Está inserido dentro da preferência do entretenimento dos jovens. 

 
 

Aluno H 

Visionamento e análise fílmica do objeto audiovisual, como canal de 
interpretação de uma subjetividade inerente à produção, buscando relações 
com a temática abordada em sala. Análise da imagem como objeto de indução 
e refinamento ideológico. 

 
 
 

Aluno I 

A principal relação didática, entre arte e ciência, é a possibilidade de difusão 
da produção científica e dos estudos culturais, utilizando-se das mais diversas 
ferramentas que estão disponíveis para produção fílmica.  
Com isso, possibilita-se um maior atrativo, para além dos recursos 
convencionais de ensino. Ademais, há aquisição de novos conhecimentos ou 
questionamentos, após a visualização de um filme. 

 
 

Aluno J 

A utilização do cinema no ensino de ciências age como um vetor que permite 
sintetizar e contextualizar ciência e diversos aspectos da sociedade numa 
unidade artística que, por sua vez, contribui não só para diferentes discussões 
e concepções no ambiente de ensino, mas também a percepção dessa arte 
como uma linguagem didática. 

 

Tabela 10 – Descrição das respostas da questão 20. 
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 Observando as respostas dos participantes enxergamos que muitos 

conseguem traçar e apontar essas possíveis relações didáticas existentes entre 

Cinema e Ensino de Ciências. Destacamos a resposta do aluno E: “Por meio do 
cinema podemos discutir natureza da ciência, conceitos científicos e ideias que o 
filme pretende passar, entre outras coisas. Para mim, o cinema ajuda a sensibilizar 
e promove uma maior interdisciplinaridade, que é muito importante. Isso porque 
estamos acostumados a falar só da disciplina que lecionamos e esquecemos o 
conjunto maior que dá vida a esse conhecimento. Sem falar que o cinema nos 
inspira”. Bem como a resposta do aluno J, que afirmou: “A utilização do cinema 
no ensino de ciências age como um vetor que permite sintetizar e contextualizar 
ciência e diversos aspectos da sociedade numa unidade artística que, por sua vez, 
contribui não só para diferentes discussões e concepções no ambiente de ensino, 
mas também a percepção dessa arte como uma linguagem didática”. 

Assim como afirma Santos (2014), buscamos pelo Cinema uma educação 

científica, comprometida com a concepção adequada sobre a natureza da Ciência, 

que estimule nos educandos a capacidade de visão crítica e investigativa da 

construção do conhecimento. 

A última sessão do questionário buscava fazer uma avaliação da Primavera 

Cultural, de tal forma que sirva para embasar a realização de projetos futuros. Em 

relação à motivação dos participantes para se inscreverem na mostra, temos que 

39% afirmou que gostaria de aprimorar a sua formação acadêmica. Podemos 

observar as demais respostas no gráfico 21. 
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 No que diz respeito às expectativas dos inscritos para participar da mostra 

percebemos uma distribuição de respostas mais uniformes, as quais podem ser 

observadas no gráfico a seguir. 

  
Gráfico 22 – Sobre as expectativas dos participantes ao se inscreverem na mostra. 

 Na abertura da Primavera Cultural foi realizada uma mesa redonda com a 

participação de alguns professores convidados que dialogaram na perspectiva da 

relação existente entre Cinema e Educação, e os alunos participantes da atividade 

classificaram os temas abordados como de caráter relevante. O gráfico 23 mostra 

a distribuição das respostas. 

 
Gráfico 23 – Sobre a mesa redonda realizada na abertura da Primavera Cultural. 
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Em relação às sessões de minicurso, os temas (história, linguagem e 

técnica) foram considerados pelos participantes também como de caráter 

relevante. O gráfico 24 contém a distribuição das respostas, 

                        

 
Gráfico 24 – Sobre as sessões de minicurso realizada na Primavera Cultural. 

 Finalizando essa sessão de avaliação foi solicitado aos alunos que 

descrevessem de que forma a I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de 

Ciências contribuiu para sua formação acadêmica. Na tabela a seguir 

visualizamos as respostas dos participantes. 

De que forma a I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências contribuiu para sua 
formação acadêmica? 

ALUNO RESPOSTA 
 

Aluno A 
Me motivou a querer me aprofundar mais no assunto e consequentemente 
explorar as possibilidades que essa temática tenha a me oferecer. 

Aluno B Construção de uma compreensão mais correta das possibilidades das 
relações entre o cinema e a educação, em especial, o ensino de ciências. E, 
literalmente, uma introdução à linguagem cinematográfica, pois foi o meu 
primeiro contato com esse novo olhar (para mim) no que refere à sétima arte. 

 
Aluno C 

Análise das discussões sobre como utilizar recursos didáticos como estes para 
promover reflexões, algumas dúvidas pontuais sobre determinados conteúdos 
foram tiradas e reflexão sobre a práxis pedagógica e o ambiente escolar. 

 
 

Aluno D 

O evento foi capaz de provocar em qualquer licenciado(ando) um 
aprimoramento das competências e habilidades para o ensino de ciências, ao 
trabalhar com Física, Matemática, Química, Biologia e outras ciências naturais. 
Particularmente, a mostra contribuiu bastante com o enfoque discursivo da 
arte para abrir vastas relações interdisciplinares. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sobre as sessões de minicurso, os temas abordados foram:

Extremamente relevantes

Muito relevantes

Relevantes

Pouco relevantes

Irrelevantes



 

165 
 

 
Aluno E 

Durante a graduação não tive acesso a essas discussões e sempre tive a 
curiosidade. Hoje, sei melhor como posso utilizar o cinema em sala de aula e 
entendo melhor a sua linguagem. 

 
Aluno F 

Através da história real de grandes nomes da ciência, a reflexão de que todos 
somos capazes de grandes feitos, desde que tenhamos disciplina, boa 
orientação e um contexto propicio passa de imaginação para realidade. A 
Ciência torna-se mais próxima e real e a mente criativa tornou-se uma 
possibilidade positiva. 

 
Aluno G 

Ampliou o nível de conhecimento sobre a utilização e relevância do uso do 
cinema no campo pedagógico, além de esclarecer dúvidas sobre algumas 
técnicas de filmagem, focalização, uso de sombras e mixagem de imagens nos 
estúdios cinematográficos. 

 
Aluno H 

Compreender as múltiplas relações entre cinema e ensino, e cinema e ciência, 
e como ambas as áreas podem compor para uma metodologia de ensino. 

 
Aluno I 

Ampliando cada vez mais o meu conhecimento nos diferentes nichos de 
estudo. 

 
Aluno J 

Possibilitando percepções de novos entendimentos e reflexões acerca do 
cinema. 

 

Tabela 11 – Descrição das respostas da questão 25. 

 A partir da análise das respostas, percebemos que a mostra contribui de 

forma significativa na formação dos participantes. Tal como afirmou o aluno D: “O 
evento foi capaz de provocar em qualquer licenciado(ando) um aprimoramento 
das competências e habilidades para o ensino de ciências, ao trabalhar com 
Física, Matemática, Química, Biologia e outras ciências naturais. Particularmente, 
a mostra contribuiu bastante com o enfoque discursivo da arte para abrir vastas 
relações interdisciplinares”. 

 Portanto, conseguimos fazer com que os participantes reconhecessem a 

dupla importância da Formação Cultural: por um lado, como futuros professores, 

essa formação é fundamental, pois permitirá a eles lidar melhor com a alteridade 

dos alunos, uma vez mais familiarizados com as diferentes leituras de mundo; por 

outro, como pessoas humanas que, ao tomarem posse de todo um legado 

construído ao longo dos séculos, enriquecem-se e reinventam sua própria 

dimensão de humanidade (NOGUEIRA, 2009). 
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4.1.7.2. Questionário de avaliação – sessão 2 

Após a realização da sessão 2, na qual foi exibido o filme Uma mente 
Brilhante, encaminhamos para todos os participantes um questionário27 de 

avaliação com o objetivo de detectar algumas interações provocadas pelo Cinema, 

bem como sondar alguns aspectos específicos trabalhados na atividade.  

Em relação às reflexões sobre CIÊNCIA e ARTE provocadas através do 

filme, visualizamos no gráfico 25 que os participantes atribuíram a todas um grau 

de significado.  

 
Gráfico 25 – Reflexões sobre Ciências e Arte através do filme. 

As reflexões provocadas pelas colocações dos convidados foram 

classificadas pela maioria participantes como provocativas (41,5 %). Sabendo 

que, no decorrer da sessão, os participantes levantaram muitos questionamentos 

que contribuíram com as reflexões trazidas pelos professores convidados. 

Podemos observar a distribuição dessas respostas no gráfico 26. 

                                                           
27 O questionário foi elaborado e enviado via Google docs, e tivemos um total de 41 
respostas. 
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Gráfico 26 – Reflexões provocadas pelas colocações dos convidados. 

As abordagens interdisciplinares suscitadas pelos questionamentos 

durante o debate foram consideradas pela maioria dos participantes como sendo 

significativas. O gráfico a seguir mostra a distribuição das respostas.  

 
Gráfico 27 – Abordagens interdisciplinares suscitadas pelos questionamentos durante o 

debate. 
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4.1.7.3. Questionário de avaliação – sessão 4 

Posteriormente a realização da sessão 4, foi encaminhado para todos os 

participantes um questionário28 de avaliação com o objetivo de sondar algumas 

interações provocadas pelo Cinema, tal como sondar alguns aspectos específicos 

abordados na atividade.  

Quando questionados em relação às reflexões sobre CIÊNCIA e ARTE, 

provocadas através do filme Margaret Mee e a Flor da Lua, 40% dos participantes 

da atividade afirmaram que foram significativas. 

 
 
 

Gráfico 28 – Reflexões sobre Ciências e Arte através do filme. 

No que diz respeito às reflexões provocadas pelas colocações dos 

convidados, a maioria dos participantes (60%) classificou como provocativas. 

Podemos observar a distribuição das respostas no gráfico 29. 

                                                           
28 O questionário foi elaborado e enviado via Google docs, e tivemos um total de 35 
respostas. 
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Gráfico 29 – Abordagens interdisciplinares suscitadas pelos questionamentos durante o 

debate. 

As abordagens interdisciplinares suscitadas pelos questionamentos 

durante o debate foram consideradas significativas pela maioria dos participantes 

(45,7%).  

 
Gráfico 30 – Abordagens interdisciplinares suscitadas pelos questionamentos durante o 

debate. 

 Deste modo, a partir da análise dos dados coletados nos questionários, 

podemos inferir que o desenvolvimento da sessão 4 nos permitiu realizar muitas 

reflexões na perspectiva da aproximação entre as duas culturas (humanista e 

científica), pois o belíssimo documentário mostrou claramente como a delicada 
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convidados foram muito ricas, na medida em que apresentaram em suas falas 

ideias e posicionamentos favoráveis ao diálogo entre Cinema e Ciência.  

 

4.1.7.4. Questionário de avaliação – sessão 5 

Assim como nas demais sessões, foi enviado para todos os participantes 

um questionário29 de avaliação da sessão, com o objetivo de detectar algumas 

interações provocadas pelo filme, bem como sondar alguns aspectos específicos 

trabalhados na atividade.  

No que diz respeito às reflexões sobre CIÊNCIA e ARTE provocadas por 

meio da exibição do filme Gravidade, observamos no gráfico 31 que os 

participantes consideraram todas significativas. 

 
Gráfico 31 – Reflexões sobre Ciências e Arte através do filme. 

Em relação às reflexões provocadas pelas colocações dos professores 

convidados foram classificadas pela maioria dos participantes como provocativas, 

visto que, no decorrer da sessão os participantes levantaram muitos 

questionamentos que contribuíram com as reflexões trazidas pelos professores 

convidados. Podemos observar a distribuição dessas respostas no gráfico 32. 

                                                           
29 O questionário foi elaborado e enviado via Google docs, e tivemos um total de 35 
respostas. 
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Gráfico 32 – Abordagens interdisciplinares suscitadas pelos questionamentos durante o 

debate. 

Quando questionados sobre as abordagens interdisciplinares suscitadas 

pelos questionamentos levantados durante o debate, a maioria dos participantes 

considerou significativas. O gráfico a seguir mostra a distribuição das respostas.  

 
Gráfico 33 – Abordagens interdisciplinares suscitadas pelos questionamentos durante o 

debate. 

Portanto, a realização da sessão nos permitiu traçar diálogos com as 

diferentes áreas do conhecimento, contribuindo na perspectiva da Formação 

Cultural dos participantes envolvidos na atividade. Pois, o despreparo para utilizar 

essas tecnologias em sala de aula acaba refletindo na falta de diálogo em uma 

perspectiva cultural, e eventos dessa natureza visam promover espaços de 
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discussão que auxilie o professor no processo formação para o uso mais 

consciente desses recursos. 

4.2. CARTILHA: TÓPICOS DE HISTÓRIA, LINGUAGEM E TÉCNICA DO 

CINEMA PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

 Como um dos produtos do mestrado profissional do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, elaborou-se 

também uma pequena cartilha contendo alguns fundamentos do Cinema para os 

professores de Ciências e Matemática. A cartilha foi organizada em formato de 

caderno brochura, grampeado no tamanho A5, com uma extensão de 34 páginas, 

podendo ser de fácil transporte e leitura para os professores. 

A cartilha Tópicos de história, linguagem e técnica do Cinema para 
professores de Ciências e Matemática30 visa contribuir com a Formação 

Cultural do professor de Ciências e Matemática por meio do Cinema e para as 

possibilidades do seu uso na sala de aula. O Cinema é abordado na cartilha em 

três dimensões (História, Linguagem e Técnica). Segundo Napolitano (2013), o 

aprofundamento na Linguagem Cinematográfica, a assistência de filmes clássicos 

e o conhecimento da História do Cinema, permitem a otimização dos 

procedimentos básicos em sala de aula.   
As discussões em torno da utilização do Cinema como instrumento 

pedagógico vêm sendo realizadas há algum tempo, entretanto, as propostas mais 

consolidadas para orientação dos docentes, só foram elaboradas recentemente. 

Os estudos realizados mostram que não basta disponibilizar os produtos da 

indústria audiovisual, mas, o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento é 

essencial para uma formação integral do professor.  

Nessa perspectiva de Formação Cultural, consideramos ser de grande 

importância que o professor esteja conectado ao mundo da cultura, mundo esse 

entendido como um espaço de diferentes leituras e interpretações do real, 

concretizado nas artes (música, teatro, dança, artes visuais, cinema) e na 

literatura (NOGUEIRA, 2008).  

O conteúdo da cartilha está distribuído da seguinte maneira: 

TAKE 1: BREVE HISTÓRIA DO CINEMA  
                                                           
30 A cartilha encontra-se no apêndice. 
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A História do Cinema é abordada aqui, com enfoque no desenvolvimento 

da técnica de produção e exibição dos filmes. O Cinema está continuamente se 

aperfeiçoando tecnicamente, por isso podemos considerar que é uma Arte que 

também se constituiu mediante o desenvolvimento da Ciência e da tecnologia.   

O Cinema nasceu movido pela magia de encantar as pessoas. Precedido 

pela fotografia (um registro estático da realidade subjetivada), surge como técnica 

de fixar e reproduzir imagens que suscitam a impressão de movimento. Assim, o 

Cinema nasce como Arte que conjuga movimento, espaço e tempo.  

TAKE 2: A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

O Cinema pode ser compreendido como uma linguagem, pois possui uma 

estrutura própria de ligação, e se constitui como linguagem educativa no âmbito 

dos valores e ideologia que são passados na mensagem fílmica, aos quais 

podemos atribuir um papel formativo. A compreensão organizada da disposição 

desses elementos que compõem essa estrutura conduzirá o professor a enxergar 

o Cinema como algo inerente a sua prática docente, e não apenas como um auxílio 

meramente ilustrativo. 

Compreender a Linguagem Cinematográfica, segundo Napolitano (2013), 

torna-se um fator imprescindível para a utilização do Cinema na sala de aula. 

Obviamente o professor não precisa ser crítico profissional de Cinema para 

trabalhar com filmes na sala de aula, mas o conhecimento de alguns elementos 

de linguagem Cinematográfica vai acrescentar qualidade ao seu trabalho.  

TAKE 3: ANÁLISE FÍLMICA 

A análise fílmica constitui-se de um processo de desconstrução e 

reconstrução do filme. E esse procedimento de análise exige a aproximação de 

um conjunto de conhecimentos complexos e abrangentes sobre diferentes 

abordagens analíticas, tal como conhecimentos sobre linguagem fílmica, seus 

gêneros, sua história, suas técnicas e meios de produção, assim, o filme é o ponto 

de partida para sua desconstrução e é, também, o ponto de chegada na etapa de 

reconstrução (VANOYE,1994 apud PENAFRIA, 2009). 

Aumont (1999, apud PENAFRIA, 2009) afirma não existir uma metodologia 

que seja universalmente conhecida e aceita para se realizar a análise fílmica, mas 

atualmente é aceito que esse processo seja feito em duas etapas: primeiramente 

a decomposição (descrição), e em seguida a interpretação (compreender as 

relações entre os elementos decompostos). 
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ANEXO - SUGESTÕES PARA O USO DO CINEMA NA SALA DE AULA. 

Apesar de ser um recurso utilizado há algum tempo, não existe um “manual” 

de como se deve utilizar o Cinema na sala de aula.  Todavia, com base em alguns 

estudos, os autores sinalizam possíveis encaminhamentos didáticos de utilização 

do Cinema no contexto educacional.  

Embora não sendo o foco de nossa pesquisa, disponibilizamos no anexo 

um quadro, organizado com base nos estudos de Ferreira et al. (2010), no qual 

estão sistematizadas algumas informações em relação às propostas de uso do 

Cinema em sala de aula. 

4.3. MINICURSO: FUNDAMENTOS DO CINEMA PARA O PROFESSOR DE 

FÍSICA 

O minicurso Fundamentos do Cinema para o professor de Física foi 

realizado no XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), com o objetivo 

de contribuir com a Formação Cultural dos professores de Física, através do 

exercício de reconhecer a Sétima Arte como uma linguagem educativa. A Cartilha 

anteriormente descrita, foi utilizada para ministrar o minicurso, o qual foi 

estruturado em três seções cujas atividades descrevemos a seguir: 

TAKE 1: BREVE HISTÓRIA DO 
CINEMA 

TAKE 2: A LINGUAGEM 
CINEMATOGRÁFICA 

TAKE 3: ANÁLISE FÍLMICA 

Recepção (15 mim) 
- Aplicação do questionário 1. 
 
Exibição de filmes: 
 
- A saída dos operários da 
fábrica Lumière (40 s) 
 
- Chegada de um trem à estação 
 (1 mim) 
 
- Viagem a Lua (11mim:47s) 
 
- A Invenção de Hugo Cabret  
(20 mim) 

 
Exposição de slides 
 
- Breve História do Cinema 
 (60 min) 
Conclusão (10 min) 
 

Recepção (10 mim) 
 
Exibição de filmes: 
 
- 2001: uma odisseia no espaço 
(15 min) 
 
- Contato (15 min) 
 
- Interestrelar (10 min) 
 
- Uma viagem Extraordinária (10 
min) 
 
Exposição de slides 
 
- A linguagem Cinematográfica 
(45 min) 
Conclusão (10 min) 

Recepção (10 mim) 
 
Exibição de filmes: 
 
- Gravidade (15 min) 
 
- Ilha das Flores (15 min) 
 
Atividade 
 
- Análise fílmica (25 min) 
 
Exposição de slides 
 
- Análise fílmica (40 min) 
 
Conclusão e avaliação  
(15 min) 
- Aplicação do questionário de 
feedback. 

Quadro 3 – Programação do minicurso 
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As inscrições para o minicurso foram realizadas na página do XXI SNEF, 

em um total de 40 inscritos para participar.  Na primeira sessão (take 1), 36 

compareceram, e inicialmente aplicamos um questionário para caracterizar o 

público que estava frequentando o minicurso. Desses 36 participantes, 61% 

possuíam graduação concluída, 10 participantes possuíam mestrado concluído, 

enquanto que 12 estavam em andamento, e 2 possuíam doutorado concluído e 5 

participantes em andamento. 
Quando questionados sobre a utilização de filmes nas aulas, a maioria 

(61%) afirmou que faz uso desse recurso em suas aulas, o que nos revela a 

presença de um público que possui uma forte identificação com o Cinema. O 

gráfico a seguir mostra a distribuição das respostas. 

 

Gráfico 34 – Distribuição das respostas em relação a utilização de filmes nas 

aulas. 

Os professores que afirmaram utilizar o Cinema em suas aulas puderam 

descrever como conduzem suas atividades. A tabela 12 reúne a discrição dessas 

respostas. 

Como conduz as aulas utilizando filmes? 
- Após o término de determinado conteúdo, utilizo um filme ou vídeo, dando pausas em 
partes interessantes sobre o conteúdo e fazendo observações. Utilizo como ilustração 
quando quero demonstrar algo que não tenho acesso, um experimento por exemplo. 
- Assistimos juntos (eu e meus alunos) e eles respondem questionários e organizamos 
debate sobre. 
- Dentro do contexto do paradidático de HFC: as discussões e o texto fazem a 
referência ao filme e o mesmo é exibido com roteiro e solicitação de resenha crítica. 
- Atualmente eu envio os links do filme por e-mail, os alunos assistem em casa e é 
discutido no encontro posterior; para começar algum assunto de eletromagnetismo ou 
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Física Moderna, nós apresentamos um recorte de documentários da BBC; Durante a 
aula utilizamos recortes de filmes Blockbuster para mostrar, demonstrar, criticar, ou 
seja, interagir. 
- Com trechos editados de filmes como parte de uma sequência de ensino ou um filme 
completo, tal como, 2001: uma odisseia no espaço, para uma reflexão sobre aspectos 
da ciência, da filosofia e da arte. 
- Geralmente os utilizo como forma de fechamento/introdução de um conteúdo 
específico. Além disso, costumo usar documentários (de fonte confiável) em aulas.  
- Abrindo discussões a partir de questões sobre trechos do filme. 
- Apresento o filme; promovo discussões; entrego e recebo questionários. 
- São pequenos trechos de filmes utilizados para abordagem do conteúdo de ensino. 
- Sempre com filme curto, ou antes, ou depois a discussão de um tópico. 
- A meu ver, o melhor jeito de conduzir as aulas é: apresentar o filme/cena, abordar os 
conceitos principais e abrir para debate, sempre focando na parte física. 
- Raramente utilizo filmes. Utilizo vídeos de curta duração com maior frequência. No 
caso dos filmes, utilizo como elemento motivador, antecedendo a formalização dos 
conteúdos, a apresentação dos conceitos de modo científico. Desse modo, sempre 
pretendo sondar o horizonte de expectativas dos estudantes a partir do que é 
apresentado nos vídeos. 
- Os alunos são apresentados a um conteúdo em sala de aula; assistem ao filme e 
depois escrevem um texto comparando os conteúdos aprendidos com o tema do filme. 
- Mostro uma parte do filme e explico o fenômeno que estou ensinando. 
- Geralmente utilizo filme como problematização inicial, e tento então induzir o aluno a 
solucionar determinada situação-problema utilizando o filme e seus conteúdos. 
- Como complemento da aula (teórica/simulação ou experimentação) ou como 
apresentação do conteúdo. 
- Primeiramente, apresento uma questão motivadora e incito os alunos a proporcionar 
respostas à questão. Após iniciamos o filme, são feitas intervenções oportunas, 
resgatando o desafio inicial. 
- Sempre utilizo trechos de filmes, a partir das cenas produzo a discussão sobre o 
conteúdo ou sobre a história da física. 
- Buscando aprimoramento de análise fílmica com referências educacionais e 
comunicação. 
- Depende da finalidade! Como ilustração, em uma aula tradicional; como conteúdo de 
ensino, a produção de vídeos pelos próprios estudantes. 

 

Analisando as respostas dos professores em relação à forma como 

conduzem suas aulas utilizando filmes, percebemos que a maioria tem 

experiências exitosas ao fazer uso desse recurso. É pertinente destacar algumas 

respostas, dentre essas temos um participante afirmando que conduz suas aulas 

“Com trechos editados de filmes como parte de uma sequência de ensino ou um 
filme completo, tal como, “2001: uma odisseia no espaço”, para uma reflexão 
sobre aspectos da ciência, da filosofia e da arte” (grifo nosso). Destacamos em 

sua fala um ponto muito importante que foi um dos nossos objetivos no minicurso, 

trazer à tona essa discussão no que diz respeito à aproximação entre a Ciência e 

Tabela 12 – Sobre como conduzem as aulas utilizando filmes. 
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Arte, e percebemos a partir da resposta que já existem professores promovendo 

esses diálogos em suas salas de aula. 

No entanto, sabemos que muitos professores ainda se deparam com 

algumas dificuldades ao tentar levar o Cinema para suas aulas. Sendo assim, 

questionamos os professores participantes do minicurso sobre quais seriam essas 

principais dificuldades encontradas durante o planejamento e execução de 

atividades utilizando filmes. Na tabela a seguir visualizamos as principais 

necessidades e dificuldades apontadas pelos professores ao fazerem uso do 

Cinema. 

Quais são as principais necessidades e dificuldades que você encontra ao tentar 
fazer uso de filmes na sala de aula? 

- Achar um filme que se adéque as minhas necessidades naquele momento, ou um 
filme que contenha o menor número possível de erros em relação ao conteúdo. Na 
maioria das vezes, utilizo vídeos pela facilidade em encontrá-los e por ter uma duração 
menor, que se adéque a uma aula. 

- Minha escola tem boas salas de vídeo, não encontro grandes problemas. 
- Necessidades: A linguagem cinematográfica é bastante convincente; Dificuldade: 
Alguns filmes precisariam ser vistos mais de uma vez. 
- Nenhuma, atualmente eu reviso o que deu certo ou errado e atualizo com novos 
lançamentos ou colaborações dos alunos. 
- Atualmente ficou mais fácil com boas ferramentas de edição, cortes e downlonds. É 
importante construir bons roteiros e sequências onde se possa dar bom tratamento ao 
filme. 
- Infraestrutura: A ausência de data-show, som e uma sala de vídeo adequada.  
- Infraestrutura: Data-show, caixa de som, sala adequada. 
- Equipamento; tempo 
- Falta de interesse dos alunos; Dificuldade de aparato para projeção. 
- É difícil o processo de escolha de um trecho ou um vídeo que seja ao mesmo tempo 
rigoroso com os conceitos físicos e que tenha um apelo que gere interesse por parte 
dos alunos. 
- Começa pela seleção das cenas, que tem de ter assunto para debate em sala de aula 
e a edição destas cenas. 
- Necessidades: que os roteiros apresentem uma ciência mais “pura”, dosando 
moderadamente, elementos fictícios, que geralmente distorcem e comunicam 
conceitos errados da ciência. Dificuldades: materiais longos, com roteiros extensos, 
que muitas vezes não capturam alguns alunos. 
- Filmes com embasamento físico maior que a parcela de ficção são difíceis de 
encontrar (inclusive em biografias).  
- Da forma que faço não encontroo, porque o objetivo não é só passar o filme, mas 
continuar a aula. 
- A dificuldade dos alunos em abstrair temas subentendidos e principalmente em 
acompanhar filmes em língua estrangeira não dublados, mesmo com auxílio de 
legendas. 
- O material carece de explicação para ser assimilado, necessita uma boa 
contextualização para ter efeito. 
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- Desafio em manter o foco dos estudantes no que se refere as questões motivadoras 
do vídeo. 
- Alguns alunos pensam tratar-se de uma aula perda de tempo, uma enrolação, mas 
apenas uma minoria pensa assim. Outro problema é em razão do pouco tempo, nunca 
fiz uso de um filme integralmente, apenas de trechos. 
- Formação de professor. 
- Falta de material didático. 

 

 Observando atentamente as respostas dos professores percebemos que 

as mais recorrentes estão diretamente ligadas a infraestrutura, equipamentos, 

falta de interesse do aluno, dificuldade no momento de escolher o filme, falta de 

material didático, e a própria formação do professor, que deixa a desejar na 

maioria dos casos, em relação a discussões dessa natureza nos cursos de 

graduação ou pós-graduação. Um professor chegou a afirmar que “Alguns alunos 
pensam tratar-se de uma aula perda de tempo, uma enrolação, mas apenas uma 
minoria pensa assim. Outro problema é em razão do pouco tempo, nunca fiz uso 
de um filme integralmente, apenas de trechos”.  

. O gráfico a seguir reflete uma realidade já esperada, onde temos 64% dos 

participantes afirmando que não participaram de atividades que promovessem 

reflexões sobre Ciência e Arte durante seu processo de formação.  

 

Gráfico 35 – Sobre as atividades que permitam reflexões e discussões em torno 

do papel cultural e educacional do Cinema. 

A identificação com o Cinema (34%) foi o que levou a maioria dos 

participantes a se inscreverem no minicurso, bem como, a motivação de 

36%

64%

Na sua formação inicial e/ou continuada participou de atividades 
que permitiram reflexões em torno do papel cultural e educacional 

do cinema?

Sim

Não

Tabela 13 – Principais necessidades e dificuldades apontadas pelos 

professores ao fazerem uso do cinema. 
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reconhecer o Cinema como recurso pedagógico (34%).  A tabela a seguir 

descreve as expectativas dos participantes que se inscreverem no minicurso. 

Quais são suas expectativas ao participar do minicurso? 
- Conhecer a história, alguns fundamentos da elaboração de filmes e como posso 
utilizar eles para enriquecer minhas aulas de física. 
- Conhecer melhor a história do cinema e de como utilizá-lo em sala de aula. 
- Conhecer uma nova metodologia de ensino baseada na história da ciência, que 
forneça novas possibilidades de ensino. 
- Ampliar conhecimentos. 
- Interagir com outras pessoas/grupos que tenham interesse pela temática do cinema 
e educação em ciências. 
- Poder ter uma ideia de como editar filmes, fazer recortes, para poder utilizá-lo em sala 
de aula. 
- Conhecer melhor os recursos cinematográficos e a relação entre a linguagem 
cinematográfica com o ensino de ciências. 
- Espero conhecer melhor os recursos que o cinema pode proporcionar ao ensino de 
ciências e sobre ciências. 
- Poder levar novos métodos de ensino para a sala de aula. 
- Aprimorar/conhecer o cinema como recurso pedagógico para utilização no PIBID, ter 
sugestões de filmes que podem ser utilizados para tanto. 
- Conhecer recursos diferenciados de uma ferramenta que, para mim, não é muito 
utilizada. 
- Integrar tecnologia no aprendizado, aprender de forma prática como e quando isto é 
possível. 
- Espero conhecer a relação do cinema com a física e como ele pode agregar 
positivamente minha formação docente. 
- Poder utilizar o cinema nas aulas e saber como utilizar tal recurso. 
- Conhecer e aprender sobre o assunto para a aplicação. 
- Como coordenador de mídia-educação na minha escola, propor discussões e procurar 
qualificar o uso de filmes pelos professores. 
- Aprimorar meu conhecimento sobre a utilidade do cinema como metodologia em sala 
de aula. 
- Aprender mais sobre o uso do cinema em aulas de física. 
- Indicações de fontes confiáveis para encontrar bons filmes; Maneira mais adequada 
de utilizar um filme em sala de aula, para quando eu realizar uma atividade como esta 
em sala de aula, torne-se significativa para meus alunos e não um passa tempo ou uma 
diversão. 
- Enriquecer minha aula com novos recursos e reflexões. 
- Aprender mais sobre cinema e me aprimorar de conhecimentos úteis na minha prática 
docente. 
- Valorizar mais o trabalho que já faço com cinema. 
- Adquirir elementos para trabalhar com esse recurso pedagógico entre as atividades 
em sala de aula. 
- Conhecer metodologias e atividades já realizadas em sala de aula que já obtiveram 
resultados significativos. 
- Ter acesso a ferramentas que possibilitem utilizar cinema em sala de aula com mais 
propriedade. 
- Ser capaz de explorar a apresentação de filmes como ferramenta facilitadora na 
construção do conhecimento.  
- Encontrar material e maneiras de aplicar. 
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- Mais uma ferramenta para o ensino; Mais uma ferramenta para motivar os alunos a 
terem gosto pela física. 
- Melhorar forma como uso o cinema em sala e entender melhor algumas metodologias 
por trás desta ferramenta. 
- Novas ideias para utilização do recurso em sala de aula e aprofundar o conhecimento 
sobre o tema. 
-  

Tabela 14 – Descrição das expectativas dos participantes que se inscreverem no 

minicurso. 

A partir da tabela 14 visualizamos que as expectativas dos participantes 

que se inscreveram no minicurso estão direcionadas para conhecer melhor a 

História do Cinema e como utilizá-la em sala de aula; conhecer melhor os recursos 

cinematográficos e a relação dessa linguagem com o Ensino de Ciências; 

encontrar material didático; dentre outras expectativas. Um professor afirmou que 

buscava no minicurso “Indicações de fontes confiáveis para encontrar bons filmes; 
maneira mais adequada de utilizar um filme em sala de aula, para quando eu 
realizar uma atividade como esta em sala de aula, torne-se significativa para meus 
alunos e não um passa tempo ou uma diversão”. 

Durante os três dias de minicurso, procuramos em cada sessão, trazer 

discussões e reflexões que se encaixasse, na medida do possível, nas 

expectativas apontadas pelos participantes no questionário aplicado no primeiro 

dia. Um dos participantes do minicurso apontou como expectativa, “Interagir com 
outras pessoas/grupos que tenham interesse pela temática do cinema e educação 
em ciências”, e durante a realização do minicurso essa interação aconteceu 

espontaneamente, pois, o que unia a todos que estavam presentes em cada 

sessão era o interesse pela Sétima Arte, promovendo um fortalecimento nos laços 

de amizades, resultando na criação de um grupo nas redes sociais que 

mantivesse todos conectados de certa forma, onde podemos compartilhar nossas 

experiências em relação à utilização do Cinema na sala de aula. 

Para finalizar as atividades do minicurso, foi aplicado um questionário de 

feedback, com o objetivo de sondar alguns aspectos práticos no que diz respeito 

a realização do minicurso. Em relação à proposta apresentada pelo minicurso, 

uma porcentagem de 31% considerou interessante e 69% afirmou ser muito 

interessante, logo, os dados revelam um interesse de 100% pela proposta 

apresentada. 
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Os tópicos abordados no minicurso foram considerados muito relevantes 

(61%), e em relação aos materiais utilizados no minicurso, tais como slides, 

trechos de filmes e a Cartilha, tivemos uma porcentagem de satisfação de 100%, 

como podemos observar no gráfico a seguir. 

 
Gráfico 36 – Sobre o nível de satisfação em relação aos materiais utilizados no 

minicurso. 

 O questionário possuía também um espaço para que os participantes 

descrevessem de que forma o minicurso contribuiu para sua formação acadêmica, 

a distribuição das respostas pode ser observada na tabela a seguir. 

De que forma o curso “Fundamentos do Cinema para o professor de Física” contribuiu para 
sua formação acadêmica? 
Com novas possibilidades de abordagens interdisciplinares 
Outra visão para analisar e divulgar os filmes 
Discussões além do conteúdo especialmente pela ideologia que rege o filme 
Ajudando a preparar uma prática mais elaborada 
Com informações mais aprofundadas sobre cinema e debates que auxiliarão em minha prática 
pedagógica 
Maior aprofundamento e percepção do maior potencial desta "ferramenta" 
Uma visão mais refinada de como olhar para tantas questões que podemos trabalhar com filme em 
sala de aula 
Contribuiu para a ampliação de conceitos a-científicos que colaboram com a formação crítica e 
acadêmica 
Permitiu ver a visão de outros professores e a maneira como poderíamos trabalhar 
Terei uma nova visão ao utilizar material audiovisual 
Me sinto mais a vontade em trabalhar filmes em sala de aula/As discussões foram muito ricas/ Tenho 
muitas referências para a sequência na escola 
Proporcionou um maior conhecimento sobre técnica cinematográfica e sobre as possibilidades de uso 
da linguagem cinematográfica em sala de aula 
Serviu de grande inspiração para futuras pesquisas e atividades a serem desenvolvidas 

81%

19% 0%0%

Em relação aos materiais utilizados no minicurso, 
como slides, cartilha e episódios de filmes foram:

 Bastante satisfatórios

Satisfatórios

 Pouco satisfatórios

Insatisfatórios
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Me auxiliou muito quanto as formas de se utilizar filmes em sala de aula e as sugestões de filmes irão 
me auxiliar muito em minhas atividades 
Contribuiu para 'abertura' de mente em relação ao cinema. (Apesar de gostar, não é uma paixão) 
Me instruiu a utilizar os filmes de forma diferente, não visando apenas conteúdos, como eu pensava 
antes de assistir o minicurso. 
Compreender os aspectos técnicos contribue para uma melhor análise do filme 
Apresentando possibilidades para a sala de aula através de um novo olhar para as obras 
cinematográficas 
Abriu várias possibilidades quanto a utilização do cinema em sala de aula 
Contribuiu quantitativamente e qualitativamente, ainda mais eu sendo aluna do segundo ano da 
graduação 
Amplia a visão do professor de espectador para crítico 
Acrescentou falas, técnicas e estratégias, além do encorajamento para o uso de filmes na sala de aula. 
Conhecer filmes que podem ser utilizados no ensino de Física 
Foi bem significante e vai ser uma boa ajuda para a sala de aula 

 

Tabela 15 – Contribuição do minicurso para formação acadêmica dos participantes. 

 Com base na análise das respostas enxergamos que a realização do 

minicurso foi extremamente significativa para a formação dos professores 

envolvidos na atividade. Um participante ressaltou que “Me sinto mais à vontade 
em trabalhar filmes em sala de aula/As discussões foram muito ricas/ Tenho 
muitas referências para dá sequência na escola”, e as demais respostas seguiram 

nessa linha, afirmando que o minicurso contribuiu com novas possibilidades de 

abordagens interdisciplinares, informações mais aprofundadas sobre o Cinema, 

um aprofundamento da Linguagem Cinematográfica e sua Técnica, bem como as 

ricas contribuições advindas dos relatos de experiências ao longo dos três dias de 

atividades.  

 Em correspondência com as ideias de Nogueira (2008), acreditamos que 

as experiências estéticas proporcionadas pela Arte atingem o espectador de forma 

que possibilite o seu crescimento, pois lhe oferece material para o exercício de 

sua reflexão e de sua sensibilidade de forma integrada, sendo assim, ao longo da 

ministração do minicurso procuramos sempre promover essas reflexões no âmbito 

da interface entre Ciência e Arte. Portanto, o desenvolvimento da atividade nos 

conduziu a refletir sobre o fértil campo de pesquisa no que diz respeito à Formação 

Cultural dos professores dessa área, visto que, o interesse do público pela 

temática foi unanime. 

No decorrer do capítulo 4 foram descritos os produtos educacionais 

produzidos. Considerando o Cinema como uma possível ponte entre as duas 

culturas (cultural científica e a cultura humanística) e visando promover a 
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apropriação da cultura audiovisual na formação dos professores, realizamos a I 
Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências. Bem como a 

elaboração da cartilha Tópicos de história, linguagem e técnica do Cinema 
para professores de Ciências e Matemática, e sua aplicação no minicurso 

Fundamentos do Cinema para o professor de Física no XXI SNEF. Todos 

esses produtos foram elaborados com o objetivo de promover a aproximação da 

Arte e da Ciência na Formação Cultural dos professores, buscando oportunizar 

momentos de reflexões acerca das relações existentes entre Ciência, Cinema e 

Educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

“O cinema é um modo divino de contar a vida”. 

(Fellini - Cineasta) 
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Todas as discussões e reflexões que se seguiram ao longo da elaboração 

do trabalho foram importantes para a conscientização do professor/pesquisador 

no que se refere à importância do desenvolvimento da pesquisa e a relevância do 

tema escolhido, pois ao longo da formação docente não teve a oportunidade de 

refletir sobre a significância da inserção da Arte e da Cultura no processo de 

formação dos professores de Ciências e Matemática em uma perspectiva mais 

aprofundada. 

 As primeiras propostas nessa perspectiva de atividade interdisciplinar 

foram apresentadas pelo Físico e escritor inglês Charles P. Snow (1905 – 1980), 

quando cerca de 50 anos atrás, sinalizava que a separação existente entre as 

comunidades dos cientistas naturais e escritores dificultava a solução de distintos 

problemas que envolviam a humanidade à sua época, trazendo implicações 

éticas, epistemológicas e educacionais. De acordo com Zanetic (2006), embora 

muitas premissas contidas no trabalho de Snow precisem se reavaliadas, grande 

parte das suas ideias deveriam permanecer na agenda dos educadores, cientistas 

e humanistas, uma vez que, Snow defendia que por meio da aproximação desses 

dois universos, teríamos um diálogo mais inteligente eficaz com o mundo.  

 No âmbito das reflexões sobre essa pertinente aproximação entre os dois 

universos, percebemos a necessidade de direcionar nossa pesquisa para o 

público de professores em formação, pois, a capacitação desses profissionais 

permitirá que os mesmos ousem percorrer a fronteira ainda existente entre Ciência 

e Arte, acabando com dois tipos de analfabetismos: o literário e o científico 

(ZANETIC, 2006). Considerando o Cinema como uma possível ponte entre as 

duas culturas, desenvolvemos alguns estudos e sondagens buscando mapear as 

lacunas existentes no processo de formação dos professores de Ciências e 

Matemática, no que diz respeito à utilização desse recurso audiovisual em suas 

aulas e durante o processo de formação. 

A partir da aplicação de um pré-questionário e de um questionário, 

realizamos uma sondagem quanto à familiaridade com o Cinema na formação 

inicial e continuada, bem como as visões sobre o uso desse recurso nas escolas. 

Com base nos resultados do pré-questionário aplicado a alunos do Programa de 

Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, em um 

total de 16 questionários, podemos destacar alguns aspectos que se sobressaíram 

durante a análise. Dos professores consultados, 75% afirmaram utilizar filmes em 
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suas aulas, o que nos conduz a apontar um interesse desse público em utilizar 

esse recurso didático.  
Entretanto, o pré-questionário nos revela uma realidade já esperada. 

Quando questionados sobre a presença de algumas atividades que envolvesse o 

Cinema durante o processo de formação inicial, 100% dos participantes afirmaram 

não ter contado durante a graduação com discussões e debates sobre o papel do 

Cinema como tecnologia formadora, conhecimento sobre análise fílmica e 

aspectos técnicos de produção do Cinema. A maioria dos professores afirmou não 

ter participado de atividades que dialogassem em torno do valor cultural do 

Cinema, do seu potencial pedagógico na sala de aula, e de metodologias para 

utilização de filmes em sala de aula. É importante salientar que a maioria dos 

professores ressaltou a não participação em discussões dessa natureza em ações 

extracurriculares ou até mesmo de extensão. 

A partir dos dados coletados nessa sondagem (pré-questionário) optou-se 

por aplicar um questionário com os alunos dos cursos de Licenciatura da área de 

Ciências e Matemática da UFRN, em um total de 45. A maioria dos participantes 

(98%) já presenciou a utilização de filmes na escola, 41% afirmou que os filmes 

foram utilizados como conteúdos de ensino, 14% como entretenimento e 13% 

como ilustração. Assim, tal como no pré-questionário, quando indagados sobre a 

presença de algumas atividades que envolvesse o Cinema durante o processo de 

formação inicial, o resultado reflete uma realidade já esperada, em que a maioria 

dos participantes afirmou não ter contado com discussões e reflexões dessa 

natureza durante a graduação. Entretanto, é importante ressaltar que dentro da 

UFRN algumas disciplinas já trabalham utilizando o Cinema, mesmo sem o 

respaldo teórico e discussões mais consolidadas sobre a importância dessa Arte 

no contexto educacional. 

Logo, os estudos realizados mostraram que não basta disponibilizar os 

produtos da indústria audiovisual, é preciso educar para tal. Nesse sentido, torna-

se necessário promover a formação para o uso crítico e reflexivo dos produtos 

desta “indústria audiovisual”. Nessa perspectiva, elaboramos alguns produtos 

educacionais visando contribuir com esse processo de Formação Cultural do 

professor.  

A I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências teve por 

objetivo promover a aproximação da Arte e da Ciência na formação dos 
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professores de Ciências, particularmente no que diz respeito a reflexões sobre o 

Cinema e seu uso na sala de aula. Com exibições de filmes, mesas redondas, 

debates e minicursos, a mostra buscou contribuir para uma efetiva vivência e 

reflexão em torno do papel cultural e educacional do Cinema. 

Sendo assim, a realização da Primavera Cultural foi um desafio, uma vez 

que, exigiu articulações de cunho interdisciplinar com diferentes áreas e 

departamentos dentro da universidade, mas a partir da análise dos dados 

coletados no questionário de caracterização, aplicado aos participantes da mostra, 

percebemos que a atividade contribuiu de forma significativa na Formação Cultural 

dos participantes. Tal como afirmou o aluno D: “O evento foi capaz de provocar 
em qualquer licenciado(ando) um aprimoramento das competências e habilidades 
para o ensino de ciências, ao trabalhar com Física, Matemática, Química, Biologia 
e outras ciências naturais. Particularmente, a mostra contribuiu bastante com o 
enfoque discursivo da arte para abrir vastas relações interdisciplinares”. 

 Portanto, por meio da realização das sessões da Primavera Cultural, 

conseguimos fazer com que os participantes reconhecessem a dupla importância 

da Formação Cultural: por um lado, como futuros professores, essa formação é 

fundamental, pois permitirá a eles lidar melhor com a alteridade dos alunos, uma 

vez mais familiarizados com as diferentes leituras de mundo; por outro, como 

pessoas humanas que, ao tomarem posse de todo um legado construído ao longo 

dos séculos, enriquecem-se e reinventam sua própria dimensão de humanidade 

(NOGUEIRA, 2009). 

 A cartilha Tópicos de História, Linguagem e Técnica do Cinema para 
professores de Ciências e Matemática constituiu-se, também, com um dos 

produtos do mestrado profissional, abordando o Cinema em três dimensões: 

Histórica, Linguagem e a Técnica. A referida Cartilha foi utilizada para ministração 

do minicurso Fundamentos do Cinema para o professor de Física, realizado 

no XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física, com o objetivo de contribuir com 

a Formação Cultural dos professores de Física, através do exercício de 

reconhecer a Sétima Arte como uma linguagem educativa. 

Com base na análise das respostas, do questionário de feedback aplicado 

no minicurso, enxergamos que a realização da atividade foi extremamente 

significativa para a formação dos professores envolvidos. Um participante em 

especial ressaltou que: “Me sinto mais à vontade em trabalhar filmes em sala de 
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aula/ As discussões foram muito ricas/ Tenho muitas referências para dá 
sequência na escola”. É pertinente destacar que, as demais respostas seguiram 

nessa linha, afirmando que o minicurso contribuiu com novas possibilidades de 

abordagens interdisciplinares, informações mais aprofundadas sobre o Cinema, 

um aprofundamento da Linguagem Cinematográfica e sua Técnica e as ricas 

contribuições advindas dos relatos de experiências ao longo dos três dias de 

atividades.  

Deste modo, o público misto que frequentou o minicurso tinha em comum 

a identificação com o Cinema, bem como a busca por uma Formação Cultural, que 

possibilitasse um enriquecimento de sua prática pedagógica, uma vez que o 

grande interesse pela Sétima Arte e pelo Ensino de Ciências era o que unia a 

todos os participantes. Sendo assim, o desenvolvimento da atividade nos conduziu 

a refletir sobre o fértil campo de pesquisa no que diz respeito à Formação Cultural 

dos professores dessa área, visto que, o interesse do público pela temática foi 

unanime.  

 Assim, os produtos educacionais gerados contribuíram significativamente 

para o uso da Linguagem Audiovisual do Cinema como elemento integrador da 

Arte e Ciência na Formação Cultural e profissional do professor. Pois, enxergamos 

que o diálogo entre essas diferentes áreas do conhecimento é essencial para uma 

formação integral do professor. Tal como Moran (1995), acreditamos que o 

Cinema pode ser utilizado de vários modos: como conteúdo de ensino, de 

integração, de avaliação, de aproximação entre Ciência e Arte, de aquisição 
de cultura dentre outras possibilidades. 

 Nessa perspectiva, ressaltamos a importância do trabalho desenvolvido 

enquanto pesquisa na área de Ensino de Ciências, com foco na Formação Cultural 

dos docentes, na medida em que se encontra em consonância com as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação inicial e continuada dos 

professores, que aborda questões de problematização relativas ao repertório de 

conhecimentos desses profissionais em formação, bem como a criação de 

oportunidades para o desenvolvimento cultural e a garantia da diversidade 

curricular.  

Enxergamos a possibilidade de continuação das pesquisas nesse campo, 

e apontamos para necessidade de criação de uma disciplina que trabalhe de forma 

mais específica à aproximação entre Ciência e Arte (em todas as suas formas), 
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permitindo que o professor em formação tenha a possibilidade de adquirir uma 

bagagem cultural. Bem como, a realização de ações e projetos interdisciplinares 

que promovam esse diálogo entre as duas culturas dentro da academia.  

Portanto, o percurso acadêmico trilhado na elaboração da dissertação foi 

construído de muitas cenas, planos e sequências. Estes culminaram em um filme 

que reflete a relevância da utilização da Sétima Arte no processo de Formação 

Cultural dos professores de Ciências e Matemática. Todos os momentos de 

discussões e reflexões sobre Cinema, Ciência e Arte; as pesquisas realizadas; e 

os produtos elaborados, revelam a importância do tema abordado no campo do 

Ensino de Ciências. 
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APÊNDICE A – PRÉ-QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE  
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 

Este questionário será inserido na pesquisa sobre “Cinema na sala de aula como 

tecnologia formadora e linguagem educativa do professor de ciências” (título preliminar) 

para elaboração da dissertação de mestrado da estudante Maria Romênia da Silva, aluna 

regularmente matriculada no PPGECNM da UFRN. 

Agradecemos pela sua participação.  

 

PRÉ- QUESTIONÁRIO  
I. Perfil acadêmico e profissional 

Sexo: (  )Feminino     (  )Masculino 
Idade: _________ 
Graduado em (curso):____________________________ no ano de:_______  
Especialização em:_____________________________________________ 
Mestrado em:__________________________________________________ 
Outros:________________________________________________________ 
 
Tem experiência no ensino? (   )Sim     (  )Não 
Há quanto tempo atua no ensino? ____________________ 
Quais disciplinas já lecionou?_____________________________________ 
Quais leciona atualmente?______________________________________ 
Nível de ensino atendido: (   ) Fundamental  (  ) Médio    (  ) Médio técnico   (  ) Superior 
Atua na rede: (   ) Pública   (   )Particular 
 
 

II. O cinema no cotidiano do professor 
1. Gosta de cinema? (  ) Sim   (  )Não 

2. Vai ao cinema? (  ) Sim   (  )Não 

3. Frequenta salas de cinema em outros espaços fora do circuito comercial?  

(  ) Sim   (  )Não 

4. Com que frequência, em média, vai ao cinema?  

(  ) uma vez por semana  

           (  ) mais de uma vez por semana
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            (  ) menos de uma vez por semana  

            (  ) uma vez ao mês 

            (  ) menos de uma vez ao mês 

            (  ) raramente vou ao cinema, mas assisto filmes em casa. 

 

5. Enumere por ordem de sua preferência os gêneros de filme: 

(  ) Drama 

(  ) Comédia 

(  ) Aventura 

(  ) Suspense 

 

6. O cinema surgiu há: 

(  ) Algumas décadas 

(  ) Uma década 

(  ) Alguns séculos 

(  ) Mais de um século 

(  ) Não faço ideia 

 

7. Tem o hábito de assistir as premiações nacionais e internacionais que são 

atribuídas aos filmes 

(  ) Sim   (  )Não 

8. Dentre os itens abaixo assinale aqueles que são considerados importantes para 

qualificar um filme: 

(  ) Sinopse                                (  ) Fotografia           (  ) Número de espectadores 

(  ) Trilha sonora                       (  ) Cenário               (  ) Figurino 

(  ) Produtor                              (  ) Diretor                 (  ) Movimento 

(  ) Montagem                           (  ) Roteiro                (  ) Gêneros 

(  ) Personagens                        (  ) Distribuição        (  ) Enquadramento 

(  ) Edição                                 (  ) Investimento       (  ) Interpretação 

 

III.  O professor e o cinema na escola  
9. Já presenciou o uso de cinema na escola ou na aula? (  ) Sim   (  ) Não 

10. Qual o local foi utilizado para exibição de filmes na escola: 

( ) Sala de aula 

(  ) Sala de vídeo ( multiuso) 

(  ) Videoteca (uso exclusivo para filmes) 
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(  ) Sala improvisada 

(  ) Pátio 

(  ) Outros, especifique: _____________________________________ 

11. Em que contexto ocorreu à exibição do filme na escola: 

(  ) Feira de ciências 

(  ) Data comemorativa 

(  ) Cobrir a ausência de professor 

(  ) Ilustrar ou sensibilizar uma aula 

(  ) Como entretenimento  

(  ) Outros, especifique: ________________________________ 

12. Você já utilizou filme (s) em suas aulas? (  ) Sim   (  ) Não 

13. Com que finalidade utilizou: 

(  ) como ilustração                         (  ) como simulação 

(  ) como conteúdo de ensino         (  ) como sensibilização 

(  ) como avaliação                         (  ) como experiência de produção 

(  ) Como entretenimento          (  ) Outros, especifique: ______________ 

14.  Em quais aspectos o professor poderia explorar o cinema com fins didático: 

 (  ) Motivação/Chamamento  

(  ) Aprofundamento de conteúdos específicos 

(  ) Contextualização histórica 

(  ) Promover o debate  

(  ) Provocar a interdisciplinaridade 

(  ) Outros, especifique: ____________________________ 

IV. Obstáculos que o professor encontra para usar o cinema  
15 Em relação à infraestrutura, a sua escola possui: 

- Local para exibição (  ) Sim   (  ) Não 

- Equipamentos adequados (  ) Sim   (  ) Não 

- Disponibilidade de filmes (  ) Sim   (  ) Não 

16 Em relação à viabilização para uso do filme em sua aula, dispõe de: 

- Equipes de apoio pedagógico (direção/coordenação/técnico/etc)  

(  ) Sim   (  ) Não 

- Tempo para planejamento (  ) Sim   (  ) Não 

- Textos subsídios que orientem o uso adequado (  ) Sim   (  ) Não 

- Informações para localização dos filmes (  ) Sim   (  ) Não 

- Motivação dos alunos (  ) Sim   (  ) Não 

- Reflexão coletiva sobre o uso do cinema como instrumento pedagógico 

(  ) Sim   (  ) Não 



 

199 
 

17. Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre: 

- O valor cultural do cinema (  ) Sim   (  ) Não 

- O potencial pedagógico do cinema na aula (  ) Sim   (  ) Não 

- O papel do cinema como tecnologia formadora (  ) Sim   (  ) Não 

- Conhecimento sobre análise fílmica (  ) Sim   (  ) Não 

- Aspectos técnicos de produção do cinema (  ) Sim   (  ) Não 

- Metodologias para utilização de filmes em sala de aula (  ) Sim   (  ) Não 

- Aplicações e debates sobre cinema em ações extra-curriculares ou ações de 

extensão (  ) Sim     (  )Não 

 

17 Aponte outras lacunas de formação que dificultam a utilização do cinema como 

um instrumento pedagógico. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Em relação a este questionário: 
* Quanto tempo foi necessário para responder este questionário: ___________________ 

* Responder esse questionário foi: Fácil (  ) Difícil (  ) Indiferente (  ) 

* As perguntas deste questionário estão claras: Sim (  )    Não (  ) 

* As respostas as perguntas exigem complexidade: Sim  (  )    Não  (  ) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE  
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 

Este questionário será inserido na pesquisa sobre “Cinema na sala de aula como 

tecnologia formadora e linguagem educativa do professor de Ciências (Física, Química e 

Biologia) e Matemática” (título preliminar) para elaboração da dissertação de mestrado da 

estudante Maria Romênia da Silva (romeniadsilva@gmail.com), aluna regularmente 

matriculada no PPGECNM da UFRN. 

Agradecemos pela sua participação. 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 
 

I. Perfil acadêmico e/ou profissional 
Sexo: (  )Feminino     (  )Masculino 
Idade: _________ 
E-mail: 
Graduado em (curso):____________________________  
Esta graduação foi sua primeira opção no vestibular? (   )Sim     (  )Não 
Em caso de resposta afirmativa para questão anterior, qual foi sua primeira opção? 
__________ 
Tem outra graduação?  (   )Sim (  )Não 
Em caso de resposta afirmativa para questão anterior, qual(is)? 
_____________________________________________________________ 
 
Já cursou disciplinas na área de Humanas? 
_____________________________________________________________ 
 
Em caso de resposta afirmativa para questão anterior, qual(is)? 
_____________________________________________________________ 
 
Está inserido em algum programa ou projeto de extensão na UFRN? 
_____________________________________________________________ 
 
Tem experiência no ensino? (   )Sim     (  )Não 
Há quanto tempo atua no ensino? ____________________ 
Quais disciplinas já lecionou?_____________________________________ 
Quais leciona atualmente?______________________________________ 
Nível de ensino atendido: (   ) Fundamental  (  ) Médio    (  ) Médio técnico   (  ) Superior 
Atua na rede: (   ) Pública   (   )Particular 

 
II. O cinema no cotidiano do professor 

1- Escreva livre e rapidamente 6 (seis) palavras (substantivos, adjetivos, expressões e 

nomes próprios) que surgem em sua mente associada à palavra CULTURA. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Escreva livre e rapidamente 6 (seis) palavras (substantivos, adjetivos, expressões e 

nomes próprios) que surgem em sua mente associada à palavra ARTE. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- Escreva livre e rapidamente 6 (seis) palavras (substantivos, adjetivos, expressões e 

nomes próprios) que surgem em sua mente associada à palavra CINEMA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Gosta de cinema? (  ) Sim   (  )Não 

5- Assinale o gênero de sua preferência: 

(  ) Drama 
(  ) Comédia 
(  ) Aventura 
(  ) Suspense 
 
6- O cinema surgiu há: 

(  ) Algumas décadas 

(  ) Uma década 

(  ) Alguns séculos 

(  ) Mais de um século 

(  ) Não faço ideia 

 

7- Tem o hábito de assistir as premiações nacionais e internacionais que são atribuídas 

aos filmes? 

Sim (  )     Não (  ) 

8- Você tem o hábito de assistir curtas-metragem? 

Sim (  )     Não (  ) 

9- Costuma fazer distinção entre os termos, CINEMA, FILME,  e VÍDEO? 

Sim (  )     Não (  ) 

10- Qual o meio que você mais utiliza para ter acesso aos filmes? 

(  ) Internet 

(  ) Locadora (DVDs) 

(  ) Cinema 
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III. O cinema (exibição de filme) na Escola Básica (Fundamental e Médio) 

11- Já presenciou o uso de filme na escola? 

Sim (  )     Não (  ) 

12- Já presenciou o uso de filme nas aulas? 

Sim (  )     Não (  ) 

13- Qual o local foi utilizado para exibição de filmes na escola: 

( ) Sala de aula 

(  ) Sala de vídeo ( multiuso) 

(  ) Videoteca (uso exclusivo para filmes) 

(  ) Sala improvisada 

(  ) Pátio 

(  ) Outros, especifique: ____________________________________________ 

14- Em que contexto ocorreu à exibição do filme na escola: 

(  ) Feira de ciências 

(  ) Data comemorativa 

(  ) Cobrir a ausência de professor 

(  ) Ilustrar ou sensibilizar uma aula 

(  ) Como entretenimento  

(  ) Outros, especifique: ________________________________ 

15- Com que finalidade o filme foi utilizado: 

(  ) como ilustração                         (  ) como simulação 

(  ) como conteúdo de ensino         (  ) como sensibilização 

(  ) como avaliação                         (  ) como experiência de produção 

(  ) Como entretenimento               (  ) Outros, especifique: _________________ 

16- Em quais aspectos o professor poderia explorar o filme com fins didáticos: 

(  ) Motivação/Chamamento  

(  ) Aprofundamento de conteúdos específicos 

(  ) Contextualização histórica 

(  ) Promover o debate  

(  ) Provocar a interdisciplinaridade 

(  ) Outros, especifique: ____________________________________________ 

IV. O Cinema na formação inicial do professor (na graduação) 
17- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre o valor 

cultural do cinema? 
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Sim (  )     Não (  ) 

18- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre o 

potencial pedagógico do cinema na aula? 

Sim (  )     Não (  ) 

19- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre o papel 

do cinema como tecnologia formadora? 

Sim (  )     Não (  ) 

20- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre 

conhecimento sobre análise fílmica? 

Sim (  )     Não (  ) 

21- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre 

aspectos técnicos de produção do cinema? 

Sim (  )     Não (  ) 

22- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre 

metodologias para utilização de filmes em sala de aula? 

Sim (  )     Não (  ) 

23- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre 

aplicações e debates sobre o cinema em ações extracurriculares ou ações de extensão? 

Sim (  )     Não (  ) 

24- Aponte outras lacunas de formação que dificultam a utilização do cinema como um 

instrumento pedagógico. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

25- Você teria disponibilidade para conceder uma entrevista para esta pesquisa? 

Sim (  )     Não (  ) 
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APÊNDICE C – ENQUETE 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE  
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  

 
 

 
 

1- A atividade cultural "I MOSTRA - CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA" lhe desperta: 

 
(  ) Muito interesse 
(  ) Algum interesse 
(  ) Indiferente 
(  ) Pouco interesse 
(  ) Nenhum interesse 

 
2- O melhor horário para as seções de filmes da 'I MOSTRA- CINEMA E ENSINO 

DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA' seria: 
 

(  ) Manhã 
(  ) Tarde 
(  ) Noite 
 

3- O melhor dia da semana para as seções de filmes da 'I MOSTRA- CINEMA E 
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA' seria: 

 
(  ) Segunda  
(  ) Terça  
(  ) Quarta  
(  ) Quinta  
(  ) sexta  
 

4- Uma disciplina optativa sobre 'perspectivas pedagógicas do cinema' seria: 
 
 
(  ) Muito interesse 
(  ) Algum interesse 
(  ) Indiferente 
(  ) Pouco interesse 
(  ) Nenhum interesse 
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APÊNCICE D – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
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APÊNCICE E – FANPAGE DO EVENTO 
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APÊNCICE F – WEBSITE DO EVENTO 
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APÊNCICE G – ARTE DA CAMISA DO EVENTO 
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APÊNCICE H – ARTE DA PASTA DO EVENTO 
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APÊNCICE I – FOLDER DO EVENTO 
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APÊNCICE J – BANNER DE APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

I MOSTRA – PRIMAVERA CULTURAL: 
CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS

A “I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e
Ensino de Ciências” tem por objetivo
promover a aproximação da arte e da
ciência na formação dos professores de
ciências, particularmente no que diz
respeito a reflexões sobre o cinema e a
sala de aula. Com exibições de filmes,
mesas redondas, debates e minicursos, a
‘Mostra’ busca contribuir para uma efetiva
vivência e reflexão em torno do papel
cultural e educacional do cinema.

APRESENTAÇÃO

APOIO

REALIZAÇÃO
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APÊNCICE K – BANNER DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

I MOSTRA – PRIMAVERA CULTURAL: 
CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS

PROGRAMAÇÃO

APOIO

REALIZAÇÃO

Sessão 1: Abertura + Mesa redonda
Data: 10/09
Horário: 18:00h
Local: Auditório da Biblioteca Central 
Zila Mamede
Exibição de Filme

Sessão 2: Exibição de filme 
Data: 17/09
Horário: 18:00h
Local: Auditório da Biblioteca Central 
Zila Mamede
Filme: Uma mente brilhante 

Sessão 3: Minicurso 
Data: 24/09
Horário: 18:00h
Local: Auditório da Biblioteca Central 
Zila Mamede
Tema:
- História do Cinema
- Linguagem Cinematográfica – parte I

Sessão 4: Exibição de filme
Data: 01/10
Horário: 18:00h
Local: Auditório da Biblioteca Central 
Zila Mamede
Filme: Margaret Mee e a Flor da Lua

Sessão 5: Exibição de filme
Data: 08/10
Horário: 18:00h
Local: Auditório da Biblioteca Central 
Zila Mamede
Filme: Gravidade

Sessão 6: Minicurso + Encerramento
Data: 15/10
Horário: 18:00h
Local: Auditório da Biblioteca Central 
Zila Mamede
Tema:
- Linguagem Cinematográfica– parte II
- Técnica (Análise fílmica)
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APÊNCICE L – BANNER – OBRAS DE MARGARET MEE 

I MOSTRA – PRIMAVERA CULTURAL: 
CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS

OBRAS DE MARGARET MEE
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APÊNCICE M – BANNER – IMAGENS DO FILME GRAVIDADE 

I MOSTRA – PRIMAVERA CULTURAL: 
CINEMA E ENSINO DE CIÊNCIAS

IMAGENS DO FILME GRAVIDADE
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APÊNCICE N – BANNER DO XV EPEF 
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APÊNCICE O – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS SESSÕES 2, 4 E 6 
 

1- O filme apresentado na sessão foi: 
(  ) Extremamente interessante 

(  )  Muito interessante 

(  ) Interessante  

(  ) Relativamente interessante 

(  ) Pouco interessante 

 

2- As reflexões sobre CIÊNCIA e ARTE através do filme foram: 

(  ) Extremamente significativas 

(  ) Bastante significativas 

(  ) Significativas 

(  ) Pouco significativas 

(  ) Insignificantes  

 

3- Quanto à aquisição de novas informações, o filme contribuiu: 

(  ) Fortemente 

(  ) Significativamente 

(  ) Suficientemente 

(  ) Razoavelmente  

(  ) Minimamente 

 

4- Quanto às emoções despertadas pelo filme, foram: 

(  ) Extremamente sensíveis 

(  ) Muito sensíveis 

(  ) Sensíveis 

(  ) Relativamente sensíveis 

(  ) Pouco sensíveis 

 
5- A sessão de comentários e debates que se seguiu a exibição do filme foi: 

(  ) Extremamente interessante  

(  )  Muito interessante 

(  ) Interessante  

(  ) Pouco interessante 

(  ) Desinteressante  
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6- Os temas suscitados durante o debate foram: 
(  ) Extremamente relevantes 

(  )  Muito relevantes 

(  ) Relevantes  

(  ) Pouco relevantes 

(  ) Irrelevantes 

 

7- As reflexões provocadas pelas colocações dos convidados foram: 

(  ) Extremamente provocativas 

(  ) Muito provocativas 

(  ) Provocativas 

(  ) Pouco provocativas 

(  ) Não foram provocativas 

 

8- As abordagens interdisciplinares suscitadas pelos questionamentos 
durante o debate foram: 

(  ) Extremamente significativas 

(  ) Muito significativas 

(  ) Significativas 

(  ) Pouco significativas 

(  ) Insignificantes 

 

9- Em relação à estrutura da exibição do filme (projeção, imagem, som e 
ambiente) estou: 

(  ) Extremamente satisfeito 

(  )  Muito satisfeito 

(  ) Satisfeito 

(  ) Pouco satisfeito 

(  ) Insatisfeito 

 

 

 

 

 

 



 

218 
 

10- Quanto a data, o horário e pontualidade na exibição estou: 
(  ) Extremamente satisfeito 

(  )  Muito satisfeito 

(  ) Satisfeito 

(  ) Pouco satisfeito 

(  ) Insatisfeito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

219 
 

APÊNCICE P – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO 
I - Perfil acadêmico  
 -Nome  
 -Sexo  
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 
- Idade  
- E-mail  
- Você é aluno de:  
- Sua última formação foi em: 
- Atualmente você esta inserido em algum programa ou projeto de extensão na UFRN? 
 (  ) Sim  (  ) Não 
- Em caso de resposta afirmativa para a questão anterior, qual (is)? 
 
II - Hábitos culturais  
1 - Como você considera o acesso a bens culturais e às formas mais elaboradas de 
arte e literatura na região em que você mora: 
(  ) São de fácil acesso 
(  ) O acesso é limitado  
(  ) O acesso é restrito a um público seleto  
(  ) Não possuo familiaridade com certas ações culturais    
2- Com que regularidade você costuma frequentar espaços como teatros, museus, 
cinemas, planetários, etc.?  
(  ) uma vez por semana  
(  ) mais de uma vez por semana   
(  ) uma vez ao mês   
(  ) mais de uma vez ao mês 
(  ) raramente visito esses espaços 

 
3- Com que frequência você costuma assistir filmes? 
(  ) Diariamente 
(  ) uma vez por semana  
(  ) uma vez ao mês   
(  ) mais de uma vez ao mês 
(  ) raramente assisto filmes 

 
4- Qual o meio que você mais utiliza para ter acesso aos filmes? 
(  ) Internet  
(  ) Locadora (DVDs)    
(  ) Cinema 
 

III- O cinema (exibição de filme) na Escola Básica (Fundamental e Médio) 

5- Já presenciou o uso de filme na escola? 

Sim (  )     Não (  ) 

6- Qual o local foi utilizado para exibição de filmes na escola: 

( ) Sala de aula                                                   (  ) Pátio 
(  ) Sala de vídeo ( multiuso)                              (  ) Outros 
(  ) Videoteca (uso exclusivo para filmes) 
(  ) Sala improvisada 
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7- Em que contexto ocorreu à exibição do filme na escola: 
(  ) Feira de ciências 
(  ) Data comemorativa 
(  ) Cobrir a ausência de professor 
(  ) Ilustrar ou sensibilizar uma aula 
(  ) Como entretenimento  
(  ) Outros 
8- Com que finalidade o filme foi utilizado: 
(  ) como ilustração                         (  ) como simulação 
(  ) como conteúdo de ensino         (  ) como sensibilização 
(  ) como avaliação                         (  ) como experiência de produção 
(  ) Como entretenimento               (  ) Outros 
 
9- Em qual aspecto o professor poderia explorar o filme com fins didáticos: 
(  ) Motivação/Chamamento  
(  ) Aprofundamento de conteúdos específicos 
(  ) Contextualização histórica 
(  ) Promover o debate  
(  ) Provocar a interdisciplinaridade 
(  ) Outros 
 

IV- O Cinema na formação inicial (na graduação) 
10- A educação superior precisa ser um ambiente que possibilite uma formação 
sólida e ampla, nessa perspectiva em que medida a universidade está contribuindo 
para que os professores em formação se aproximem das diferentes linguagens e 
manifestações da cultura: 
(  ) Incluindo atividades culturais no currículo. 
( ) Oferecendo disciplinas que promovam o diálogo e a aproximação de diferentes 
linguagens (Ciência e arte). 
( ) Promovendo atividades de extensão que incluam experiências estéticas que permitam 
os professores mediarem a aprendizagem de conteúdos curriculares e ampliarem o 
repertório cultural. 
(  ) Não está contribuindo para esse processo de Formação Cultural. 
 
11- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre 
o valor cultural do cinema? 
(Antes de participar da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências) 

Sim (  )     Não (  ) 

12- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre 
o potencial pedagógico do cinema na aula? 
 (Antes de participar da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências) 

Sim (  )     Não (  ) 

13- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre 
conhecimento sobre análise fílmica? 
(Antes de participar da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências) 
Sim (  )     Não (  ) 
 
14- Na sua formação inicial (graduação), contou com discussões e reflexões sobre 
aspectos técnicos de produção do cinema? 
(Antes de participar da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências) 
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Sim (  )     Não (  ) 

15- Além da I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências, você já 
participou de alguma atividade extracurricular ou ação de extensão na UFRN 
envolvendo o Cinema? 
(  ) Sim 
(  ) Não  
 
16- Em caso de resposta afirmativa para a questão anterior, qual (is)? 
 
V- Cinema e Ensino de Ciências  

 
17- O cinema pode ser utilizado em sua opinião como conteúdo de:  
(A partir das discussões que foram realizadas na I Mostra – Primavera Cultural: 
Cinema e Ensino de Ciências) 

 
(  ) Ensino 
(  ) Integração (interdisciplinaridade) 
(  ) Avaliação 
(  ) Aquisição de cultura  
 
18- Em sua opinião os filmes se tornaram um ótimo material para: 
(A partir das discussões que foram realizadas na I Mostra – Primavera Cultural: 
Cinema e Ensino de Ciências) 
 
(  ) Análise da cultura 
(  ) Divulgação da ciência 
(  ) Circulação do conhecimento, experiências e valores culturais 
(  ) Aproximação entre ciência e arte 
 
19- O diálogo existente entre cinema e ensino de ciências possui múltiplas relações 
didáticas possíveis, a partir das discussões que foram realizadas na I Mostra – 
Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências, aponte algumas dessas relações:  
 
20- A partir das discussões que foram realizadas na I Mostra – Primavera Cultural: 
Cinema e Ensino de Ciências, como você enxerga a aproximação existente entre 
ciência e arte?   
 
 
VI- Avaliação da Mostra 

 
21- Sua inscrição na I Mostra - Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências  
(  ) Curiosidade 
(  ) Identificação com o cinema 
(  ) Aprimorar minha formação 
(  ) Compor horas complementares acadêmicos culturais 
(  ) Conhecer o cinema como recurso pedagógico 
 
22- Sua expectativa ao se inscrever na I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e 
Ensino de Ciências” foi:  
(  ) Encontrar sugestões de filmes com temática de ciências 
(  ) Conhecer sobre o cinema (história, linguagem e técnica) 
(  ) Conhecer as possibilidades de leituras fílmicas 
(  ) Participar de discussões envolvendo o diálogo entre Ciência e Arte 
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23- Sobre a mesa redonda de abertura, os temas abordados foram:  
(  ) Extremamente relevantes 
(  )  Muito relevantes 
(  ) Relevantes  
(  ) Pouco relevantes 
(  ) Irrelevantes 
 
 24- Sobre as sessões de minicurso, os temas abordados foram:  
(  ) Extremamente relevantes 
(  )  Muito relevantes 
(  ) Relevantes  
(  ) Pouco relevantes 
(  ) Irrelevantes 
 
25- De que forma a I Mostra – Primavera Cultural: Cinema e Ensino de Ciências 
contribuiu para sua formação acadêmica?  
 
26- Em sua opinião eventos dessa natureza deveriam acontecer com maior 
frequência na UFRN? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
27- Você teria disponibilidade para conceder uma entrevista para esta pesquisa? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

A cartilha31 Tópicos de História, Linguagem e Técnica do Cinema para 
professores de Ciências e Matemática visa contribuir na formação cultural do 

professor de Ciências e Matemática por meio do Cinema e para as possibilidades 

do seu uso na sala de aula. O Cinema é abordado em três dimensões: História, 

Linguagem e Técnica. Segundo Napolitano (2013), o aprofundamento na 

Linguagem Cinematográfica, a familiaridade com os filmes clássicos e o 

conhecimento da História do Cinema permitem o maior domínio do professor no 

uso do dessa arte.   

As discussões em torno da utilização do Cinema como instrumento 

pedagógico vêm sendo realizadas há algum tempo, entretanto, as propostas mais 

consolidadas para orientação dos docentes, só foram elaboradas recentemente. 

Os estudos realizados mostram que não basta disponibilizar os produtos da 

indústria audiovisual, mas, o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento é 

essencial para uma formação integral do professor. Tal como Moran (1995), 

acreditamos que o Cinema pode ser utilizado de vários modos: como conteúdo de 

ensino, de integração, de avaliação, de aproximação entre ciência e arte, de 

aquisição de cultura dentre outras possibilidades. 

Nossa defesa em relação à utilização do Cinema consiste na aproximação 

da linguagem audiovisual do Cinema como elemento integrador da Arte e Ciência 

na formação cultural e profissional do professor. Buscando contribuir para uma 

efetiva vivencia e reflexão em torno do papel cultural e educacional do Cinema.  

Na perspectiva de formação cultural, consideramos ser de grande 

importância que o professor esteja conectado ao mundo da cultura, mundo esse 

entendido como um espaço de diferentes leituras e interpretações do real, 

concretizado nas artes (música, teatro, dança, artes visuais, cinema, entre outros) 

e na literatura (NOGUEIRA, 2008).  

                                                           
31 É um dos produtos do mestrado profissionalizante do Programa de Pós-graduação em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 
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SUMÁRIO 
 
 

TAKE 1: BREVE HISTÓRIA DO CINEMA  

 

TAKE 2: A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

TAKE 3: ANÁLISE FÍLMICA 

 
ANEXO - SUGESTÕES PARA O USO DO CINEMA NA SALA DE 

AULA. 
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TAKE 1: BREVE HISTÓRIA DO CINEMA 
 
 

 
Uma janela se abria para o mundo com o tempo necessário para 

que a realidade deixasse de ser imóvel ou apenas um instante 

preso na fotografia (FELIPE, 2006). 
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A História do Cinema será abordada aqui com enfoque no desenvolvimento da 

técnica de produção e exibição dos filmes. O Cinema está continuamente se aperfeiçoando 

tecnicamente, por isso, podemos considerar que é uma arte que, também se constituiu 

mediante o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.   

O Cinema nasceu movido pela magia de encantar as pessoas. Precedido pela 

fotografia (um registro estático da realidade subjetivada), surge como técnica de fixar e 

reproduzir imagens que suscitam a impressão de movimento. Assim, o Cinema nasce 

como arte que conjuga movimento, espaço e tempo.  

 Os filmes são constituídos por uma série de imagens impressas em determinado 

suporte, alinhadas em sequências, chamadas de fotograma32. Quando essas imagens 

são projetadas de forma rápida e sucessiva, o espectador tem a ilusão do movimento. A 

cintilação entre os fotogramas não é percebida devido a um efeito conhecido como 

Persistência da Visão33, a magia do Cinema graças a esse fenômeno é inerente a todos 

nós. 

x Persistência da Visão 

- Por volta de 1830 o físico belga Joseph-Antoine Plateau mediu pela primeira vez o tempo 

da persistência retiniana, permitindo assim que diversos aparelhos de reprodução de 

imagens em movimento pudessem ser desenvolvidos, tais como o Taumatropo, o 

Praxinoscópio, o Zootropo, Fenaquistoscópio, além do próprio Kinetoscópio de Edison e o 

Cinematógrafo dos irmãos Lumière.  

 
Figura 1: Sequência de fotogramas de uma corrida de cavalo. 

                                                           
32 O fotograma é a unidade mínima do filme. Para que possamos perceber visualmente o 
movimento são necessários 24 quadros ou fotogramas por segundo. Nos filmes de Charles Chaplin 
e em outros do Cinema mudo, temos a impressão de que as pessoas pulam. Isso acontece porque 
esses filmes foram captados na velocidade de 16 quadros e os projetores de hoje não reproduzem 
nessa velocidade.  
33 As observações de Peter Mark Roget, que em 1824 publicou um trabalho sobre a persistência 
da visão, levaram ao desenvolvimento do Cinema. 
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- Verificou-se na época, que, se 16 imagens de um movimento que ocorre em um segundo 

forem repassadas também em um segundo, a persistência da visão34 os une e faz parecer 

uma única imagem em movimento.  

A FOTOGRAFIA E O CINEMA 

Em 1827, o físico francês Nicéphore Niépce realizou as primeiras fotografias35. 

Alguns anos depois, o pintor francês Louis Jacques Mandé Daguerre realizou fotografias 

sobre placas revestidas com uma camada sensível à luz produzida de iodeto de prata. 

Ambos descobriram que o vapor de iodo, passando em uma placa de prata, ocasiona o 

enegrecimento dessa placa com a luz. Que em seguida, são tratadas com vapor de 

mercúrio para fixar imagens.   

 O físico James Clerk Maxwell, em 1861, realizou a primeira fotografia colorida 

mediante o procedimento de adição de cores. Trata-se de uma composição de três imagens 

monocromáticas tomadas através de filtros vermelhos, verdes e azuis (Principio RGB, 

utilizado ainda hoje nas câmeras analógicas e digitais). Ao projetar essas imagens a partir 

de três lanternas – cada uma com um filtro de cor diferente – uma contra as outras, uma 

imagem colorida foi produzida. 

 
Figura 2: Fotografias históricas.  

Mas foi em 1869, com a invenção do celuloide, pôde-se ter uma melhor fixação da 

imagem tornando-a mais duradoura e resistente. No final do século XIX, os celuloides foram 

fabricados em escala comercial.  

                                                           
34 Fisiologicamente - Este fenômeno consiste na capacidade da retina em manter por uma fração 
de segundo uma imagem, mesmo depois desta haver mudado. As células fotossensíveis da retina, 
os cones e bastonetes, transformam a energia luminosa em impulsos bio-elétricos, e estes são 
enviados para o cérebro, que então os interpreta como imagem. Por isso, em última análise, 
poderíamos dizer que é o cérebro que realmente "vê". Mesmo depois do cérebro ter recebido os 
impulsos, a retina continua mandando informações, por aproximadamente 1/10 de segundo após 
o último estímulo luminoso. Por este motivo, se uma imagem for trocada numa velocidade maior 
do que esta, elas tendem a fundir-se no cérebro, provocando a sensação de movimento contínuo. 
35 A câmara escura está na origem da fotografia, e a primeira descrição é atribuída a Cesare 
Cesariano, discípulo de Leonardo da Vince. A câmara escura era baseada em um fenômeno da 
luz descoberto pelo filósofo grego Aristóteles, e foi muito utilizada pelo cientista e pintor Leonardo 
da Vince em alguns de seus quadros, dando os primeiros passos para a produção de imagens 
com o auxílio de um mecanismo ótico.  
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A invenção do filme (película) de rolo marcou o fim da primeira era da fotografia dando 

início à outra fase na qual apareceram milhares de fotógrafos. As novas descobertas 

tornaram possíveis o desenvolvimento da Cinematografia. Assim, o filme derivou do 

aperfeiçoamento da fotografia.  

 

 

A INVENÇÃO DO CINEMATÓGRAFO 

Foi na década de 80 do século XIX que vários experimentos com imagens 

fotográficas indicavam a possibilidade de criação de uma nova arte: o Cinema. Em várias 

regiões do mundo, inventores já conseguiam desenvolver máquinas que tiravam fotos em 

sequência que, ao serem expostas rapidamente, davam a sensação de movimento. Entre 

os pioneiros dessa ideia estavam os obstinados irmãos franceses Louis e Auguste Lumière.  

No entanto, antes dos irmãos Lumière, Thomas Edison já havia construído uma 

máquina ao qual denominou "Kinetoscópio". Esta não projetava as imagens para fora, uma 

vez que eram vistas dentro do aparelho, através de uma lente, e, portanto eram máquinas 

para observações individuais. 

 
Figura 3: Kinestoscópio de Thomas Edison 

Os irmãos Lumiére, que eram filhos de fotógrafo, aproveitaram a ideia de Thomas 

Edison, e desenvolveram um equipamento chamado Cinematógrafo36. O equipamento 

gravava as cenas em filme (película) e no mesmo aparelho, após a revelação, reproduzia-

o. O Cinematógrafo tinha a vantagem de poder reproduzir o filme em uma tela que podia 

ser assistido por várias pessoas ao mesmo tempo, ao passo que no Kinetoscópio as 

imagens eram vistas por um visor pequeno e permitia somente um espectador por vez. 

                                                           
36  A palavra Cinematógrafo deriva do grego κίνημα - kinema "movimento" (da mesma raiz que o 
estudo da Cinemática, em física) e γράφειν-gráphein “descrição”, trata-se da descrição dos 
movimentos.   
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Figura 4: Cinematógrafo dos irmãos Lumière  

Em 1895, os irmãos franceses Louis e Auguste Lumière, exibiram, em um café 

parisiense, dois filmes curtos que deixaram todos os presentes encantados. Os filmes ‘A 

saída dos operários da fábrica Lumière’ (La Sortie dês ouvriers de l’usine Lumière,1895) e 

‘Chegada de um trem à estação’ (L’Arrivèe d’um train em gare, 1895) retratavam 

acontecimentos cotidianos e, que, pela primeira vez, as pessoas tiveram a oportunidade de 

ver-se projetada em uma tela suas imagens em movimento.  

 

 
Figura 5: Fotogramas dos primeiros filmes dos irmãos Lumière. 

Contudo, cabe lembrar que, antes dos irmãos Lumière encantarem seu público 

com cenas marcantes, as técnicas para a criação de imagens em movimento com uso de 

sequências fotográficas, já haviam sido usadas para fins científicos, pelo astrônomo 

francês Jules Janssen. Janssen usava um ‘revólver fotográfico’ para reproduzir o registro 

da trajetória do planeta Vênus. Assim, podemos notar, aqui, a proximidade entre Ciência 

e Cinema desde sua criação.  

No início do século XX outro francês se destacou na arte Cinematográfica, 

Georges Meliès, ao qual pode ser atribuído o título de criador do Cinema como 

espetáculo, lançando as bases da expressão artística do Cinema. O seu filme mais 

famoso é Viagem à Lua (Le voyage dans la Lune, 1902). 

https://mafeluka.files.wordpress.com/2013/03/primeiros-filmes.jpg


 

231 
 

 
Figura 6: Fotogramas dos filmes de Meliès. 

Desde sua origem até o período da Primeira Guerra Mundial, o Cinema era mudo37 

e os gêneros mais difundidos eram as comédias e os teatros filmados. Nesse período 

surgem os primeiros grandes ídolos mundiais do Cinema, dentre eles o inesquecível 

Charles Chaplin.  

 
Figura 7: Fotograma do filme Tempos Modernos (1936). 

Percebemos que, dos primeiros filmes experimentais às grandes produções 

passaram-se poucas décadas. Os roteiros passaram de filmes curtos filmados de forma 

caseira a superproduções em grandes estúdios e enormes locações externas. Filmava-

se de simples estórias de amor a épicos históricos.  

Os cineastas passaram a se preocupar em contar estórias de forma e estilo 

próprios. Trazer à atenção do público um espetáculo cada vez mais surpreendente fazia-

se necessário e para isso cada vez mais exigia especialização dos envolvidos, era 

impossível, como no caso de Meliés ser roteirista, diretor, montador, ator, etc. Assim 

                                                           
37 Em 1928, a arte muda estava em seu apogeu. Dentro dessa visão estética que ela havia seguido, 
parecia-lhes que o cinema tinha se tornado uma arte supremamente adaptada ao “delicado 
incomodo” do silêncio e que, portanto, o realismo sonoro só podia condenar ao caos. Os anos 
1928-30 foram, efetivamente, os do nascimento de um novo cinema, e o emprego do som 
demonstrou suficientemente que não veio para destruir o Antigo Testamento cinematográfico 
(BAZIN, 2014). 

https://mafeluka.files.wordpress.com/2013/03/melies.jpg
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surgiram diversos profissionais: produtores, assistentes, diretores de diversas áreas; o 

que caracteriza o aspecto coletivo de produção do Cinema.  

A CAPTAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGENS 

A invenção dos irmãos Lumière, foi alguns anos mais tarde, desmembrada em dois 

equipamentos, um de captação38 e um de projeção de imagens.  As imagens devem ser 

translúcidas e positivas, uma vez que a projeção óptica necessita de um feixe de luz que 

transpasse a imagem gravada e esta seja formada e ampliada por uma lente, 

possibilitando assim sua projeção externa à própria imagem gravada.  

Para que este efeito funcione, há necessidade de capturar e projetar a imagem em 

sistemas similares, compatíveis e padronizados. O instrumento utilizado para captação 

de imagens é a câmera Cinematográfica, composta por elementos óticos e mecânicos (e 

modernamente alguns eletrônicos, que regulam com maior precisão suas funções) que 

capturam uma sucessão de imagens, como uma câmera fotográfica contínua.  

 
Figura 8: Esquema básico de um projetor. 

Uma diferença, entretanto, é que o obturador dos projetores não são divididos em 

duas metades de 180º, como as câmeras, e sim divididos em 3 partes, sendo que uma 

imagem permanece na tela por 2/3 do tempo, e não por 1/2 tempo. Isso reduz a flicagem39 

da troca de imagens e melhora a sensação de movimento contínuo. 

Mas a principal diferença entre ambos é que a câmera é dotada de um sistema de 

lentes para possibilitar a entrada de luz e imprimir uma película interna; já o projetor é 

dotado de um sistema de lentes e uma lâmpada interna cuja função é promover a saída 

                                                           
38 Os processos digitais de captura de imagens, no entanto foram chegando, primeiramente ao 
vídeo, irmão da TV. Câmeras passavam a gravar bits em fitas magnéticas, antes usadas para o 
registro dos sinais analógicos dos formatos VHS, BETACAM e muitos outros. O processamento 
digital dos sinais de vídeo tornava-se realidade, acrescido ao uso dos computadores nas estações 
de edição não linear – referência ao acesso não obrigatoriamente linear proporcionado pelo disco 
rígido dessas máquinas. Foi então que o mesmo processo, antes restrito ao vídeo, chegou ao 
Cinema.  
39 Flicagem é uma falha, um problema técnico que surge quando uma câmera de cinema faz um movimento 
relativamente brusco (como o andamento de uma panorâmica de forma acelerada), borrando levemente a 
imagem. 
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da luz de seu interior. No caminho, a luz perpassa uma transparência (o filme diapositivo) 

e a lente forma a imagem do fotograma para fora do aparelho, fazendo assim o percurso 

inverso ao da câmera. 

 
Figura 9: Esquema da trajetória da luz na captação e na projeção de imagens. 

DO CINEMATÓGRAFO AO CINEMA 3D  

O Cinema 3D não é uma novidade. No final de 1890, Friese-Greene patenteou o 

primeiro sistema Cinematográfico em 3D, mas não obteve sucesso, devido, sobretudo à 

complexidade tecnológica para a época. Muitos inventores  contribuíram com essa 

tecnologia, dentre os quais podemos destacar Edwin S. Porter e William E. Waden 

propulsores do sistema anáglifo40, que permitiu separar a leitura de uma imagem 

baseando-se nas cores azul e vermelho. O cérebro une a imagem da cor vermelha 

sobreposta à cor azul e assim cria a ilusão do efeito em três dimensões. O primeiro filme 

em três dimensões foi The Power of Love (1922). 

 
Figura 10: O Cinema 3D é a novidade de 1922. 

                                                           
40 Anáglifo é uma imagem formatada de maneira especial para fornecer um efeito tridimensional 
estereoscópico quando visto com óculos de duas cores (cada lente com uma cor diferente). A 
imagem é formada por duas camadas de cor sobrepostas, mas com uma pequena distância entre 
as duas para produzir um efeito de profundidade, na mente de quem observa. O processo se dá 
quando as diferentes imagens são filtradas, uma por cada olho. Quando vista através de um filtro 
especial (no caso, os óculos), a imagem revela o efeito estereoscópico, parecendo "saltar" do plano 
em que estão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estereoscopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93culos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_da_profundidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olho
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A partir de 1937, um grande salto ocorreu e a técnica de separação de cores foi 

substituída pela de filtros polarizados, patenteada pela Polaroid. Isso permitiu filtrar a 

imagem estereoscópica e obter a sensação de 3D.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, no começo dos anos 50, a indústria 

Cinematográfica apostou com convicção no desenvolvimento do 3D para poder competir 

contra o avanço da televisão. Foi assim que surgiram os primeiros sistemas modernos de 

cine 3D, que, a partir de 1980, não somente davam a sensação de profundidade em cores, 

mas simplificaram as máquinas projetoras e criaram os óculos polarizados. 
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TAKE 2: A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 
 
 

 
O Cinema já nasceu envolvido em certa magia, todos se encantavam 

em experimentar novas formas de ver e de perceber, sobretudo, o 

movimento, a velocidade. Coisas que hoje nos parecem tão simples e 

corriqueiras fazem parte de uma grande evolução: o desenvolvimento 

da linguagem audiovisual (COUTINHO, 2006).  
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O Cinema pode ser compreendido como uma linguagem, no sentido que possui 

uma estrutura própria de ligação, e se constitui como linguagem educativa no âmbito dos 

valores e ideologia que são passados na mensagem fílmica, aos quais podemos atribuir 

um papel formativo. A compreensão organizada da disposição desses elementos que 

compõem essa estrutura conduzirá o professor a enxergar o Cinema como algo inerente 

a sua prática docente, e não apenas como um auxílio meramente ilustrativo. 

Compreender a linguagem Cinematográfica, segundo Napolitano (2013), torna-

se um fator imprescindível para a utilização do Cinema na sala de aula. Obviamente o 

professor não precisa ser crítico profissional de Cinema para trabalhar com filmes na sala 

de aula. Mas, o conhecimento de alguns elementos de linguagem Cinematográfica vai 

acrescentar qualidade ao seu trabalho.  

Ainda segundo Napolitano (2013), existem três processos relativos à realização 

de uma obra fílmica que o professor deve conhecer para ter alguma familiaridade com a 

linguagem cinematográfica, são eles: do argumento ao roteiro; do roteiro à produção; e 

da edição à exibição. 

Do argumento ao roteiro 
 Inicialmente os primeiros passos dados na elaboração e construção de uma obra 

cinematográfica consistem na apresentação de uma boa ideia, a partir da qual será 

desencadeada a trama. Partindo da ideia inicial elabora-se uma breve sinopse da história 

contendo as personagens, o pano de fundo e a trama básica, esse conjunto passa a ser 

chamado de argumento. 

 Segundo Napolitano (2013), o argumento pode ser compreendido como uma 

espécie de “átomo” da história contada no filme. Este argumento é direcionado a um 

roteirista, o qual elabora as sequências do roteiro, que se constitui a parte escrita do filme 

contendo cenas e diálogos. O roteiro é o guia básico para o diretor, que pode fazer 

algumas alterações ao longo da filmagem (NAPOLITANO 2013).  

Do roteiro à produção 
Uma vez estabelecido o roteiro, com as cenas, sequências, os diálogos e 

personagens, o filme entra efetivamente na etapa de produção e filmagem.  

 A partir da sinopse, no Cinema comercial, já se inicia o processo de planejamento 

de como o filme será estruturado. Nessa fase são escolhidos todos os profissionais que 

participaram do filme, tal como, equipe de filmagem, atores, dentre outros. Nesse estágio 

é avaliado também o custo de produção da obra, ou seja, quanto será necessário para: 

instrumentos básicos, equipamentos especiais, cenários, figurino, estúdio, deslocamento 

e viagens para tomadas externas, salários e cachês. Quando se iniciam as filmagens o 

diretor responsável pelo filme recebe uma margem orçamentária. É importante destacar 

que essa margem varia de acordo com o país onde se está sendo produzindo a obra.  
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Da edição à exibição 
 A edição, ou montagem, é um momento em que o diretor irá trabalhar em conjunto 

com o editor, ou montador, em um aparelho chamado moviola41, lembrando que 

atualmente grande parte da edição pode ser realizada no computador, conhecida como 

edição eletrônica. Assim, o diretor e editor irão rever todo o material filmado e, com base 

no roteiro original, selecionar todas as cenas que formarão o copião42. Esse processo, 

mecânico ou eletrônico, seleciona as melhores sequências e organiza as unidades 

narrativas da história. 

Em seguida, para finalizar a edição acontece a pós-produção, na qual são 

adicionados os efeitos especiais, efeitos sonoros e realizada as correções em geral. A 

edição pode interferir no ritmo da narrativa (lenta ou rápida), no desfecho da história 

(encurtando partes ou adicionando-as ao roteiro) ou no preenchimento ou não de lacunas 

narrativas imprevistas.  

 Concluído o processo de edição, o filme está pronto para iniciar seu percurso para 

admissão no mercado de exibição cinematográfica. Nesse processo é exigido um grande 

investimento em marketing e publicidade, que precedem e acompanham o lançamento 

da obra.  

Aspectos técnicos da Linguagem Cinematográfica 
Para Coutinho (2006), somos uma civilização que já nascemos percebendo o 

mundo audiovisual. Neste sentido, a linguagem audiovisual do Cinema é sedutora, pois 

sugere mais do que afirma e em seus aspectos de sons e silêncio, claro e escuro, entre 

outros, acabam criando um universo de magia e encantamento.  

 Outro ponto importante é compreender o Cinema como uma linguagem artística, 

que possui aparatos técnicos, tradições narrativas, gêneros e estilos. Sendo assim, os 

recursos técnicos do Cinema adquirem e produzem sentidos nos discursos das imagens 

e sons.  

Deteremo-nos a esclarecer alguns dos principais aspectos técnicos relacionados 

à linguagem do Cinema que poderão contribuir com os  professores que fazem  uso desse 

recurso em suas aulas.  

                                                           
41 Moviola: engenhoca similar ao videocassete, a moviola permite que se manipulem as películas sem correr 
o risco de dilacerá-las ou queimá-las (...). são geralmente usadas por especialistas para montagem ou análise 
mais cuidadosa de filmes. As moviolas estão sendo, cada vez mais, substituídas por computadores: filma-se 
em 35mm, digitalizam-se as imagens e depois o filme é montado no computador.  NAPOLITANO, M. in 
Como usar o Cinema na sala de aula p. 233 
42 Copião: cópia de todos os planos de um filme, apenas com imagem (sem som) e indicações que precedem 
as sequencias. Partindo do copião, o montador seleciona as sequências para a versão final. op. cit. p.231 
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 Ao roteiro literário é acrescido o roteiro técnico onde seguirão as indicações 

técnicas da filmagem. As lentes, o enquadramento, o plano, a luz, a movimentação da 

câmera e a movimentação das personagens.  

A seguir, apresentamos alguns elementos técnicos que consideramos pertinentes.  

Movimentação da câmera: A filmagem em câmera fixa corresponde a uma prosa 

narrativa em terceira pessoa. Enfatiza a distância e a objetividade do narrador/diretor, 

sendo uma narrativa que procura eclipsar a subjetividade sempre presente na criação. 

Uma câmera subjetiva é aquela que persegue o(s) olhar (es) das personagens/atores 

produzindo a uma narrativa em uma ou diversas primeiras pessoas (ALMEIDA,1994). 

Plano: É a unidade mínima da narrativa, expressa um ponto de vista. Por isso, chamamos 

de plano (unidades dramáticas) o registro que é feito do momento em que o botão de 

filmagem é acionado e inicia a gravação e o momento em que se finaliza. (COUTINHO, 

2006) 

Sequências: O conjunto nos revelará as relações expressivas. As durações, a lentidão, 

o ralentar, a rapidez das sequências são básicas para ilusão temporal e espacial a que 

nos referimos e são estruturas que comporão ao final a visão de mundo expressa pelo 

filme (ALMEIDA, 1994). 

Montagem: É uma operação semântica que poderá ocorrer de diversas formas, em 

paralelo mostrando ações que se passam em lugares diferentes, num discurso da 

alternância, que apela para a memória descritiva do espectador e serve para introduzir 

histórias diferentes; por antítese, com uma comparação de cenas e sequências, utilizada 

principalmente em filmes históricos de conflitos e ações e ideias que possuem forte 

conotação moral; por analogia, na qual as cenas vão se entrelaçando por semelhança de 

conteúdo, compondo um todo harmônico de sequências e por sincronismo, com a 

associação de cenas e sequências diferentes numa série dinâmica, presente 

principalmente em filmes que mostram a vida moderna e urbana (ALMEIDA, 1994). 

Trilha sonora: Som, silêncio e fala, os diálogos e monólogos compõem o que chamamos 

em linguagem audiovisual de trilha sonora. Com o tempo, o uso do som sofisticou-se e 

passou a trazer elementos fundamentais para a linguagem cinematográfica. Podemos 

dividir o som de um filme em dois planos básicos: os ruídos e a música. Entre os ruídos, 

boa parte das vezes se destaca a fala de atores, entrevistados e narradores. A música 

criou adaptações dentro de sua própria linguagem para melhor se relacionar com os 

filmes (COUTINHO, 2006; RAMOS, 2009). 

Fotografia: A fotografia revela a atmosfera do filme. Uma obra cinematográfica pode ser 

sombria, luminosa, preto e branco ou colorida, com a predominância de várias texturas e 

tonalidades. Por meio da cor e da textura as fotografias podem promover verdadeiros 

exercícios de expressividade de sentimentos (NAPOLITANO, 2013).  
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Elipse: Na elipse, alguns elementos de cena ou da narrativa são deliberadamente 

omitidos e cabe ao espectador achar a ligação entre os fatos. E esse “descobrir” é um 

exercício que todos nós já praticamos. Nada é preciso que seja dito para que saibamos 

que o tempo passou entre uma cena e outra. Mas cada espectador vai preencher – 

movido por seu repertório próprio e sua imaginação – esse espaço de tempo que o filme 

apenas sugeriu (RAMOS, 2009). 

Decupagem: É o grande identificador da linguagem cinematográfica. Essa possibilidade 

de fragmentar uma cena em vários planos e direcionar o olhar do espectador à história 

narrada pode ser considerada a alma do Cinema (RAMOS, 2009). 

 Os elementos da linguagem cinematográficas, aqui relacionados, podem fazer 

parte do repertório do professor que almeja fazer uso da sétima arte em suas aulas, 

buscando uma reflexão em torno do papel cultural e educacional do Cinema.  
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TAKE 3: ANÁLISE FÍLMICA 
 
 
 
 

O filme é o ponto de partida para sua desconstrução e é, também, 

o ponto de chegada na etapa de reconstrução (VANOYE,1994 

apud PENAFRIA, 2009). 
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A análise fílmica constitui-se de um processo de desconstrução e reconstrução 

do filme. E esse procedimento de análise exige a aproximação de um conjunto de 

conhecimentos complexos e abrangentes sobre diferentes abordagens analíticas, tal 

como conhecimentos sobre linguagem fílmica, seus gêneros, sua história, suas técnicas 

e meios de produção, assim, o filme é o ponto de partida para sua desconstrução e é, 

também, o ponto de chegada na etapa de reconstrução (VANOYE,1994 apud 

PENAFRIA, 2009). 

Aumont (1999, apud PENAFRIA, 2009) afirma, não existir uma metodologia que 

seja universalmente conhecida e aceita para se realizar a análise fílmica, mas, 

atualmente é aceito que esse processo seja feito em duas etapas: primeiramente a 

decomposição (descrição), e em seguida a interpretação (compreender as relações 

entre os elementos decompostos). 

Penafria (2009) faz uma síntese com algumas concepções de análise fílmica. 

Analisando Canudo e Delluc, Penafria (2009) sinaliza que, a escrita sobre Cinema 

ganha dependência em relação às competências do analista e do seu olhar particular 

lançado sobre os filmes. E que segundo Eisentein, a análise deve ser realizada com 

objetivos claros e de forma detalhada. Já de acordo com Sontag, a análise é uma 

atividade fundamental e deve ser seguida por todos aqueles que escrevem sobre 

Cinema.  

Alguns tipos de análises conhecidas atualmente são descritas por Penafria 

(2009): análise textual; análise de conteúdo; análise poética; e análise da imagem e do 

som. Assim, o processo de analisar filmes se constitui enquanto atividade fundamental 

no âmbito das discussões sobre filmes, pois essa análise nos proporcionará a 

verificação e avaliação dos filmes em seus aspectos mais sutis, o que levará a 

aproximação ou distanciamento com outras obras cinematográficas. Mas, a análise de 

filmes não é apenas uma atividade a partir da qual é possível ver mais e melhor o 

Cinema, pela análise também se pode aprender a fazer Cinema (PENAFRIA, 2009). 

Finalizamos a sessão de “Análise fílmica” deixando como sugestão para o 

professor de Ciências e Matemática, um roteiro de análise pelo método de 

desconstrução proposto pelo professor Schettino (2006).  
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Figura 11: Roteiro de análise pelo método de desconstrução. 
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Exemplo: 

 
Do texto à ideia 

Desconstrução do texto 
 

1- Título / Título original: Gravidade /Gravity 
2- Ficha Técnica:  
Diretor: Alfonso Cuarón 

Elenco: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Orto Ignatiussen, Paul Sharma, 

Amy Warren, Basher Savage 

Produção: Alfonso Cuarón, David Heyman 

Roteiro: Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón 

Fotografia: Emmanuel Lubezki 

Trilha sonora: Steven Price 

Duração: 90 min 

Ano: 2013 

País: EUA, Reino Unido 

Gênero: Ficção científica 

 
1o nível de leitura 
3- Principais fatos/ ações / incidente 
- O filme “Gravidade” começa com uma trilha sonora que dá vida a esse texto: 

“A 600 km acima do planeta Terra, a temperatura oscila entre 126 °C e -100 °C. Não há 

nada para transmitir o som... Não há pressão atmosférica, não há oxigênio! A vida no 

espaço é impossível”. 

- As imagens seguintes mostram nosso singelo e único lar: O Planeta Terra. 

- Os diálogos iniciais do filme se dão entre a Dra. Stone e Houston da central de controle 

da Missão Explorer confirmando a finalização de alguns procedimentos. Bem como 

sondando sobre o seu estado de saúde. Essa missão tem por objetivo consertar o 

telescópio Hubble e instalar um sistema produzido pela Dr. Stone no telescópio.  

- O experiente astronauta Matt Kowalsky já começa o contato com uma de suas histórias 

para descontrair o ambiente.  Matt, Stone e Shariff  fazem parte da missão Explorer e 

foram enviados para fazer alguns reparos no telescópio Hubble.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Bullock
http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Clooney
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ed_Harris
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Orto_Ignatiussen&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Sharma&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Amy_Warren&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Basher_Savage&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Lubezki
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- Matt é um veterano e está em sua última missão. Dra. Stone está em sua primeira 

viagem espacial. Ambos trabalham juntos na finalização da missão, Dra. Stone sempre 

séria e focada no seu trabalho, e Matt como sempre descontraído e brincalhão.  

- Imagens belíssimas são mostradas de nosso lar, tão calmo e frágil... A Terra 

absolutamente redonda, azul, pequena e sozinha... 

- Após uma semana exaustiva de trabalho, devido principalmente aos efeitos 

provocados pela baixa gravidade em seus organismos, os tripulantes da missão estão 

ansiosos para retornar ao pálido ponto azul. Algo inesperado acontece, são avisados 

pela torre de controle que uma nuvem de destroços provocada por um satélite russo 

abatido por mísseis foi localizada, mas não passará na região da órbita da Explorer. 

- No entanto, de repente, a tripulação é surpreendida pelo aviso da torre de controle 

alertando para abortar a missão, pois a nuvem de destroços causou uma reação em 

cadeia atingindo a outros satélites que originaram novos destroços que estão viajando 

em direção à altitude da Explorer.  

- A nuvem de destroços chega a Explorer que é completamente destruída. E os únicos 

sobreviventes são a Dra. Stone e o astronauta veterano Matt Kowalsky. 

- Nesse momento, a Dra. Stone encontra-se perdida, à deriva, no meio da imensidão do 

espaço, girando em torno do seu próprio eixo constantemente e respirando desesperada 

como se o ar fosse acabar.  

- Mas, Kowalsky consegue localizá-la e vai resgatar a Dra. Stone. Após se encontrarem, 

o primeiro objetivo deles é conseguir chegar até a estação espacial mais próxima e 

localizar uma cápsula que os levem de volta para a Terra, mas as dificuldades são 

inúmeras: o oxigênio está acabando, o combustível do jetpack de Kowalsky é escasso 

e a comunicação com o nosso Planeta foi totalmente interrompida em razão da 

destruição da maioria dos satélites. 

- Tem início a uma verdadeira jornada em busca da sobrevivência. Num local inóspito, 

com uma variação de temperatura absurda, em que viver é impossível, Dra. 

Stone e Kowalsky terão que encontrar forças onde nem sabiam que existiria para 

sobreviver e voltar para a casa.   

- Dra. Stone e Kowalsky conseguem chegar à Estação Espacial Internacional, no 

entanto, ao se chocarem com a estação Dra. Stone fica pendurada e unida a Kowalsky 

apenas por um cabo e, para salvar a vida de sua companheira de missão, Kowalsky 

decide soltar o cabo e ficar a deriva no espaço. 

- Sozinha a Dra. Stone inicia então uma batalha pela vida em busca de uma estratégia 

para retornar ao seu planeta.  

- Nesse momento, uma cena importante do filme, que mostra a Dra. Stone após 

conseguir entrar na Estação Espacial Internacional descansando em uma situação que 
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faz alusão a posição fetal celular. Esse momento nos remete a uma simbologia ao 

processo de evolução, mas no caso, ao contrário, a cena mostra como se ela tivesse no 

processo de fecundação.  

- Em meio a tanta tecnologia a Dra. Stone para e volta sua atenção para coisas simples, 

como o latido de um cachorro, que retrata o seu total pertencimento ao planeta Terra. 

Em seguida, ela conversa consigo mesma e decide reduzir o fluxo de oxigênio e dormir, 

revelando uma falta de perspectiva de ser resgatada. 

- Ao mergulhar em um sono profundo a Dra. Stone vê Kowalski bater e abrir a nave 

perante o gesto dela de não querer olhar para um espírito. Kowalski mostra a ela os 

procedimentos para sair dali e entrar no shenshou, o barco salva-vidas da estação 

espacial chinesa que está descendo à Terra atraída pela gravidade. Os diálogos dela 

falando ao espírito de Kowalski para que converse com a filha no outro plano sinalizam 

uma mulher que despertou com e para a vida. Ela acorda e, claro, ele não está lá.  

- Dra. Stone consegue adentrar no shenshou na estação espacial chinesa e mergulha 

na sua viagem de volta para casa, com uma baita história para contar. Ao penetrar na 

atmosfera da Terra o módulo cai no mar e a Dra. Stone nasce novamente para habitar 

o seu planeta Terra.  A cena final do filme é belíssima, mostra a Dra. Stone lutando para 

sair da água (representando a vida) e em seguida “aprendendo” a andar novamente na 

Terra. 

 

4- Principais personagens: características físicas e psicológicas 
- Dra. Ryan Stone: Mulher magra, morena e de meia idade. É uma brilhante engenheira 

médica em sua primeira missão no espaço. Dedica-se com todo cuidado à missão que 

lhe foi confiada, no entanto, Stone em algumas ocasiões mergulha em momentos 

críticos de profundas reflexões que influenciariam nas decisões que ela precisa tomar 

na sua jornada em busca da sobrevivência.   
- Tenente Matt Kowalski:  Homem de meia idade, branco de cabelos grisalhos. É um 

astronauta veterano que está prestes a se aposentar após essa expedição Explorer. 

Kowalski é o comandante da missão, ele gosta de contar histórias sobre si mesmo e 

brincar com seus companheiros de equipe, mas também está determinado a fazer o 

possível para proteger as vidas de seus colegas astronautas.  
2o nível de leitura 
5- Principais temas e subtemas 
- O filme “Gravidade” é uma obra de ficção científica que tem como temática principal a 
superação da adversidade. Desde a complexidade das missões espaciais à essência 

da vida, a narrativa nos conduz a refletir sobre os mais variados temas. O Universo é 

apresentado como plano principal, em que o ser humano é o protagonista desse enredo. 
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Nessa perspectiva, o espaço que envolve nosso planeta Terra serve como uma 

metáfora para aquilo que o homem sempre quis conhecer, e, para isso, do ponto de 

vista científico desenvolveu a tecnologia necessária para alcançar seu objetivo. 

 
6- Intertextualidades 

 
 FÍSICA (ASTRONOMIA) 
- Algumas características do universo são destacadas no filme, tais como: um ambiente 

sem oxigênio, sem som, no vácuo, e temperaturas ambientes que oscilam de forma 

extrema (muito altas ou muito baixas). Passa assim uma ideia de que o universo é 

extremamente hostil para a vida humana.  

- O filme “Gravidade” tem como base fatos reais, já que certa vez os chineses explodiram 

de propósito um de seus satélites, com um objetivo muito evidente, pois segundo uma 

lei americana o espaço em volta da Terra pertence aos Estados Unidos. Sendo assim, 

para realizar qualquer atividade no espaço tem que se pedir permissão aos americanos. 

Mas, os chineses quiseram mostrar que não concordavam com essa Lei Americana 

lançando um satélite no espaço e explodindo-o.  

- A questão do lixo espacial pode ser discutida com base no que o astrofísico Donald J. 

Kessler falou sobre esse lixo espacial que gravita em torno do planeta.  Em 1978, uma 

teoria – ficou conhecida como a síndrome de Kessler – em que a colisão de um detrito 

com o lixo espacial que gravita em torno da Terra gerará um efeito em cascata que 

perdurará por anos ou décadas, ameaçando os satélites e estações espaciais e 

impedindo ou atrasando as viagens espaciais. 

 

BIOLOGIA 
- A luta pela sobrevivência neste ambiente completamente inóspito para a vida humana 

é fortemente ressaltada. Uma das cenas mais marcantes do filme é quando a Dra. Stone 

está descansando em uma situação que faz alusão a posição fetal. Esse momento 

remete a uma simbologia do processo de evolução, porém no caso, ao contrário, a cena 

mostra como se ela tivesse passado pela fecundação. Na cena final do filme quando 

emerge da água o seu renascimento para a vida tem como referência o surgimento da 

vida na Terra.  

 

ARTE 
- O aspecto artístico de produção da obra é fantástico. O movimento das câmeras nos 

transmite uma veracidade maior dos efeitos físicos (ainda que esses na maior parte do 

filme façam uso da licença poética).  No entanto, cabe ressaltar que esse filme “brinca” 
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com questões de narrativas que já tinham sido pensadas por Aristóteles em sua 

“Poética” -  um filósofo que se dedicou também a estudar a narrativa do teatro, e em 

seus estudos estabeleceu algumas características como: unidade de ação, unidade de 

lugar, unidade de tempo. O filme “Gravidade” trabalha em tempo real (em unidade de 

tempo e de ação) e, dessa forma, o plano sequência nos dá essa sensação de um 

contínuo. Tal como nas narrativas da Grécia Antiga em que as histórias começavam e 

terminavam com a duração de um dia - no decorrer do movimento que o Sol realizava 

no céu (naquela época ainda se tinha a ideia de que a Terra era fixa e o Sol é que girava 

ao seu redor). Então, o tempo de duração que o Sol percorria a esfera celeste, era o 

tempo de duração da ação da tragédia grega. O filme “Gravidade” acaba incorporando 

esse aspecto das unidades narrativas descritas por Aristóteles.  

 

7- Resumo ou Sinopse 
A Dra. Ryan Stone (Sandra Bullock) é uma brilhante engenheira em sua primeira missão 

espacial, com o astronauta veterano Matt Kowalsky (George Clooney). Essa missão tem 

por objetivo consertar o telescópio Hubble e instalar um sistema produzido pela Dr. 

Stone no telescópio. Mas, durante um passeio espacial, aparentemente rotineiro, 

apenas para finalizar o reparo no telescópio, ocorre um acidente. A nave Explorer é 

atingida por destroços provocados pela destruição de um satélite russo, deixando Stone 

e Kowalsky completamente sozinhos, dependendo um do outro em um ambiente de total 

escuridão. O silêncio ‘ensurdecedor’ confirma que eles perderam qualquer ligação com 

a Terra e qualquer chance de resgate. Após se encontrarem, o primeiro objetivo deles 

é conseguir chegar até a estação espacial mais próxima e localizar uma cápsula que os 

leve de volta para a Terra.  Mas, as dificuldades são inúmeras: o oxigênio está 

acabando, o combustível do jetpack de Kowalsky é escasso e a comunicação com o 

nosso Planeta foi totalmente interrompida em razão da destruição da maioria dos 

satélites. Dá-se início a uma verdadeira jornada em busca da sobrevivência. Num local 

inóspito, com uma variação de temperatura absurda, em que viver é impossível, Dra. 

Stone e Kowalsky terão que encontrar forças onde nem sabiam que existiria para 

sobreviver e voltar para a casa.   Eles conseguem chegar à estação espacial, no entanto, 

ao se chocarem com a estação Dra. Stone fica pendurada e unida a Kowalsky apenas 

por um cabo, e para salvar a vida de sua companheira de missão, Kowalsky decide 

soltar o cabo e ficar a deriva no espaço. Dra. Stone está sozinha agora, enquanto que 

o medo vai se tornando pânico e o oxigênio que resta vai sendo consumido 

desesperadamente. E, provavelmente, o único jeito de ir para casa seja encarar a 

imensidão assustadora do espaço.   
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3o nível de leitura 
8- Story-line: ideia / conteúdo 
Dois astronautas viajam em uma missão espacial com o objetivo de reparar in loco o 

telescópio Hubble.   Uma cientista em sua primeira viagem no espaço e um astronauta 

veterano incumbem-se da tarefa, e se defrontam com inúmeros problemas a serem 

resolvidos. 

 

Considerações finais:  

“Gravidade” traz a Ciência associada à fragilidade da vida humana. O seu enredo 

envolve o espectador em uma dimensão social que transcende o racional. A questão da 

sobrevivência humana em meio a um lugar inóspito é fortemente ressaltada, o ser 

humano em conflito do ponto de vista de seu exterior e interior. O exterior representado 

pelo espaço misterioso e deslumbrante e o interior associado a um misto de sentimentos 

e emoções, em um contexto de solidão total. Gravidade é um filme distinto dos demais 

ao permitir traçar discussões sob vários pontos de vista. A relação do homem com o 

espaço é descrita no filme que impressiona por sua ousadia, tanto do ponto estético 

como narrativo, sem deixar de lado o clima de suspense.  
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ANEXO - SUGESTÕES PARA O USO DO CINEMA NA SALA DE AULA. 

 
Apesar de ser um recurso utilizado há algum tempo, não existe um “manual” de 

como se deve utilizar o Cinema na sala de aula.  Todavia, com base em alguns estudos, 

os autores sinalizam possíveis encaminhamentos didáticos de utilização do Cinema no 

contexto educacional.  

O quadro a seguir foi organizado com base nos estudos de Ferreira et al. (2010), 

no qual estão sistematizadas algumas informações em relação às propostas de uso do 

Cinema em sala de aula. 

PESQUISADOR PROPOSTA ETAPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carvalho (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
A utilização de filmes em sala de 
aula pode ser seguida por um 
roteiro dividido basicamente em 
quatro etapas. 

Primeira: fazer uma introdução do 
filme, onde o professor deve fazer 
comentários acerca do filme, 
associando-o ao tema que se 
pretende trabalhar, e fazer 
descrições, como por exemplo, 
acerca do contexto histórico do filme; 
Segunda: deve-se exibir o filme se 
necessário em trechos, fazendo um 
acompanhamento de um material 
impresso, por exemplo, e se 
necessário, pausando-o para 
acrescentar comentários; 
Terceira: deve-se criar um debate, 
onde os alunos farão comentários e 
questionários acerca do filme; 
Quarta: deve-se fazer uma atividade, 
de preferência individual e na sala de 
aula, de forma a refletir sobre o filme. 

 
Napolitano (2008) 

Sugere que os alunos assistam ao 
filme não mais na sala de aula, 
mas em casa e aplique-se a 
atividade na sala e em grupos. 

Em primeiro lugar, se a maior parte 
dos alunos envolvidos possui um 
aparelho de viodeocassete ou DVD 
em casa, é mais produtivo eles 
assistirem ao filme na íntegra fora do 
horário de aula. Divida os alunos em 
grupos de trabalho e solicite, como 
tarefa e atividade de estudo, a 
assistência do filme selecionado, 
sistematizando-a na forma de 
relatório escrito a partir de um roteiro. 

 
 
 
 
Machado (2009) 

Aconselha-se a elaboração de 
atividades que atraia a atenção 
dos alunos, e a aplicação de aulas 
expositivas, sendo antes, servido 
como “recurso de chamamento”, 
ou depois da apresentação do 

O professor deve fazer um 
planejamento prévio, traçar 
principalmente seus objetivos, 
correlacionar o filme como o 
conteúdo a ser trabalhado, destacar 
os elementos principais, elaborar a 
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filme, como forma de “aprofundar 
o assunto”. Outras duas 
sugestões de Machado são: o 
trabalho em grupos, de forma que 
os alunos troquem ideias; e a 
simulação, para aproximar os 
temas trabalhados da realidade 
vivida pelos alunos. 

atividade, e escolhes os materiais 
didáticos a serem utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 
Claudemir Ferreira 
(2010) 

 
 
 
 
 
 
 
A aplicação deve obedecer quatro 
etapas que envolvem o 
planejamento e exibição do filme.  

Primeira: planejamento e exibição, 
referem-se ao planejamento da 
atividade por parte do professor, 
escolhendo tema, preferências e 
adequação à faixa etária dos alunos;  
Segunda: apresentação e exibição, 
apresentar aos alunos o filme, suas 
referências, curiosidades e justificar 
o uso de tal, e durante ou depois da 
exibição o professor deve fazer os 
devidos comentários; 
Terceira: debate e reflexão, o 
professor deve questionar e ouvir os 
relatos dos alunos, para depois fazer 
seu comentário geral e pessoal;  
Quarta: conclusão e verificação, o 
professor deve fazer uma síntese do 
filme e aplicar a atividade. 

 
Quadro 1: Propostas sugeridas para o uso do Cinema na sala de aula.  

Tendo em vista as propostas sugeridas pelos pesquisadores, cabe ao professor 

analisar qual a melhor forma para utilizar o Cinema em sua sala de aula, adequando às 

necessidades de sua disciplina e ao público alvo envolvido.  

Com base nas propostas descritas no quadro, concluímos essa sessão deixando 

uma sugestão de como o Cinema poderia ser trabalhado em sala de aula a partir de três 

momentos.   

Cena 1: Sensibilização 
A sensibilização seria o momento em que o professor conscientizaria os alunos sobre a 

importância da sétima arte, seu potencial educativo e seu aspecto de linguagem 

educativa. Seguido de uma breve exposição sobre o filme, com enfoque nos possíveis 

conteúdos a serem abordados e nas múltiplas relações interdisciplinares suscitadas a 

partir da leitura do filme. 

Cena 2: Exibição 
A exibição é o momento em que os alunos assistem ao filme, de preferência na sua 

integra, para que compreendam melhor a mensagem fílmica no desencadear da obra. 

Esse momento pode ser direcionado por roteiros de exibição ou por meio de uma 
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exibição livre. É importante assistir o filme em sua totalidade e, a seguir, selecionar as 

sequências que ajudem na compreensão dos temas propostos.  

Cena 3: Reflexão 
O filme, assim como qualquer objeto cultural, deve ser problematizado. A 

reflexão consiste em um debate direcionado pelo professor, de acordo com a 

abordagem que o mesmo pretende oferecer com o filme. Pois, os filmes nos oferecem 

um leque de possibilidades para discussão. O debate também pode ser conduzido de 

uma forma ‘livre’, em que as categorias de discussão emergem a partir do diálogo com 

os alunos. O que perpassa a interface do geral (exibição do filme) para o particular 

(debate e reflexão) é o interesse do professor ao exibir um filme em suas aulas. As 

atividades podem ser desmembradas em dois momentos: análise do filme em sua 

totalidade e análise das sequências do filme.  

Entretanto, para que o professor possa fazer uso dessa tecnologia em suas aulas 

torna-se necessário que o mesmo possua uma formação adequada para explorar esse 

recurso audiovisual. Sendo assim, buscamos com a cartilha oferecer um material que 

contribua com essa formação, permitindo que o professor possa ter familiaridade com 

aspectos de história, linguagem e técnica do Cinema.  

 

x SUGESTÕES DE FILMES 

 Ao escolher um filme para trabalhar na sua aula o professor deve levar em conta 

o problema da adequação e da abordagem, por meio de uma reflexão prévia sobre os 

seus objetivos gerais e específicos para a atividade. Sendo assim, o professor poderá 

trabalhar com filmes na sala de aula partindo de diversas abordagens devido à presença 

de conteúdos factuais, conceituais e atitudinais nos filmes. 

A seguir alguns possíveis filmes para serem trabalhados em sala de aula: 

 

1- Uma viagem extraordinária (L'Extravagant Voyage du Jeune et prodigieux T.S 
Spivet, 2013) 
Ficha técnica 

Direção: Jean-Pierre Jeunet 
Ano: 2013 
Duração: 105 min 
País: França 
Gênero: Aventura 

Sinopse 

T.S. Spivet, vive num rancho isolado de Montana. Garoto superdotado e apaixonado por 

ciência, ele inventou a máquina de movimento perpétuo, o que o fez receber um prêmio 

muito prestigioso. Sem dizer nada à família, ele parte sozinho, para buscar sua 

http://www.guiadasemana.com.br/search/?contentType=MOVIE&render=genre&category=CATEGORY:3
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recompensa e atravessa os EUA num trem de mercadorias. Mas ninguém imagina que 

o feliz premiado só tem dez anos e carrega um segredo tão pesado. 

Áreas curriculares: Ciências da Natureza/Ciências Humanas 

 

2- Uma mente brilhante (A Beautiful Mind, 2001) 
Ficha técnica 

Direção: Ron Howard 
Roteiro: Sylvia Nasar, Akiva Goldsman 
Gênero: Drama 
País: EUA 
Ano: 2001 
Duração: 135 minutos 

Sinopse 

John Nash (Russell Crowe) é um gênio da matemática que, aos 21 anos, formulou um 

teorema que provou sua genialidade e o tornou aclamado no meio onde atuava. Mas 

aos poucos o belo e arrogante Nash se transforma em um sofrido e atormentado 

homem, que chega até mesmo a ser diagnosticado como esquizofrênico pelos médicos 

que o tratam. Porém, após anos de luta para se recuperar, ele consegue retornar à 

sociedade e acaba sendo premiado com o Nobel. 

Áreas curriculares: Matemática/Ciências Humanas 

 

3- Margaret Mee e a Flor da Lua (2012) 
Ficha técnica 

Direção: Malu De Martino 
Gênero: Documentário 
País: Brasil 
Ano: 2012 
Duração: 78 minutos 
 
Sinopse 
 
Em 1952, uma inglesa de olhar aguçado e talento para o desenho desembarcou em São 

Paulo após enfrentar duas guerras na Europa. Em terras brasileiras, Margaret Mee 

dedicou seus dias a registrar plantas e chegou a visitar a Amazônia 15 vezes. O 

documentário dirigido por Malu de Martino recupera diários e depoimentos diversos para 

mostrar como Margaret ajudou a moldar a forma como encaramos a natureza e 

preservamos o meio-ambiente. 

Áreas curriculares: Linguagens/Ciências da Natureza 
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4- Contato (Contact, 1997) 
Ficha técnica 

Direção: Robert Zemeckis 
Roteiro: James V. Hart e Michael Goldenberg 
Gênero: Drama/Ficção Científica 
País: EUA 
Ano: 1997 
Duração: 150 minutos 

Sinopse  

Durante muito tempo, Elie Arroway (Jodie Foster) tentou manter contato com vidas 

extraterrestres inteligentes. Deixou de lado sua vida particular e até mesmo o amor do 

teólogo Palmer Joss (Matthew McConaughey). Depois de anos seu sonho se tornou 

realidade. Com origem na distante estrela Vega, chega a Terra uma informação cifrada 

e Ellie é primeira pessoa a captá-la e a única disposta a seguir cegamente a mensagem 

alienígena. Esta é a sua grande chance de fazer contato, mesmo que para isso tenha 

que correr risco de vida. 

Áreas curriculares: Ciências da Natureza/Ciências Humanas 

 

5- Interestrelar (Interstellar, 2014) 
Ficha técnica 

Direção: Christopher Nolan 
Roteiro: Christopher Nolan e Jonathan Nolan 
Gênero: Drama/Ficção Científica 
País: EUA 
Ano: 2014 
Duração: 169 minutos 

Sinopse  

Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de 

astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a 

população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper (Matthew 

McConaughey) é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode 

nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand (Anne Hathaway), Jenkins (Marlon Sanders) 

e Doyle (Wes Bentley), ele seguirá em busca de uma nova casa. Com o passar dos 

anos, sua filha Murph (Mackenzie Foy e Jessica Chastain) investirá numa própria 

jornada para também tentar salvar a população do planeta. 

Áreas curriculares: Ciências da Natureza/Ciências Humanas 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Zemeckis
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_V._Hart
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-30367/
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6- 2001: Uma odisseia no espaço (2001: A Space Odyssey, 1968) 
Ficha técnica 

Direção: Stanley Kubrick 
Roteiro: Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke 
Gênero: Drama/Ficção Científica 
País: EUA/Reino Unido 
Ano: 1968 
Duração: 142 minutos 

Sinopse  

Desde a "Aurora do Homem" (a pré-história), um misterioso monolito negro parece emitir 

sinais de outra civilização interferindo no nosso planeta. Quatro milhões de anos depois, 

no século XXI, uma equipe de astronautas liderados pelo experiente David Bowman 

(Keir Dullea) e Frank Poole (Gary Lockwood) é enviada a Júpiter para investigar o 

enigmático monolito na nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 

9000. Entretanto, no meio da viagem HAL entra em pane e tenta assumir o controle da 

nave, eliminando um a um os tripulantes. 

Áreas curriculares: Ciências da Natureza/Ciências Humanas 

 

7- A invenção de Hugo Cabret (Hugo,2012) 
Ficha técnica 

Direção: Martin Scorsese 
Roteiro: Brian Selznick, John Logan 
Gênero: Aventura/Drama 
País: EUA 
Ano: 2012 
Duração: 127 minutos 

 

Sinopse  

Paris, anos 30. Hugo Cabret (Asa Butterfield) é um órfão que vive escondido nas 

paredes da estação de trem. Ele guarda consigo um robô quebrado, deixado por seu 

pai (Jude Law). Um dia, ao fugir do inspetor (Sacha Baron Cohen), ele conhece Isabelle 

(Chloe Moretz), uma jovem com quem faz amizade. Logo Hugo descobre que ela tem 

uma chave com o fecho em forma de coração, exatamente do mesmo tamanho da 

fechadura existente no robô. O robô volta então a funcionar, levando a dupla a tentar 

resolver um mistério mágico. 

Áreas curriculares: Linguagens/Ciências da Natureza/Ciências Humanas 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke
http://cinema10.com.br/personalidades/martin-scorsese
http://cinema10.com.br/personalidades/john-logan
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8- Kenoma (1998) 
Ficha técnica 

Direção: Eliane Caffe 
Roteiro: José Dumont, Jonas Bloch, Matheus Nachtergaele 
Gênero: Drama 
País: Brasil 
Ano: 1998 
Duração: 109 minutos 

Sinopse  

Jonas (Enrique Diaz) chega em Kenoma, um pequeno povoado que fica no "fim do 

mundo" e é habitado por trabalhadores rurais, garimpeiros e pequenos comerciantes. 

Jonas permanece no local atraído pela jovem Tari (Mariana Lima). O modo de vida em 

Kenoma é primitivo. Entre os habitantes destaca-se Lineu (José Dumont), que se dedica 

há 20 anos à tarefa de, em um moinho abandonado, construir uma máquina capaz de 

produzir constantemente sem necessidade de combustível: o moto-perpétuo. Obcecado 

pelo sonho de instalar em Kenoma a primeira máquina auto-suficiente, Lineu converte 

sua existência numa infinita sucessão de tentativas e fracassos. Ele não investe apenas 

contra as leis da física, que o frustram em cada uma de suas tentativas, como também 

contra os anseios de Gerônimo (Jonas Bloch), dono do moinho e maior proprietário da 

região, opositor de sua invenção. Pragmático, Gerônimo quer fazer de Kenoma uma 

cidade próspera. Para ele a máquina de Lineu é um empreendimento que não funciona, 

mas consome tempo e energia. Jonas alia-se a Lineu, mais fascinado por sua 

determinação do que por sua obra. Enquanto cresce a cumplicidade entre os dois, 

aumenta a dificuldade de Jonas concretizar seu amor por Tari paralelamente à busca 

pela realização de um antigo sonho da humanidade: o moto perpétuo. 

Áreas curriculares: Ciências da Natureza/Ciências Humanas 

 

9- Ilha das Flores (1989) 
Ficha técnica 

Direção: Jorge Furtado 
Roteiro: Jorge Furtado 
Gênero: Documentário 
País: Brasil 
Ano: 1989 
Duração: 13 minutos 

Sinopse  

Este filme retrata a sociedade atual, tendo como enfoque seus problemas de ordem 

sociais, econômicas e culturais, na medida em que contrasta a força do apelo 

consumista, os desvios culturais retratados no desperdício, e o preço da liberdade do 

homem, enquanto um ser individual e responsável pela própria sobrevivência. Através 



 

256 
 

da demonstração do consumo e desperdício diários de materiais (lixo), o autor aborda 

toda a questão da evolução social de indivíduo, em todos os sentidos. Torna evidente 

ainda todos os excessos decorrentes do poder exercido pelo dinheiro, numa sociedade 

onde a relação opressão e oprimido é alimentada pela falsa ideia de liberdade de uns, 

em contraposição à sobrevivência monitorada de outros. 

Áreas curriculares: Linguagens/Ciências da Natureza/Ciências Humanas 
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ANEXO A - MINHA POÉTICA COM MARGARET URSULA MEE 
Por Marlécio Maknamara  

 

“Cheguei a pensar em fazer um filme de ficção, de aventura, com uma atriz incrível”, 

revela  

Malu de Martino, a diretora do que acabamos de ver aqui. E ela prossegue: “Mas a vida 

real dela [de Margaret Mee] é tão rica que vale um documentário”43...  

 

... E foi assim que não acabamos de ver um documentário! Penso que o que acabamos 

de apreciar em 1h18min é um mosaico de flashes de vida de uma mocinha de 79 anos 

que se fez obstinada por fotografar uma linda e rara flor, tão delicada quanto seu nome 

(que significa “pérola”, “o que reluz”). O documentário não mostra, por exemplo, que 

quando jovem, Margaret frequentou  as principais escolas de arte de sua terra natal; 

que sua educação na infância teve influência de um tio que era ilustrador de livros 

infantis44; e que ela foi a primeira mulher a escalar, pelo lado brasileiro, o Pico da 

Neblina, isso aos 60 anos de idade45! Uma pessoa tão especial assim nos faz pensar 

que não era ela que procurava a flor da lua, mas a flor da lua é que esperava por ela. E 

o que mais poderia caber nessa poética46? 

O que cabe nos jardins de alguém que foi a lugares onde ninguém foi? O que dizer de 

uma mulher já definida como doce, guerreira, valente, sensível, determinada, tenaz, 

corajosa, elegante, notável, e que comemorou um aniversário com champagne francesa 

e bolo de cupuaçu às margens do Rio Negro? Como documentar ou chamar de 

documentário flashes de vida de uma pesquisadora tida como uma realizadora de 

sonhos e uma abraçadora de árvores? Sim, uma pesquisadora. É preciso lembrar que 

ela não apenas pintou (o que, obviamente, não é pouco), ela fez diários repletos de 

registros e de informações de inestimável interesse científico. Ou será que ainda 

estamos presos à ideia de que mulher é mais voltada à arte e à delicadeza, enquanto 

aos homens caberia a parte considerada “hard” e mais intelectual, a “parte” científica 

das expedições e de seus achados?  

Mesmo com toda a pujança de sua obra, seria suficiente definir Margaret como aquela 

que com suas aquarelas de plantas raras introduziu o desenvolvimento da arte botânica 

                                                           
43 Cf. PESSOA (2013). 
44 Tais dados são do Department of Botany, do Smithsonian Institution, disponíveis em 
http://botany.si.edu/botart/mee.htm e acessados em 30 set 2014. 
45 Tais dados fazem parte da divulgação do samba-enredo da GRES Beija-Flor no ano 
de 1994 e podem ser encontradosem Galeria do Samba (1994). 
46 Poética aqui designa, com base em Guimarães (2007) e nas filosofias da diferença, 
algo que se dá a ver, a tocar, a sentir, algo que mobiliza afectos e perceptos. 
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no Brasil? Como imaginar que alguém desse porte e sensibilidade tenha ficado sem 

emprego em seu país natal? Margaret Mee seria facilmente aceita nos dias de hoje, em 

que prevalece a lógica da “Ciência normal”, em que nos gabamos por procurar ser mais 

inclusivos e quando todos parecem achar que são super “descolad@s”? Quem iria com 

Margaret encontrar a Flor-da-lua, os garimpeiros assassinos de florestas e o céu 

esfumaçado em nome dos inúmeros churrascos de fim-de-semana? Quem aqui se 

dispõe a ser free-boy, pessoa-carne de primeira, e reconhecer na Caatinga o que restou 

de nossas conexões biogeográficas com a Amazônia? Quem aqui tem o coro mais 

grosso que o do tatu-bola e enfrentará os estigmas criados em torno do voto contrário 

às ferozes onças- pintadas potiguares, esses espécimes endêmicos de rara astúcia e 

virulenta decadência repaginada?  

Quem aqui quer ser amigo de Margaret Mee e pintar a vida com poesia, ciência e 

engajamento?  

 

Obrigado!  

Natal, quatro dias antes das eleições de 2014.  
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ANEXO B - TEXTO PARA O COMENTÁRIO E DEBATE SOBRE O FILME 
“UMA MENTE BRILHANTE” 

Por Iran Abreu Mendes 

Resumo do Filme 

 O filme "Uma mente Brilhante", baseia-se na biografia de John Nash, escrita por 

Sylvia Nasar. Começa com a chegada do jovem Nash à Universidade de Princeton, em 

1947, pouco tempo após a segunda guerra mundial e ainda sob tal atmosfera nos 

ambientes científicos e tecnológicos. Isolado de todos e tudo, Nash recusa-se a 

participar nas atividades básicas da Universidade, tais como assistir às aulas, conviver 

com os colegas, etc. O seu objetivo focal é a procura de uma "Ideia original". Incentivado 

pelo colega Charles a procurar a sua “ideia original" fora das quatro paredes do seu 

quarto, Nash inspira-se em fontes estranhas, como o movimento dos pombos no parque, 

os movimentos de uma equipe de futebol e até do roubo de uma carteira. Nenhum 

destes três estudos o ajuda. Será em uma conversa de bar que Nash encontra 

inspiração para a sua "Ideia Original", de onde prevê uma teoria revolucionária com 

aplicação à economia moderna e que contradizia 150 anos do reinado de Adam Smith 

na área. O reconhecimento pelo seu trabalho acontece em 1953, após Nash ter 

realizado alguns trabalhos no Pentágono na intenção de decifrar códigos russos. Ao 

mesmo tempo, Nash é Professor. Conhece uma aluna, Alicia, com a qual viria a casar 

e ter um filho. Tudo parecia correr bem com o casal, até que Nash começa a ser 

perseguido por desconhecidos. Nash não resiste à grande pressão e começa a ficar 

paranóico. O resto do filme segue uma trajetória repleta de desafios, onde Nash luta, 

não só contra a esquizofrenia, mas também contra todos aqueles que não acreditavam 

na sua recuperação. O filme termina o reconhecimento pelo qual Nash tanto ansiava: o 

Prêmio Nobel, de Economia em 1994, pelo seu contributo na Teoria dos Jogos. 

 

Momentos do filme 

1º Momento: Discurso de boas vindas 

O filme começa com um discurso de boas vindas do Professor Helinger aos futuros 

matemáticos da universidade de Princeton, mostrando-lhes a sua importância no 

mundo: “Os matemáticos ganharam a guerra. Os matemáticos decifraram os códigos 

japoneses e fabricaram a bomba atómica. Matemáticos como vocês. Quem, de entre 

vós será o próximo Morse? O próximo Einstein? Quem, de entre vós, virá a ser a 

vanguarda da democracia da liberdade e da descoberta? Hoje, depositamos o futuro da 

América nas vossas doutas mãos. Bem vindos a Princeton, cavalheiros”. Após o 

discurso do Professor, os alunos concentraram-se no jardim da universidade para um 
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cocktail. Nash conhece alguns colegas como Sol, Martin e Bender. John é desde logo 

descrito como um rapaz muito tímido, introvertido e pouco sociável. 

 

2º Momento: Quarto 

Quando Nash chega ao quarto, começa de imediato a escrever fórmulas matemáticas 

nos vidros das janelas. Entretanto, chega Charles Herman, o seu companheiro de 

quarto. Este começa por se apresentar e relatar o cocktail do departamento de inglês 

que tinha tido na noite passada. Mas Nash nem lhe dá atenção e continua a trabalhar. 

Charles, intrigado com a sua atitude, convence-o a ir beber um copo e a conversar um 

pouco (para quebrar um pouco o gelo). Nash revela-lhe que não gosta muito de pessoas 

e que elas não gostam muito dele. Confessa sentir-se inferiorizado em relação aos seus 

colegas pelo fato de mais de metade deles já terem publicado trabalhos. Diz que não 

pode perder tempo a ir às aulas, pois precisa “encontrar uma ideia original”. 

 

3º Momento: Em busca da Ideia Original 
No jardim da universidade, enquanto os colegas estão a jogar o «go» (um jogo de 

tabuleiro), Nash põe-se a observar os pombos com o objetivo de calcular um algoritmo 

que defina o movimento. Ao verem o que estava a fazer, os colegas acharam-no 

bastante estranho. Como ainda nunca o tinham visto nas aulas perguntam-lhe se 

alguma vez o irá fazer, Nash apenas responde que AS AULAS ENTORPECEM A 

MENTE E DESTROEM O POTENCIAL PARA A CRIATIVIDADE AUTÊNTICA. De 

seguida, Martin desafia-o a jogar, e no decorrer do jogo pergunta-lhe o que pensa sobre 

os trabalhos que os seus colegas já fizeram. 

 

 

 

 

4º Momento: Biblioteca 

Após a conversa com Martin, e depois de saber que Hansen tinha acabado de publicar 

mais um trabalho, Nash sente-se revoltado e fecha-se na biblioteca à procura de um 

tópico para a sua tese. 

 

5º Momento: Conversa com o Professor Helinger 
O Professor Helinger encontra Nash e dá-lhe a conhecer que a universidade está 

terminando as avaliações de meio do ano, a decidir quais os pedidos de colocação que 

deverão apoiar. O Professor diz-lhe que ele não merece colocação, pois, ao contrário 
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dele, os seus colegas foram às aulas e apresentaram relatórios, não sendo suficiente o 

fato de ele estar à procura da “ideia original”. 

 

6º Momento: Desespero 

Depois da conversa com o Professor, Jonh observa os cálculos feitos nos vidros das 

janelas do seu. Ao constatar que não estava conseguindo ver nada, entra em 

desespero. Charles, ao vê-lo naquele estado, diz-lhe que a resposta ao seu problema 

não está em “virar-se para a parede”, aconselhando-o a procurá-la fora do quarto. 

 

7º Momento: Ideia Original 
Nash está a estudar num bar quando os seus companheiros vão aos eu encontro. 

Chamam-lhe a atenção para umas jovens que entraram no bar. Martin lembra aos seus 

colegas as lições de Adam Smith: “Em competição... ambição individual serve o bem 

comum”. Após ouvir os comentários dos seus colegas, Nash afirma que a teoria de 

Adam Smith tem de ser revista, explicando que “Se todos optarmos pela loira, 

bloqueamo-nos uns aos outros, e nenhum de nós conseguirá tê-la. Então, optaremos 

pelas amigas. Mas elas não nos ligaram nenhuma, pois ninguém gosta de ser segunda 

escolha. Mas e se ninguém optar pela loira? Não nos empataremos uns aos outros, e 

não insultaremos as outras jovens. É a única forma de vencermos”. Ao contrário de 

Adam Smith, para quem “os melhores resultados surgem... quando cada um no grupo 

olhar pelos seus próprios interesses, “ Nash defende que “o melhor resultado surge 

quando todos elementos do grupo olharem pelos seus próprios interesses e pelos do 

grupo”. 

 

8º Momento: Apresentação do seu trabalho 

De seguida, Nash escreve a sua tese e mostra-a ao Professor Helinger. Este 

surpreendido com a magnitude do seu trabalho, pois este contradiz 150 anos da Teoria 

da Economia, apenas lhe pede o nome de dois matemáticos para a sua equipa que irão 

trabalhar com ele nos Laboratórios Wheeler. A escolha de John recai sobre Sol e 

Bender. 

 

9º Momento: Pentágono 

Nash começar a trabalhar, foi chamado pelo Pentágono para decifrar um código russo 

recém capturado e, em questão de horas, consegue descobrir padrões e coordenadas 

importantes apenas olhando para o código. 
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10º Momento: Primeira aula 

Na sua primeira aula verificamos que seus métodos de ensino não se revelam muito 

eficazes, pois trata os alunos com extrema arrogância. Nash, ao entrar na sala de aula 

e irritado com o barulho vindo do exterior, fecha as janelas e, os alunos começam a 

protestar, devido ao calor que se fazia sentir na sala. Nash ao ouvir o protesto responde: 

“O vosso conforto é menos importante do que conseguir a ouvir minha voz. 

Pessoalmente, acho que esta aula será um desperdício do vosso, e, o que é 

infinitamente mais grave, do meu tempo”. Após este comentário uma aluna, Alicia, 

decide abrir as janelas, conseguindo que o barulho parasse durante o decorrer da aula. 

Nash fica surpreendido com a atitude de Alicia. 

 

11º Momento: Encontro com William Parcher 
Quando ia a sair da universidade de Princeton, William Parcher apresenta-se a Nash 

como sendo um funcionário do Ministério da Defesa. Começa por elogiar o trabalho feito 

no Pentágono, e contrata-o para procurar mensagens do inimigo escondidas em revistas 

e jornais publicadas no país. 

 

12º Momento: Convite e jantar 
Alicia entra no gabinete de Nash para lhe mostrar a sua resolução do exercício da aula 

anterior. No entanto, a sua principal intenção convidá-lo para jantar. Nash mostrou-se 

receptivo ao convite. A noite culmina com um momento muito intimo entre ambos, em 

que Alicia consegue romper a proteção fria e matemática de Nash e conquistar o seu 

coração. 

 

14º Momento: Primeira Entrega 

Após decifrar códigos em algumas revistas e jornais, Nash coloca o seu trabalho num 

envelope e sela-o. De seguida dirige-se ao local de entrega (uma residência), onde 

deixa o envelope na caixa postal. 

 

15º Momento: Casamento 

Entretanto, Nash e Alicia decidem casar. 

 

16º Momento: Perseguição 

Numa das suas entregas de códigos decifrados, Nash vê-se envolvido numa 

perseguição automóvel efetuada por dois desconhecidos. A perseguição termina 

quando, após uma troca de tiros, o carro dos desconhecidos se despista. Nash fica 

muito perturbado e, quando chega a casa, fecha-se no seu quarto. 
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17º Momento: Intimidação de Parcher 
Nash sente-se totalmente perseguido. Num encontro com Parcher, confessa que a sua 

mulher está grávida e que quer desistir do seu cargo como decifrador de códigos. 

Parcher intimida-o e afirma que, caso ele desista, deixa de o proteger de quem o 

persegue. 

 

18º Momento: Alucinações 

Após a conversa com Parcher, e cada vez mais desequilibrado, Nash fecha-se no seu 

quarto e vigia constantemente os arredores da sua casa. Vê em todo lado conspirações. 

Alicia, ao entrar repentinamente no quarto, e acendendo a luz no momento em que Nash 

observa carros suspeitos, é presenteada com um comportamento agressivo por parte 

do marido, o que a deixa ainda mais preocupada. 

19º Momento: Internamento 

Durante uma palestra proferida em Harvard, Nash, muito nervoso a demonstrar várias 

teorias, fica incomodado com a presença de pessoas suspeitas e decide fugir. Começa 

então a ser perseguido e é interceptado por Rosen, um psiquiatra, que pede a Nash que 

o acompanhe. Já no Hospital Psiquiátrico Mac Arthur, e ainda sobre o efeito de 

medicamentos, Nash é interrogado por Rosen. Durante esta “consulta”, Nash tem um 

ataque de pânico e vê o seu amigo Charles Herman que está a ser acusado de colaborar 

com os inimigos. Rosen garante-lhe que estão os dois sozinhos e que ele não está a 

falar com mais ninguém. É neste momento que o espectador se apercebe que o 

personagem Charles é uma alucinação. 

 

20º Momento: Esquizofrenia 

Alicia vai visitar o marido, e em conversa com Rosen, fica a saber que Nash sofre de 

esquizofrenia. Rosen explica as causas e consequências da doença, que teve início, 

possivelmente, na altura em que Nash era estudante universitário. Alicia é questionada 

sobre a existência real de Charles Herman. Recorda que Nash lhe falava muito de 

Charles, mas que nunca o tinha visto. Alicia apercebe-se então que Charles é um amigo 

imaginário de Nash. Rosen pede a Alicia para fazer uma investigação acerca do trabalho 

do seu marido, assim como do seu envolvimento com William Parcher. 

 

21º Momento: Confronto com a realidade 

Após investigar o gabinete do marido e de se ter deparado com um cenário caótico 

(devido à quantidade de recortes de revistas colados nas paredes e espalhados por toda 

a parte), Alicia dirige-se ao local de entrega das encomendas e encontra uma casa 
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abandonada e com as encomendas por abrir na caixa do correio. Visita Nash e confronta 

o marido com a realidade, ao dizer que William Parcher não existe e que as encomendas 

não foram recolhidas nem abertas por qualquer elemento do governo. Nash reconhece 

a possibilidade de estar realmente doente e submete-se a um tratamento de 

eletrochoques (cinco dias por semana durante dez semanas). 

 

 

22º Momento: Depois do tratamento 

Um ano depois do internamento, Nash volta a viver junto da família. 

 

23º Momento: Regresso das alucinações 

Abalado por não conseguir concentrar-se na realização do seu trabalho, Nash finge que 

não toma comprimidos para a mulher não desconfiar de nada. As alucinações 

regressem e, com elas, regressa também William Parcher que convence Nash a 

regressar ao trabalho que deixara. Estas alucinações poderiam ter tido consequências 

mais graves. Na verdade, ao encontrar vestígios de inúmeros recortes de jornais e 

revistas num local próximo da sua casa (numa altura em que havia deixado John a dar 

banho ao filho), Alicia encontra o marido a ter outra alucinação (desta vez pensava que 

Charles estaria a tomar conta do seu filho), o que poderia ter causado a morte da 

criança. 

 

24º Momento: Percepção da realidade 

Alicia tenta telefonar a Rosen, mas é impedida pelo marido. Apesar de a intenção de 

Nash ser a de impedir que William Parcher disparasse sobre a sua mulher, Alicia fica 

com a impressão de que Nash começa a tornar-se violento e sai de casa com o filho. É 

nesta altura do filme que, mais uma vez, entram em cena as personagens imaginárias 

de Nash começa então a distinguir a realidade do imaginário. Numa conversa com 

Rosen, Nash declara a sua decisão de deixar de tomar os medicamentos e combater 

as suas alucinações através da força de vontade (e não dos medicamentos. 

 

25º Momento: Regresso ao ensino 

Dois meses depois, Nash volta à Universidade de Princeton e pede a Martin permissão 

para se inserir na comunidade universitária de funcionários, docentes, alunos, etc. Com 

o passar do tempo, consegue ignorar as personagens que criou e começa a conviver 

mais com os alunos (cativando-os com a sua sabedoria e experiência). Decidiu assim 

pedir a Martin que o deixasse leccionar de novo. 
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26º Momento: Nomeação para o prêmio Economia 

Já exercendo funções como professor, Nash é abordado, no fim de uma das suas aulas, 

por Thomas King que o informa da sua nomeação para o prémio Nobel da Economia 

pelo seu trabalho da Teoria do Equilíbrio. Thomas King convida-o para tomar um chá, 

na sala onde tivera, anteriormente, uma conversa com o professor Helinger. No decorrer 

da conversa, Nash recebe o reconhecimento dos restantes professores que se 

encontravam na sala. 

 

27º Momento: Atribuição do prêmio Nobel 
Na cerimônia de entrega do prémio, Nash declara o seu amor por Alícia: “Sempre 

acreditei em números, nas equações e na lógica. Mas após uma vida de demanda, 

pergunto... o que é, na verdade, lógico? Quem decide o que é racional? A minha busca 

conduziu-me do físico... ao metafísico... ao delírio... e ao regresso. E fiz a mais 

importante descoberta da minha carreira. A mais importante descoberta da minha vida. 

É apenas nas misteriosas equações do Amor... que alguma lógica ou razão podem ser 

encontradas. Estou esta noite aqui, apenas, graças a ti. És a razão de eu ser. És todas 

as minhas razões. Obrigado”. 

 

Comentários gerais sobre o filme 
 Para Lisa Schwarzbaum – “Entertainment weekly”, em “Uma Mente Brilhante”, 

Russel Crowe realiza uma das melhores descrições de doentes mentais que eu alguma 

vez vi. Crowe faz o papel de John Forbes Nash Jr, um brilhante matemático vencedor 

de um prémio Nobel, que é também esquizofrénico. Quando o conhecemos, no início 

do filme, como um estudante de Princeton, ele revela-se como apenas mais um gênio 

excêntrico, um solitário obcecado com a procura de uma ideia original. 

 O realizador Ron Howard, trabalhando sobre um roteiro inventivo escrito por 

Akiva Goldsman ( baseado na biografia de Sylvia Nasar), faz o trabalho crucial de 

conseguir mostrar o mundo de Nash (a universidade, os seus colegas e o seu 

companheiro de quarto) permitindo-nos saborear o pó do giz com que Nash escreve no 

quadro. 

 Esta palpabilidade foi a grande conquista deste filme que solucionou o eterno 

problema de transformar uma biografia num filme absorvente. Digamos que o fator mais 

importante na realização de um filme foi conseguido: “Uma Mente Brilhante” distinguiu-

se e encantou as audiências. Fica-nos a imagem de Russel Crowe como um jovem 

Nash, resolvendo equações em uma janela, com uma inspiração muito próxima da 

loucura”. 



 

267 
 

 Para Robert W. Butler – “The Movie Star”. “este drama baseado em factos reais, 

realizado por Ron Howard, escrito por Akiva Goldsman, produzido por Brian Grazer e 

tendo Russel Crowe como ator principal, é um conto devastador sobre o desespero e o 

eventual triunfo.Baseado na vida do prêmio Nobel John Nash, o filme relata quatro 

décadas de uma VIAGEM DO IMAGINÁRIO À REALIDADE. 

 Primeiramente, em 1947, encontramos um jovem Nash de Virginia a estudar em 

Princeton, e vemos claramente que, mesmo entre estudantes “viciados” em números, 

ele é um indivíduo estranho e solitário.Convencido da sua superioridade intelectual, 

Nash admite que é melhor, de longe, conviver com números inteiros do que com 

pessoas. No entanto, armado com um cérebro que consegue detectar padrões em tudo 

o que vê, começa a sua busca solitária por uma ideia original.O seu objetivo era criar 

uma teoria dinâmica capaz de explicar todas as circunstâncias e situações, quer feitas 

pela natureza ou pelo homem, fisícas ou emocionais. 

 O talento de Russel Crowe é tão grande que consegue representar 

carismáticamente personagens não carismáticas. Sei que isto parece uma contradição, 

mas Crowe conseguiu fazê-lo em “Uma Mente Brilhante”.Quanto aos restantes 

elementos do elenco (especialmente Jennifer Connely, que parece melhorar a cada 

performance que faz), oferecem um suporte bastante sólido. Mas este filme é todo de 

Russel Crowe. E ele é simplesmente brilhante.” 

 Para Bruce Kirkland – “Toronto Sun”, no filme de Ron Howard, versão 

“hollywoodesca” da vida do génio matemático John Forbes Nash, a única coisa que não 

é desperdiçada é a oportunidade de fazer um filme brilhante. Russel Crowe habita o 

perturbado espirito de John Nash, detentor de um prémio Nobel (em 1994) e lenda viva 

do imaginário americano. O filme não é apenas uma biografia ou uma inteligente 

personificação. É uma performance em carne e osso em que um talentoso ator 

personifica, de forma profunda, outro ser humano permitindo-nos entrar num pesadelo 

psicológico. 

Durante décadas, Nash lutou contra uma demência que chegou a fazer pensar 

que ele era um espião decifrador de códigos a trabalhar para o F. B. I.. Essa fase da 

sua vida é o núcleo deste filme, e a descrição feita por Crowe faz lembrar alguns filmes 

de espionagem realizados por Hitchcock. 

 

Breve comentário comparativo entre o filme e a biografia de Nash 

 A vida real de John Forbes Nash, de acordo com a biografia de Sylvia Nasar, 

não corresponde inteiramente ao filme "Uma Mente Brilhante" que, a meu ver, constitui 

uma adaptação ao estilo de Hollywood. Assim: 
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x Na biografia não é descrita nenhuma personagem fictícia como William Parcher 

ou Charles Herman; 

x No filme não é relatada a relação que Nash manteve com Eleanor, uma 

enfermeira com a qual teria vivido, de quem tivera um filho ao qual só passados 

muitos anos deu o seu nome; 

x O filme não relata as renúncias da nacionalidade americana nas viagens que 

Nash faz à Suiça e a França 

x O filme narra silenciosamente o internamento involuntário a que Nash foi 

submetido, durante um ano, no Hospital Estatal de Trenton 

x Finalmente o filme esquece o divórcio com Alicia durante a doença de Nash e o 

posterior novo casamento com Alicia depois da entrega do Prémio Nobel. 

 

Sobre John Nash matemático 
 John Nash é considerado um matemático prolífico, criativo, e de pensamento não 

convencional, que consegue sucesso em várias áreas da matemática e uma carreira 

acadêmica respeitável. Após resolver, na década de 1950, um problema relacionado à 

teoria dos jogos, que lhe renderia, em 1994, o Prêmio de Ciências Econômicas em 

Memória de Alfred Nobel (não confundir com o Prémio Nobel), Nash se casa com Alicia. 

Após ser chamado a fazer um trabalho em criptografia para o Governo dos Estados 

Unidos, Nash passa a ser atormentado por delírios e alucinações. Diagnosticado como 

esquizofrênico, e após várias internações, ele PRECISOU USAR DE TODA A SUA 

RACIONALIDADE PARA DISTINGUIR O REAL DO IMAGINÁRIO e voltar a ter uma vida 

normal assim como seus amigos. 

 

O professor John Nash e uma entrevista em 2004, dez anos após ter recebido o 
prêmio de Economia 

 Após dez anos do momento em que recebeu Prêmio Economia, John Nash falou 

sobre o impacto que teve sobre a sua vida profissional e talvez em sua vida privada ao 

longo desses últimos dez anos afiançando que teve um impacto grande na sua vida, 

mais do que sobre a vida da maioria dos vencedores do prêmio porque ele estava em 

uma situação inusitada. Ele estava desempregado na época. Ele estava bem de saúde, 

mas tinha atingido a idade de 66 anos e começando a segurança social (aposentadoria), 

mas ele não tinha muito disso, ele tinha muitos anos de desemprego antes disso. E 

então estava em uma posição de ser muito influenciado pelo reconhecimento do seu 

trabalho anterior surgiu dessa maneira. Ele tinha se tornado amplamente conhecido, 

mas em um sentido que não foi oficialmente reconhecido. Ele havia sido citado com 
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muita freqüência na literatura de economia e matemática, mas é bem diferente de obter 

o reconhecimento oficial. Considerou que o prêmio havia transformado sua vida. 

 Sobre as lembranças especiais do ano de 1994, quando foi para Estocolmo 

receber o prêmio, John Nash informa ter lembranças, mas não sabia o que dizer. Foi 

muito marcante para a Estocolmo, em Dezembro. É quando os dias estão ficando muito 

curto e eu estava lá para o dia do St Lucia, que é onde há uma pequena celebração 

prematura do retorno da luz. São dez dias mais cedo, na verdade. Mas você pode ver 

na parte da tarde começou a ficar escuro em torno de três horas e então isso foi 

realmente um fenômeno que eu não tinha observado antes em latitudes mais baixas. 

 John Nash informou que tinha uma apreciação da matemática e da ciência como 

uma criança, e até mesmo na escola primária gostaria de fazer mais em matemática do 

que os outros alunos estavam fazendo, de uma forma ou de outra. Então tinha que numa 

fase inicial. Como talvez quase comparável a Mozart na música. É claro que ele tinha 

um pai que era um músico. 

 Informa também que foi reconhecido que, numa fase inicial, no seu caso, o seu 

dom especial e seu talento. “Meus pais perceberam que eu era mentalmente especial e 

obviamente mais desenvolvido que os outros. Onde eu morava no sistema escolar não 

estava adaptado para alunos especiais e por isso não havia muito o que fazer a não ser 

que você passar por isso e depois ir ... da cidade”. 

 

Você acha que é melhor agora que há talvez escolas especiais para crianças 
especialmente talentosas para que se possa realmente dar-lhes o que eles 
precisam? 

John Nash: Há muitas questões complicadas que entram em educação. Eu não sei o 

que eu quero expressar uma opinião. Você tem que ter educação em diferentes 

locais. Você tem as cidades e você tem as áreas menores que apresentam problemas 

diferentes. Os alunos podem atingir o nível que eles precisam para alcançar, em última 

instância, e, por vezes, se eles tentarem entrar nele muito cedo, embora possam, em 

seguida, eles não fazem tão bem, finalmente. Então, eu não sei se isso importa tanto. É 

claro que o sistema de ensino americano é muito ineficiente em muitos aspectos, em 

comparação com outros países da Europa ou do Japão, mas funciona de tal forma que, 

pelo menos, as poucas pessoas que vão para carreiras e ciência incomuns consegue 

entrar em que, apesar de eles passam por uma anterior fase que não lhes dá muito. 

 

Quase poderia ser visto como uma perda de tempo para alguns? 

John Nash: Ah, é. É como babás ... Mais ou menos como você tem jardim de infância, 

quando deveria ser o ensino fundamental. 
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Você era muito jovem quando fez a sua descoberta de que você recebeu o Prémio 
de. Qual foi o avanço para você quando você estava olhando para esse problema 
e, brevemente, como é que você percebe que você estava alcançando no 
momento? 

John Nash: Bem, houve circunstâncias especiais no que diz respeito ao que é chamado 

de equilíbrio de Nash, e essa é a principal / - / - - tópico. Aconteceu de eu ser um 

estudante de pós-graduação em Princeton e von Neumann e Morgenstern eram 

moradores de Princeton, e que tinha escrito o livro, Teoria dos Jogos e Comportamento 
Econômico, que por sua vez dependia de algum trabalho anterior na França, Emile 

Borel, e depois vai volta, mesmo para pessoas como Pierre de Fermat e Pascal e que 

estudou probabilidades. E então eu tive a oportunidade de descrever algo diferente do 

procedimento que von Neumann e Morgenstern, e eu escrevi-o, mas eu poderia usar 

grande parte de suas idéias, seu conceito de estratégias e utilidade, parte das quais em 

si mesmos que haviam sido adotadas a partir de estudo prévio de Borel, e para que eu 

pudesse desenvolver essa coisa que foi chamado pela primeira vez "pontos de equilíbrio 

em N-pessoa Games 'e, em seguida,' jogos não-cooperativos" era meu título de tese 

final. 

Por isso, foi muito feliz que aconteceu de eu estar naquele local. Houve um seminário 

na universidade que estava preocupado com o trabalho relacionado com o trabalho de 

von Neumann e Morgenstern. Então, tudo correu bem e eu também tinha algum outro 

trabalho relacionado à economia que ligavam. Isto é o que vocês chamam o problema 

de barganha, e que também é importante, mas não foi citado para o Prêmio Nobel 

porque estava ligada também com Harsanyi e Selten no Prêmio e eles estavam ligados 

principalmente com o conceito de equilíbrio e todo mundo pensaria que Harsanyi 

também tinha feito o trabalho nos jogos cooperativos de negociação e Selten tem feito 

um trabalho nos jogos experimentais. E ele iria falar sobre isso aqui nesta reunião. 

 

Você percebe na hora o quão grande essa descoberta foi? 

John Nash: Eu sabia que tinha uma boa idéia de que valeu a pena publicar e isso meio 

que expandiu von Neumann e jogo de soma zero de Morgenstern, que, naturalmente, 

von Neumann tinha se feito originalmente. Mas é difícil saber o que viria de alguma 

coisa, como seria o futuro, e, claro, na medida em que o Prêmio Nobel naquele tempo 

não havia nada na economia que não se pode olhar para a frente para lá. Assim que 

você começar em -68 aqueles, de modo que é inteiramente uma questão de as fortunas 

da história. 
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Se você tivesse que dar conselhos a jovens estudantes de hoje, o que os campos 
devem olhar em se eles estão interessados em economia? 

John Nash: No que diz respeito às sub-áreas específicas da economia, eu não sei muito 

bem. Eu posso observar a teoria dos jogos é aplicado muito em economia. Geralmente, 

seria sábio para entrar em matemática, tanto quanto parece razoável porque os 

economistas que usam mais matemática são de alguma forma mais respeitado do que 

aqueles que consomem menos. Essa é a tendência. 

Eu não acho que exatamente como um economista profissional. Eu penso sobre a 

economia e as idéias econômicas, mas um pouco como um outsider.Claro von 

Neumann não foi um economista, mas Morgenstern era, e eles reuniram-se no 

livro. Caso contrário, há uma série de tendências na economia. O que parece moda 

agora e a opinião geral pode ser bastante diferente depois de 20 anos ou mais. Alguém 

estudar uma carreira que deve estar preparado para as mudanças. Eu acho que eles 

devem aprender as coisas que são boas bases, mas não necessariamente dependem 

de uma moda atual ou o que poderia ser considerado opinião geral ou opinião 

popular. Você talvez deve tentar aprender coisas que seria bom para todos os 

tempos. Indiscutível valor científico. 

 

Existem problemas no mundo de hoje que está em causa? Por exemplo, se 
olharmos para a disparidade entre o primeiro chamado Primeiro Mundo e Terceiro 
Mundo. Se olharmos para a situação política e o que vem com ele, por exemplo, o 
déficit orçamentário dos EUA, e suas razões para isso ... Há algum desses 
assuntos que lhe diz respeito como um cientista e que você dê o pensamento 
extra? 

John Nash: Você mencionou algumas coisas diferentes aqui, como a questão do 

Primeiro Mundo, Terceiro Mundo e o que aconteceu com o Segundo Mundo? O 

orçamento dos Estados Unidos, são bastante diferentes temas. 

 

Existe alguma coisa que você está particularmente interessado de ou ...? 

John Nash: Bem, estes são temas populares, mas você encontrar algo que as pessoas 

estão falando e você pode descobrir que existem opiniões divergentes. Há a opinião 

mais difundida, mas há talvez alguma outra opinião que é mais científica ou mais sutil. 

É fácil dizer que há os ricos e os pobres e assim que algo deve ser feito. Mas na história 

há sempre os ricos e os pobres.Se os pobres não eram tão pobres que ainda iria chamá-

los aos pobres. Quero dizer quem tem menos pode ser chamado de pobre. Você sempre 

terá os 10% que têm menos e os 10% que a maioria tem. Mas talvez comparativamente 

eles não são tão ruins. 
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Eu estava pensando sobre essas coisas quando eu vi a Índia pela primeira vez. Acho 

que foi no ano passado, em janeiro de 2003, quando a condução através da zona rural 

da Índia que eu podia ver as áreas onde, presumivelmente, o valor da renda 

reconhecida, renda pessoal, seria muito baixo. Mas isso me deu a idéia, 

comparativamente uma espécie de camponês ou nível de índio e outro não pode se 

sentir tão mal. Estes não são os mendigos na rua, mas as pessoas no país. Se eles 

tivessem tanto quanto alguém nessa área, se eles não são tão pobres em comparação 

com os seus vizinhos, e se você olhar através da história, os seres humanos têm vivido 

em condições diferentes, eles tinham que viver talvez muito, muito primitivamente 

alguns milhares de anos atrás, tanto desta vida dos humanos modernos é muito, muito 

recente. Homem já existe há muito mais tempo que tem essa tecnologia. 

 

Eu acho que a partir do que você está dizendo é realmente comparativa quanto 
você precisa e há uma certa idéia talvez no chamado mundo ocidental que 
precisamos de mais do que realmente precisa. É uma certa ganância que tipo de 
tomada de recursos provenientes dos chamados países do Terceiro Mundo. Será 
que levar a desejos de mais riqueza que é talvez ...? 

John Nash: Quanto mais nos países mais ricos ... se quiserem consumir mais, este é 

susceptível de prestar algum negócio para outras partes do mundo. Eles terão talvez 

algumas importações. Quero dizer, se países como os EUA ea Suécia são a importar 

mais, então isso é um negócio para outras partes do mundo, e talvez alguns produtos 

bem escolhidos. Mas o que torna difícil para as outras partes do mundo se os países 

novamente como EUA ou Suécia pode fabricar tudo o que precisa em produtos 

manufaturados, e, além disso, produzem tudo o que precisam na agricultura para que 

eles não precisam de importar qualquer coisa e eles têm coisas para exportar. 

 

Isso é em parte onde estamos hoje, não é? 

John Nash: Não é uma questão política sobre estes subsídios agrícolas que os países 

europeus, que poderiam importar produtos agrícolas com a agricultura local subsidiado 

e talvez produzir os produtos de lá, como a Alemanha pode estar crescendo muito trigo 

que eles fazem em brot , e Pode ser que não teria necessidade de crescer o trigo, que 

poderiam importar da Rússia ou em algum lugar. E, então, que iria fornecer negócio pelo 

comércio. 

 

Mas um filme que foi tão amplamente visto e eu estava pensando que ele tem sido 
importante para você ser capaz de dar a sua versão de sua vida, bem ou é algo 
que você sente que você pode ... porque quando alguém entra e fazer um filme 



 

273 
 

sobre a vida de alguém, então você pode precisar dizer: Esse é o filme, mas a 
realidade é um pouco diferente. 
John Nash: O filme é artístico e que não descreva com precisão a natureza do 

pensamento delirante que era a minha história, e interpreta .... Tem alguém que vê 

pessoas imaginárias, vê-se que diferentes pessoas são, na verdade ali presente / - - - / 

e que não, não é, isso é mesmo típico de esquizofrenia. Mas que interpreta a idéia de 

ilusões. Mais tipicamente uma pessoa pode ouvir vozes, eles estão falando com os 

espíritos ou algo que não está lá. Esta é a forma de delírios mais típicos. Mas você não 

pode ilustrar que em um filme muito bem. Quero dizer, se o filme mostra alguém que 

pode ser visto, em seguida, a pessoa que vê o filme pode compreendê-lo melhor. Isso 

pode ocorrer em doença mental, mas é a forma menos comum. 

 

É fascinante conversar com você e eu estou realmente feliz que você falou para 
nós hoje. Existe alguma preocupação ... eu estava falando anteriormente sobre 
jovens estudantes e alguém me disse que os professores são aqueles que abrem 
portas, mas que são os estudantes que têm de passar por eles mesmos. Você teve 
algum professor através de seu período na universidade que foi particularmente 
um modelo para você? Como tem sido para você? 

John Nash: Eu certamente tinha alguns bons professores que foram muito úteis para 

mim e influente. Por exemplo, em economia eu só tirei um curso de economia e eu era 

um estudo de graduação em Pittsburgh para o que agora é chamado de Carnegie 

Mellon, mas por coincidência a pessoa que ministrou o curso, foi um curso na economia 

internacional, e por coincidência este foi alguém que veio da Áustria. Portanto, há, na 

verdade, a considerar a economia austríaca é como uma escola diferente do que típico 

americano ou britânico. Então, eu estava por coincidência influenciado por um 

economista austríaco que pode ter sido uma boa influência. 

 

 
 


