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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir as possibilidades de diálogo das 

imagens audiovisuais com as propostas conceituais para a área de Sociologia, 

abordados nas Orientações e nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio. Ao mesmo tempo em que a imagem se faz presente no cotidiano da 

juventude atual, o visual se torna cada vez mais documento e instrumento na leitura 

sociológica dos fatos e fenômenos sociais. Inspirado nas obras de Raymond 

Williams, Marcel Martin, Pierre Sorlin e José de Souza Martins, este trabalho busca 

entender como uso da imagem no universo da Sociologia motiva novas formas de 

indagações, dúvidas e experimentos que enriquecem o conhecimento produzido por 

essa ciência e ampliam a consciência de sua importância. Este estudo foi realizado 

com estudantes do Ensino Médio de uma escola pública do Rio Grande do Norte e 

buscou, dentro das perspectivas de Paulo Freire e Edgar Morin, direcionamentos 

para alternativas pedagógicas que possibilitassem a utilização das imagens no 

cotidiano escolar. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa que, através da 

inserção gradual das imagens e das discussões que aconteceram durante as 

reuniões, proporcionou o aparecimento e desenvolvimento de temáticas 

sociológicas. Os resultados foram pautados no discurso dos alunos e na produção 

de um curta-metragem para demonstrar o processo de entendimento nas temáticas 

sociológicas. Sob o ponto de vista do pesquisador, os jovens compreenderam, de 

uma maneira simples, a leitura de imagens e a linguagem cinematográfica, e 

construíram argumentos e propostas de intervenção no seu ambiente escolar.   

 

Palavras-chave: Audiovisual; Sociologia; Ensino Médio. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to discuss the possibilities of dialogue between audiovisual images 

and conceptual proposals addressed in the National Curriculum guidelines of High 

School for the area of Sociology. Considering that the image is present in the daily 

life of youth, the visual becomes increasingly document and tool in sociological 

reading of the facts and social phenomena. Inspired by the works of Raymond 

Williams, Marcel Martin, Pierre Sorlin and José de Souza Martins, this study aims to 

understand how the use of image in the universe of Sociology opens a wide field of 

inquiries, questions and experiments that enrich the knowledge produced by this 

science and broaden awareness of their importance. This study was conducted with 

students from one public High School of Rio Grande do Norte and, based on the 

perspectives of Paulo Freire and Edgar Morin, searched directions for pedagogical 

practices that would enable the use of images in everyday school life. The method 

used was the qualitative research that, through the gradual insertion of images and 

discussions during the meetings, provided the appearance and development of 

sociological themes. The results were based on both speech of the students and the 

production of a short film to demonstrate the learning process in sociological themes. 

According the point of view of the researcher, the students were able, in a simple 

way, to visualize images and comprehend cinematographic language, and built 

arguments and proposals for intervention in their school environment. 

 

Key words: Audiovisual; Sociology; High school. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao observarmos o contexto educacional brasileiro, nos deparamos com um 

cenário conhecido há algum tempo: os docentes dos setores públicos estaduais e 

municipais, devido muitas vezes, à precarização do trabalho e dos salários, 

trabalham em diversas escolas, regem várias turmas em salas de aula com dezenas 

de alunos e em alguns casos enfrentam longas distâncias entre a residência e o 

local de trabalho (SAMPAIO, MARIN, 2004).  

Estes professores nem sempre dispõem de tempo para estudar, pesquisar 

materiais didáticos, preparar aulas e criar atividades complementares. Atualmente, o 

ofício de professor, independente do nível de ensino em que atue, em escola pública 

ou privada, está se configurando como uma profissão alvo de inúmeros estressores 

psicossociais presentes no seu contexto de trabalho. A atividade docente, entendida 

em tempos passados como uma profissão vocacional de grande satisfação pessoal 

e profissional cede lugar ao profissional de ensino excessivamente atrelado a 

questões tecnoburocráticas. Há uma redução da amplitude de atuação do trabalho, 

as tarefas de alto nível são transformadas em rotinas, há menos tempo para 

executar o trabalho, para atualização profissional, lazer e convívio social, bem como 

escassas oportunidades de trabalho criativo. Claramente, evidencia-se a existência 

de diversificação de responsabilidades com maior distanciamento entre a execução, 

realizada pelos professores, e o planejamento das políticas que norteiam seu 

trabalho, elaborado por outras pessoas. Neste modelo, os professores são mais 

técnicos do que profissionais. A esses aspectos somam-se os baixos salários e as 

precárias condições de trabalho (CARLOTTO, 2011). 

Na perspectiva de Paulo Freire (2015), o professor tem o dever de realizar 

suas tarefas docentes, mas, para isso, são necessárias condições favoráveis a 

prática educativa, tanto higiênicas, quanto espaciais e estéticas, sem as quais se 

torna ineficaz o movimento pedagógico. Em alguns ambientes, o desrespeito a 

essas condições é tamanho, que prejudica os educandos, os educadores e a prática 

pedagógica. 

O trabalho em sala de aula na maioria das vezes envolve a leitura e 

exposição do conteúdo do livro didático (quando há) e a realização de exercícios 

convencionais do tipo pergunta e resposta. Cabe, ainda, ao educador, a formulação, 
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aplicação e correção de provas, bem como a participação nos conselhos de classe. 

Salvo algumas exceções, o quadro aqui desenhado retrata a experiência docente de 

grande parte das escolas do país. Criar projetos, pensar em temas para debates, 

descobrir e utilizar novos recursos didáticos, elaborar atividades multi ou 

interdisciplinares representam esforços homéricos para um professor já tão 

sobrecarregado. Em muitas vezes, o planejamento das atividades torna-se frustrante 

pela falta de apoio das direções, dos equipamentos que não funcionam devidamente 

causando o desinteresse do aluno e o desestímulo para futuras tentativas. Tal 

contexto sugere que a rotina atual do professor conspira contra a melhoria da tão 

falada “qualidade do ensino”.  

Além de todas as dificuldades encontradas pela maioria dos docentes 

brasileiros do Ensino Básico, não é fácil proporcionar a compreensão dos conteúdos 

da disciplina de Sociologia para estudantes do Ensino Médio, numa faixa etária entre 

15 e 17 anos, de diversos segmentos sociais, de diversas localidades brasileiras. 

Este problema não é específico do Brasil. O sociólogo Anthony Giddens, motivou-se 

para o esforço de traduzir, em linguagem mais cotidiana possível, conceitos 

abstratos relacionados com a interação entre pessoas, grupos e instituições. 

Giddens, inclusive, faz menção em um de seus livros - As novas regras do método 

sociológico - à crítica recorrente dirigida à Sociologia como uma ciência que trata 

daquilo que todos sabem, numa linguagem que ninguém entende (BOMENY, 2010). 

Observa-se, portanto, a necessidade de mesclar a abstração e o formalismo das 

teorias sociológicas com os esforços na sensibilização dos adolescentes para o 

campo fértil e rico das questões que envolvem a vida das pessoas, dos grupos, 

associações e famílias. 

Neste contexto, há a consciência de que levar a tradição sociológica clássica 

aos jovens estudantes exige um esforço de tradução e de adequação aos interesses 

ou à sensibilidade do jovem contemporâneo não apenas da linguagem, mas também 

das sugestões de leitura e exercícios. Nesse sentido, a concepção da utilização do 

audiovisual como recurso didático se transforma numa ferramenta útil e de possível 

transição entre os conceitos formais e as observações cotidianas. 

Como a intenção do presente estudo foi buscar a importância da utilização 

das imagens como instrumentos para a ampliação das práticas pedagógicas no 

ensino de Sociologia, foi necessário averiguar a utilização das imagens no universo 
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da Sociologia em trabalhos prévios como os de José de Souza Martins (2009) e Ana 

Lúcia Lucas Martins (2007). De acordo com Martins (2009), a imagem, constitutiva 

da realidade, é objeto e sujeito de análises sociológicas, devendo ser incorporada 

como técnica de investigação. Para ele, na relevância das análises da Sociologia 

fenomenológica1 o visual se torna cada vez mais documento e instrumento 

indispensável na leitura sociológica dos fatos e fenômenos sociais, e a imagem 

possibilita a abertura de um leque de indagações, dúvidas e experimentações na 

Sociologia. 

Este trabalho pretende fazer uma ligação entre a narrativa fílmica, os saberes 

da disciplina de Sociologia e os estudantes do Ensino Médio. A busca desta ligação 

através do cinema ocorreu porque este, entre os outros meios de expressão 

culturais, aparenta ser o mais próximo do cotidiano dos estudantes pelo fato de sua 

linguagem funcionar, muitas vezes, como uma reprodução fotográfica da realidade. 

Basta notar a grande proliferação de vídeos feitos pelos dispositivos móveis, de uso 

comum dentre os adolescentes.  

A originalidade da linguagem cinematográfica advém essencialmente de sua 

onipotência fulgurante e evocadora, de sua capacidade única e infinita de mostrar o 

invisível tão bem quanto o visível, de visualizar o pensamento justamente como 

vivido, de lograr a compenetração do sonho e do real, do impulso imaginativo e da 

prova documental, de ressuscitar o passado e atualizar o futuro, de conferir a uma 

imagem fugaz a capacidade de impregnar e persuadir mais do que o espetáculo do 

cotidiano é capaz de oferecer. (MARTIN, 2013). 

Segundo Martin (2013), a linguagem do cinema funciona como uma fotografia 

da realidade, pois são os seres e as próprias coisas que aparecem e falam, dirigem-

se aos sentidos, às relações sociais e à imaginação: à primeira vista, parece que 

toda representação (significante) coincide de maneira exata e unívoca com a 

informação conceitual que vincula (significado). E a ambiguidade na relação 

existente entre o objeto real e a imagem fílmica, que é uma das características 

                                                 
1
 Para a sociologia fenomenológica, as realidades sociais são constituídas nos significados, 

identificados ao se mergulhar na linguagem significativa da interação social, sendo a linguagem, as 
práticas e as coisas, inseparáveis neste tipo de abordagem. SCHNEIDER, Jacó Fernando; 
CAMATTA, Marcio Wagner; NASI, Cíntia. O trabalho em um Centro de Atenção Psicossocial: uma 
análise em Alfred Schütz. Revista gaúcha de enfermagem. Porto Alegre. Vol. 28, n. 4 (dez. 2007), 
p. 520-526, 2007. 
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fundamentais da expressão do cinema, e em grande parte determina a relação do 

espectador com o filme também foi discutido neste trabalho. 

 

A imaginação não é, como sugere a etimologia, a faculdade de 
formar imagens da realidade; ela é a faculdade de formar imagens 
que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade. É uma 
faculdade de sobre-humanidades. (BACHELARD, 1994, p. XVI). 

 

O trabalho com imagem aumenta a intensidade do olhar e a qualidade da 

imaginação que não só forma imagens, mas também transforma imagens, ou seja, 

imaginar é colocá-las em movimento, substituindo a fixidez e a fixação por uma 

dinâmica profunda; onde a imaginação não mais será tachada de simples potência 

de substituição; aparecerá como uma necessidade de imagens. (BACHELARD, 

1991). A imagem, por ser resultado de um dado contexto histórico, não reproduz a 

realidade, ela a reconstrói a partir de uma linguagem própria. O filme é um modo de 

compreender comportamentos, visões de mundo, valores, identidades e ideologias 

de uma sociedade. Uma forma de lidar com essas representações é a articulação do 

contexto histórico e social que o produziu com um conjunto de elementos intrínsecos 

à própria linguagem cinematográfica (montagem, enquadramento, movimentos de 

câmera, iluminação, cor, etc.). É uma construção sobre a realidade que articula 

palavra, som, imagem, movimento, e não o reflexo do real, mas sua representação.  

Não se trata de trabalhar o psiquismo do espectador, nem de cativá-lo, nem 

de capturá-lo por um conjunto de meios de expressão conceitualizados e 

catalogados como veículos de sensações e significações. Agora, o espectador acha-

se como que diante de uma janela aberta, pela qual assiste a acontecimentos que 

têm toda a aparência da objetividade e cuja existência parece independente da sua, 

e cuja significação, da mesma forma, não depende mais de sua própria percepção 

Ele, em vários momentos, se liberta da decupagem e da montagem, tendo, ao 

contrário, a impressão de estar assistindo a acontecimentos que se produzem diante 

dos seus olhos com o realismo e a intensidade da visão que lhe é proposta se 

encontra ao mesmo tempo afetado pela ação, mas livre em relação a ela, em virtude 

da objetividade da visão oferecida. Sendo a autonomia do espectador assim 

respeitada, sua participação torna-se ao mesmo tempo mais deliberada, pois cabe a 

ele fazer o esforço de penetrar no universo apresentado; e mais difícil, pois o mundo 
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da tela não lhe chega mais completamente assimilado, como no tempo em que 

reinava a montagem. (MARTIN, 2013). 

No contexto do processo de ensino-aprendizagem, ao professor cabe a tarefa 

de não impor interpretações e, sim, fomentar as comparações e diálogos, pois a 

imagem trabalhada cognitivamente aumenta a intensidade do olhar e a qualidade da 

imaginação resultante do conhecimento, da consciência, do ver e do saber. Para se 

lidar com textos visuais é necessário, não somente um aprendizado terminológico de 

leituras de mensagens visuais, mas também de conhecimento prévio do assunto 

tratado e reflexão acerca da natureza das imagens.  

Os alunos, por sua vez, não são meros receptores de conteúdos prontos. 

Suas redes e experiências sociais devem ser exploradas pelos professores a fim de 

tornarem as aulas mais dinâmicas e interativas. Mesmo quando houver necessidade 

de exposição de conteúdo pelo professor durante a aula, a expectativa é que ela se 

converta em diálogo, em possibilidade de troca e não monólogo. Nesse processo, os 

estudantes são convidados a explicitar suas interpretações pessoais sobre o mundo 

e a exercitar a imaginação sociológica2, que capacita seu possuidor a compreender 

o cenário histórico mais amplo, em termos de seu significado para a vida íntima e 

para a carreira exterior de numerosos indivíduos. Permite-lhes levar em conta como 

indivíduos, na agitação de sua experiência diária, a adquirirem uma consciência 

falsa de suas posições sociais. Consiste, em grande parte, na capacidade de passar 

de uma perspectiva a outra, e no progresso estabelecer uma visão adequada de 

uma sociedade total de seus componentes. (MILLS, 1980) Assim, um curta-

metragem pode ser usado para motivar um debate e levantar pontos importantes a 

serem tratados na exposição de conteúdos: o aluno traz sua contribuição, exerce a 

reflexão, faz críticas e ao mesmo tempo aprende aquilo que desconhece. A aula se 

desenvolve sem um centro único (o professor), e o aluno torna-se mais ativo, 

                                                 
2 Segundo Mills, “A imaginação sociológica permite ao possuidor compreender o cenário histórico 

mais amplo quanto ao seu significado para a vida interior e para a trajetória exterior da diversidade de 
indivíduos. Ela lhe permite ter em conta como os indivíduos, no tumulto da experiência cotidiana, 
estão com frequência falsamente conscientes de suas posições sociais. [...] A imaginação sociológica 
nos permite captar a história e a biografia e a relação entre ambas na sociedade.” MILLS, Wright C. A 
imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980. Quer dizer que a imaginação 
sociológica permite ao individuo relacionar sua biografia com a realidade histórico-social, olhando o 
mundo e as pessoas de uma nova forma, para alem do comportamento humano, se conscientizando 
da necessidade de uma analise crítica e reflexiva da sociedade. 
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possibilitando assim, mediado pela utilização de imagens, o desenvolvimento da 

imaginação sociológica. 

A formação para a abstração é inseparável da instituição da escola que possa 

se opor aos interesses pulsionais e fantasmático do conhecimento. Imaginar é 

sempre uma maneira de herdar imagens, de cultivá-las, de reativá-las, o que supõe 

certa condição favorável onde a leitura e o trabalho fortificam o imaginário 

(WUNENBURGER, 2012). Por mais que as teorias de Bachelard e Wunenburguer se 

confrontem com as de Martins e Martin, vale ressaltar que as imagens são produtos 

do meio, mas também são transpostas para alem do material, podem causar 

sensações que escapam da mensuração. 

O uso do audiovisual em sala de aula não tem como propósito a busca de 

correspondência entre fatos e representações imagéticas. Os filmes são um modo 

pelo qual pessoas, no caso, cineastas, expressam suas ideias, concepções de 

mundo sobre temas, problemas da realidade, gerando um outro modo de conhecer 

que é dado através da maneira como as sociedades se produzem visualmente. Vale 

dizer que a realidade aparente na tela não é jamais totalmente neutra, mas sempre o 

signo de algo mais, num certo grau, é uma dialética de significante-significado. 

O objetivo principal deste trabalho foi verificar como o audiovisual, através da 

linguagem fílmica (em sua maioria, curtas-metragens), utilizado como ferramenta 

metodológica para a prática pedagógica, pode favorecer a compreensão de 

conceitos abordados no Ensino Médio para a área de Sociologia. Além disso, 

objetivou, também, observar como os alunos se apropriaram e aplicaram tais 

imagens na assimilação dos conceitos sociológicos. “O segredo do cinema é 

também isto: injetar na irrealidade da imagem a realidade do movimento e assim, 

atualizar o imaginário a um grau nunca dantes alcançado.” (METZ, 1972, p.28). 

Este estudo foi realizado na Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, 

situada no município de São José de Mipibu, Rio Grande do Norte no período de 

Fevereiro de 2014 a Novembro de 2015. Foram convidados a participar do estudo 

alunos com idade entre 14 e 17 anos, sem distinção sexo, que estivessem cursando 

o Ensino Médio e frequentando as aulas de Sociologia da 1ª série e da 2ª série. 

Para isso, trabalhando com temáticas interdisciplinares, procurou-se 

desenvolver determinadas ações com os alunos participantes, a fim de promover a 

sensibilidade do olhar e a capacidade de articular informações, visuais, textuais e 
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sonoras com o auxilio das ferramentas tecnológicas. Desencadeando também, um 

processo interativo pedagógico-tecnológico que favoreça conhecimentos afins, 

ampliando o repertório cognitivo e manifestações artísticas. Além de ter propiciado 

ao aluno a oportunidade de desenvolver um curta-metragem passando por todo o 

processo de criação, pensamento e elaboração da ideia e roteiro, à execução e 

produção, experimentando e aprendendo na prática as possibilidades artísticas da 

linguagem cinematográfica. 

Após ajustes metodológicos que serão explorados mais adiante, o trabalho 

seguiu após alguns alunos aceitarem participar. A metodologia teve início com a 

proposição de dinâmicas com alunos durante as aulas de Sociologia e mais tarde 

com os participantes da oficina de curta-metragem que era desenvolvida no colégio, 

pelo pesquisador-professor. Nessas dinâmicas, imagens eram geradas por um 

computador e projetadas em uma tela e os participantes deveriam escrever em um 

papel, com uma única palavra, o que elas representavam para eles. 

Com os alunos frequentadores dessa oficina foram trabalhados alguns temas 

de Sociologia relacionados à intolerância religiosa, de gênero, de etnia, que foram 

trazidos pelos próprios alunos em nossas discussões, pois se consolidam muitas 

vezes dentro do ambiente escolar. É um tanto equivocado falar em “diferença ou 

diversidade no ambiente escolar” como se houvesse o lado da igualdade, onde 

habitam os/as que agem naturalmente de acordo com os valores hegemônicos e os 

outros, ou diferentes. Quando, na verdade, a diferença é anterior, é constitutiva 

dessa suposta igualdade. Portanto, não se trata de “saber conviver”, mas considerar 

que a humanidade se organiza e se estrutura na e pela diferença. Se tivermos essa 

premissa evidente, talvez possamos inverter a lógica: não se trata de identificar “o 

estranho” como “o diferente”, mas de pensar que estranho é ser igual e na intensa e 

reiterada violência despendida para se produzir o hegemônico transfigurado em uma 

igualdade natural. (BENTO, 2011). 

Sem querer deixar que a cultura do ódio bata à nossa porta, somos objetos 

pequenos que sempre aguardam uma realização futura, sujeitos éticos com uma 

impressionante capacidade de suportar não apenas o sofrimento e a violência 

mimética, mas também de potencializar a resiliência, dar a volta por cima, 

redirecionar o sentido da vida, contribuindo para a perpetuidade da paz, zelando 

pela regeneração do homem (ALMEIDA e CARVALHO, 2012).  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM e ou 

PCN+) da Área de Ciências Humanas e suas tecnologias já sinalizam para um 

caminho de inovações da aplicação de conceitos interdisciplinares que ampliem, 

entre outros temas, a compreensão da vida cotidiana, a construção de uma visão 

crítica sobre a indústria cultural e valorização das diferenças. É necessário, mas, 

infelizmente difícil, acabar completamente com esse problema na escola sem que 

haja uma política pública mais efetiva para toda a sociedade. Os jovens da nossa 

escola, de maneira geral, trazem consigo vícios de intolerância apresentados pelos 

familiares e a propagação dessas atitudes é inevitável. A escola deve direcionar 

suas ações integradoras na tentativa de combater com mais eficiência tal problema. 

Acreditamos que nosso trabalho possa ter participação nesse tímido início de 

mudança porque são os próprios alunos que estão se enxergando como atores 

desse processo.  

Inicialmente, os estudantes enxergavam o cinema com neutralidade, sem 

muita compreensão sobre a possibilidade de ser produzido como um fator 

ideológico, hegemônico e capaz de promover mudanças sociais. Mas acredito que 

eles passaram a compreender a ambiguidade da relação entre o real objetivo e sua 

imagem fílmica como expressão cinematográfica que determina em grande parte a 

relação do espectador com o filme, relação que vai da crença ingênua na realidade 

do real representado à percepção intuitiva ou intelectual dos signos implícitos como 

elementos de uma linguagem (MARTIN, 2013).  

Nesse contexto, os alunos, possibilitados de compreender-se como sujeito-

criador, foram capazes de construir um projeto que captassem as possíveis 

percepções sociais locais para a produção final do curta-metragem. Tal construção 

explicitou nas angústias, nos anseios e nas interpretações dos seus criadores sobre 

a temática por eles escolhida: a intolerância religiosa no ambiente escolar. O filme 

“desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo perceptivo e afetivo de 

participação, conquista de imediato uma espécie de credibilidade (...).” (METZ, 1972, 

p.16). 

O pesquisador-professor quando pensou no desenvolvimento desse trabalho, 

teve em mente a proposta de Feyerabend (1989) e a possibilidade do dialogo com a 

teoria de Edgar Morin (2003), seguindo um caminho em que as pesquisas 

educacionais hoje busquem um novo paradigma para a Ciência e que passem a 
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entender o homem como um todo, seres integrais cujo conhecimento pode e deve 

ser construído a partir de uma relação com a natureza e com todas as formas de 

saber, por mais diversificadas que possam parecer. É importante recuperar o 

homem como ser global, resgatando a dimensão do homem como ser social e 

cultural, leitor e interprete, criador e criatura. 

No primeiro capítulo, buscar-se-á estruturar e consolidar o referencial teórico 

do presente trabalho, estudando proposições sobre a estrutura do processo cultural, 

analisando alguns dos diversos significados do termo cultura, suas interações com 

as investigações propostas pela Sociologia da cultura e sua ligação com o avanço 

tecnológico. Discutiremos a contribuição teórico-metodológica do materialismo 

histórico-dialético para a análise do cinema, buscando entender a produção social 

do filme. Será feita uma pequena revisão sobre o avanço das técnicas audiovisuais, 

a reprodução fílmica e a indústria da diversão e entretenimento, e como 

possibilitaram modificar os costumes e a relação dos homens com a arte e a cultura. 

E por fim, a possibilidade de massificação e homogeneização do público pela 

difusão de um estilo de vida estadunidense. 

No segundo capítulo, foi desenvolvida, primeiramente, uma reflexão sobre as 

bases curriculares para o ensino de Sociologia na Educação Básica, sobre as 

condições de trabalho desse professor e sobre a necessidade de um diálogo 

constante entre a Universidade formadora dos docentes e a escola receptora 

desses. Posteriormente, problematizaremos sobre a utilização das imagens na 

produção do conhecimento e no ensino de Sociologia. E finalmente, discutiremos 

sobre a necessidade de compreender práticas pedagógicas que ultrapassem a 

tradicionalista para o uso de ferramentas audiovisuais.  

E, no terceiro capítulo, seguirá uma discussão sobre a metodologia utilizada 

para justificar o presente trabalho, desenvolvendo a sétima arte como instrumento 

de aprendizagem, entendendo-a enquanto expressão cultural de uma sociedade, ou 

seja, do pensamento coletivo. Na Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, em 

São José de Mipibu – RN, a partir do universo audiovisual, buscou-se desenvolver 

com os alunos participantes determinadas competências e habilidades, tais como: 

compreender a linguagem cinematográfica; contextualizar arte e literatura; valorizar 

a diversidade cultural; contextualizar os processos históricos e geográficos; 
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compreender dados históricos e geográficos; construir argumentações e elaborar 

propostas para intervir na realidade. 

Por fim, a expectativa é de que a sugestão de utilização do cinema como 

ponto conciliador não motive apenas os alunos, mas os próprios professores, e que 

seja inspiradora de novas ideias ao corpo docente.  
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CAPÍTULO 01 – CULTURA E CINEMA 

 

1.1. TEORIAS DA CULTURA 

  

Buscando estruturar e consolidar o referencial teórico do trabalho, foram 

pesquisadas proposições sobre a organização do processo cultural analisando 

alguns dos diversos significados do termo cultura, suas interações com as 

investigações propostas pela Sociologia da cultura e sua ligação com o avanço 

tecnológico. É importante observar os caminhos que levam à produção da estrutura 

cultural e como o cinema e as novas tecnologias são utilizadas para transformação e 

difusão de modelos e ideologias. 

É interessante observar que, na segunda metade do século XX, Raymond 

Williams propõe a convergência prática entre os sentidos antropológicos e 

sociológicos de cultura como modo de vida global distinto, dentro do qual percebe-se 

um “sistema de significações” bem definidos e essencialmente envolvido em todas 

as formas de atividade social e às práticas significativas das atividades artísticas e 

intelectuais. (WILLIAMS, 1992). 

Dialogando com Williams (1992), na perspectiva de Eagleton (2005), cultura 

era inicialmente vista como um processo completamente material e depois 

metaforicamente foi transferida para questões do espírito. É uma dessas raras ideias 

que são essenciais para a esquerda política quanto vitais para a direita, o que torna 

sua história social ambivalente e confusa. Trata-se menos de uma questão de 

desconstruir a oposição entre cultura e natureza do que de reconhecer que o termo 

“cultura” já é uma tal desconstrução. Os meios culturais que usamos para 

transformar a natureza são eles derivados dela. A natureza produz cultura que 

transforma a natureza. Se a natureza é de alguma forma cultural, então as culturas 

são construídas com base no incessante tráfego com a natureza que chamamos de 

trabalho. (EAGLETON, 2005). 

A ideia de cultura nos direciona a uma dupla recusa: do determinismo 

orgânico, por um lado, e da autonomia do espírito, por outro. É uma rejeição tanto do 

naturalismo como do idealismo. A própria palavra cultura compreende uma tensão 

entre fazer e ser feito, racionalidade e espontaneidade, ela também alude ao 

contraste político entre evolução e revolução. A cultura é uma questão de 

autossuperação tanto quanto de autorrealização. Ela é capaz de celebrar o eu e, ao 
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mesmo tempo, também discipliná-lo, estética e asceticamente. Sendo seres 

culturais, somos parte da natureza que trabalhamos, faz parte do que caracteriza a 

palavra “natureza”, o lembrar-nos da continuidade entre nós mesmos e nosso 

ambiente, assim como a palavra “cultura” serve para realçar a diferença.  

Como autocultivadores, somos argila em nossas próprias mãos, ao mesmo 

tempo, redentores e impenitentes. Cultivo, entretanto, pode não ser apenas algo que 

fazemos a nós mesmos.  

 

A cultura é uma espécie de pedagogia ética que nos torna aptos para 
a cidadania política ao libertar o eu ideal ou coletivo escondido dentro 
de cada um de nós, um eu que encontra sua representação suprema 
no âmbito universal do Estado. (EAGLETON, 2005, p. 16). 

 

Assim, o pensamento dialético surge, ficando cada vez menos possível 

ignorar o fato de que a civilização, no próprio ato de realizar alguns potenciais 

humanos, também suprime danosamente outros. E nessa relação intensa entre 

esses dois processos, torna-se possível o engendramento de um novo hábito 

intelectual. A cultura é conjunto de potenciais produzidos pela história e que 

trabalham subversivamente dentro dela. Todas as culturas são autocontraditórias, 

isso é motivo de cinismo e de esperança, já que significa que elas próprias 

engendram as forças que devem transformá-las. 

A palavra “cultura” que se supõe designar um tipo de sociedade é, de fato, 

uma forma normativa de imaginar essa sociedade. Como ideia, a cultura se torna 

importante diante de quatro pontos de crise histórica: quando se torna a única 

alternativa aparente a uma sociedade degradada; quando parece que, sem uma 

mudança social profunda, a cultura no sentido das artes e do bem viver não será 

mais nem mesmo possível; quando fornece os termos nos quais um grupo ou povo 

busca sua emancipação política; quando uma potência imperialista é forçada a 

chegar a um acordo com o modo de vida daqueles que subjuga. 

Como sugere Eagleton (2005) acerca de Raymond Williams,  

 

[...] a cultura emerge como uma noção a partir do ‘reconhecimento da 
separação prática de certas atividades morais e intelectuais do 
ímpeto conduzinte a um novo tipo de sociedade’. Essa noção se 
torna, então, um tribunal de recursos humanos, a ser colocada acima 
dos processos de julgamentos social prático...como uma alternativa 
mitigante e arregimentadora. A cultura é, assim, sintomática de uma 
divisão que ela se oferece para superar. (EAGLETON, 2005 p. 50).  
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A tese de Eagleton (2005) é a de que estamos presos, no momento, entre 

uma noção de cultura debilitadamente ampla e outra desconfortavelmente rígida, e 

que nossa necessidade mais urgente nessa área é ir além de ambas. Apesar do 

alcance aparentemente ilimitado da definição antropológica de cultura, algumas 

coisas são demasiadas mundanas para serem culturais, ao passo que outras são 

demasiado inespecíficas. E se cultura significa tudo que é humanamente construído 

ao invés de naturalmente dado, então isso deveria logicamente incluir a indústria 

assim como a mídia, formas de fazer bonecos assim como maneiras de diversão. 

Esse tipo de formulação tem a vantagem de ser suficientemente específica 

para significar alguma coisa (“significante”), mas amplo o suficiente para não ser 

elitista. Todos os sistemas sociais envolvem significação, mas nem todos eles são 

sistemas significantes ou “culturais”. Essa é uma distinção valiosa que evita algumas 

definições de cultura tanto exclusivas, quanto demasiadamente inclusivas. Mas é 

realmente uma reformulação da tradicional dicotomia estético/instrumental, e 

suscetível a receber o mesmo tipo de objeção que esta costumava atrair. 

Resumindo, cultura pode ser representada como o complexo de valores, 

costumes, crenças, práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico. 

De outro ponto de vista, é o conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas 

negociam maneiras apropriadas de agir em contextos específicos; é mais um saber 

como do que um saber porquê. 

Geoffrey Hartman acredita que cultura e crise andam de mãos dadas e 

formula um conflito entre cultura e uma cultura ou entre Cultura e cultura. 

Poderíamos dizer que o conflito seria entre uma cultura que pretende-se universal, 

como forma de um sujeito universal e com valores compartilhados em virtude de 

uma humanidade comum; e outra cultura com uma identidade coletiva exclusivista. 

Enquanto a primeira acredita ter o poder de determinar os padrões a serem 

seguidos por todos, como se tivesse o domínio sobre a subjetividade social, a 

segunda procura as mais reduzidas particularidades para sustentar a sua habitação 

local (EAGLETON, 2005). 

As primeiras abordagens feitas aos alunos durante esse trabalho foi 

demonstrar a importância de se compreender a cultura e suas formas de 

entendimento. Para ilustrar essa diversidade de compreensão levamos ao 

conhecimento dos educandos, durante as oficinas, a discussões relacionadas à 
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cultura dominante e uma cultura que busca a manutenção de sua existência. E 

partindo dessa abordagem, eles puderam compreender que a produção de um 

curta-metragem educativo e sem condições físicas e financeiras também pode ser 

considerado parte cultural e representativo da realidade social. 

A sociedade é constituída por culturas distintas e, em certo sentido, não é 

nada além disso. Entretanto, ela é também uma entidade transcendente chamada 

“sociedade”, que não aparece em parte alguma como uma cultura específica, mas 

que é a medida e a matriz de todas elas. Ela habita em todas as culturas, mas 

somente porque transcende todas elas. 

Dessa maneira, o Ocidente acredita que apenas ele, pode ser, nos dias de 

hoje, verdadeiramente empático. A civilização ocidental não é limitada pelas 

peculiaridades de uma cultura. É verdade que a cultura ocidental fracassa 

lamentavelmente quando se trata de imaginar outras culturas. É um erro acreditar 

que sociedades oprimidas têm muito pouco tempo para imaginar o que os outros 

devem estar sentindo. É um erro, também, imaginar que uma cultura possa dialogar 

com outra apenas em virtude de alguma faculdade especial que ambas possuem 

além de suas peculiaridades locais (EAGLETON, 2005). 

As escolhas dos filmes e curtas-metragens utilizados neste trabalho buscou 

demonstrar uma diversidade na forma e na visão de suas construções com o intuito 

de direcionar a mudança de olhar dos alunos participantes da oficina. Os diálogos 

sobre os modelos impostos pelos meios de comunicação de massa dominados por 

uma cultura ocidental tiveram papel importante na construção da temática abordada 

no curta-metragem produzido por eles. 

O cinema, visivelmente, funciona como um mediador entre a “alta” e a “baixa” 

cultura por agradar a todos e, atualmente, com os avanços tecnológicos, o acesso 

aos filmes é intenso. É nessa perspectiva que propusemos este trabalho, na 

tentativa de proporcionar aos alunos de uma escola pública a possibilidade de 

conhecer um pouco da linguagem do cinema, e também para a desmistificação de 

que cinema é algo, exclusivamente, de rico, de intelectuais.  

O que importa não são as obras em si, mas a maneira como são 

coletivamente interpretadas, maneiras que as próprias obras dificilmente poderiam 

ter previsto. Assim, não é o conteúdo dessa cultura que importa, mas o que ela 

significa. E o que ela significa hoje, dentre outras coisas mais positivas, é a defesa 

de uma certa “civilidade” contra formas novas de um assim chamado barbarismo. 
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Todavia, se essas novas formas de barbarismo, paradoxalmente, também são vistas 

como culturas particulares, a polaridade Cultura versus cultura toma forma. 

Cultura como estética e cultura como antropologia constituem agora não 

apenas uma rixa acadêmica, mas um eixo geopolítico, representando a diferença 

entre o Ocidente e o restante do planeta. A Cultura como valor universal e a cultura 

como uma forma de vida específica não são necessariamente antagonistas. As 

guerras culturais ocorreram em quatro frentes: pela cultura de oposição, pela alta 

cultura, pela cultura pós-moderna e pela cultura de identidade. As culturas de 

oposição aprenderam o suficiente para saber que o sucesso e o fracasso da cultura 

radical são determinados no fim por um único fato: o destino de um movimento 

político mais amplo. 

 Os dois significados centrais de cultura são socialmente distribuídos: a cultura 

como um corpo de obras artísticas e intelectuais dominadas pela elite, e a cultura no 

seu sentido antropológico pertencente às pessoas comuns. Destarte, o movimento 

da cultura procederia numa espécie de ciclo, cada classe nutrindo as outras. 

Assim sendo, o que podemos dizer sobre a arte? É uma categoria e não um 

tipo de descrição objetiva e neutra independente de representação consciente. É 

uma execução material superlativa. É essencial, mas não o suficiente para definir 

arte. O problema difícil de tratar é a suposição de que as percepções refiram-se 

especificamente às obras de arte. Muito se ganhará reconhecendo as artes, a 

estética, como processos sociais, processos histórico-sociais, sem a presunção de 

classes e hábitos privilegiados. Os sistemas de sinais pelos quais a “arte” é indicada 

possuem uma sociologia complexa, que está diretamente relacionada com as 

complexidades de determinada ordem social e cultural, onde alguns dos seus sinais 

são internalizados. 

 É certo que determinadas formas de relação social estão profundamente 

incorporadas a outras formas de arte, e temos que reconhecer que não pode haver 

uma separação absoluta entre aquelas relações sociais evidentes, ou que se podem 

descobrir como condições imediatas de uma prática e aquelas que estão tão 

incorporadas à prática, que são ao mesmo tempo, sociais e formais e podem ser 

tratadas como pouco autônomas. 

 Cultura não é unicamente aquilo de que vivemos. É também, em grande 

medida, aquilo para o que vivemos. Afeto, relacionamento, memória, parentesco, 

lugar, comunidade satisfação emocional, prazer intelectual, um sentido de 
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significado último: tudo isso está mais próximo, para a maioria de nós, do que cartas 

de direitos humanos ou tratados de comércio. Contudo, a cultura pode ficar também 

desconfortavelmente próxima, muitas vezes tornando-se obsessiva. A não ser que 

seja colocada em contexto político esclarecido, onde possa temperar essas 

imediações com aflições mais abstratas, e também mais generosas (EAGLETON, 

2005). 
Nos estudos propostos pela sociologia da cultura, ocorre a convergência de 

suas tendências uma dentro do pensamento sociológico geral e outra dentro da 

história e da análise cultural. Há também, predisposições ao estudo das práticas 

sociais e das relações culturais que produzem não só “uma cultura” ou “uma 

ideologia”, mas os modos de ser, obras dinâmicas e concretas onde existem 

tensões, conflitos, resoluções, inovações e mudanças reais. Essa convergência foi 

utilizada como um dos motivadores para o fomento da produção do curta-metragem 

no final do processo com os alunos, confirmando aos jovens a importância da 

compreensão da diversidade cultural, do desenvolvimento da imaginação 

sociológica, das discussões acerca dos meios de comunicação e da produção 

artística com um olhar crítico. 

Olhando para o mercado cultural, encontramos uma contraposição entre o 

“útil” e o “meramente cultural”, e observamos a existência de uma relação entre a 

hierarquia da necessidade e do uso e sua produção organizadora. Poderíamos dizer 

que na economia de mercado originam as modernas dificuldades, mas ao mesmo 

tempo, reduziríamos nosso pensamento se limitássemos toda a produção cultural 

em um tipo de produto de mercado regido por uma ordem mercadológica. São as 

mudanças na história social e na complexa sociologia das instituições e relações 

que nos possibilita uma precisão analítica. Por isso, a sociologia da cultura deve 

estar pronta a reelaborar e reconsiderar todo material e conceitos tidos como 

verdadeiros. (WILLIAMS, 1992). 

Seguindo essa linha de raciocínio, demonstramos a utilidade do trabalho que 

os alunos desenvolveram a fim de catapultar transformações no ambiente escolar a 

partir de vídeos educativos e elucidativos capazes de trazer a tona os problemas 

sociais vividos por eles e estudados pela Sociologia. Dessa maneira, desenvolver 

produtos culturais de alcance local e especifico para uma finalidade, não é 

necessário se inserir na indústria mercadológica.  
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A invenção e o desenvolvimento dos meios materiais de produção cultural são 

um capítulo notável da história humana, mesmo sendo tratado secundariamente. 

Sendo assim, Williams propõe não partir da contraposição equivocada entre 

“material” e “cultural”, mas sim da definição de duas áreas de estudo: as relações 

entre meios materiais e as formas sociais dentro das quais são usados, e as 

relações entre esses meios materiais e formas sociais e as formas específicas que 

constituem uma produção cultural manifesta. 

Desse modo, as relações entre produção e reprodução social e cultural 

perpassam pelas assimetrias existentes nos processo de dominação e 

subordinação. Os movimentos do mercado cultural nunca podem ser isolados dos 

movimentos mais gerais de relações sociais e culturais. Para examinar as 

assimetrias entre as instituições de produção cultural e as instituições mais amplas 

de reprodução social e cultural geral, devemos observar as mudanças nas relações 

sociais de produção cultural que acompanham as novas tecnologias, incluindo o 

cinema, nosso elemento base para a pesquisa. 

Williams (2011) expressa de forma coerente a proposição de uma das 

maiores contradições do capitalismo moderno que está no momento em que formas 

cada vez mais socializadoras de produção são definidas e limitadas por formas de 

propriedade e controle apropriadas privadamente. Todavia, podemos dizer que a 

longa e complexa história das relações entre os produtores culturais e seus meios 

materiais de produção continua aberta e ativa. 

 

[...] o uso das novas tecnologias pode adicionar diversidade e 
disponibilidade permanente para as instituições mais abrangentes, 
sobretudo tornando-as voltadas para fora, levando seu melhor 
conhecimento e habilidades para uma sociedade mais ampla e mais 
ativa. (WILLIAMS, 2011, p.155-156) 

 

A tecnologia foi uma das responsáveis pela possibilidade de expansão das 

relações entre os produtos culturais e seus meios materiais. Por consequência do 

avanço tecnológico, em diversas partes do globo encontramos tal contradição.  “A 

alta tecnologia pode distribuir a baixa cultura: não há aqui problemas. Mas a alta 

cultura pode manter-se com um baixo nível tecnológico: é assim que ela foi, em sua 

maioria, produzida”. (WILLIAMS, 2011, p. 127). 

Há hoje uma coalizão efetiva de intelectuais e pensadores que corroboram 

com a ideia de que as novas tecnologias são uma grande ameaça. Mas, ao mesmo 
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tempo, uma nova classe de intelectuais que já está ocupando e dirigindo os locais 

das novas tecnologias culturais e de informação, falam de seu “produto” e de seu 

marketing planejado. Esses intelectuais são orientados e preparados para essa nova 

fase do consumismo “pós-industrial”.  

A ideia central sobre o binômio cultura e tecnologia, é a observação que 

Williams traz sobre uma combinação profana de “determinismo tecnológico e 

pessimismo cultural”. Uma nova tecnologia “surge” da pesquisa técnica e do 

experimento. Ela então muda a sociedade ou o setor no qual ela “emergiu”, assim, 

nos adaptamos à mudança, por ser esse o novo caminho moderno. Praticamente 

toda pesquisa técnica e todo experimento são realizados dentro de relações sociais 

e formas culturais já existentes. 

Uma invenção técnica tem uma relevância social pequena. Uma invenção 

ganha relevância, somente quando é selecionada para um investimento visando à 

produção, e é desenvolvida conscientemente para usos sociais específicos. 

 

Esses processos de seleção, investimento e desenvolvimento são, 
obviamente, de um tipo social e econômico geral, dentro de relações 
sociais e econômicas existentes e, em uma ordem social específica, 
são concebidos para usos e vantagens particulares. (WILLIAMS, 
2011, p.129) 

 

Podemos citar, pelo menos três finalidades gerais que não são derivadas da 

tecnologia, mas de toda ordem social: há uma grande pressão das corporações 

manufatureiras e seus aliados no governo para iniciar uma nova fase mercadológica; 

há uma intenção clara, nos centros mais poderosos, de usar essa tecnologia para 

ultrapassar os limites nacionais culturais e comerciais existentes; penetração em 

área politicamente fechada, ou de monopólio político relativo, como já ocorrera com 

o rádio. 

As determinações são evidentemente econômicas e políticas, em uma esfera 

distante da tecnologia. Não estamos em uma situação real de um determinismo 

tecnológico. Essa sensação de uma nova tecnologia como inevitável ou irrefreável é 

produto dos fortes interesses do marketing. Na prática, ela é poderosamente 

assistida por um modo de pessimismo cultural entre pessoas bastante diferentes e 

mesmo, aparentemente, opostas. 

Inicialmente, há apenas previsões terríveis baseadas em preconceitos 

facilmente erguidos contra as máquinas desconhecidas, posteriormente, é a fase de 



 

29 
 

assentamento, nas quais tecnologias inovadoras antigas são absorvidas e apenas 

as novas são uma ameaça. A fórmula subjacente a esse tipo de objeção é o 

contraste entre a “cultura de minoria” e “as comunicações de massa”, que foi criada 

e desenvolveu-se em cada estágio das novas tecnologias culturais. “Em qualquer 

fase específica, essa fórmula aparece enredada em objeções a alguma nova 

tecnologia, mas sua base é sempre uma posição política e social”. (WILLIAMS, 

2011, p.133). 

Podemos perceber que, as instituições privilegiadas da cultura de minoria 

têm, por anos, lutado em uma guerra perdida contra as pressões poderosas de uma 

cultura patrocinada pelo capitalismo.  

 

As condições que desencadearam uma arte modernista genuína 
tornaram-se condições que homogeneizaram, inclusive, as suas 
imagens mais surpreendentes, diluíram suas formas profundas até o 
ponto em que elas poderiam estar disponíveis como uma cultura 
‘popular’ universalmente distribuída [...] Acreditou-se então que a 
cultura de massa tecnologizada era inimiga da arte modernista de 
minoria, quando, na verdade, cada um foi o resultado de forças 
transformadoras muito mais profundas, na ordem social como um 
todo. Foi aqui que as simplicidades do determinismo tecnológico e do 
pessimismo cultural forjaram sua aliança profana. (WILLIAMS, 2011, 
p. 145). 

 

O que se mencionava na “aldeia global” era um desenvolvimento real de 

distribuição universal e de oportunidades sem precedentes para uma troca cultural 

genuína e diversa, todavia, ideologicamente, inseriram um modelo de humanidade 

homogeneizada conscientemente servida pelas corporações monopolizadoras e 

pela elite de intelectuais metropolitanos. Mas não foram as tecnologias que levaram 

a essa teoria e a essa prática, as forças reais que as produziram pertenciam à 

ordem capitalista dominante. 

Nas condições socioeconômicas existentes, os novos sistemas serão 

instalados como formas de distribuição sem qualquer preocupação com as formas 

correspondentes de produção; o momento de qualquer nova tecnologia é um 

momento de escolha. Há, contudo, possíveis usos alternativos onde, as tecnologias 

seriam acessadas como um meio para uma provisão diversa e equitativa, ao invés 

da seleção orientada pelo lucro. 
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Pierre Lévy (2005), ao discordar da utilização do termo “novas tecnologias” 

propõe que os indivíduos no globo encontram-se em graus diferentes de 

participação nas efervescentes criações de instrumentos digitais.  

 

A aceleração é tão forte e tão generalizada que até mesmo os mais 
ligados encontram-se, em graus diversos, ultrapassados pela 
mudança, já que ninguém pode participar ativamente da criação das 
transformações do conjunto de especialidades técnicas, nem mesmo 
seguir essas transformações de perto. (...) o que identificamos de 
forma grosseira, como ‘novas tecnologias’ recobre na verdade a 
atividade multiforme de grupos humanos, um devir coletivo complexo 
que se cristaliza, sobretudo, em volta de objetos materiais, de 
programas de computador e de dispositivos de comunicação. É o 
processo social em toda a sua opacidade, é a atividade dos outros, 
que retorna para o indivíduo sob a máscara estrangeira, inumana, da 
técnica. (LEVY, 2005, p.28)  

 

Justificando o fato de que as qualidades humanas no processo de 

apropriação, tendo impactos positivos ou negativos, são mais importantes do que as 

particularidades das ferramentas utilizadas.  

Ainda segundo Lévy (2005), a inteligência coletiva3 estabelece relações 

dinâmicas, ativando as cooperações flexíveis e transversais.  

 

Quanto mais os processos de inteligência coletiva se desenvolvem – 
o que pressupõe, obviamente, o questionamento de diversos 
poderes –, melhor é a apropriação, por indivíduos e por grupos, das 
alterações técnicas, e menores são os efeitos de exclusão ou de 
destruição humana resultantes da aceleração do movimento tecno-
social. O ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e 
comunitário, apresenta-se justamente como um dos instrumentos 
privilegiados da inteligência coletiva. É assim, por exemplo, que os 
organismos de formação profissional ou de ensino à distância 
desenvolvem sistemas de aprendizagem cooperativa em rede. (...) 
pesquisadores e estudantes do mundo inteiro trocam ideias, artigos, 
imagens, experiências ou observações em conferências eletrônicas 
organizadas de acordo com os interesses específicos. (LEVY, 2005, 
p.28). 

 

Observando as habilidades que os jovens possuem de interação com as 

“novas tecnologias”, acreditamos na possibilidade de ampliar os horizontes desses 

                                                 
3
 “O que é a inteligência coletiva? É uma inteligência repartida em todas as partes, valorizada 

constantemente, coordenada em tempo real, que conduz a uma mobilização efetiva das 
competências. Agregamos a nossa definição esta ideia indispensável: o fundamento e o objeto da 
inteligência coletiva é o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas, e não o culto de 
comunidade fetichizadas e hipostasiadas” LÈVY, Pierre. Inteligencia colectiva: por uma antropologia 
del ciberespacio. 2004. p. 20. 
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alunos via ciberespaço. Tendo em vista a virtualização dos espaços de convivência 

e das redes de comunicação, pensamos nessa utilização das ferramentas 

audiovisuais para auxiliar na aplicação de conceitos sociológicos. 

De fato, a conscientização de que a produção cultural não se baseia apenas 

no que midiaticamente chega até nós, levou os jovens participantes do trabalho a 

acreditarem na possibilidade de propagação de suas ideias para além da oficina. No 

mundo em que vivemos, onde a possibilidade de visualização de produções 

audiovisuais é real, gratuita e de fácil acesso, sem precisar se preocupar com gastos 

milionários das superproduções, motiva os jovens a contar suas próprias histórias, 

suas angústias e suas visões de mundo. 
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1.2 A MATERIALIDADE DA HISTÓRIA DO CINEMA 

 

“Um filme é um ‘produto cultural’. Produção não equivale 
simplesmente à fabricação: se adiciona ao conceito de um processo 
que inclusive o conjunto dos fatores sociais que acompanham o 
cenário em operação, a construção, a circulação dos objetos: a 
fabricação não é mais do que uma etapa material da produção. O 
cinema poderia seguir sendo uma diversão, uma curiosidade ou um 
instrumento de observação científica: o capitalismo o dotou, pouco 
depois de seu nascimento, de uma base industrial e financeira que o 
permitiu converter-se, em poucas décadas, em um espetáculo aberto 
às massas. Cinema e televisão se desenvolveram graças ao 
capitalismo industrial e em sua dependência direta”. (SORLIN, 1992, 
p.67). 

 

Procurando compreender as obras bibliográficas que se dedicaram a estudar 

o cinema e a contribuição histórico-social das imagens, no campo das Ciências 

Humanas, observamos que o cinema foi compreendido, em vários momentos, como 

uma criação artística individual, como defenderam diversos cineastas da 

historiografia cinematográfica, principalmente da chamada política dos autores, mas 

grande parte dos teóricos e grande parte da academia compreende-o como algo 

coletivo. É de suma importância para o estudo das imagens fílmicas, compreender a 

construção materialista do cinema, suas influências e consequências sociais. 

 Um dos grandes problemas da historiografia do cinema é o seu fetichismo.  

 

A concepção fetichista do cinema se revela na idolatria: o cinema, 
um produto humano (e, portanto, social e histórico, o que traz 
inúmeras outras implicações), aparece como algo com vida própria, 
autônomo, independente. O criador se rende à criatura, que passa a 
ter uma “beleza própria”, uma “essência”, uma qualidade mágica. Na 
verdade o fetichismo do cinema é nada mais do que o fetichismo da 
arte em uma forma particular. (VIANA, 2009, p. 26).  

 

 Esses agentes envolvidos no processo de produção e reprodução de formas 

artísticas criam o valor da obra de arte, canonizando valores culturais como naturais 

e essenciais e, inacessíveis à maioria da população. É justamente por isso, que a 

ilusão do fetichismo do cinema atinge os setores intelectualizados da sociedade, os 

agentes de produção, divulgação e pesquisa do cinema e demais setores da 

população que aderem aos valores e ideologias produzidos por tais agentes, para 

poderem continuar com o status de pessoas “cultas”. Existindo assim, os agentes 

ativos e os passivos, do fetichismo do cinema. Desse modo, os valores dominantes 
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produzidos pelos agentes da esfera artística criam sua autovalorização, produzindo 

ideologias e discursos técnicos que passam como saber competente sobre a arte e 

os filmes. 

As questões relacionadas à produção cinematográfica, infelizmente em sua 

maioria, também são orientadas pelo lucro, pois o filme é um objeto comercial 

financiado por um homem de negócios que investe determinado capital com 

expectativas de grandes ganhos. Um filme é, antes de tudo, um objeto comercial; 

ganha a vida quando um homem de negócios, o produtor, se interessa no projeto e 

assegura o financiamento, imobiliza um capital importante e, se pode fazer carreira, 

produz grandes ganhos a quem investiu direta ou indiretamente, e depois a quem o 

realizou. (...) como uma mercadoria, destinada à venda e ao lucro, cada filme coloca 

em ação as regras de sua própria comercialização. Ao passar do financiamento à 

realização, consideramos os filmes como expressões ideológicas e como produtos 

industriais (WILLIAMS, 2011). 

Assim, traduzem as representações cotidianas ilusórias dos agentes da 

produção cinematográfica em linguagem técnico-científica e as transformam, assim, 

em ideologias, promovendo um fetichismo do cinema. Também sistematizam as 

representações dos agentes do processo de produção e reprodução do cinema, 

justificando, com discurso científico, os valores e representações produzidas nesta 

esfera. Produzidas e divulgadas, atingem as camadas intelectualizadas da 

sociedade, reproduzindo valores e representações dos produtores e reprodutores do 

cinema, criando os “cinéfilos”, tornando-se parte do processo de dominação cultural 

e hegemônica dos valores burgueses.  

Tal temática foi discutida em algumas oficinas, no inicio do trabalho, com o 

intuito de posicionar os jovens diante da realidade da indústria cinematográfica. Por 

consequência, olhar o cinema e os vídeos que posteriormente foram apresentados 

durante as oficinas sem os preconceitos, geralmente, adquiridos pela massificação 

impulsionada pelos meios de comunicação.  

Para a realidade do nosso trabalho, cuja culminância da pesquisa ocorreu na 

produção de um curta-metragem sobre intolerância religiosa, os alunos tiveram 

contato com algumas das várias correntes cinematográficas a fim de ampliar o leque 

de referências fílmicas e com vários temas sociológicos, inclusive aqueles 

relacionados às formas de intolerância. Por outro lado, colocamos os estudantes 
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frente a frente com alguns problemas relacionados à concepção artística elitista e 

excludente que ainda perdura no mundo de hoje. 

Destarte, criou-se uma interpretação neutro-positiva de arte, reforçando o 

fetichismo e as concepções elitista e preconceituosa derivadas dela. Todas estas 

concepções distinguirão entre Cultura e cultura, ou a “alta” e a “baixa” cultura, ou as 

grandes obras de arte e a mera produção popular ou de “massas”. A arte popular e a 

arte comercial não possuem um valor elevado quando comparadas à arte de elite e, 

à arte engajada. Assim sendo, é fundamental repensar o filme e a história do cinema 

a partir de pressupostos teórico-metodológicos que superem tanto o descritivismo 

quanto o fetichismo.  

 A história do cinema só pode ser compreendida se inserida na totalidade das 

relações sociais, possuindo uma historicidade dependente da história da sociedade. 

E não apenas a história dos filmes, mas também dos gêneros, da tecnologia, dos 

temas, das mudanças, da crítica cinematográfica etc. Assim, a categoria de 

totalidade é fundamental para uma análise da produção cinematográfica, bem como 

a percepção de seu caráter social e histórico. (VIANA, 2009). 

 O filme não é somente um produto de uma coletividade, é também um 

fenômeno constituído socialmente e, necessitamos reconhecê-lo como um produto 

social. Ele é algo concreto, ou seja, uma totalidade. Não se pode analisá-lo tomando 

por base apenas sua forma, sua base tecnológica, sua mensagem, pois ele é isso 

tudo, uma totalidade concreta, não metafísica. Sendo uma totalidade concreta, é 

necessário considerar na análise todas as suas partes constituintes. Isto significa 

que é necessário analisar sua forma e conteúdo, e os componentes de cada um 

destes elementos. Sendo também histórico, é produto de determinadas relações 

sociais. Por conseguinte, o filme é um produto social e histórico. 

 

Um conjunto de seres humanos, também concretos e não 
metafísicos, produz o filme. Em outras palavras, não são gênios ou 
deuses que produzem filmes, como querem os fetichistas. E não o 
fazem como querem, mas sim de acordo com as condições de 
possibilidades existentes, incluindo os recursos financeiros, 
tecnológicos, humanos etc. Esses seres humanos concretos também 
são históricos e sociais, são portadores de valores, concepções e 
sentimentos, que serão inseridos na análise. Eles vivem numa 
determinada sociedade, que também é concreta, ou seja, não é 
qualquer sociedade, algo metafísico, permanente, eterno, mas sim 
uma sociedade que é histórica, caracterizada por determinadas 
relações sociais, que mudam, entre seres humanos em determinados 
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contextos históricos e sociais. Essa sociedade possui relações mais 
permanentes que lhe caracterizam enquanto determinada sociedade, 
e também mutações, transformações que ocorrem e mudam sua 
forma. (VIANA, 2009, p. 57). 

 

De encontro com a posição de Viana (2009), Sorlin (2012) acredita na 

existência de um “meio do cinema”, um conjunto particularmente homogêneo, cujas 

orientações, tendências, posição no campo social contam mais do que as ideias de 

algumas pessoas, ainda que essas pessoas assumam uma responsabilidade 

considerável nos filmes em que se ocupam. Esse “meio do cinema” constitui um tipo 

de “conjunto social de produção cultural”, formado por um grupo de pessoas que 

trabalham sobre um produto determinado (o filme), assumindo responsabilidades 

consideráveis e na maioria das vezes deixam nenhum rastro. (SORLIN, 1992). 

Nada tem de sublime na produção de um filme e seus produtores nada 

possuem de genial, são seres humanos comuns, talvez com mais recursos e 

condições que outros, nada além disso. Alguns, provavelmente, pelas suas 

condições sociais de vida e seus processos históricos, podem apresentar mais ou 

menos criatividade, domínio técnico-formal, valores, sentimentos e concepções que 

outros. O filme, não é apenas uma fruição de prazer do criador, ele surge numa 

sociedade concreta, a sociedade capitalista, e é fundamentalmente, mercadoria. As 

obras de arte no capitalismo são valiosas mercadorias e devido ao caráter coletivo e 

tecnológico do filme, é uma forma de arte mais mercantilizada do que outras. 

Deixamos claro aos alunos participantes da nossa pesquisa que, no momento 

em que propuserem o curta-metragem, deveriam pensar que o cinema não é feito 

por super humanos, mas por pessoas comuns, como eles, capazes de colocar uma 

ideia em prática, com aquilo lhes está ao alcance. Compreenderam também que é 

uma produção educativa e formadora, sem relação mercantil e financeira, e que o 

seu alcance é, primeiramente local, e depois, poderá ser divulgado pela internet se 

assim desejarem. Mas isso não excluiu a discussão sobre os processos de produção 

mercadológico e comercial. 

As relações existentes entre cinema e capital nos leva a pensar o cinema 

como uma arte que por desgraça, depende de uma indústria onde o “produto” 

cinematográfico existe através das condições de produção, e não apesar delas 

tendo uma vertente econômica representa o que o freia e que o obriga a levar em 

conta as modas, que se dobra aos interesses das distribuidoras. As sociedades 
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norte-americanas controlam a produção e a distribuição no mundo capitalista, os 

seus produtos invadem as telas, pequenas e grandes; a indústria os fabrica e 

provoca a sua necessidade assegurando a circulação dos filmes e adquirindo meios 

de realizar outros. Um filme é, antes de tudo, um objeto comercial; ganha a vida 

quando um homem de negócios, o produtor, se interessa no projeto e assegura o 

financiamento, mobiliza um capital importante e, se pode fazer carreira, produz 

grandes ganhos a quem investiu direta ou indiretamente, e depois a quem o 

realizou; transformando-o em uma mercadoria, destinada a venda e ao lucro. 

(SORLIN, 1992). 

Para evidenciar essa relação entre cinema e capital e provocar os jovens a 

refletir sobre a importância ou não do capital empregado na produção fílmica, 

assistimos a vários vídeos produzidos por grandes estúdios e também produções 

muito simples que estavam disponíveis no site www.youtube.com.br. Nessa 

perspectiva, os alunos perceberam que nas obras com orçamentos grandiosos a 

produção, os efeitos audiovisuais e as atuações dos atores eram melhores do que 

nas produções sem aporte financeiro. Disseram também, que era mais agradável 

assistir as grandes produções porque eram “bem feitas”. Contudo, afirmaram que as 

ideias contidas nos vídeos “caseiros” estavam mais próximas da realidade deles e 

que se sentiram mais atraídos pelas propostas de tais obras.  

   A determinação fundamental de uma produção cinematográfica é, com 

raras exceções, o capital cinematográfico. Os custos da produção de um filme vão 

aumentado à medida que se amplia o desenvolvimento tecnológico, realizando 

nesse processo, uma hierarquia de produção cinematográfica, onde as produções 

de maiores custos serão os de maior investimento publicitário, maior divulgação e 

distribuição e com mecanismos complementares de aquisição de lucro. O capital 

cinematográfico segue a lógica capitalista da concentração e centralização do capital 

e, quanto mais se desenvolve, mais mercantilizada fica a produção artística e 

cultural em geral e menos estética, explicando assim a hegemonia mundial de 

Hollywood. 

 O capital cinematográfico, os produtores, os diretores, roteiristas, técnicos, 

atores e atrizes, críticos de cinema, comentaristas e pesquisadores do cinema 

influenciam a produção fílmica criando uma determinada cultura cinematográfica, 

mesmo com divergências e forças hegemônicas se digladiando. É possível uma 

produção fílmica diferenciada e politicamente engajada, mas é mais difícil obter os 
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recursos financeiros, humanos e tecnológicos que ela movimenta, sendo mais 

comum o uso de brechas no capital cinematográfico ou produções independentes e 

pouco divulgadas e conhecidas pelo grande público. 

As noções de ‘campo’ e de ‘mentalidade’ foram úteis, para entenderem que 

 

(...) a equipe realizadora de um filme participa ao menos de três 
campos, incluídos um no outro: o meio do cinema; as pessoas 
interessadas no cinema, que forma o público em potencial; a 
sociedade global. As variações internas desses três campos, a ação 
que exercem uns sobre os outros, a posição relativa que, segundo os 
jornais, ocupa o primeiro com respeito aos dois últimos envolvem, 
entre os cineastas, mudanças na maneira de conceber o espaço 
social que os rodeia; mais precisamente, se nos mantemos na nossa 
definição, mudanças de mentalidade que influem, de maneira que 
trataremos de esclarecer, sobre o conteúdo dos filmes, que são 
expressões ideológicas. (SORLIN, 1992 p. 91). 

 

Para a produção do curta-metragem sobre intolerância proposto neste 

trabalho, aos participantes foi necessário compreender o que era, em primeiro lugar, 

obra de uma equipe, mergulhada em um meio cujos costumes, linguagens e 

diretrizes de ação. Com o desenvolvimento da produção do curta-metragem, temas 

sociológicos necessitaram ser visitados pelos estudantes, como relações sociais, 

classes sociais, materialismo histórico e ideologia, para citar alguns. Nos capítulos 

seguintes, haverá exposições mais claras de como esses conceitos chegaram até os 

alunos e de como o audiovisual auxiliou-os na apropriação desses conceitos.  

O filme é um produto social e histórico e, por conseguinte, possui uma 

historicidade que é dependente da historicidade da sociedade. Ele é uma produção 

coletiva, de caráter ficcional, que expressa uma mensagem através de meios 

tecnológicos de reprodução utilizados para a sua composição mediante a 

montagem. O principal elemento na análise do filme é a sua mensagem, porque nela 

se manifestam os valores, as concepções, os sentimentos dos responsáveis pela 

sua produção, que são seres sociais e parte da totalidade da vida social e cultural. A 

reprodução de uma realidade social feita pelo filme tem uma forma determinada, que 

remete ao contexto histórico e social na base de sua produção e realização. 

Todavia, propor que um filme seja uma reprodução da realidade, não significa cair 

numa concepção estética realista. Esta reprodução pode reforçar ou reproduzir 

representações ilusórias da realidade, ou produzir teoremas ou representações 

reais, assim como valores e sentimentos distintos. 
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A obra fílmica é uma ficção e, sendo assim, o que interessa não é garantir 

uma reprodução fiel ou mecânica da realidade. A realidade é o concreto, que é uma 

totalidade que possui múltiplas determinações e partes constituintes e não pode ser 

reduzida a um todo homogêneo e metafísico. O filme é sim uma reprodução da 

realidade social, mas compreendida como uma totalidade concreta, onde cada 

responsável por sua reprodução realiza um processo de selecionar, enfatizar, 

organizar, avaliar, de forma diferenciada e de acordo com seus interesses, valores, 

concepções e sentimentos. Existindo várias possibilidades de reproduzir a realidade, 

o importante para o trabalho é sua posição diante da realidade estabelecida na base 

da produção. (VIANNA, 2009). 

Todos aqueles que se dedicam ao cinema comercial esperam alcançar um 

público tão vasto quanto seja possível, e obter deste público vantagens materiais e 

morais. A indústria cinematográfica parece apresentar três características principais: 

a existência de um monopólio de fato, o desenvolvimento de um lucro especulativo e 

a marcada divisão entre financiadores e produtores. A existência das duas primeiras 

características favorecem os cineastas, e seus interesses coincidem neste plano 

com o dos financiadores. O terceiro ponto assinala uma ruptura; limitando a 

capacidade dos cineastas que são excluídos dos grupos que decidem a política 

econômica geral, e mais estreitamente a política do cinema, e os mantêm nos 

círculos periféricos da classe dominante. (SORLIN, 1992). 

 Para tanto, como o filme é uma produção coletiva, a pesquisa é mais 

complexa, pois deve analisar o grau de autonomia do diretor, a intencionalidade dos 

roteiristas, a relação de forças da equipe de produção e a influência do capital 

cinematográfico. Assim, o significado original é o conjunto de autores e não de um 

indivíduo e, neste caso, o papel principal em sua constituição cabe aos roteiristas e 

diretor do filme. Estes diversos autores devem possuir algo em comum, o que forma 

uma equipe de produção, apesar das diversas diferenças de valores, sentimentos, 

concepções e posições políticas que os indivíduos que fazem parte dela podem ter. 

Ou seja, por mais heterogênea que seja uma equipe de produção – existem equipes 

mais ou menos heterogêneas ou homogêneas -, ela sempre possui algumas 

concordâncias que permitem o trabalho coletivo. (VIANA, 2009). 

 Atualmente, com os avanços nas tecnologias de comunicação, novas e 

variadas formas de produção audiovisual estão sendo difundidas. Com o advento e 

a propagação da Internet pelo globo, fomentou um aumento na produção de 
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conteúdos audiovisuais independentes, com custos baixos e capacidade de atingir 

grandes públicos. Destarte, amadores e profissionais passam a se interessar cada 

vez mais por essas produções. Com as ferramentas que existem hoje, nos 

computadores e dispositivos móveis podem-se produzir vídeos com o mínimo custo 

e ainda difundirem sem custo algum em plataformas ou sítios que armazenam e 

propagam seus conteúdos mundialmente. 

 O pesquisador, sendo professor de Sociologia no Ensino Médio e um amante 

de cinema, acreditou ser capaz de proporcionar aos jovens da escola em que 

leciona, a inter-relação possível entre o audiovisual e a Sociologia. Assim, a 

pesquisa caminhou com os seis alunos participantes procurando a sensibilização 

dos olhares para temas cotidianos na unidade escolar e para a produção de um 

curta-metragem.  

 

“Essa é a minha opinião de tudo que estou vendo e aprendendo. O 
curta na minha opinião pode mudar muitos olhares de vários modos 
com essa entrevista, por isso vai ser uma coisa boa que vai fazer 
todos pararem para pensar. Muitos vão julgar, mas muitos também 
vão gostar e vai repensar sobre os seus atos e quem sabe mudar 
mais o seu modo de agir e pensar”. (Estudante 03). 

 

Na produção de audiovisuais educativos ou pedagógicos, como no caso o 

que este trabalho fomentou, os jovens se envolvem ainda mais porque sabem e 

querem que suas produções não só mudem o ambiente escolar que frequentam, 

mas que avancem a fronteira da escola. E para o pesquisador, foi importante 

observar a possibilidade de trabalhar temas sociológicos em uma perspectiva 

diferente da sala de aula tradicional. Mais adiante trataremos sobre as metodologias 

utilizadas na execução das dinâmicas e os resultados obtidos. 
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1.3 A INDÚSTRIA CULTURAL 

 

“Para o cientista social é necessário se pressupor a totalidade 
como categoria do real. Se o real é síntese de múltiplas 
determinações é necessário adotarmos uma perspectiva ao mesmo 
tempo totalizante e transdisciplinar de abordagem dos fenômenos 
sociais. (...) Deve-se buscar o não-visível no visível, o conteúdo 
latente no que é aparente, ou ainda, buscar a essência partindo da 
aparência. Um filme, qualquer que seja, sempre excede seu 
conteúdo atingindo uma zona da história que permanecia oculta, 
inapreensível, não visível”. (FRESSATO, 2009). 

 

 Os avanços das técnicas audiovisuais, a reprodução fílmica e a indústria da 

diversão e entretenimento, modificaram os costumes e a relação dos homens com a 

arte e a cultura, aproximando-as da grande massa populacional. Dessa forma, 

observando a potencialidade dos novos meios de comunicação e, dentre eles o 

cinema principalmente, torna-se, para os capitalistas, um caminho amplo para o 

aumento da lucratividade, e para o Estado, uma possibilidade de propagar 

ideologias e valores. 

 O surgimento de novas mídias e a influência dos meios de comunicação de 

massa nas sociedades modernas foram algumas das preocupações dos filósofos da 

Escola de Frankfurt. Entre esses filósofos se encontram Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, que destacavam que o potencial cognitivo e estético dessas mídias 

estavam presos à política econômica do capitalismo. Questionavam sobre a 

transformação da cultura em mercadoria e na capacidade de manipulação e ilusão 

das massas. 

 Segundo eles, o capitalismo convertia bens culturais em mercadorias, por 

meio dos veículos de comunicação, com o objetivo de espalhar uma cultura 

padronizada, coletiva e acrítica, de reforço aos interesses comerciais da classe 

dominante, detentora dos meios de produção cultural e intelectual. (MOCELLIN, 

2009). 

 Walter Benjamim, diferentemente de Adorno e Horkheimer, enxergava no 

cinema e nas manifestações culturais, não apenas como um meio manipulador mas, 

um instrumento de grande potencial revolucionário capaz de educar a grande 

massa. O ponto fundamental para Benjamin é a “desauratização da obra de arte” ou 

a “perda da aura”, um “valor de culto” que a arte possuía desde o Paleolítico. O valor 

de culto e a função ritual conferiam à arte uma autenticidade e uma aura definida 
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como “uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a 

aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja”. (FRESSATO, 

2009). 

 Um grande número de pessoas, a partir do surgimento de tecnologias 

capazes de produzir uma série de cópias, passa a ver e admirar a obra de arte que, 

por sua vez, adquire um “valor de exposição”. Modificando-se o valor da obra de 

arte, altera-se a sua função social, separando-a da magia, do ritual, determinando a 

sua “desauratização”. Benjamim entende que essa democratização do acesso à 

obra de arte, poderia ser utilizada como instrumento de politização da massa 

populacional, porém, aponta também que o mesmo processo pode ser usado como 

forma de manipulação, consolidando o status quo ou na formação de uma 

dominação totalitária. 

 Na visão mais negativa sobre os meios de comunicação de massa de Adorno 

e Horkheimer, o cinema não poderia ser considerado arte, pois era apenas um 

negócio com valor apenas comercial, de mercadoria. Assim, o “valor da arte” 

equivale a sua exposição e à sua exploração como a lógica da mercadoria, 

desconsiderando o seu valor de culto e contemplação. O termo “indústria cultural”, 

sugerido por Adorno, procurava esclarecer que os meios de comunicação 

determinaram o consumo da massa, criando necessidades ao consumidor, 

impedindo os indivíduos de formarem uma consciência crítica e independente. 

Dessa maneira, a cultura contemporânea, consolidada pela elite urbana detentora 

dos veículos de comunicação de massa, homogeneíza os costumes, as práticas e 

expressões artísticas e culturais.  

 

Adorno e Horkheimer perceberam, na incipiente indústria cultural, o 
objetivo de padronizar de tal modo os “bens” culturais que, com o 
tempo, estes apenas pareceriam diferentes, escondidos sobre um 
pretenso “individualismo” – ou pseudoindividualismo – construído 
cuidadosamente para que as pessoas vivessem do mesmo modo, 
consumissem as mesmas coisas, dividissem as mesmas aspirações, 
tivessem as mesmas ideias, assistissem aos mesmos filmes e 
ouvissem as mesmas músicas, mas, ao mesmo tempo, tivessem a 
falsa sensação de individualidade e escolha. (MOCELLIN, 2009). 

 

A crítica dos dois alemães era direcionada ao cinema e à indústria 

cinematográfica que seria um dos instrumentos responsáveis pelo exercício do 

poder e dominação dessa homogeneização massificadora. O cinema difunde 
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alienação, espalhando consciências falsas, dificultando o aparecimento de 

estruturas mentais de transformação. Os espectadores são “adestrados” por eles, 

identificando-os imediatamente com a realidade, tornando-os incapazes de pensar 

senão os que suas classes sociais, suas categorias pensam. Isso auxilia na 

produção e reprodução de uma subjetividade humana submetida ao capitalismo e 

sua visão mercadológica. Existe, pois uma dialética diabólica, entre a realidade que 

é reproduzida no cinema e a realidade que o cinema produz. (FRESSATO, 2009). 

 O planejamento de uma diversão coletiva é fundamental para a indústria da 

diversão, do entretenimento, do prazer produzir um lazer em função do que é 

interessante aos seus proprietários, dando continuidade à vida alienada. A cultura 

propagada pelos meios de comunicação de massa impede uma reflexão crítica da 

realidade, difundindo o consumo da “felicidade” que se encontra no produto. 

 Todavia, Adorno e Horkheimer não se ativeram e desprezaram o fato de que 

com a transformação da arte em mercadoria, as massas, antes excluídas da fruição 

da arte culta, começaram a ter acesso às produções artísticas. Os meios de 

comunicação de massa podem ser usados contra a própria indústria cultural. Assim, 

as reflexões de Benjamim parecem mais condizentes para entendermos a relação 

entre cinema, ideologia e sociedade atualmente, já que o cinema pode representar a 

ordem existente, e também, denunciar suas contradições. 

 A crítica benjaminiana torna-se mais perspicaz ao perceber que a cultura 

pode ser utilizada para legitimar e divulgar a ideologia das classes dominantes, seus 

valores, sua política, mas também para se contrapor a essa ideologia. Enquanto 

Adorno e Horkheimer consideraram apenas “um lado da moeda”, que a cultura, 

sendo reproduzida tecnicamente, transforma o esclarecimento e a informação em 

ideologia, Benjamin observa também o fenômeno da sua negação, apontando para 

a possibilidade de uma relação dialética entre cinema e ideologia, não fetichizando 

de modo absoluto a transformação de tudo em mercadoria e acentuou a contradição 

desse processo. Ele rejeitou a simples interpretação da atividade das massas 

apenas como joguetes da ideologia e da tecnologia. Enxergou as brechas por onde 

devia penetrar a ação consciente dos homens engajados com uma verdadeira ética 

de negação do capital. (FRESSATO, 2009). 

São essas brechas que buscamos desenvolver com o trabalho, procurando 

através do cinema, difundir a produção fílmica com os alunos demonstrando a eles 

como é possível atingir, dentro da temática abordada, a comunidade escolar 
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enfrentando o senso comum e produzindo uma consciência crítica e ativa. Os 

nossos jovens, tão envolvidos e atentos às novas tecnologias, podem desenvolver 

mudanças significativas, a medida que fomentarem discussões sobre o cotidiano da 

instituição escolar. 

 O italiano Antonio Gramsci acreditava na possibilidade de ameaça da 

manutenção do status quo por meio da educação e da elevação cultural das massas 

chegando a um equilíbrio de poder das classes. Destarte, o povo desenvolveria uma 

cultura “contra-hegemônica” e se livraria do domínio ideológico da classe que rege 

uma cultura dominante. 

Gramsci estabeleceu uma distinção entre domínio e “hegemonia”. O “domínio” 

é expresso em formas diretamente políticas e em tempos de crise, pela coação 

direta ou efetiva. Mas, normalmente é uma complexa combinação de forças 

políticas, sociais e culturais. Já a “hegemonia”, é um conceito que inclui 

imediatamente, e ultrapassa, dois poderosos conceitos anteriores: o de “cultura” 

como “todo um processo social”, no qual os homens definem e modelam todas as 

suas vidas, e o de “ideologia”, em qualquer de seus sentidos marxistas, no qual um 

sistema de significado e valores é a expressão ou projeção de um determinado 

interesse de classe. Vai além da “cultura”; dizer que os “homens” definem e 

modelam suas vidas só é verdade como abstração. Hegemonia é todo um conjunto 

de práticas e expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos sentidos e distribuição 

de energia, nossa percepção de nós mesmos e nosso mundo. É um sistema vivido 

de significados e valores – constitutivo e constituidor – que, ao serem 

experimentados como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. (WILLIAMS, 

1979). 

 A hegemonia é sempre um processo ativo, uma interligação de significados, 

práticas e valores incorporados numa cultura significativa, em geral dominante, e 

numa ordem social efetiva; é um complexo de relações, experiências e atividades 

com limites e pressões específicos e mutáveis. É importante enfatizar que a 

hegemonia, por não, necessariamente, ser única, deve ser constantemente 

desafiada e modificada. Mas é claro que, em determinado período histórico 

específico de qualquer sociedade, existirá um sistema central de valores, práticas e 

significados que são organizados e vividos denominados dominantes. Assim, 

hegemonia representa um sentido de realidade para grande maioria das pessoas em 

uma sociedade. 
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 De acordo com Raymond Williams, devemos reconhecer os significados, as 

atitudes, as práticas, as opiniões e os valores alternativos que podem comportar 

uma determinada cultura dominante. A complexidade de uma cultura se encontra em 

seus processos variáveis, suas definições sociais, nas inter-relações dinâmicas e em 

todos os pontos do progresso histórico. A possibilidade de oposição e de articulação 

depende da existência de forças sociais e políticas precisas, ativas e atuantes. As 

formas alternativas de oposição à vida social e à cultura são sujeitas a variações 

históricas, da mesma maneira que a cultura dominante sofre variações em 

determinados períodos históricos. 

 

O que temos realmente de dizer, como uma maneira de definir os 
elementos importantes, tanto do residual como do emergente, e 
como um meio de compreender o caráter do dominante, é que 
nenhum modo de produção e portanto nenhuma ordem social 
dominante e portanto nenhuma cultura dominante, nunca, na 
realidade, inclui ou esgota toda a prática humana, toda a energia 
humana e toda a intenção humana. (WILLIAMS, 1979, p.128). 

  

Williams propõe uma distinção entre o que ele denominou de formas residuais 

e emergentes, encontradas nos processos culturais. Por “residual”, pode-se 

expressar algumas valores, experiências e significados que não podem ser 

verificados ou expressos nos termos da cultura dominante são, vividos e praticados 

como resíduos de formações sociais anteriores. Uma cultura residual está 

geralmente a certa distância da cultura dominante efetiva, mas é preciso reconhecer 

que, em atividades culturais reais, a cultura residual pode ser incorporada à 

dominante. E por “emergente”, novos significados e valores, novas práticas, novos 

sentidos e experiências estão sendo continuamente criados, e existe uma tentativa 

de incorporá-los como prática contemporânea. É significativo destacar, o quão alerta 

a cultura dominante está hoje em relação a tudo o que pode ser visto como 

emergente. Temos então de observar a realização dessa relação temporal entre a 

cultura dominante e a cultura residual ou a emergente. Mas só podemos entender 

essa relação se fizermos distinções que, normalmente, exigem análises bastante 

precisas entre o residual incorporado e o residual não incorporado, e entre o 

emergente incorporado e o emergente não incorporado. (WILLIAMS, 2005). 

 O cinema, além de divertir, propõe discussões sobre a condição humana e 

deveria ser observado como um motivador de aprofundamentos temáticos capazes 
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de transformar a escola em um espaço contra-hegemônico e emergente, como 

propõem as pedagogias crítica, libertária e radical, questionando criticamente as 

influências internas e externas. Dessa maneira, devemos suprir os alunos de 

conhecimentos para entender a cultura dominante, usando os meios de 

comunicação como forma de reflexão e tentativa de mudanças sociais e culturais.  

A incorporação do audiovisual na prática pedagógica, também abarca as 

discussões acerca da transdisciplinaridade. O audiovisual ultrapassa as questões 

relacionadas às disciplinas especializadas, aborda os saberes em sua 

complexidade, ampliando a compreensão do conhecimento e do processo 

educativo. Numa perspectiva em que o diálogo entre os saberes, possibilitado pelo 

audiovisual, busque privilegiar a criticidade e a criatividade dos educandos.  
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1.4 O PÚBLICO 

 

“Mesmo que ele nunca fosse projetado, o cinema nos 
interessaria como pontos de vista de uma época, como testemunha 
de uma mentalidade. A apresentação em uma sala confere uma nova 
importância: se convertem em objetos de troca, provocam reuniões, 
servem de pretexto para debates, exerce uma influência. Com títulos 
de produtos “hipotecados” e de veículos intelectuais entram no 
campo do historiador.”. (SORLIN, 1992, p.99) 

 

Tendo em vista as produções audiovisuais que pertencem ao circuito 

cinematográfico comercial atual, observamos a existência de projetos, em sua 

maioria, voltados, apenas, à obtenção de retorno financeiro através de grandes 

bilheterias e, consequentemente, a grande públicos. O cinema hollywoodiano é o 

melhor exemplo desse relacionamento custo-benefício onde grandes produtoras e 

distribuidoras funcionam segundo a lógica do mercado. Na perspectiva de Pierre 

Sorlin (1992) os filmes não circulam de forma aleatória, seguem a articulação de 

dois monopólios: o dos cineastas, que possuem os meios para filmar, principalmente 

aqueles que têm obras consagradas pelos críticos e pelo mercado; e dos 

distribuidores, que decidem a carreira dos filmes e que se adaptam seguindo a 

demanda na obtenção de maiores rendimentos. 

Na atual conjuntura mundial onde os padrões culturais tendem a ser 

massificados, o espetáculo da programação radiofônica, cinematográfica, televisiva 

e virtual, salvo algumas exceções, são homogeneizados pela difusão de um estilo de 

vida estadunidense. A indústria hollywoodiana, baseando-se em estudos concretos 

sobre as expectativas do público, consegue captar alguns fatores dominantes nas 

práticas culturais que permitem as escolhas do conjunto de filmes que deverão 

entrar em circulação e preparam seus stocks com outros que esperarão um pouco 

mais.  

Há que se questionar, se com o advento da televisão e da internet, o público 

do cinema não teria deixado de frequentá-lo. Não é o que parece, a criação de 

novas salas de cinema e o aumento das bilheterias/arrecadação denota a força que 

ainda preserva o cinema. A televisão e a internet se limitam á filmes que já estiveram 

no cinema, não competem com as estreias e as semanas as quais os filmes ficam 

em cartaz. Segundo Sorlin (1992), “o prazer provocado pela repetição explica, em 
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parte, o êxito de certos filmes ou certas séries, mas não explica a paixão pelas 

estreias (las exclusivas)”. 

Ainda segundo Sorlin (1992), os lançamentos do cinema são frequentados 

por cidadãos que possuem televisão, acrescento também a internet, e que aceita 

pagar mais caro por algo que logo mais estará disponível por um preço mais 

acessível. O consumo de filmes novos junto a outros fatores econômicos seria um 

instrumento de autodefinição, uma classificação simbólica de pertencimento a uma 

classe social, a um grupo social, ou a uma “tribo urbana”. Todavia as estatísticas 

não nos fornecem exatamente quem frequenta as salas de cinema, nem temos ideia 

da multiplicidade dos públicos e da relação que o objeto fílmico promove nos 

espectadores. 

Ver-se-á mais adiante que ocorreu uma busca, através das imagens 

audiovisuais (principalmente curtas-metragens), para compreender um pouco do que 

o objeto fílmico promoveu nos estudantes participantes do trabalho e não 

frequentadores de salas de cinema, e como eles reagiram e este processo. 

A sala onde as apresentações e as discussões ocorriam tinha a perspectiva 

de ser o mais próximo possível de uma sala de cinema, de acordo com as 

possibilidades estruturais da escola; e é evidente que no início, os estudantes não 

sentiram-se a vontade para falar, aparentavam certo desconforto, tudo era estranho 

a eles, mesmo vivendo em um mundo majoritariamente visual.  

É de suma importância perceber que os cineastas, como trabalham com uma 

determinada imagem do real, produzem filmes para não ser entendidos de uma 

única maneira.Toda cena produzida, mesmo em um documentário, que se propõe 

certa veracidade, tem o olhar do diretor e cabe ao espectador fazer sua leitura, criar 

sua interpretação e entendimento. Os grandes filmes são marcados por passar um 

recado central, mas deixar as pessoas compreendê-lo de forma diferente. O cinema 

criou um modo de comunicação quase mundial. Podemos perceber alguns recursos 

de linguagem cinematográficos embutidos em produções fílmicas nas várias partes 

do globo que são possivelmente compreendidas por públicos de qualquer país. 

(RAMOS, 2009). 

As imagens produzidas no cinema são formadas por um conjunto de cenas 

ordenadas em relação ao espectador utilizando diversas técnicas que fazem com 

que o público sinta-se como um observador privilegiado. Algumas dessas imagens 
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são tão marcantes na vida do observador que ele não coloca em dúvida a sua 

existência real, fora da tela.  

No cinema, ocorre a intervenção das imagens como fator determinante, 

desenvolvendo no público leituras e combinações visuais diversas, muitos se 

colocam no lugar dos personagens, adentram no mundo construído pelo filme. 

Pensando como Sorlin (1992) o “cinema é o único meio de comunicação que não 

somente repousa sobre as imagens (a impressa está cheia delas), mas sobre 

combinações, transformações, contrastes figurais.” (SORLIN, 1992, P.124). 

Da mesma forma que a participação em estreia de filmes e compra de 

entradas a preços elevados é um meio de diferenciação social, o uso desses 

produtos culturais também funciona como instrumento de distanciamento entre as 

classes. As práticas culturais não evoluem isoladamente, é na totalidade das 

manifestações que aparecem sua significação nas quais os grupos se singularizam 

e se faz reconhecer. (SORLIN, 1992). 

Sobre o ponto de vista de Sorlin (1992), uma prática cultural não pode ser 

reduzida a simples etiqueta, pressupõe uma adaptação, uma afinidade com o objeto 

e uma sensação de prazer ao empregá-lo. E, refletindo sobre essa prática cultural 

que o trabalho foi desenvolvido, na tentativa de possibilitar aos alunos, além do 

entretenimento, conhecer e criar uma afinidade com as imagens fílmicas a ponto de, 

distante dessa necessidade comercial de participação dos lançamentos nas salas de 

cinema, nutrir o gosto pela sétima arte. (SORLIN, 1992). 

Faz parte da formação cultural, humana e artística assistir a bons filmes. 

Entretanto, os produtores e diretores de um filme não pensam em produzir algo 

apenas para satisfazer seu ego e depois guardá-lo na gaveta de seu criado mudo. 

Eles pretendem dialogar com os espectadores, querem que o público interaja com a 

temática abordada, que discutam sobre possibilidades abertas pela imagem fílmica. 

“Assistir a um filme e, mais do que tudo,  refletir e conversar sobre ele, é arejar e 

manter vivas essas ideias”. (RAMOS, 2009, p.88). 

As discussões feitas coletivamente, como os estudantes faziam durante as 

reuniões para a produção deste trabalho, são sempre boas oportunidades de 

observar a diversidade de pensamentos que podemos ter diante de uma mesma 

imagem. Momento importante para fazer uma reflexão sobre o relacionamento do 

público (no nosso caso, os alunos) com o audiovisual, o que sentiram e as 

interpretações obtidas. 
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No capítulo seguinte nos ocuparemos em tratar das orientações para a 

disciplina de Sociologia no Ensino Médio e da busca por alternativas pedagógicas 

para a utilização do audiovisual em sala de aula. 
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CAPÍTULO 02 – ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE 

SOCIOLOGIA 

 

2.1 O ENSINO DE SOCIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO 

 

Quando se busca referências de órgão oficiais sobre o Ensino de Sociologia 

no Ensino Médio, nos deparemos com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) – Lei n° 9.394, de 10/12/19964. Essa lei estabelece como uma 

das finalidades centrais do Ensino Médio a construção da cidadania, deixando claro 

o papel da Sociologia neste nível de ensino. Entre as atribuições do conhecimento 

sociológico podemos citar, identificar, classificar, escrever, interpretar fatos 

correferidos à vida social, permitindo ao educando compreender a realidade social. 

Diante do conhecimento sociológico sistematizado, o estudante poderá construir 

uma visão mais crítica do mundo, compreendendo a dinâmica da sociedade em que 

vive, e percebendo-se como elemento ativo e capaz de transformar a sociedade 

para torná-la mais justa, solidária e cidadã. 

No dia 8 de maio de 2008, o senado aprovou o projeto de lei (Lei nº 

11.683/08) que alterou a redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) - Lei 9394/96-LDB no artigo 36, criando o inciso IV: “serão incluídas 

a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do Ensino 

Médio”. Essa lei foi sancionada pela presidência da República no dia 02 de junho de 

2008, entrando em vigor imediatamente. A aprovação da nova redação dessa lei não 

permite aberturas para questionamento quanto a obrigatoriedade da Sociologia no 

currículo em todas as séries do ensino médio. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM 

e ou PCN+), as competências e habilidades da Área de Ciências Humanas e suas 

                                                 
4
 Com essa lei, parecia que a obrigatoriedade do ensino de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio 

estaria consolidado. Em seu Artigo 36, § 1º, Inciso III, há a determinação de que “ao fim do ensino 
médio, o educando deve apresentar domínio de conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários 
ao exercício da cidadania” No entanto, uma interpretação equivocada, expressa a partir das Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), do Parecer CNE/CEB 15/98 e da Resolução 
CNE/CEB 03/98, contribui para uma inversão de expectativas: ao contrário de confirmar seu status de 
disciplina obrigatória, seus conteúdos devem ser abordados de maneira interdisciplinar pela área das 
Ciências Humanas e mesmo por outras disciplinas do currículo. Em alguns estados essa 
interpretação é rechaçada, e a obrigatoriedade da Sociologia nos currículos de ensino médio é 
implementada. (OCN, 2006).  
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tecnologias para serem desenvolvidas sobre os conhecimentos de Sociologia, 

Antropologia e Política foram divididas em três eixos: 

“I - Representação e comunicação 

• Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 

explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as 

do senso comum. 

• Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas.  

II - Investigação e compreensão 

• Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 

ampliando a “visão de mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações 

interpessoais com os vários grupos sociais. 

• Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de 

comunicação de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto 

estratégia de persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 

• Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 

segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto 

princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

III - Contextualização sociocultural 

• Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de 

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica.  

• Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da 

cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, 

efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o 

cidadão e também entre os diferentes grupos.” (www.mec.gov.br) 

   

Seguindo nesse caminho, é necessário formar professores de Sociologia 

aptos a desenvolver uma prática pedagógica que possibilite ao discente desenvolver 

as competências e as habilidades propostas pelos documentos oficiais, e outras que 

a rigidez do conhecimento sistemático da disciplina, por hora, deixou passar. 

Somente com um olhar profundamente crítico e preparado os docentes do Ensino 

Médio serão capazes de compreender a realidade do aluno e extrair dela elementos 

que enriquecerão os diálogos em sala de aula.  
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Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)5 ainda em processo de 

consulta popular, a Sociologia do Ensino Médio contribui para a compreensão da 

sociedade como uma construção humana e passível de ser transformada. Tem 

papel relevante na construção da sociedade e nas mudanças sociais, incluindo 

mudanças advindas da tecnologia, tanto no cotidiano, quanto nas práticas 

pedagógicas. As Orientações Curriculares Nacionais (OCN)6 de 2006, propõe trazer 

os recursos audiovisuais para a sala de aula, não apenas como um recurso 

metodológico ou tecnológico para adequar aos hábitos dos nossos jovens, mas 

como uma forma de submeter esses recursos a procedimentos escolares de 

estranhamento e desnaturalização. 

Esse direcionamento parece satisfatório para a compreensão de várias áreas 

da Sociologia que poderiam ser abordados nas salas de aula do Ensino Médio, não 

fosse por fatores observados anteriormente. Outros fatores também pesam quando 

o assunto é lecionar essa disciplina nas escolas, principalmente em nosso estado, o 

Rio Grande do Norte. 

Em pesquisa realizada por professores/pesquisadores, graduandos e pós-

graduandos vinculados ao Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e o Grupo de Pesquisa 

Cultura, Política e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), foram entrevistados 174 professores de Sociologia e Filosofia que 

participavam do “Seminário de Sociologia e Filosofia no Ensino Médio do Rio 

                                                 
5
 A Base Nacional Comum Curricular (BNC) vai deixar claro os conhecimentos essenciais aos quais 

todos os estudantes brasileiros têm o direito de ter acesso e se apropriar durante sua trajetória na 
Educação Básica, ano a ano, desde o ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. Com ela os 
sistemas educacionais, as escolas e os professores terão um importante instrumento de gestão 
pedagógica e as famílias poderão participar e acompanhar mais de perto a vida escolar de seus 
filhos. 
A Base será mais uma ferramenta que vai ajudar a orientar a construção do currículo das mais de 
190 mil escolas de Educação Básica do país, espalhadas de Norte a Sul, públicas ou particulares. 
Com a BNC, ficará claro para todo mundo quais são os elementos fundamentais que precisam ser 
ensinados nas Áreas de Conhecimento: na Matemática, nas Linguagens e nas Ciências da Natureza 
e Humanas. 
A Base é parte do Currículo e orienta a formulação do projeto Político-Pedagógico das escolas, 
permitindo maior articulação deste. A partir da Base, os mais de 2 milhões de professores 
continuarão podendo escolher os melhores caminhos de como ensinar e, também, quais outros 
elementos (a Parte Diversificada) precisam ser somados nesse processo de aprendizagem e 
desenvolvimento de seus alunos. Tudo isso respeitando a diversidade, as particularidades e os 
contextos de onde estão. http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ acesso: 15/01/2016. 
 
6
 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio foram elaboradas a partir de ampla discussão com 

as equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública e 
representantes da comunidade acadêmica. O objetivo deste material é contribuir para o diálogo entre 
professor e escola sobre a prática docente. (OCN, 2006) 
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Grande do Norte”, promovido pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) do 

Estado em agosto de 2010 (DOS SANTOS, 2010). Deve-se ponderar o fato de ser 

uma pesquisa de cerca de 5 anos atrás, mas a realidade não parece ter mudado 

expressivamente. 

Dentre os principais dados tabulados, o que mais nos chama a atenção é que 

apenas 23,6% dos entrevistados tinham formação em Ciências Sociais, ou seja, a 

grande maioria não tinha formação adequada para ministrar as aulas da disciplina. 

Outro fator relevante sobre a área de formação desses professores é que mais de 

84% são pós-graduados, sendo 80% especialistas e 4% mestres. Entre os 

especialistas, apenas 2,2% em Ciências Sociais e entre os mestres, apesar do 

número reduzido, temos um quadro mais animador, são 57,1% em Ciências Sociais. 

Segundo os pesquisadores um dado chamou a atenção deles, apenas duas 

respostas de 174 (0,08%) procuram a Universidade para atualizar-se em relação à 

disciplina; e na palavra deles “O que nos leva a questionarmos: quem são os 

professores universitários de Ciências Sociais, formadores de licenciados para a 

docência no Ensino Médio? Onde estamos que não nos fazemos presente nem na 

escola nem na trajetória profissional de seus professores?” (DOS SANTOS, 2010, p. 

542). 

Os pesquisadores encerram defendendo a uma maior aproximação entre 

Universidade-Escola, pois acreditam que o professor é um eterno estudante e que a 

Universidade tem um dever de formar permanentemente o professor.  

No período em que o pesquisador que confecciona este trabalho frequentou o 

programa de pós-graduação em Ciências Sociais na UFRN, participou de duas ou 

três reuniões com alguns professores de Sociologia do Ensino Médio de escolas da 

Grande Natal, juntamente com docentes dessa instituição, cujo centro das 

discussões era o curso de Ciências Sociais. O debate girava em torno da dificuldade 

de se implantar um curso de Licenciatura que realmente fosse direcionado a ela e 

não um curso com aparências bacharelescas; e também era debatida a 

possibilidade de criar um currículo norteador para o ensino de Sociologia na 

Educação Básica. 

 Por mais importante que seja o Bacharelado para a compreensão dos 

conceitos sociológicos, não basta saber conteúdos, é preciso adentrar em sala de 

aula e aplicar aquilo que aprendeu. Isso deve ir além das poucas disciplinas 

pedagógicas e do estágio obrigatório. 
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 Na esfera do livro didático para a Sociologia, podemos observar uma 

mudança gradual na estrutura linguística e imagética. Os livros mais antigos, 

estavam mais próximos de manuais ou enciclopédias, já os livros mais novos (vide o 

Programa Nacional do Livro Didático, PNLD 2015 - Sociologia), em sua maioria, 

além de seguirem plataformas digitais, têm uma linguagem mais próxima da usada 

pelos jovens. Esses novos livros têm um apelo visual mais atrativo e seguem uma 

proposta de contextualização, sem perdas aos conteúdos e autores clássicos da 

Sociologia. 

 No que diz respeito ao currículo nacional, muitas discussões ainda são feitas, 

haja vista, que não podemos desprezar o tamanho do nosso território e a nossa 

diversidade cultural. Teríamos que encontrar um caminho para a produção de uma 

proposta nacional que não cerceasse as variações regionais, que pudesse ter 

mudanças quando necessárias e contribuísse para os exames de ingresso nas 

universidades do país. Mas para isso, seria necessário convidar, além dos docentes 

universitários, os professores reais de Sociologia para o Ensino Médio, aqueles que 

trabalharão com tal proposta. 

 Todavia, a garantia de que uma proposta curricular nacional seja bem 

sucedida, depende, principalmente, de uma unidade entre conteúdos e 

metodologias. E em áreas como as da Sociologia onde os conteúdos são os mais 

diversos, a metodologia pode fazer a diferença. Pensando assim, se faz necessário 

e mais urgente, uma reformulação nos cursos de licenciatura para que o estudante 

de Ciências Sociais tenha o domínio sobre os conteúdos e também o domínio sobre 

as praticas e questões pedagógicas. (MORAES, 2009). 
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2.2 DISCUÇÕES ACERCA DE ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 

 
De acordo com Freire, os educandos realmente aprenderão o saber ensinado 

se transformarem-se em sujeitos da construção e da reconstrução desse saber 

ensinado, ou seja, aprender a pensar da maneira crítica, sendo instigados a superar 

o senso comum e estimulados a criar. Dessa forma, a curiosidade se torna sine qua 

non para a abertura de horizontes relativos ao ato de conhecer. Segundo Freire: 

 

[...] a curiosidade ingênua que, ‘desarmada’, está associada ao saber 
do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, 
aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do 
objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de 

qualidade mas não de essência. [...] A curiosidade como inquietação 
indagadora, como inclinação ao desenvolvimento de algo, como 
pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como 
sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno 
vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que 
nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não 
fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. (FREIRE, 2015, 
p.33) 

 

Seguindo o mesmo caminho, Edgar Morin (2003) acredita que a educação 

deve estimular o “livre exercício da faculdade mais comum e mais ativa na infância e 

na adolescência, a curiosidade”, favorecendo o uso pleno da inteligência geral, com 

orientação para compreender os problemas da condição humana e do nosso tempo, 

no contexto planetário. Problemas esses que são inseparáveis ao meio ambiente – 

natural, econômico, cultural, social e político. “Trata-se, ao mesmo tempo, de 

reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso dentro da unidade; de 

reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio às diversidades individuais e 

culturais, as diversidades individuais e culturais em meio à unidade humana.” 

(MORIN, 2003, p.25). 

O pesquisador acredita que os professores, em sua prática educativa, 

desconsiderem a possibilidade da transdisciplinaridade, tratando o conhecimento de 

maneira cartesiana, dedicando-se ao uso da linguagem tecnocientífica e objetiva. 

Dessa maneira, o conhecimento perde a sua finalidade existencial, excluindo o 

indivíduo do todo e o todo do indivíduo. Infelizmente, a educação atual ainda pensa 

o ensino como transferência de saberes, onde o ensino dos conteúdos é mais 

importante do que o caráter socializante da escola e do que a formação da condição 

humana. Segundo Freire (2015) devemos nos compreender “fazendo-se mundo e a 
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vida existência, na proporção que o corpo humano vira corpo consciente, captador, 

apreendedor, transformador, criador de beleza e não ‘espaço’ vazio a ser enchido 

por conteúdos”. (FREIRE, 2015, p.51). É preciso criar possibilidade para a sua 

construção, sua produção; possibilidade de ser testemunhado, vivido. Todas as 

disciplinas devem ser mobilizadas em busca da religação dos saberes (Morin, 2003), 

e cada uma delas, inicialmente, convergindo para a condição humana. 

A aprendizagem é maximizada pela transdisciplinaridade7 quando trabalha 

com imagens e conceitos que mobilizam dimensões mentais, emocionais e 

corporais, relacionando os conhecimentos verticais e horizontais. Ela possibilita o 

maior envolvimento dos alunos na construção de significados para si. Educar é levar 

os jovens a dialogarem e trabalharem na construção dos conhecimentos. (SANTOS, 

2008) 

A Educação, na visão de Morin (2003), deve ensinar o indivíduo a viver, a 

assumir a condição humana, a tornar-se cidadão. Formar um sentimento, uma 

identidade e uma consciência de nossa pátria terrena, que permita enraizar uma 

verdadeira identidade planetária com responsabilidade e solidariedade. Numa 

perspectiva confluente, Freire (2015), acredita que o fato de nos percebermos no 

mundo, com o mundo e com os outros, nos coloca numa posição, não de adaptação 

a ele, mas de inserção, posição de quem luta por não ser apenas objeto, mas sujeito 

da história. Essa consciência de mundo também representa a consciência de um ser 

inacabado que se entende inacabado, consciente dessa inconclusão e em 

permanente movimento de busca. Ainda em Freire (2015), é “na inconclusão do ser, 

que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. 

Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se reconheceram 

inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, mas a 

consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade.” (FREIRE, 2015, 

p.57). 

                                                 
7
 “Artigo 3: [...] A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, mas a 

abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. [...] Artigo 5: A visão transdisciplinar é 
resolutamente aberta na medida em que ela ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu 
diálogo e sua reconciliação não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a 
literatura, a poesia e a experiência espiritual. Artigo 6: Com relação à interdisciplinaridade e à 
multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é multirreferencial e multidimensional. Embora levando 
em conta os conceitos de tempo e de história, a transdisciplinaridade não exclui a existência de um 
horizonte transhistórico. Artigo 7: A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem 
uma nova filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência das ciências.” (MORIN, 1994) 
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Há a necessidade de uma nova estrutura de educação, que substitua o 

pensamento disjuntivo, o redutor, o que isola e separa pelo pensamento complexo, 

contextual, que une, que liga e enfrenta a incerteza. Ele completará a integração das 

partes em um todo e da integração do todo no interior das partes. Esse modo de 

pensar, uma reforma de pensamento, é capaz de formar cidadãos para enfrentar os 

problemas do seu tempo e se desdobrar em uma ética da união e da solidariedade 

entre humanos, favorecendo o senso de responsabilidade e cidadania. 

O caminho dessa mudança ainda há de se percorrer, visto que as disciplinas 

são justificáveis quando concebem as possíveis ligações e solidariedades entre elas, 

e enquanto estiverem abertas às realidades globais. Não podemos  

 

[...] demolir o que as disciplinas criaram; não se pode romper todo o 

fechamento: há o problema da disciplina, o problema da ciência, bem 

como o problema da vida; é preciso que uma disciplina seja, ao 

mesmo tempo, aberta e fechada. (MORIN, 2003, p.115). 

 

Partindo desses pressupostos teóricos, este trabalho procura através das 

imagens fílmicas sensibilizar os estudantes para a compreensão desta 

transdisciplinaridade que há na esfera escolar, principalmente quando levamos em 

conta a intolerância, presente no cotidiano dos discentes. O audiovisual foi utilizado 

como um pano de fundo para se interessarem e se debruçarem sobre a temática. 

Pensando no interesse dos jovens pelas imagens e acreditando na possibilidade de 

atraí-los para o universo da sociologia, o pesquisador lançou mão do uso desses 

recursos para problematizar assuntos relevantes a essa disciplina e ao ambiente 

escolar. A priori, os estudantes sentiram-se mais a vontade para comentar as 

imagens do que discutir temas relacionados a elas, mas isso mudou ao longo do 

processo.   

 

[...] o romance e o cinema oferecem-nos o que é invisível nas 
ciências humanas; estas ocultam ou dissolvem os caracteres 
existenciais, subjetivos, afetivos do ser humano, que vive suas 
paixões, seus amores, seus ódios, seus envolvimentos, seus delírios, 
suas felicidades, suas infelicidades, com boa e má sorte, enganos, 
traições, imprevistos, destino, fatalidade... São o romance e o filme 
que põem à mostra as relações do ser humano com o outro, com a 
sociedade, com o mundo. (MORIN, 2003, p. 44). 
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Um grande filme, adentrando nas singularidades dos indivíduos, é capaz de 

revelar a condição humana em sua universalidade. Numa grande obra, sempre 

encontramos pensamentos profundos sobre a condição humana. O cinema pode ser 

considerado uma escola da vida, escola da complexidade humana, escola de 

compreensão humana. Nos filmes somos imbuídos a compreender o que na vida 

comum não compreendemos, porque na tela percebemos todas as dimensões 

subjetivas e objetivas, percebemos que o Homo sapiens e o Homo démens são 

indissolúveis e onde a existência revela sua miséria e sua grandeza trágica.  

Literatura, cinema, poesia, deveriam tornar-se escolas da compreensão. 

Explicar não basta para compreender, é insuficiente para compreender a 

subjetividade. A compreensão humana nos torna abertos a sentir o outro, a 

reconhecer no outro o que está em nós; e doravante podemos lutar contra o ódio e a 

exclusão, enfrentar a dificuldade da compreensão humana. Para isso exigiria uma 

pedagogia conjunta agrupando filósofo, psicólogo, sociólogo, historiador, escritor 

que iniciassem a busca por essa lucidez, em tempos, esquecida. (MORIN, 2003). 
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2.3 A UTILIZAÇÃO DO AUDIOVISUAL NA SOCIOLOGIA 

 

Desde o aparecimento e a propagação dos meios de comunicação de massa, 

as inovações tecnológicas passaram a participar da vida de parte da população 

mundial e, juntamente com elas, novos modelos de comportamentos surgiram. As 

informações são propagadas com muita facilidade, rapidez e efemeridade, tornando 

a vida mais dinâmica e muitas vezes desinteressante, principalmente quando os 

indivíduos em apenas no tocar de uma tela encontra aquilo que precisa. Todas as 

ferramentas que os nossos estudantes necessitam para, na visão deles, desenvolver 

uma “consciência crítica”, estão nos aplicativos ao alcance de suas mãos. O tempo e 

o trabalho despendido para as “pesquisas” não são suficientes para produzirem um 

conhecimento reflexivo e consciente.  

 O desafio dos professores é hercúleo para atrair a atenção desses jovens em 

sala de aula. As instituições de ensino já se mobilizam para desenvolver novas 

estratégias e metodologias de ensino que se aproximem da realidade dos 

estudantes, incorporando cada vez mais recursos audiovisuais às práticas 

pedagógicas. Apesar da frequente utilização desses recursos em sala de aula, não 

temos muitos registros das condições teóricas e práticas dessa utilização. 

 Nas últimas décadas ocorreu um aumento no número de publicações 

brasileiras problematizando os diferentes usos das imagens na produção do 

conhecimento, a apropriação de imagens nas ciências sociais e a formalização de 

disciplinas dentro das áreas da Sociologia e da Antropologia apontando para esse 

campo de reflexão. (MARTINS, 2007). O presente trabalho procurou, trazendo as 

imagens para dentro da disciplina de Sociologia no Ensino Médio, debater sobre 

temáticas abrangendo desigualdades sociais, sexualidade, evasão escolar, status 

social, meios de comunicação de massa, preconceito e discriminação social e 

étnico-racial, violência juvenil, classes sociais, estratificação social e organização do 

espaço urbano. 

Os debates dessa relação entre as ciências sociais e a imagem podem ser 

envolvidos em diferentes questões e dimensões. Neste trabalho, optamos por 

observar a possibilidade de utilização do audiovisual no ensino de Sociologia no 

Ensino Médio. 

Um balanço feito nas três últimas décadas com significativas produções 

verificou um interesse grande em explorar as representações visuais no campo das 
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ciências humanas, despertando abordagens sobre a natureza das imagens e a 

maneira de ver e pensar através delas. Todavia, em contrapartida, diagnosticou-se 

um processo de banalização do uso das imagens no campo do conhecimento, 

proporcionando sua naturalização nos contextos da pesquisa e do ensino, 

dificultando construções de problemáticas sociológicas. E essa banalização se pauta 

na crença de que as imagens fotográficas, fílmicas, televisivas ou informáticas têm o 

poder do realismo, a capacidade de fornecer um modo de ver os acontecimentos 

com um sentimento realista, seria a “força da evidência”. (MARTINS, 2007). 

Pensando na mesma direção, Martins (2009) acredita que a Sociologia pode 

encontrar grande riqueza na informação visual, porém exige cuidado para não tomar 

a imagem, tal qual a palavra falada, como documento social em termos absolutos 

porque existe a dificuldade de sua insuficiência e suas limitações.  

 

Quando as pessoas dão uma entrevista ou um depoimento a um 
pesquisador, sociólogo, antropólogo, historiador ou psicólogo, 
relatam fatos, interpretando-os. O que os cientistas analisam e 
interpretam é a interpretação que esse homem comum faz dos 
processos interativos que vive, no confronto com as referências 
estruturais e mesmo históricas que revelam e iluminam o que é 
propriamente e objetivamente social e, no mais das vezes, não está 
ao alcance de sua compreensão. A interferência interpretativa do 
pesquisador se dá no desvendamento das conexões entre o visível e 
o invisível, entre o que chega à consciência e o que se oculta na 
alienação própria da vida social. (MARTINS, 2009, p.13-14). 

 

Sociólogos e antropólogos incorporaram as imagens no arcabouço de 

técnicas de investigação que pressupõem como recursos técnicos equivalentes a 

sociedade, o verbalizável, o memorável, o escrevível e o visível. Contudo, a 

sociedade também se move a partir do indizível e do invisível. A imagem fotográfica, 

e suas variantes, no filme e no vídeo, podem substituir a próprio indivíduo na 

reprodução das relações sociais; a imagem é objeto e também sujeito. Quando uma 

imagem fotográfica é registrada por um fotógrafo, percebe-se a disparidade 

existente entre o que ele acredita ver e o que está lá, mas não é visível, ela é mais 

indício do irreal do que do real, é capaz, também, de revelar o ausente dentro do 

suposto, negando-se enquanto “suposição do retrato morto da coisa viva, porque é, 

sobretudo, retrato vivo da coisa morta”. (MARTINS, 2009, p.28). 

Situando-se no objetivo central deste trabalho, que é a utilização da imagem 

audiovisual no ensino de Sociologia para desenvolver nos alunos participantes um 
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conhecimento básico sobre análises de imagens, uma ampliação na consciência 

crítica e uma possível participação nas mudanças que podem ocorrer no ambiente 

escola, baseando na perspectiva de Martins (2007) o filme pode reconstruir a 

realidade num dado contexto histórico e que a destarte, seja um modo de 

compreender comportamentos, visões de mundo e ideologias em uma sociedade. 

Fruto de um imaginário, o filme não é um reflexo do real, é uma produção que age 

sobre imaginários e que suscita questões cotidianas a serem discutidas. Assim, o 

contexto social em que as imagens foram criadas e o contexto em que elas forem 

vistas que denotaram significado a elas. 

Continuando, Martins (2007) procura refutar a crença-hipótese de que “uma 

imagem vale mais do que mil palavras” e que por conta disso existe uma ligação 

direta entre a imagem e educação. Quando se trabalha com imagem na educação 

deve-se ter em mente que as implicações cognitivas deste ato podem ampliar a 

intensidade do olhar e a abstração dos educandos, e a tarefa do professor consiste 

em não impor suas interpretações, mas deixar os diálogos acontecerem e se 

aprofundarem, numa relação construtivista entre sujeito e imagem. Essa 

compreensão do sujeito/espectador é fundamental na relação pedagógica, pois cada 

estudante vem de contextos históricos, sociais e psíquicos diferentes e detêm 

configurações perceptivas distintas. (MARTINS, 2007). 

Atualmente, existe uma relação muito forte entre imagem e ensino de 

Sociologia no Ensino Médio. Os livros didáticos aprovados para o PNLD
8
 de 2015 

que chegaram à escola para a escolha dos professores possuíam muitas ilustrações 

e muitos temas interdisciplinares e transversais. Dos seis livros aprovados, apenas 

dois não possuíam conteúdo digital, o que demonstra a necessidade dessa 

adequação ao uso cada vez maior do audiovisual. Em todos foi possível observar 

produções fílmicas, livros e sites indicados à prática pedagógica como suportes para 

a ampliação da aprendizagem dos temas propostos. 

Além dos obstáculos infraestruturais e de ordem organizacional das escolas 

(acesso, seleção de vídeos e interesse dos alunos) que acometem os professores 

que desejam trabalhar com audiovisual em sala de aula, se popularizou a premissa 

de que a utilização de vídeos e imagens serve para passar o tempo e, na maioria 

das vezes não é visto como uma atividade incorporada ao currículo da instituição. A 

                                                 
8
 Programa Nacional do Livro Didático. Programa que consiste na escolha do livro didático que é 

executado pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
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generalização dessa premissa, pode transformar trabalhos sérios, planejados e com 

finalidades sócio-educativas em propostas desacreditadas desde o início. 

Nota-se, na maioria das vezes, um esforço muito grande por parte dos 

professores para usar adequadamente as imagens fílmicas em atividades didáticas, 

todavia constata-se uma restrição a exploração das riquezas imagéticas por 

ausência de uma formação pedagógica mais sistemática pelo docente. Observou-se 

que os docentes que empregam, com mais frequência, o audiovisual em sala de 

aula, são aqueles que se identificam, “gostam” de cinema e que encontram nessa 

prática pedagógica uma maneira de ilustrar e contextualizar os conteúdos propostos 

pela disciplina. (MARTINS, 2007). 

Segundo Martins (2007), os professores, além de “gostar” de cinema, 

necessitam também compreender os “gostos” dos alunos para que a prática 

utilização do audiovisual na sala de aula não seja vista como algo “chato” e 

dispensável pelos jovens. Os alunos preferirão sempre os filmes que mais se 

aproximarem de seu “gosto” e hábito, pois se identificam com aqueles que foram 

produzidos com a linguagem padronizada que a televisão e o cinema comercial, sob 

influência da indústria cultural, criaram e difundiram. Como o filme exibido na escola, 

muitas vezes, contrasta com a linguagem a qual está acostumado, acaba 

considerando “chato” o recurso audiovisual ao qual foi submetido. 

 Uma pesquisa feita para a monografia do, na época, estudante Lisandro 

Lucas de Lima Moura, serve para demonstrar como alguns professores de 

Sociologia estão utilizando os recursos audiovisuais nas salas de aulas. Essa 

pesquisa foi feita com dez (10) professores de Sociologia do Ensino Médio, que se 

dispuseram a participar após serem convidados durante a Oficina Imagem e Ensino 

de Sociologia, realizada no I Encontro Nacional sobre Ensino de Sociologia na 

Educação Básica, ocorrido no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), em julho de 2009. 

 Todos os entrevistados eram formados em Ciências Sociais, sete (7) com 

formação de licenciatura e bacharelado e três (3) somente com licenciatura. Dentre 

eles, três (3) tinham concluído pós-graduação (dois especialistas e um mestre em 

educação) e outros três (3) estavam cursando (mestrado em Sociologia). Nove (9) 

eram professores de instituições públicas federais e apenas um (1) atuava em 

escola particular. A pesquisa demonstrou que as instituições escolares onde os 
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entrevistados trabalhavam tinham total estrutura para o desenvolvimento de aulas 

que necessitavam de aparelhos para o uso de audiovisuais. 

 Os entrevistados da pesquisa de De Lima Moura (2011), citaram vários 

recursos visuais que usualmente utilizavam em suas aulas, porém a utilização de 

filmes de ficção e documentários estava presente na fala da maioria. Os docentes 

utilizavam como critério para a utilização das imagens em sala de aula, a 

proximidade da relação entre o conteúdo e o audiovisual apresentado. Para os 

entrevistados, o filme só é importante como recurso caso envolva os objetivos 

propostos pela disciplina, tornando-se instrumento de fidelidade real. 

Como, segundo os depoimentos, os conteúdos dos audiovisuais são 

importantes à medida que se vinculam ao conteúdo trabalhado na sala de aula. 

Dessa maneira, não parecem ter outra função senão a mesmo do livro. A imagem 

pode ter movimento, mas a utilização e a interpretação da mesma dentro da 

proposta dos professores é estanque, estática, como os conteúdos dos livros 

quando permanecem inertes no próprio livro. 

 A justificativa apresentada para o uso de imagens nas aulas de Sociologia é a 

de que este uso favorece a aproximação do aluno com a disciplina de forma 

“agradável”, pois as imagens em geral fazem parte do cotidiano dos jovens; e a 

aproximação dos jovens ao universo da disciplina e dos conceitos e conteúdos 

propostos por ele. Essa é justificativa para tentar deixar as aulas mais “dinâmicas” e 

“interessantes”, depois de notada a falta de interesse do aluno. (DE LIMA MOURA, 

2011). 

 Segundo De Lima Moura (2011), os professores entrevistados perceberam a 

importância da reflexão sobre a natureza das imagens e perceberam que a análise 

sociológica não está apenas no conteúdo de um filme, mas pode estar no próprio 

filme. Isso demonstra que a grande dificuldade encontrada pelos docentes que 

participaram da pesquisa, está na necessidade de uma melhor compreensão teórica, 

epistemológica e metodológica no trabalho com imagens em sala de aula. Essa 

carência de referenciais teóricos para trabalhar com imagens ficou evidente, pois 

apenas um professor afirmou conhecer referências teóricas acerca da sociologia da 

imagem (DE LIMA MOURA, 2011). 

 Essa pesquisa, por mais reduzida que seja pode nos remeter às nossas 

referências anteriormente citadas, pois ocorre uma possível banalização das 

imagens, muitas vezes dando a elas um caráter de realidade. A imagem, muitas 
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vezes pode ser uma representação do real, mas não é a realidade. Esse erro 

metodológico pode ser observado na pesquisa. As imagens estão presentes no 

cotidiano escolar porque são importantes para o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem, para ilustrar os conceitos e conteúdos da Sociologia, mas a 

falta de referenciais teóricos, por parte dos professores, dificulta os possíveis 

avanços na contribuição das imagens para o desenvolvimento do conhecimento. 

Uma das propostas deste trabalho é que os docentes de Sociologia procurem 

referenciais teóricos que os auxiliem na construção de uma metodologia adequada 

para a utilização das imagens em sala de aula. Pode-se trabalhar, como 

metodologia, a utilização de imagens de forma gradativa para que, aos poucos, os 

discentes compreendam a sua função e se habituem ao seu uso. Os “gostos” serão 

gradativamente modificados à medida que os jovens percebem a correlação dos 

temas trabalhados em sala de aula e o que está sendo reproduzido a eles, sem que 

o professor necessite determinar sobre que conteúdos as imagens estão os 

direcionando. Como a duração da aula de Sociologia para o Ensino Médio está em 

torno de 50 minutos, um longa-metragem não seria muito viável, uma vez que 

haveria a necessidade de dividi-lo em duas ou mais aulas, ou fazer a seleção de 

algumas cenas e com isso, ocorreria perdas na compreensão e discussão do tema 

escolhido. A nossa sugestão para imagens fílmicas é a utilização de curtas-

metragens.  

Para o pesquisador, é necessário que os jovens se adaptem à linguagem 

audiovisual, que desenvolvam um olhar crítico diante das imagens, por isso 

considera que, anteriormente à utilização de curtas-metragens, os professores 

devem explorar o universo do cinema minuto, como será abordado no próximo 

capítulo. 

Alguns curtas-metragens usados neste trabalho, e que posteriormente serão 

apresentados, são sugestões relevantes para o ensino de Sociologia como Ilha das 

flores, BMW vermelho, O xadrez das cores, 10 centavos, Vidas no lixo e Um pouco 

mais, um pouco menos. São curtas-metragens nacionais, com diferentes 

abordagens de produção e temáticas, e com linguagem direta, de acordo com a 

visão do pesquisador e relatos dos jovens. 

Como este trabalho foi realizado em uma escola da rede pública de ensino, 

alguns temas presentes no cotidiano dos alunos foram trabalhados com mais 
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ênfase. As relações e as desigualdades sociais são vistas em todos os curtas-

metragens escolhidos e, por isso, foram temáticas discutidas em grande escala.  

As dinâmicas foram as mesmas para todos esses vídeos. Elas seguiam um 

mesmo roteiro. Antes da reprodução, o pesquisador apresentava o título, o ano e a 

duração de cada vídeo e ao final ouvia os alunos sobre o que elem tinham visto e 

sentido durante a reprodução do filme. Na sequência, a visão dos alunos era 

somada às expectativas temáticas do pesquisador, que direcionava as discussões a 

temas relacionados à disciplina de Sociologia, transversalizando-os (PCNEM e ou 

PCN+). Essa mesma estrutura de dinâmica foi mantida por que os participantes 

gostavam e funcionava de acordo com os objetivos do pesquisador. 

O pesquisador se ateve a temas sociológicos que acreditou serem 

importantes para as discussões durante a confecção deste trabalho, mas a 

possibilidade de apreciação de outros temas relacionados aos respectivos vídeos 

fica a critério do professor que for utilizá-los em suas aulas. 

Os curtas-metragens foram ordenados pelo pesquisador de maneira que a 

velocidade das imagens e informações fosse gradativa, pensou em colocá-los de 

maneira que os olhares se adaptassem, ao longo das reuniões, à linguagem do 

cinema de curta duração. Os temas norteadores das discussões apresentadas 

durante as reuniões e possíveis sugestões de utilização são:  

 Vidas no lixo, direção Alexandre Stockler, 2008 – pobreza-miséria, 

desigualdade social, jovens infratores, sexualidade, gravidez na adolescência. 

 10 centavos, direção Cesar Fernando De Oliveira, 2007 – desigualdade, 

menores nas ruas, educação (evasão escolar) 

 BMW vermelho, direção Edu Ramos e Reinaldo Pinheiro, 2000 – status 

social, desigualdade social, meios de comunicação de massa. 

 O xadrez das cores, direção Marco Schiavon, 2004 – desigualdade social, 

preconceito e discriminação social e étnico-racial, violência juvenil. 

 Ilha das flores, direção Jorge Furtado, 1989 – desigualdade social, classes 

sociais, estratificação social. 

 Um pouco mais, um pouco menos, direção Marcelo Masagão, 2002 – 

desigualdade social, cidades, organização do espaço urbano. 

 Essas temáticas foram aprioristicamente pensadas pelo pesquisador, mas 

durante as discussões, as visões dos jovens eram contempladas e debatidas, 
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sempre buscando uma contextualização e uma apreciação crítica. Esses momentos 

contribuíram para o aprimoramento da visão desses estudantes sobre a utilização 

das imagens e sobre as formas como elas se apresentavam. Refletindo a 

apreciação das teorias que foram observadas e comentadas durante todo o trabalho. 

No próximo capítulo será feia uma breve exposição sobre o local da 

realização deste trabalho e do Programa Ensino Média Inovador, fomentador do 

desenvolvimento das oficinas. Também demonstraremos a metodologia utilizada e 

finalizaremos com o desenvolvimento da temática sobre intolerância religiosa e a 

produção do curta-metragem pelos alunos. 
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CAPÍTULO 03 – A CONSTRUÇÃO DO CURTA-METRAGEM 

 

3.1 O LOCAL DE ESTUDO E O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR 

 

O presente trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Professor Francisco 

Barbosa, pertencente à 2ª Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos 

(DIRED) e localizada na região central do município de São José de Mipibu, região 

metropolitana de Natal. Esta escola recebe um público bastante heterogêneo, 

composto por alunos de várias áreas urbanas e rurais do município. Mesmo diante 

dessa heterogeneidade, a maioria dos estudantes advém de classes sociais de 

baixa renda.  

 São José de Mipibu é um município pequeno de aproximadamente de 43 mil 

habitantes9, que, como grande parte dos municípios brasileiros, apresenta 

problemas socioeconômicos. Este conta com um IDHM (Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal) de 0,611 e, embora este índice tenda a crescer, cerca de 10% 

da população vive em pobreza extrema segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Adicionalmente, dados do Ministério da Saúde demonstram um 

Coeficiente de Gini por renda per capita de 0,5760 10 revelando grande desigualdade 

socioeconômica.  

De acordo com os dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira), nos resultados finais do Censo Escolar de 2015, 

1.003 alunos estavam matriculados no Ensino Médio na rede pública de ensino do 

município de São José de Mipibu. Nesses dados não estão computados os números 

referentes à evasão escolar. A instituição escolar citada acima, conta com pouco 

mais de 1.000 estudantes somando os três turnos da escola, sendo que um terço 

dos estudantes está no Ensino Médio.  

No ano de 2009, o Governo Federal instituiu o Programa Ensino Médio 

Inovador (ProEMI), pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, que integra as 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como estratégia para 

                                                 
9
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE – perspectiva 2015. www.ibge.gov.br acesso 

em 03/01/2016 
10

 O coeficiente de Gini (ou índice de Gini) é um cálculo usado para medir a desigualdade social, 
desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, em 1912. Apresenta dados entre o número 0 e o 
número 1, onde zero corresponde a uma completa igualdade na renda (onde todos detêm a mesma 
renda per capta) e um que corresponde a uma completa desigualdade entre as rendas (onde um 

indivíduo, ou uma pequena parcela de uma população, detêm toda a renda e os demais nada têm). 
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promover a reestruturação dos currículos do Ensino Médio. O objetivo do ProEMI é 

apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas 

escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando 

garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo 

mais dinâmico, atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio 

e às demandas da sociedade contemporânea.  

 

Os projetos de reestruturação curricular possibilitam o 
desenvolvimento de atividades integradoras que articulam as 
dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, 
contemplando as diversas áreas do conhecimento a partir de 8 
macrocampos:  Acompanhamento Pedagógico; Iniciação Científica e 
Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e Artes;  Comunicação e uso de 
Mídias; Cultura Digital; Participação Estudantil e  Leitura e 
Letramento. (portal.mec.gov.br/ensino-medio-inovador). 

 

A adesão ao Programa Ensino Médio Inovador é realizada pelas Secretarias 

de Educação Estaduais e Distrital, e as escolas de Ensino Médio participantes 

recebem apoio técnico e financeiro através do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) para a elaboração e o desenvolvimento de seus projetos de reestruturação 

curricular (portal.mec.gov.br). Neste contexto, a Escola Estadual Professor Francisco 

Barbosa é uma das escolas participantes do ProEMI e um dos projetos aprovados 

para execução, a oficina Curta na Escola, é coordenado pelo pesquisador deste 

trabalho. 

Inspirada no projeto Porta Curtas Petrobras de incentivar o uso de filmes de 

curta metragem brasileiros como material de apoio pedagógico, a oficina Curta na 

Escola pretende trabalhar o audiovisual como instrumento de aprendizagem dentro 

da escola, entendendo-o enquanto expressão cultural de uma sociedade, ou seja, do 

pensamento coletivo. Partindo da leitura de curtas-metragens brasileiros, pretende-

se desenvolver com os alunos participantes determinadas competências e 

habilidades, tais como: compreender a linguagem cinematográfica; contextualizar 

arte e literatura; valorizar a diversidade cultural; contextualizar os processos histórica 

e geograficamente; compreender dados históricos e geográficos; construir 

argumentações e elaborar propostas para intervir na realidade.  

O objetivo principal do projeto Curta na Escola é favorecer uma reflexão 

crítica sobre o cinema, o ambiente escolar e a sociedade brasileira trabalhando com 

temáticas interdisciplinares, criando a oportunidade dos alunos desenvolverem 
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curtas-metragens passando por todo o processo de criação, pensamento e 

elaboração da ideia e roteiro, à execução e produção de um filme, experimentando e 

aprendendo na prática as possibilidades artísticas da linguagem cinematográfica. 

Tendo como inspiração a oficina Curta na Escola e considerando a 

importância da análise imagética na estrutura da Sociologia, o presente trabalho, 

inicialmente, se baseou numa metodologia quantitativa, que foi substituída, 

posteriormente, por uma análise qualitativa. 
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3.2 A METODOLOGIA 

 

O presente trabalho, inicialmente, tinha como proposta metodológica uma 

análise comparativa quantitativa e qualitativa com alunos com idade entre 14 e 17 

anos, sem distinção de sexo e que estivessem cursando o Ensino Médio. Todos os 

estudantes frequentadores das aulas de Sociologia da 1ª série e da 2ª série seriam 

submetidos a dinâmicas onde observaríamos sobre a possibilidade da utilização de 

curtas-metragens em sala de aula ser motivador do processo de aprendizagem 

pedagógico-tecnológico, com a finalidade de ampliar o desenvolvimento de 

competências e habilidades com os alunos participantes.  

O estudo seria submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN) e, 

após sua aprovação, daríamos início ao trabalho que seria realizado na Escola 

Estadual Professor Francisco Barbosa, situada no município de São José de Mipibu, 

Rio Grande do Norte no período de Fevereiro de 2014 a Junho de 2015. Os alunos 

seriam convidados e após o aceite para participar do trabalho e a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, os participantes seriam divididos em 

dois grupos com igual número de participantes: Grupo A e Grupo B. O número 

mínimo amostral seria calculado posteriormente, de acordo com o número de alunos 

matriculados em 2014.1. 

Na etapa 1, participantes de ambos os Grupos A e B assistiriam às aulas 

expositivas de Sociologia no horário convencional de aula. Num primeiro momento 

os participantes do Grupo B teriam, além das aulas expositivas, acesso aos curtas-

metragens relacionados aos temas trabalhados nas aulas expositivas no período do 

contraturno (1 aula semanal). Mensalmente, seriam aplicados questionários 

relacionados aos temas abordados para ambos os grupos. As porcentagens de 

acerto seriam comparadas entre os grupos (Mann-Whitney U ou Student’s t test, 

quando apropriado). Num segundo momento o Grupo A teria além das aulas 

expositivas, acesso aos curtas-metragens relacionados aos temas trabalhados nas 

aulas expositivas no período do contraturno. Assim como anteriormente, seriam 

aplicados questionários mensais relacionados aos temas para ambos os grupos e as 

porcentagens de acerto seriam comparadas entre os grupos. Além da análise 

quantitativa, o professor estimularia a observação mais acurada e o senso crítico 

dos alunos quanto à obra cinematográfica. Dessa forma, após cada sessão, o 

professor utilizaria o tema assistido para enriquecer suas atividades em sala, 
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interligando as informações aos conteúdos curriculares de Sociologia e disciplinas 

correlatas. 

Na etapa 2, todos os participantes dos Grupos A e B atuariam na elaboração 

e criação de curtas-metragens que fariam parte de uma mostra cultural que seria 

realizada no ambiente escolar com a participação da comunidade mipibuense. 

Nessa segunda etapa do trabalho, seria realizada uma análise qualitativa através de 

entrevistas abertas, com as quais se pretendia explorar, no discurso dos alunos as 

temáticas sociológicas abordadas nos curtas-metragens e o impacto da mostra no 

seu cotidiano. Os alunos que participariam do estudo não teriam prejuízos no 

currículo básico da disciplina de Sociologia, pois a exposição e as produções dos 

curtas-metragens ocorreriam durante os contraturnos e em horários diferentes dos 

períodos de aula. 

Todavia, o trabalho sofreu algumas mudanças na estruturação metodológica 

durante o ano de 2014. Inicialmente, constatou-se a dificuldade de condução de uma 

pesquisa quantitativa do tipo Survey para analisar o processo de aprendizagem dos 

alunos envolvidos no trabalho, de forma a optar-se pela pesquisa qualitativa. A 

segunda mudança foi a escolha de um tema sociológico que retratasse o cotidiano 

dos jovens da instituição escolar para ser abordado, ao invés de vários temas. 

Assim, a pesquisa qualitativa foi o modelo metodológico utilizado no trabalho, 

pois abrange 

[...] um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências humanas e 
sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, 
derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do 
marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e dotando 
multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno situado 
no local em que ocorre, e enfim, procurando tanto encontrar o 
sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as 
pessoas dão a eles. (CHIZZOTTI, 2003. p.221). 

 

Seguindo a metodologia, ao grupo de alunos foram apresentadas as 

propostas de trabalho, onde a participação do pesquisador seria a de apresentar o 

tema e as bases teórico-metodológicas, e aos alunos caberia a produção dos curtas-

metragens a partir da sensibilização ao tema. 

 

Muitas vezes os jovens nas instituições escolares são reduzidos a 
estereótipos que são construídos em relação a ele e que podem 
promover conflitos entre estes e o mundo adulto, no caso direção, 
professores e funcionários da escola, bem como entre os próprios 
jovens. Quando os indivíduos são reduzidos aos estereótipos a 
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sociedade constrói teorias ou ideologias para explicar essa diferença 
e justificar a discriminação. Fixa-se uma imagem social do outro que 
ao ressaltar a diferença o transforma em problema social que 
assusta e incomoda. A diferença que é ressaltada acaba muitas 
vezes por justificar agressões e desrespeito ao outro. (SALLES, 
2012, p.155). 

 
Observando rotineiramente os intervalos das aulas, era perceptível muitas 

cenas de violência física, verbal, simbólica e institucional nas relações entre os 

alunos. Em tão curto espaço de tempo (cerca de 20 minutos) era possível ver cenas 

de brigas, xingamentos, depredação do patrimônio e a prática do Bullying11 que é 

muito comumente tida como “brincadeira” entre colegas. A instituição sempre se 

ateve a buscar sanar os casos de violência na ambiente escolar, mas uma efetiva 

conscientização dos alunos ainda não foi feita.  

As manifestações de violência urbana, por caracterizarem problemas 

crescentes na sociedade brasileira, atingem os territórios do entorno da escola, 

acabando, consequentemente adentrando os portões. No espaço escolar, 

costumeiramente a violência aparece sob a expressão de preconceitos, 

discriminações e intolerâncias. O desenvolvimento das atividades pedagógicas, na 

realidade brasileira, é permeado pelas variadas formas de violência que, de modo 

sutil ou contundente, reproduzem a vida social do lado externo da escola. É 

necessário investigar as razões, pelas quais a violência está se tornando parte 

integrante deste e também, quais as consequências futuras dessa naturalização da 

violência intramuros da escola. (MALTA, 2010). 

Dentre os problemas geradores da violência na escola está a falta de 

tolerância daquilo que difere do que é habitualmente aceito. É possível observar 

certas atitudes dentro da sala de aula, por motivos banais, de incompreensão das 

diferenças, uma questão de alteridade. Por esses motivos foi escolhida a questão da 

Intolerância como tema para esta análise por ser muito comum nas escolas públicas 

e privadas.  

Pode ser sugerido que a intolerância impulsiona a violência nas escolas. É 

possível que essa hostilidade seja um produto, um mecanismo de controle social, 

uma ação fundamentada em uma ideologia, que surge como uma dimensão prática 

                                                 
11

 O Bullying já foi tema de um curta-metragem produzido por alunos participantes da oficina Curta na 
Escola e que concluíram o Ensino Médio em 2013. O vídeo foi reproduzido no pátio da escola com a 
presença de grande parte dos alunos e desde então a temática passou a ser discutida 
constantemente. 
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dessa inflexibilidade. Desse modo, pretendemos modificar o olhar dos alunos na 

busca da compreensão do diferente como necessário e natural. 

Dessa forma, no final de novembro de 2014, mais precisamente, durante a 

semana que antecedeu o início deste trabalho de campo, iniciou-se a procura por 

imagens (fotos, desenhos, pinturas, charges) relacionadas à questão da intolerância 

e que, nesse momento, fossem desprovidas de movimento. Foi digitada a palavra 

“intolerância” no site de buscas www.google.com para escolha aleatória de imagens 

estáticas que pudessem sugerir ao aluno relevância sobre o tema escolhido. Dessa 

maneira, uma sequência foi determinada segundo a quantidade de informações que 

cada imagem supostamente continha. A escolha e a sequência com que foram 

expostas foi de total responsabilidade do pesquisador, acreditando ser possível, aos 

poucos, sensibilizar o olhar dos alunos. Elas estavam  interligadas pela temática da 

intolerância e eram compostas de três fotografias (imagem 1, 4 e 7), duas charges 

(imagem 2 e 5), duas fotomontagens (imagem 3 e 6), e uma bandeira de um 

movimento contra a intolerância. (imagem 8).  

 

IMAGEM 01 
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IMAGEM 02 
 

 
 
 
 

IMAGEM 03 
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IMAGEM 04 
 

 
 
 

IMAGEM 05 
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IMAGEM 06 
 
 

 
 
 
 

IMAGEM 07 
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IMAGEM 08 

 

 
 
 
 

Na semana seguinte à escolha das imagens, os alunos foram convidados a 

participar da dinâmica que aconteceria durante as aulas de Sociologia. No dia 

escolhido (05/12/2014), os alunos das 1ª séries foram levados à sala multimídia da 

escola com o intuito de iniciar os trabalhos. Os alunos não sabiam o que aconteceria 

na sala, apenas que teriam uma dinâmica na aula de Sociologia. Ao chegarem, o 

pesquisador explicou o que aconteceria naquele dia, como seria a atividade e qual 

era o seu propósito. 

Em algumas reuniões com o orientador deste trabalho, ele sugeriu alguns 

modelos de dinâmicas que poderiam ser usados para iniciar a sensibilização dos 

alunos. Para iniciar o trabalho foi utilizada uma dinâmica que consistia em uma 

apresentação de imagens aos alunos, onde teriam que descrevê-las usando apenas 

uma palavra, ou seja, demonstrar o que a imagem teria representado para eles 

individualmente.  
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Cada aluno recebeu uma folha de papel A4 com a instrução de dividi-la em 8 

(oito) partes e em cada parte colocar um número sequencial de 1 a 8. Esses 

números representavam a numeração das respectivas imagens. Nessa fase inicial, 

pedimos aos alunos para não se identificarem, pois queríamos ter apenas uma 

sondagem superficial específica por turma. 

Assim, iniciamos a dinâmica. As imagens geradas pelo computador eram 

projetadas e a cada projeção os alunos escreviam no papel de respectivo número a 

palavra que mais representava a imagem. Ao final de cada apresentação os papéis 

com os respectivos números foram recolhidos e separados para serem analisados 

posteriormente. No final da aula, os alunos receberam a explicação do ocorrido 

naquele momento e foram convidados a participar da continuidade do trabalho. 

Apesar de ser uma sondagem inicial e superficial, foi possível observar a 

dificuldade dos jovens em falar sobre as imagens, mesmo inseridos em uma 

sociedade cada vez mais visual. O estranhamento com a prática de uma dinâmica, 

algo não muito comum no cotidiano escolar, deixou-os um pouco constrangidos. A 

falta de hábito em analisar imagens também é um ponto a se destacar como 

veremos logo abaixo, com as categorias construídas pelo pesquisador. De maneira 

geral, os participantes se mostraram motivados e, em sua maioria, se dispuseram a 

participar das outras dinâmicas que aconteceriam. 

 O total de envolvidos na dinâmica foi de 88 alunos e faziam parte das 1as 

séries dos turnos matutino (42 envolvidos) e vespertino (46 envolvidos). Nas turmas 

do turno matutino, a 1ª série A era composta de 21 alunos sendo 8 do sexo feminino 

e 13 do sexo masculino; e a 1ª série B era composta de 21 alunos sendo 10 do sexo 

feminino e 11 do sexo masculino. Nas turmas do turno vespertino, a 1ª série A era 

composta de 28 alunos sendo 25 do sexo feminino e 3 do sexo masculino; e a 1ª 

série B era composta de  18 alunos sendo 8 do sexo feminino e 10 do sexo 

masculino (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número de alunos participantes da dinâmica divididos por sexo 

SÉRIES SEXO FEMININO SEXO MASCULINO TOTAL DE ALUNOS 

1ª série A matutino 08 13 21 

1ª série B matutino 10 11 21 

1ª série A vespertino 25 3 28 

1ª série B vespertino 8 10 18 

TOTAL GERAL 51 37 88 
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No momento em que a dinâmica acontecia, o pesquisador percebeu que 

havia três grupos de alunos em todas as quatro turmas que praticavam ações 

semelhantes. Dessa maneira, pensou ser interessante criar três categorias para 

representá-los e facilitar a compreensão da dinâmica na pesquisa. Assim, o 

pesquisador pensou na divisão dos alunos em: decididos, que olhavam para a 

imagem e logo escreviam a palavra; indecisos, a maioria dos jovens, que ficavam 

pensando e demoravam a responder; e pescadores, que, na maioria das vezes, 

copiavam a palavra do colega. Apesar da timidez e da “vergonha” (talvez, falta de 

hábito) dos alunos, as discussões aconteceram com maior participação dos 

decididos e dos indecisos, que deixaram claro, em vários momentos suas escolhas 

por determinadas palavras.  

Como no presente trabalho o pesquisador também é objeto de estudo, 

principalmente no que concerne ao desenvolvimento das dinâmicas e nas suas 

representações, a troca de experiência entre os alunos foi válida para entendermos 

as possibilidades de caminhos a serem trilhados nos próximos encontros. Numa 

visão geral, a palavra mais citada pelos alunos foi “violência”. Porém, palavras 

curiosas, como “patos pretos” em menção à imagem 1, “homem forte” em menção à 

imagem 2 e “encanador” em referência à imagem 5 forma escritas. Como estávamos 

no final do ano letivo, daríamos continuidade ao trabalho no ano seguinte, quando 

era esperada a permanência do pesquisador como professor de Sociologia na 

escola. 

No entanto, no início do ano letivo de 2015, houve a necessidade de uma 

mudança na metodologia inicialmente proposta pois, na distribuição das aulas na 

Escola Estadual Prof. Francisco Barbosa, o pesquisador, que é professor 

concursado em Geografia e tem formação em Sociologia, foi designado a ministrar 

apenas aulas de Geografia. 

Diante desta mudança e considerando que seria produzido um novo curta-

metragem na oficina Curta na Escola, utilizou-se “intolerância” como temática da 

oficina, proporcionando um aprofundamento sociológico sobre o tema abordado 

concomitante com a produção de um curta-metragem. Dentro deste contexto, surgiu 

a possibilidade de absorver os alunos participantes desta oficina na obtenção de 

dados para a presente dissertação. 
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A oficina teve início em junho de 2015 e os seis alunos que se propuseram a 

participar permaneceram até o final do ano letivo de 2015, quando ocorreram as 

discussões finais e a conclusão da produção do curta-metragem.  

Após a formação do grupo, iniciamos o trabalho com a mesma dinâmica feita 

no ano anterior. Os dados foram guardados e confrontados com aqueles obtidos no 

final do ano letivo, quando os mesmos alunos foram submetidos novamente a 

mesma dinâmica e elaboraram um relatório de autoavaliação.  

Nos meses de junho e julho, uma ou duas vezes na semana, assistimos 

diversos vídeos (curtas-metragens, longas-metragens, propagandas e 

documentários) que fomentavam, após as apresentações, discussões sobre as 

diferentes visões do enredo, o gênero, e algumas técnicas utilizadas pelos diretores 

e produtores, além de temas sociológicos, dentre eles a socialização, as relações 

sociais, a liberdade de expressão e a indústria cultural. 

Iniciamos o mês de agosto pensando na intolerância no ambiente escolar. 

Discutimos durante três semanas sobre alguns vídeos que tratavam do tema 

proposto e de conceitos sociológicos relacionados à sociedade em geral e que 

também eram corriqueiros no ambiente escolar. Os alunos, em unanimidade, 

escolheram fazer um vídeo sobre intolerância religiosa, por se tratar, segundo eles, 

de um tema com recorrentes discussões acaloradas e intolerantes na unidade 

escolar. Decidiram, também, que seria produzido um documentário com entrevistas 

de alunos do Ensino Médio que se interessassem em falar sobre o tema. Com a 

proposta determinada, iniciou-se o convite, e cinco alunos participaram da produção 

respondendo a entrevista proposta pelos alunos (ANEXO A).  

Estava previsto, para o final do ano letivo, uma mesa redonda para a 

discussão dos pontos relevantes sobre a tolerância religiosa na escola. Mas por falta 

de datas para inseri-la no calendário escolar do 4º bimestre de 2015, ela será 

realizada em março de 2016 e contará com os alunos participantes deste trabalho e 

os docentes de Sociologia, Filosofia e Ensino religioso que lecionam na escola. 

No cenário encontrado para o trabalho com imagens em sala de aula, além 

das estruturas pouco convidativas citadas anteriormente, se observou a dificuldade 

dos jovens em compreender as imagens que são diferentes daquelas que fazem 

parte de seu cotidiano ou aquelas em que não tenham legendas informativas. Foi 

percebido neste trabalho, que os alunos, em alguns momentos, ficavam inquietos 

com as imagens que lhes estavam sendo reproduzidas. Olhavam para o 
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pesquisador como se pedissem ajuda, e este sentiu certo desconforto, mas foi 

importante para refletir sobre alguns pontos que necessitam compreensão.  

Os estudantes queriam que lhes fossem dadas as “respostas” sobre as 

imagens, como acontece comumente nas práticas pedagógicas. Observou-se que, 

habituados a receberem as respostas prontas ou a copiarem dos colegas, esses 

jovens acreditavam que essa possibilidade fosse viável.  

Em uma sociedade recheada de imagens, era de se esperar outro tipo de 

reação dos jovens. O pesquisador acreditava que os alunos pudessem rapidamente 

entender o que estava acontecendo na dinâmica, mas isso não se concretizou. 

Tanto na primeira dinâmica com uma grande quantidade de envolvidos (88 alunos), 

quanto na segunda, com um número pequeno de participantes (6 alunos), a 

sensação foi muito parecida. Apesar de relatarem o gosto por algumas das imagens, 

não perceberam que elas pudessem direcionar a um mesmo tema. Mesmo tendo a 

violência como palavra mais citada pelos alunos na somatória de todas as imagens, 

não foi em número representativo, pois houve uma diversidade muito grande de 

palavras escritas nos pedaços de papéis. O pesquisador precisava responder a duas 

questões: Qual teria sido a relevância da dinâmica? Quais seriam os resultados? 
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3.3 DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

 

Ao colocar os/as estudantes frente a tais conceitos, o ensino de 
Sociologia pretende fazer emergir um processo cognitivo que 
modifica o ângulo a partir do qual, muitas vezes, eles/as observam e 
vivenciam determinados eventos como naturais. Com esse processo, 
também se espera provocar a curiosidade em torno dos fenômenos 
sociais presentes nas sociedades, incentivando a formulação de 
perguntas sobre a realidade social, muito especialmente sobre 
aquela na qual vivem. (Base Nacional Comum Curricular em consulta 
pública) 

 

Nas duas primeiras reuniões (em junho de 2015) foram discutidos os pontos 

iniciais sobre a oficina e como seria trabalhada a produção fílmica que ocorre 

anualmente12 na escola. Juntamente, foi explicitado aos alunos participantes que os 

dados coletados durante a produção do curta-metragem seriam utilizados para 

análise nesta dissertação. 

 As discussões que aconteceram nas duas reuniões seguintes estavam 

relacionadas ao cotidiano da escola, como o ambiente escolar era visto pelos 

alunos, o que poderia ser feito para melhorá-lo e como eles poderiam contribuir para 

essa melhoria. Os estudantes participavam com certo receio, não falavam muito e 

tinham respostas muitas vezes monossilábicas. 

Como o nosso intuito era despertar nos alunos uma consciência social mais 

participativa e ética no contexto escolar, era necessário que eles se 

compreendessem como atores dessa possibilidade de mudança.  

Após esta reflexão, o pesquisador iniciou a dinâmica supracitada 

apresentando as 8 (oito) imagens (expostas no item anterior), individualmente 

projetadas, e recolhendo as anotações dos alunos sobre quais palavras refletiam 

seus sentimentos em relação a cada imagem. Neste caso, percebeu-se que todos 

os participantes se encaixavam na categoria dos decididos, pois não tiveram 

problemas em responder rapidamente a dinâmica. Posteriormente, os alunos 

passaram a discutir sobre as imagens. O pesquisador, ao analisar as anotações, 

observou que violência e racismo foram as palavras mais citadas por eles.  

                                                 
12

 Foram produzidos um curta-metragem sobre bullying e outro sobre o uso de drogas ilícitas que está 
em processo de edição. 
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Na reunião seguinte, os jovens assistiram a propagandas e vídeos do Festival 

do minuto13 para compreenderem outras técnicas de produção imagética. Os três 

primeiros vídeos foram sugeridos pelo pesquisador, mas os que se seguiram, num 

total de sete, foram escolhidos aleatoriamente por eles no sítio www.youtube.com. 

Ao final de cada vídeo os alunos diziam o que sentiam e depois o pesquisador 

discutia com eles algumas técnicas de produção e as sensações que eles tiveram. 

 Posteriormente, alguns “clássicos” do curta-metragem brasileiro também 

foram utilizados, como Ilha das flores, BMW vermelho e O xadrez das cores, além de 

outros, como 10 centavos, Vidas no lixo e Um pouco mais, um pouco menos. Aqui 

as discussões avançaram nos temas sociológicos, mas sempre sem a apresentação 

ou direcionamento prévio do pesquisador. Os participantes assistiam aos vídeos e 

discutiam sobre aquilo que haviam sentido ou compreendido e, em geral, ficaram 

mais atentos à temática dos vídeos. Isso demonstrou um resultado satisfatório, pois 

os alunos observaram que os temas estavam associados ao seu cotidiano e 

envolviam questões voltadas às relações e desigualdades sociais. Em todas as 

discussões o pesquisador sempre convergiu para as ideias de Martins (2009), 

Martins (2007) e Martin (2013) de que as imagens fílmicas não são reais, são 

sempre representações, por mais realistas que possam parecer. 

Interessante ressaltar que temáticas interdisciplinares fizeram parte das 

discussões em todo o processo de apresentação e apreciação dos recursos 

audiovisuais. Para ilustrar a proposta deste trabalho, tomaremos como exemplo 

alguns vídeos que foram reproduzidos aos alunos durante o processo de sua 

confecção. Em BMW vermelho, as discussões sobre desigualdade social e status 

social foram trazidas pelos alunos e conceituadas pelo pesquisador que colocava 

essas inquietações como conteúdos discutidos pela Sociologia. 

 Em Vidas no lixo, houve questionamentos envolvendo miséria, desigualdades 

sociais, e até foram levantados pontos, como a falta da merenda escolar 

prejudicando os alunos que não tinham o que comer em casa e iam para a escola na 

                                                 
13

 Desde 1991, o Festival do Minuto trabalha com a seleção de imagens em movimento – de 
amadores e profissionais – para o exercício da síntese em trabalhos com duração máxima de 60 
segundos. O Festival do Minuto foi o pioneiro no formato minuto no mundo e é hoje o maior festival 
de vídeos da América Latina, tendo inspirado a criação de Festivais do Minuto em mais de 50 países. 
[...] Hoje o Festival tem mais de 50 mil usuários cadastrados em seu site e diversos temas com 
premiações todo mês. Em mais de duas décadas de existência, o Festival do Minuto recebeu mais de 
30 mil trabalhos provenientes de diversos países, e esse número continua crescendo a cada dia. 
https://www.festivaldominuto.com.br/ acesso em 10/06/2015. 
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esperança de “encher o bucho”. Todas essas temáticas, como dito anteriormente, 

eram aproveitadas e traduzidas para o campo sociológico. Na medida em que as 

discussões encaminhavam os temas, o pesquisador expunha conceitos, dados e 

exemplos reais sobre o exposto pelos vídeos. E, através das falas dos jovens, foi 

possível entender algumas das atitudes que esses estudantes tinham no cotidiano 

escolar. Mesmo o pesquisador sendo professor da escola, não entendia algumas 

das atitudes dos alunos diante de determinadas situações. Um exemplo de atitude 

inquietante, a briga na fila da merenda, foi, aos poucos, sendo descrita como reflexo 

da necessidade de obtenção, para alguns alunos, da única refeição do dia. 

 Como o pesquisador já tinha em mente apresentar aos jovens o longa-

metragem de 1999 Nós que aqui estamos, por vós esperamos, de Marcelo 

Masagão, anteriormente apresentou o curta-metragem de 2001 do mesmo diretor 

chamado Um pouco mais, um pouco menos, para observar a visão deles a um tipo 

de filmagem diferente do padrão. A primeira frase de um dos estudantes, logo nos 

primeiros minutos, foi “que filme diferente, ele só tem música e legenda”; um outro 

completou “essa música está entrando na minha mente”. Alguns segundos depois e 

outro questionamento: “vai ser preto e branco até o fim?”. 

Nesse curta-metragem, os alunos se prenderam mais a questionar sobre os 

porquês da produção fílmica (que envolvem estudos da Sociologia da imagem) e 

menos às questões sociais que o vídeo apontava. Os jovens começaram a observar 

a utilização da imagem como imagem e as técnicas de produção fílmica 

(enquadramento, movimento da câmera e a edição) que foram trazidas pelo 

pesquisador e que se encontravam em um dos poucos textos que eles se 

dispuseram a ler. 

Esse vídeo foi um divisor de águas para as reuniões e para as percepções do 

pesquisador. As reuniões ficaram um pouco mais técnicas e os alunos começaram a 

pedir a filmadora para experimentarem. Aqui cabe um parêntesis para uma reflexão. 

Todos os participantes do trabalho tinham celulares com câmeras que filmavam, 

mas estavam interessados na filmadora de mão que pertence à escola. A 

interpretação que tal ato proporcionou foi a de que um de vídeo um pouco diferente 

do modelo habitual dos jovens (meios de comunicação de massa) e um texto 

falando sobre técnicas cinematográficas podem levar os jovens a se interessarem 

pela produção de imagens mais trabalhadas. 
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Quando, mais tarde, foi reproduzido Nós que aqui estamos, por vós 

esperamos, nas palavras deles, já tinham se adaptado a esse tipo de filme e 

compreendiam que eram técnicas utilizadas para desenvolver uma ideia de vídeo 

que fugisse do padrão. E a partir desses dois vídeos as discussões sobre a 

produção de um curta-metragem ficcional passou a se tornar documental e com 

entrevistas de atores sociais, ou seja, estudantes da escola. Foi perceptível para o 

pesquisador a mudança de postura da maioria desses jovens, a partir do momento 

que se compreenderam como sujeitos ativos da produção e perceberam que 

entendiam o mínimo sobre as técnicas utilizadas para a produção de vídeos. A 

mudança foi benéfica para as discussões que se seguiram. 

 Foi interessante perceber que os estudantes sentiram-se à vontade para 

discutir os vídeos, principalmente, segundo eles, por não estarem atrelados ao 

conteúdo formal dos livros didáticos. Por mais que fossem discutidos temas ligados 

à disciplina de Sociologia (envolveram também História, Geografia, Biologia e 

Filosofia), esses jovens não sentiram o peso de ter aprendido um conteúdo formal, 

mesmo o sendo, porque, segundo eles, estavam assistindo “vídeos legais, que 

abriam a mente” e discutindo eventos cotidianos que também eram objeto de estudo 

sociológico.  Até aqui o pesquisador percebeu que a utilização do audiovisual como 

metodologia nas práticas pedagógicas pode ser viável aos professores de 

Sociologia, principalmente se as imagens forem estudadas para além da temática 

dos vídeos, seguindo um processo gradativo de apresentação. 

Depois de discussões acerca de temas de vários temas que convergiam para 

os problemas que ocorriam no cotidiano da escola, passaram a ser discutidos os 

temas relacionados à “intolerância”. Dentro da perspectiva esperada pelo 

pesquisador, os participantes acreditaram ser uma temática muito rica e 

interessante, mas, segundo eles, desconfortável para discutir. Mesmo assim 

decidiram por seguir adiante 

 Na reunião seguinte, o pesquisador levou dois vídeos animações para os 

jovens assistirem; o primeiro foi uma produção da PIXAR Animation Studios 

chamado For the birds, e na sequência o premiado curta-metragem Tolerantia, 

inteiramente criado pelo bósnio Ivan Ramadan. Nesse dia as discussões tiveram um 

foco central na intolerância, como já era proposto. 

Na semana seguinte, o pesquisador disponibilizou o computador utilizado na 

oficina e pediu aos alunos que pesquisassem algumas imagens contendo cenas de 
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intolerância segundo a visão de cada participante. Depois de escolherem as 

imagens, o pesquisador instruiu os jovens a buscarem vídeos que tivessem relação 

com as imagens respectivas.  

Os vídeos eram pesquisados por eles no sítio www.youtube.com e as 

discussões passaram e ser mais intensas à medida que eles compreendiam o que 

realmente representava a intolerância.  

A escolha da intolerância religiosa como temática única teve dois fatores 

importantes: o primeiro, pela falta de tempo para realizar curtas-metragens que 

abrangessem todas as discussões acerca do tema, e o segundo, porque era um 

tema que estava constantemente sendo veiculado na mídia. Nas palavras de um dos 

estudantes: 

 

A intolerância religiosa está em toda parte, até mesmo nas escolas e 
em muitas igrejas! E foi por isso que eu e meus colegas decidimos 
nos focar nesse assunto que muitas vezes é polêmico e que muita 
gente não conhece muito aprofundado. Queremos mostrar para 
todos que não há necessidade de discussão, de intolerância, de 
brigas por causa da sua religiosidade, cada um tem sua opinião e 
todos crê (sic) em algo, até mesmo os ateus. A questão é respeitar a 
todos mesmo que a opinião e religiosidade não sejam iguais! 
(Estudante 03). 

 

Isso não significa que não haverá mais discussões sobre intolerância nas 

suas outras formas. Como a oficina Curta na Escola continuará em 2016, os mesmo 

alunos já se dispuseram a dar continuidade às discussões sobre a intolerância, 

ampliando o leque de conceitos sociológicos a serem utilizados durante as reuniões 

e continuando a produção curtas-metragens educativos. 

Durante todo esse processo o pesquisador visitou as perspectivas de Martins 

(2007), que propunha ao professor que pretende trabalhar com imagens na 

educação a não impor suas interpretações e deixar os diálogos acontecerem, numa 

relação de construção entre sujeito e objeto. Se alinhou à perspectiva de Martins 

(2009) em que a imagem é sujeito e objeto das análises sociológicas e, por isso, 

deve ser incorporada às técnicas de investigação, com ponderações para evitar cair 

no discurso de que é uma prova inconteste capaz de explicar questões sociais. E 

também às ideias de Martin (2013) para ilustrar a relação entre o real objetivo e sua 

imagem fílmica, que pode determinar a relação do espectador com o filme. 



 

87 
 

Direcionou-se, também, na perspectiva de Edgar Morin (2003), pensando em 

temas plurais e transdisciplinares e em Paulo Freire (2015), onde a inquietação 

causada pela curiosidade ingênua deve se transformar em curiosidade 

epistemológica passando do senso comum para o conhecimento científico. Ainda, 

buscou desenvolver nos jovens essa curiosidade epistemológica dando a eles a 

autonomia para auxiliar na escolha do tema, como seria abordado, como seria 

produzido o curta-metragem. 

Na visão do pesquisador, apesar das dificuldades metodológicas iniciais e os 

problemas estruturais, as expectativas ficaram acima do esperado e este pôde 

concluir que, se explorado com metodologia adequada e aplicada à realidade dos 

alunos, o audiovisual pode ser uma importante ferramenta para a prática 

pedagógica. E pode-se dizer que na visão dos alunos que se propuseram a 

participar do trabalho, a prática também tenha superados as expectativas: 

 

Pois bem! Sinceramente no começo do projeto, quando já decidido o 
tema que iríamos estudar, eu achava que sabia de muita coisa e 
agora vejo que realmente eu não sabia de nada, porém vi que é um 
tema não muito fácil, mas muito interessante! Durante os debates eu 
costumava treinar o meu olhar tendo em vista, tentar entender o que 
cada um ali pensava ou o que falavam e queriam falar. Sempre 
quando o encontro do curta acaba, e eu saio da escola, já vejo 
muitas diferenças no ambiente onde ando! Sem dúvidas o projeto 
“renovou” meu olhar perante as pessoas e até mesmo os objetos, 
acredito que melhorei e sim, fiquei mais observador!. (Estudante 02). 

  
O próximo passo foi a escolha do tema que seria utilizado para a produção 

cinematográfica. A partir desse momento, os alunos passaram a propor os vídeos 

para assistirem e debaterem as temáticas sobre intolerância religiosa. Tema 

escolhido de forma unânime pelos alunos. 

O pesquisador não esperava que esse seria o tema escolhido, mas aos 

poucos  e através das entrevistas que os participantes fizeram para a produção do 

curta-metragem, tudo parecia desvelar. Existe um problema de intolerância religiosa 

na escola, mesmo quase todos os estudantes sendo cristãos. Passa pelo processo 

de pregação religiosa, violência verbal e em alguns casos até violência física. Foi 

percebido pelas entrevistas que alguns alunos criticam a intolerância, mas não são 

tolerantes quando praticam suas crenças. 
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3.3.1 A PRODUÇÃO DO CURTA-METRAGEM 

 

 A produção do curta-metragem teve um sentido muito pequeno, perto do que 

os alunos se descobriram fazendo. Discutiram conceitos sociológicos e de produção 

cinematográfica se divertindo, segundo relataram. Entenderam os gêneros do 

cinema, filmagem, edição e produção; também a tolerância, a indústria cultural e os 

meios de comunicação; além de repensarem o lugar de cada um deles na escola e 

no mundo. 

 Uma das grandes dificuldades na execução do trabalho e do curta-metragem 

foi o descompromisso com a leitura. Dificilmente liam os textos que eram levados a 

eles para ampliação do conhecimento sobre aquilo que eles queriam saber. Não 

adiantava em nada pedir para lerem em casa e discutirem na próxima reunião; além 

de não lerem em casa, ainda pediam para o texto ser resumido para não precisarem 

lê-lo totalmente. Alguns textos eram resumidos pelo pesquisador, outros eram 

divididos e lidos pelos alunos, mas sempre eram discutidos. 

Este cenário é passível de entendimento, dado que no mundo em que 

vivemos as informações são cada vez mais velozes e efêmeras, e, com isso, 

escreve-se pouco sobre elas. Basta olharmos o funcionamento de sites jornalísticos 

ou de entretenimento: na necessidade de darem todas as notícias o mais rápido 

possível para não perder o “furo” da reportagem, acabam escrevendo textos pobres 

e muito resumidos. E nossos jovens, imersos nesse universo, não seriam diferentes. 

Fressato (2009) salienta a atuação dos meios de comunicação de massa e do 

avanço cada vez maior da indústria cultural na sociedade contemporânea; além 

disso, outros fatores podem ser destacados para a compreensão dessas 

dificuldades. Nessa esfera também observamos uma escola pública, geralmente, 

com problemas estruturais, patrimônio depredado, corpo docente deficitário, gestão 

escolar despreparada, funcionários “fantasmas”, merendas que acabam antes do 

prazo determinado, transportes escolares precários, etc. Sem mencionar no 

descompromisso de alguns professores que não se interessam pela aprendizagem 

dos alunos, de alguns pais que não se preocupam com a educação de seus filhos e 

de alguns alunos que não são estimulados a aprender e se desmotivam pelas 

dificuldades listadas acima. Essa discussão está presente no universo da escola 

pública há muito tempo, como destacado por Freire (2015) e mudanças são 

necessitadas urgentemente. 
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Este trabalho propõe uma alternativa pedagógica que pode trazer algumas 

mudanças na maneira de transmitir conhecimentos na disciplina de Sociologia no 

Ensino Médio. Porém, será necessária, futuramente, uma ampliação na pesquisa, 

com um número mais amplo de alunos e mais pessoas envolvidas, para não deixar 

dúvidas sobre a concretude dessa análise. 

Continuando a apreciação sobre o trabalho, depois de algumas reuniões, 

alguns poucos textos discutidos e muitos debates, os estudantes precisavam decidir 

qual estilo de curta-metragem gravariam. A escolha foi pela produção de um 

documentário contendo entrevistas de alunos matriculados no Ensino Médio na 

mesma escola em que os jovens participantes deste trabalho frequentavam. 

Os escritos de Marcel Martin (2013) auxiliaram na compreensão das 

expressões da linguagem cinematográfica. A utilização da sua obra foi importante 

nos estudos para a produção do curta-metragem. Os alunos perceberam que, 

mesmo sendo um das principais artes na nossa época, o cinema pode ser frágil, 

visto que é uma mercadoria; pode ser fútil, pois está diretamente relacionado ao 

entretenimento; e também fácil, porque pode ser usado para legitimação de uma 

ideologia, ou seja, utilização do cinema para a propagação de um conjunto de ideias 

relativo às classes dominantes.   

Durante alguns dias, no intervalo das aulas, os jovens convidaram seus 

colegas a participarem das filmagens e o pesquisador fazia o mesmo no início de 

cada uma de suas aulas. Entre todos que disseram interessar-se pela participação 

na produção audiovisual sobre intolerância religiosa, doze pegaram o termo de 

consentimento, mas apenas cinco foram entrevistados. Os seis participantes deste 

trabalho também foram entrevistados. Muitos alunos sentiram vontade de participar, 

contudo, segundo eles, “enfrentar” a câmera não era nada fácil.  

Foi possível compreender e relacionar alguns dos propósitos de Martin (2013) 

e Martins (2009) nas reuniões que fazíamos. Após a reprodução dos vídeos, os 

jovens lembravam a importância de levar em conta que o significado das imagens 

depende de seu contexto social geral, cultural, político e artísticos, das 

circunstâncias nas quais as imagens foram produzidas, do contexto material, o lugar 

físico onde se pretendia exibi-la, dentre outros, não sendo simples reflexo de 

realidades, épocas e lugares. 
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[...] pude ter a experiência de participar do processo criativo de um, 
desde a ideia básica ate o projeto finalizado, acho muito importante 
para aprimorar nosso senso critico e artístico o habito de ver cinema, 
fazer cinema, isso muda totalmente nossa maneira de observar o 
mundo e as situações diárias. (Estudante 01). 

  

As entrevistas foram realizadas na sala multimídia da escola no final das 

aulas do turno matutino. Os alunos prepararam uma mesa com uma cadeira, um 

fundo branco e posicionaram a câmera com a imagem precisamente enquadrada e 

começaram a gravar. Em praticamente uma semana já haviam terminado todas elas. 

O passo seguinte foi assistir, analisar e editar as entrevistas que fariam parte 

do curta-metragem. Assistindo as entrevistas dos colegas, os jovens participantes do 

trabalho começaram a perceber que as pessoas são intolerantes, mesmo dizendo 

que não o são; em uma ou outra pergunta, acabavam demonstrando um certo grau 

de intolerância.  

A maior surpresa foi quando os jovens produtores do vídeo observaram um 

discurso intolerante nas próprias entrevistas, e passaram a questionar sobre suas 

posições.  

 

No que diz respeito do tema do nosso documentário, sempre fui uma 
pessoa que ao menos tenta respeitar as diferenças embora em 
alguns casos também pratique a intolerância, pois isto é algo natural 
do ser humano, discordar do que não e a sua opinião nem seus 
costumes, porem ao menos tenho a consciência de que minhas 
atitudes podem desencadear um conflito e procuro evitar ao máximo 
o tal. (Estudante 01). 

 

A partir daí, a mostra cultural onde eles reproduziriam o curta-metragem 

transformou-se na proposta de uma mesa redonda com a participação dos 

professores, mais especificamente de Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso. 

Queriam mostrar o produto feito por eles, mas não queriam que ficasse apenas em 

um DVD; queriam discutir sobre o tema com todos os outros colegas. 

Mas como era dezembro e o ano letivo estava acabando, não seria possível a 

execução de uma mesa redonda, porque muitos alunos já não estavam 

frequentando mais a escola. Ficou decidido que o pesquisador falaria com a direção 

escolar para que no início do ano letivo de 2016 fosse marcado um dia para 

acontecer a mesa redonda. 
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O pesquisador levou a proposta à coordenação pedagógica, que prontamente 

atendeu ao pedido dos alunos e sugeriu estender a discussão ao corpo docente 

para pensarem em ações durante todo o ano levando em consideração essa 

temática. 

 A produção deste curta-metragem traduziu um ponto importante no presente 

trabalho. O desenvolvimento e a produção deste vídeo pelos alunos participantes 

tiveram como ponto de partida as questões acerca do universo das imagens 

discutido nas reuniões. Foram debatidas questões relacionadas ao estudo das 

imagens e sua aplicação na disciplina de Sociologia, procurando desenvolver nos 

alunos a consciência crítica proposta pela LDB, OCN e PCNEM, de uma forma 

lúdica, mas ao mesmo tempo conceitual. Observou-se que os jovens passaram a 

olhar criticamente as relações existentes na escola e a forma como se desenvolve e 

se conserva o ambiente escolar; perceberam que poderiam se transformar na 

mudança. Acreditaram que seria possível, através dessa produção audiovisual, 

chamar a atenção dos demais estudantes para um tema que deveria ser debatido 

com mais intensidade pela comunidade escolar. 

   

Eu sempre abominei o que algumas religiões fazem com seus 
seguidores, tipo, ‘aaah, para continuar em sua religião você terá que 
descolorir seu cabelo, ou terá que parar de se vestir de tal forma, ou 
não poderá mostrar seu corpo, ou não poderá ter o corpo tatuado, e 
tals e tals’, mas eu sempre mantive o respeito, porém não crítico mas 
fica na minha mente (onde sinceramente é um mundo que eu mesmo 
criei e onde muitos não são bem-vindo)! Sempre achei que devemos 
manter o respeito diante das escolhas das pessoas e também ajudar 
caso precise, em momento de empatia. (...) É preciso saber viver 
com as diferenças, pois somos apenas humanos, humanos com suas 
ideologias! É, falei um pouco da minha opinião em meu ponto de 
vista. (Estudante 02). 

 
 

Algumas pessoas dizem que "religião não se discute" certo o direito 
individual de cada um não pode ser discutido realmente isto vai 
contra nossos princípios de liberdade básicos e naturais, porem 
podemos sim debater um tema quando este se faz presente na 
nossa vida e quando este interfere em alguns aspectos da sociedade 
claro que  de uma forma em que não haja acusações ou insinuações 
mas abordando os pontos de vista de uma maneira geral e 
procurando um entendimento de que todos merecemos respeito 
independente de suas crenças e que discordar não é algo ruim 
desde que não prejudique outras pessoas,e isto o que quero que 
nosso documentário mostre. (Estudante 01). 
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 É perceptível na fala desses jovens que eles queriam mudar essa situação na 

instituição escolar, precisavam de incentivos para desenvolver suas habilidades 

diante da competência proposta. Neste caso, o incentivo foi traduzir os conceitos 

que foram apreendidos pelas análises das imagens e pelos assuntos que foram 

debatidos durante as reuniões para um curta-metragem capaz de tocar o maior 

número de alunos possíveis. E abrir o leque para uma discussão maior sobre a 

intolerância no ambiente escolar, para além da religião. 

 Se o tema sobre intolerância religiosa não era o esperado pelo pesquisador, o 

desenvolvimento dos alunos durante o trabalho foi observado e a expectativa de 

engajamento foi superada. A tentativa de utilizar as imagens como um meio para 

trabalhar temas sociológicos na escola também parece ter cumprido seu propósito. 

Visivelmente os jovens mudaram sua postura crítica e compreensão de alguns 

temas sociológicos abordados a partir do direcionamento dado pelas oficinas. 

Porém, ainda se faz necessária a ampliação deste trabalho para além das oficinas, 

contemplando a sala de aula como um todo, no seu cotidiano durante as aulas de 

Sociologia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho objetivou desenvolver  com os educandos algumas ações 

alternativas que os auxiliassem no desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre o 

cinema, a sociedade brasileira e o ambiente escolar. Apesar das necessidades de 

reestruturação da metodologia durante o período em que o trabalho foi 

desenvolvido, os objetivos permaneceram vivos e condizentes com a nossa 

proposta inicial. 

Inicialmente, para situar a cultura em um contexto histórico-social, foi 

significativo observar a inserção de “novas tecnologias”, neste caso o cinema, numa 

perspectiva de interesses. Compreendendo como ele, na maioria das vezes, serve à 

indústria cultural e, por consequência, a uma minoria que possui os meios para 

produzi-lo. 

As obras teóricas utilizadas possibilitaram uma base ampla para desenvolver 

este trabalho no âmbito da compreensão e do direcionamento de um olhar crítico e 

técnico sobre as imagens, principalmente as fílmicas em curta-metragem. Dessa 

maneira, trabalhando com recursos audiovisuais que propunham temáticas 

interdisciplinares, foi possível aos jovens compreender, de uma maneira simples, a 

leitura de imagens, a linguagem cinematográfica, além de possibilitar a construção 

de argumentos e propostas de intervenção na realidade escolar.  

Tendo a intolerância como pano de fundo, a corrente pesquisa 

oportunizou aos alunos o desenvolvimento de um curta-metragem passando por 

todo o processo de criação, pensamento e elaboração da ideia e roteiro, até a 

produção de um vídeo, experimentando e aprendendo na prática as possibilidades 

artísticas da linguagem cinematográfica. Alem disso, os jovens puderam observar de 

maneira crítica os acontecimentos no espaço escolar e refletiram sobre algumas 

maneiras de intervenções nessa realidade. O presente estudo revelou também, a 

intenção de apresentar a produção à comunidade, propagando a ideia de possíveis 

mudanças de atitudes nos frequentadores da escola. 

O professor/pesquisador, seguindo os referenciais teóricos, não impôs suas 

interpretações aos estudantes quando a estes foram apresentadas as imagens. Ao 

contrário, durante as dinâmicas ficou claro que a intenção era que os jovens 

construíssem suas próprias relações sujeito/objeto. O audiovisual foi utilizado como 
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forma de abrir as discussões acerca de temas advindos da visão dos alunos sobre 

as imagens a eles reproduzidas.  

Práticas pedagógicas interdisciplinares (numa visão futura: transdisciplinares) 

foram inseridas com a perspectiva de que pudessem despertar nos jovens a ideia do 

homem como ser global, compreendendo-se em todas as dimensões (com um ser 

social e cultural, leitor e intérprete, criador e criatura). Para que isso seja possível, 

segundo o prisma do trabalho, é necessário que os professores estejam aptos a 

ministrar suas aulas e que conheçam referenciais teóricos sobre a Sociologia da 

Imagem e do Audiovisual. O trabalho sugere que, escolhendo e direcionando 

imagens que remetam aos temas abordados em sala de aula, algumas questões 

sociais, culturais e históricas surgirão, e dessa forma, ultrapassarão o status quo em 

que os alunos se encontram, tornando-se possível o desenvolvimento de várias 

indagações que perpassem por várias disciplinas contidas na proposta curricular 

para o Ensino Médio. 

Assim, práticas pedagógicas com viés mais inovador podem encaminhar uma 

visão mais ampla da verdadeira face do conhecimento, sem compartimentações e 

sem disciplinas endurecidas nas suas respectivas “áreas de conhecimento”. No 

desenvolvimento do trabalho foram propostos, juntamente com as imagens, temas 

sociológicos que possibilitassem associações ao cotidiano dos jovens. Dessas 

temáticas iniciais surgiram outras relacionadas às diversas disciplinas, com olhares 

distintos dos alunos, o que nos fez perceber que as imagens podem funcionar como 

um estopim para o desenvolvimento de vários escopos que se pretendem alargar. A 

transdisciplinaridade possibilita um maior envolvimento dos alunos na construção 

dos conhecimentos que lhes serão apropriados, pois trabalhando com imagens e 

conceitos são mobilizadas dimensões mentais, emocionais e corporais, que ensinam 

o indivíduo a assumir uma condição humana planetária, formando uma consciência 

ampla, com responsabilidade, solidariedade e cidadania. 

Para a proposta pedagógica, dentre as várias possibilidades de práticas, o 

trabalho demonstrou àqueles que integram as instituições escolares que a utilização 

do audiovisual em sala de aula é uma forma de envolver os educandos e extrair 

deles a curiosidade e desenvolvimento pedagógico que os docentes procuram. A 

inserção gradual das imagens, como aplicada metodologicamente durante a 

pesquisa, revelou uma possibilidade de aplicação de recursos audiovisuais capaz de 

fomentar o interesse dos jovens por temas propostos e, como externaram durante as 
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reuniões: uma mudança de olhar sobre a realidade e sobre o ambiente escolar que 

fazem parte. 

Mas o caminho não depende somente da vontade e iniciativa dos jovens. É 

de suma importância que ocorra uma profunda discussão nas universidades sobre 

os rumos que um curso de licenciatura em Ciências Sociais deve tomar e quais os 

direcionamentos que os professores da Educação Básica necessitam para transmitir 

os conhecimentos da Sociologia aos alunos. Durante o período da produção desta 

pesquisa, participei de algumas reuniões no espaço acadêmico onde docentes 

universitários, discentes e professores de Sociologia do Ensino Médio discutiam 

acerca de possíveis mudanças na estrutura do curso de Licenciatura em Ciências 

Sociais. A questão central era a possibilidade de propor um curso de licenciatura 

com um caráter menos bacharelesco, como o atual. E diante disso, preparar os 

estudantes de licenciatura para que tenham conhecimento de alternativas 

pedagógicas para aplicar as diversas temáticas sociológicas quando estiverem 

lecionando. 

E àqueles que estão nas salas de aula, destaca-se a necessidade de 

caminhar em busca de práticas pedagógicas que auxiliem os estudantes da 

“geração visual” a desenvolverem as habilidades e competências cabíveis à 

disciplina de Sociologia. Diante de uma sociedade cada vez mais imagética e virtual, 

a busca de integrar imagens, temas sociológicos e realidade escolar, proporcionou a 

produção de um curta-metragem e a possibilidade de intervenção no ambiente pelos 

próprios alunos. Os jovens estudaram, compreenderam e aplicaram conceitos de 

uma forma lúdica, comprometida e crítica, cumprindo aquilo que esperávamos.  

Apesar desse grande desafio que os sociólogos, docentes do Ensino Superior 

e da Educação Básica e os estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências 

Sociais têm pela frente, existem modelos de práticas pedagógicas que possibilitam 

ao estudante compreender-se como cidadão e agente transformador da história, 

capaz de pensar criticamente a estrutura e o dinamismo da sociedade da qual faz 

parte.  

Considerando que o conhecimento, no seu amplo sentido, é capaz de 

transformar a realidade sociocultural dos indivíduos, é possível acreditar que o 

estímulo que nossos jovens necessitam para desenvolver suas potencialidades seja 

entendê-lo de maneira plena e abrangente, dialogando com as suas vontades, 

necessidades e interpretações existenciais. E para isso, além do domínio sobre o 
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conteúdo da disciplina que o professor leciona, é imprescindível que ele adentre no 

universo dos alunos e compreenda a melhor maneira de progredir. É necessário 

também, que essas experiências sejam compartilhadas e difundidas para que os 

maiores interessados, nossos jovens, sejam contemplados com modelos mais 

interessantes, dinâmicos e condizentes com suas realidades. 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA – PRODUÇÃO DO CURTA-METRAGEM 
 

 

01 – Dados pessoais 

 Nome 

 Idade 

 Série 

02 – Você tem religião? Se sim, qual? 

03 – Há quantos anos segue essa doutrina/ensinamento/pensamento? 

04 – Quem te apresentou a essa doutrina/ensinamento/pensamento? 

05 – Você frenquenta os espaços e grupos da doutrina/ensinamento/pensamento que 

segue? Gosta de frequentá-los? Sentiu alguma mudança no seu comportamento após a sua 

participação? 

06 – Já mudou de religião? Já pensou em mudar? 

07 – Como você pensa as outras religiões? O que elas representam para você? 

08 – Você propaga sua fé fora do seu ambiente (casa, igreja, grupos de discussão)? Por 

quê? 

09 – Como você reage quando alguém te aborda para falar de uma 

doutrina/ensinamento/pensamento que não são os mesmos que os seus? 

10 – Você acredita que a escola é um ambiente laico? 

11 – Concorda com a existência do ensino religioso na escola? Se sim, como ele deveria ser 

abordado nas escolas? 

12 – Na escola, você já entrou em conflito com algum colega por acreditar em uma 

doutrina/ensinamento/pensamento diferente do seu? Como aconteceu? 

13 - Qual é sua reação ao ser questionado ou criticado por sua 

doutrina/ensinamento/pensamento? 

14 – O que você pensa sobre a intolerância religiosa? 
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ANEXO B 
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RELATÓRIO DE TRÊ ESTUDANTES 

 

 Estudante 01 

 

Basicamente, em meus meses no projeto e das aulas que participei, meus 

conhecimentos sobre o cinema aumentaram gradativamente, inclusive eu tendo 

como hobbies ver, comentar e em alguns casos escrever sobre filmes pude ter a 

experiência de participar do processo criativo de um, desde a ideia básica ate o 

projeto finalizado, acho muito importante para aprimorar nosso senso critico e 

artístico o habito de ver cinema, fazer cinema, isso muda totalmente nossa maneira 

de observar o mundo e as situações diárias. 

No que diz respeito do tema do nosso documentário, sempre fui uma pessoa 

que ao menos tenta respeitar as diferenças embora em alguns casos também 

pratique a intolerância pois isto e algo natural do ser humano,discordar do que não e 

a sua opinião nem seus costumes,porem ao menos tenho a consciência de que 

minhas atitudes podem desencadear um conflito e procuro evitar ao máximo o tal. 

Algumas pessoas dizem que "religião não se discute" certo o direito individual de 

cada um não pode ser discutido realmente isto vai contra nossos princípios de 

liberdade básicos e naturais, porem podemos sim debater um tema quando este se 

faz presente na nossa vida e quando este interfere em alguns aspectos da 

sociedade claro que  de uma forma em que não haja acusações ou insinuações mas 

abordando os pontos de vista de uma maneira geral e procurando um entendimento 

de que todos merecemos respeito independente de suas crenças e que discordar 

não e algo ruim desde que não prejudique outras pessoas,e isto o que quero que 

nosso documentário mostre. 
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Estudante 02 

 

Pois bem! Sinceramente no começo do projeto, quando já decidido o tema 

que iríamos estudar, eu achava que sabia de muita coisa e agora vejo que 

realmente eu não sabia de nada, porém vi que é um tema não muito fácil, mas muito 

interessante! Durante os debates eu costumava treinar o meu olhar tendo em vista, 

tentar entender o que cada um ali pensava ou o que falavam e queriam falar. 

Sempre quando o encontro do curta acaba, e eu saio da escola, já vejo muitas 

diferenças no ambiente onde ando! Sem dúvidas o projeto “renovou” meu olhar 

perante as pessoas e até mesmo os objetos, acredito que melhorei e sim, fiquei 

mais observador! Por exemplo, isso me ajuda muito em decidir alguma coisa, e 

também a ver os modos, costumes e ações diferentes de certos grupos na escola, 

onde uns se afastam, encaram ou passam pelo o outro! Gosto muito de pensar e o 

projeto nos permite isso, tipo, viajar ao mundo vendo a realidade e o outro lado das 

coisas, sem sair do lugar... enfim, no meu ponto de vista a intolerância religiosa, por 

mais que seja combatida, ela só cresce, assim também a liberdade de expressão. 

Eu sou católico, e não gosto muito de falar de religião, mas tenho muitas 

curiosidades sobre o assunto, tanto na história quanto na filosofia religiosa. Para 

mim a fé estar no acreditar das pessoas, vendo assim o mundo a sua volta, e não 

nas escolhas, pois sei que muitos jovens que praticam a intolerância religiosa podem 

ter consciência das circunstâncias, mas outros são tão pobres que só têm o dinheiro 

e não veem o que fazem de tão cegos que são! Eu sempre abominei o que algumas 

religiões fazem com seus seguidores, tipo, ‘aaah, para continuar em sua religião 

você terá que descolorir seu cabelo, ou terá que parar de se vestir de tal forma, ou 

não poderá mostrar seu corpo, ou não poderá ter o corpo tatuado, e tals e tals’, mas 

eu sempre mantive o respeito, porém não crítico mas fica na minha mente (onde 

sinceramente é um mundo que eu mesmo criei e onde muitos não são bem-vindo)! 

Sempre achei que devemos manter o respeito diante das escolhas das pessoas e 

também ajudar caso precise, em momento de empatia. Porém, o Deus vem da luz 

que há no céu, tão pouco importa qual seja o meu e o seu Deus, ou a nossa religião! 

Não se deve julgar pela razão, mas talvez pelo antecedente. É preciso saber viver 

com as diferenças, pois somos apenas humanos, humanos com suas ideologias! É, 

falei um pouco da minha opinião em meu ponto de vista. 



 

102 
 

Aê professor Gustavo, tentei o máximo pra não colocar gírias kkk’ e quero 

agradecer pelo belo projeto que é o curta que você dirige! É bom, certamente, saber 

que maiorias das coisas da vida aprendi contigo! 
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Estudante 03 

 

A religiosidade atualmente se leva para muita discussão, muitas vezes até 

mesmo em suas próprias casas ou até mesmo com seus amigos e colegas, as 

vezes a discussão é por coisa besta, mas só por discordar acaba levando para uma 

discussão muito maior. Muitas vezes as pessoas perdem amizades, param de falar 

com familiares por causa disso. 

A intolerância religiosa está em toda parte, até mesmo nas escolas e em 

muitas igrejas! E foi por isso que eu e meus colegas decidimos nos focar nesse 

assunto que muitas vezes é polêmico e que muita gente não conhece muito 

aprofundado. Queremos mostrar para todos que não hà necessidade de discussão, 

de intolerância, de brigas por causa da sua religiosidade, cada um tem sua opinião e 

todos crê em algo, até mesmo os ateus. A questão é respeitar a todos mesmo que a 

opinião e religiosidade não sejam iguais! 

Essa é a minha opinião de tudo que estou vendo e aprendendo. O curta na 

minha opinião pode mudar muitos olhares de vários modos com essa entrevista, por 

isso vai ser una coisa boa que vai fazer todos pararem para pensar. Muitos vão 

julgar, mas muitos também vão gostar e vai repensar sobre os seus atos e quem 

sabe mudar mais o seu modo de agir e pensar.  
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