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equipAmentoS1
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Introdução

Passadas quase três décadas desde o I Fórum Nacional de Pró-
-Reitores de Extensão de Universidades Públicas, realizado em 
Brasília, em 1987, a definição de extensão universitária elaborada 
naquele momento nos parece ser, ainda, de grande valia, a saber.

Processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 
pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transforma-
dora entre universidade e a sociedade. A extensão é uma via de 
mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica que 
encontrará a sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de 
um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, do-

 1. A produção deste texto é uma adaptação escrita do módulo “Manuseio de câ-
meras”, apresentado durante o curso de extensão universitária envolvendo 
cine ma e educação, realizado no Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas (Ibilce) – Unesp/câmpus São José do Rio Preto/SP.
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centes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à re-
flexão teórica, será associado àquele conhecimento. Este fluxo 
que estabelece a troca de saberes sistematizado, acadêmico e 
popu lar, terá como consequência: a produção de conhecimento 
resul tante do confronto com a realidade brasileira regional; a de-
mocratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva 
da comunidade na atuação da universidade. Além de instrumento 
deste processo dialético de teoria/prática, extensão é um trabalho 
interdisciplinar que favorece a visão integradora social. (Brasil/
MEC, 1987, p.1)

Presente também na Constituição Federal de 1988, a extensão 
universitária é uma obrigação das universidades públicas de todo o 
país, conforme artigo 207: “As universidades gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patri-
monial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre en-
sino, pesquisa e extensão”. 

É através das ações de extensão universitária que as univer-
sidades públicas brasileiras conseguem desenvolver a possibilidade 
de democratizar o conhecimento produzido por seus pesquisa-
dores, habitualmente divulgado por meio de seus cursos acadê-
micos ou cursos de extensão. Assim, por meio das ações de extensão 
universitária é que os avanços da ciência no país são levados para as 
comunidades externas, alcançando o público não universitário, 
entre eles, inclusive, a indústria.

É de fundamental importância que se entenda que as ações de 
extensão universitária são mais amplas que os cursos de extensão 
universitária. É com os cursos de extensão, comumente de baixa 
carga horária, que as universidades disponibilizam conteúdos com-
plementares a seus alunos e também a pessoas da comunidade ex-
terna que, eventualmente, estejam interessadas por tais conteúdos. 
Entretanto, configuram ainda ações de extensão universitária todas 
aquelas em que a universidade dialoga com a sociedade, seja ao re-
ceber os membros da comunidade em seus campi, seja na prestação 
de serviços ou de quaisquer tipos de assistência (de saúde, jurídica, 
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ensino de idiomas), entre tantas possibilidades, através das quais os 
alunos poderão aplicar os conhecimentos adquiridos (Silva, 1997).

Da fotografia ao cinema: evolução tecnológica

Sob a perspectiva técnica, e de modo bastante simplificado, o 
cinema é constituído de uma sequência de imagens (fotografias) 
orde nadas que, ao serem exibidas em um determinado ritmo, 
transforma as imagens estáticas em imagens em movimento.

Assim, também, como uma sequência de imagens em movi-
mento, é que são produzidas as animações gráficas. Nesse pro-
cesso, as fotografias são substituídas por desenhos organizados de 
tal modo que, vistos em sequência, nos oferecem a mesma ideia  
de movimento obtida a partir das fotografias.

Deve-se notar, entretanto, que esse processo não se deu como 
em um passe de mágica. Foram cerca de oito décadas, desde o pri-
meiro registro fotográfico de que se tem notícia – a vista do pátio da 
casa do químico francês e inventor do litógrafo Nicéphore Niépce 
(1765-1833), fotografada em 1826. Para que a fotografia surgisse 
foi necessário que convergissem descobertas científicas tanto no 
campo da Física (Ótica) quanto no da Química (Strickland, 2004). 

Desde a invenção da fotografia, muitas ferramentas e artifícios 
foram construídos com o fim de colocar imagens em movimento, 
até que se chegou à criação do cinematógrafo (ou cinema).

Esse panorama histórico do processo evolutivo entre a foto-
grafia e o cinema é sempre um ponto que chama bastante atenção  
dos alunos do curso de extensão que deu origem a este livro. Assim, 
elencamos a seguir alguns atores desse processo.

Livros animados

Os livros animados, ou flipbooks, foram criados por John Barns 
Linnet em 1868. Com variação entre o número de folhas e o 
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forma to, eram criadas sequências de desenhos que, com o passar 
das folhas em velocidade constante, produziam um breve desenho 
animado (Pré-Cinema, 2009).

Taumatroscópio

O taumatroscópio é considerado um dos mais antigos e popu-
lares brinquedos de animação. Inventado por William Fitton, em 
1825, consistia em um pequeno disco de papelão com desenhos dos 
dois lados: em um, havia o desenho de uma gaiola e, no outro, o de 
um passarinho. Quando o disco era girado pelas mãos do espec-
tador, as duas imagens se fundiam em uma única, criando efeito de 
movimento (Pré-Cinema, 2009).

Fenaquistoscópio

O fenaquistoscópio foi inventado entre 1828 e 1832, pelo cien-
tista belga Joseph Antoine Plateau, cuja inspiração advém dos tra-
balhos desenvolvidos por Peter Mark Roget e Michael Faraday. O 
equipamento era composto por dois discos de papel fixados um ao 
outro, por meio de arame ou agulha grossa, com uma haste presa 
ao centro de cada disco. Plateau também foi o primeiro estudioso a 
medir o tempo da persistência retiniana, bem como a perceber que 
o olho e o cérebro necessitavam de descanso entre as imagens. Ba-
seado nisso, concluiu existir número apropriado (16) de imagens a 
serem produzidas por segundo na animação (Pré-Cinema, 2009).

Zootrópio

O zootrópio, ou roda-da-vida, foi criado em torno de 1834, 
pelo relojoeiro inglês William Horner. É um instrumento cilíndrico 
oco, tendo fendas abertas em suas bordas superiores, com espaça-
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mento regular. Qualquer imagem que seja colocada no interior dos 
intervalos situados entre as fendas será visível através das fendas 
opostas. 

Para que a criação do cinema pudesse ser bem-sucedida, duas 
instâncias precisavam ser desenvolvidas: a captação, feita pela câ-
mera, e a projeção, feita pelo cinemascópio, daí a derivação que 
conhe cemos: cinema.

Os primeiros filmes foram gravados em equipamentos mo-
vidos a manivela, que acionavam um dispositivo capaz de produzir 
várias fotos em sequência. Depois, essas fotos eram exibidas na 
mesma velocidade com que foram tiradas, em geral, 24 quadros por 
segundo (Pré-Cinema, 2009).

Cinetógrafo

O engenheiro William Dickson, engenheiro-chefe da Edison 
Laboratories, foi o responsável pela invenção da tira de celuloide 
contendo uma sequência de imagens, que seria a base para a foto-
grafia e a projeção de imagens em movimento. Em 1891, Thomas 
Edison inventou o cinetógrafo e, posteriormente, o cinetoscópio: 
caixa movida a eletricidade, que continha a película inventada por 
Dickson, mas com funções limitadas. O cinetoscópio de Edison 
não era capaz de projetar o filme.

Finalmente, com a invenção do cinematógrafo pelos irmãos 
Lumière, em fins do século XIX, é que o cinema passou a existir. 
Registra-se que em 28 de dezembro de 1895, em Paris, os enge-
nheiros Louis e Auguste Lumière realizaram a primeira exibição 
pública e paga da arte do cinema: uma série de dez filmes, com du-
ração de 40 a 50 segundos cada.

Tal como concebido pelos irmãos Lumière, o cinematógrafo 
pode ser caracterizado como um aparelho híbrido, acumulando  
as funções de câmera filmadora, de revelação de película e de 
projeção. 
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Uso do equipamento em sala de aula

O primeiro passo para o manuseio bem-sucedido de uma 
câme ra e, consequentemente, da produção de vídeo, consiste em 
saber exatamente o que fazer com ela. Para isso, é necessário o 
plane jamento de uso, o que inclui atentar para três perguntas: a) Para 
quem será feito? b) O que será feito? c) Como será feito?

Para quem será feito?

No curso de extensão envolvendo cinema e educação, consta a 
preocupação com a definição, em primeiro lugar, do público-alvo 
do material a ser produzido, pois somente sabendo a quem será 
diri gido o filme é que o professor-produtor poderá elaborar um 
rotei ro. A linguagem, o figurino e o cenário deverão, também, ser 
pensados a partir do público-alvo a ser atingido.

No caso da produção do vídeo como atividade de sala de aula, o 
professor-produtor deverá, ainda, considerar as características de 
seu elenco e apoio na produção, já que podem ser definidos diver sos 
papéis para os alunos, considerando o interesse e a aptidão de cada 
um, ou de cada grupo.

O que será feito?

Defina o roteiro do seu vídeo. Planeje sua execução, prepare os 
elementos que podem ser usados durante a gravação, como cenário 
e figurino.

Nesse ponto do processo, o professor-produtor poderá dividir 
a sala de aula em grupos ou equipes de trabalho, definindo, por 
exemplo, um grupo de atores, um grupo técnico para auxílio com 
as filmagens, um grupo para a produção de cenário ou figurino.

O docente poderá ainda, ao orientar os alunos, delegar tarefas 
que envolvam ou definam as formas de posicionamento após o “luz 
– câmera – ação”.
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Como será feito?

Imaginando a aplicação no ambiente de sala de aula, é impor-
tante considerar o espaço físico, tentar prever questões climáticas 
– que podem ou não ter impacto na iluminação –, planejar a boa 
circulação do cinegrafista e a concepção do cenário.

Uma alternativa para o professor-produtor é alterar o layout 
padrão de sala de aula, organizando as carteiras em lados opostos 
ou desenhando um “U”, abrindo espaço para a atuação dos alunos.

Conhecendo o equipamento

A realidade da educação no Brasil nos dias atuais nos revela si-
tuações díspares em diversos contextos educacionais, seja no en-
sino público, seja no ensino privado. Esse reflexo poderá ser sentido 
pelo docente que, tendo interesse em colocar em prática a produção 
de vídeo em sala de aula, poderá não encontrar apoio tecnológico na 
instituição em que atua.

Assim, devemos considerar que o professor-produtor deverá, 
ainda na etapa de planejamento da atividade, verificar quais os 
equipamentos disponíveis na escola e, em uma sessão de testes, 
analisar quais as condições de cada equipamento, bem como quais 
as mídias a serem utilizadas. 

Ao ter contato com o equipamento disponibilizado pela escola, 
o professor-produtor deverá efetuar testes que envolvam princí-
pios básicos de uso de cada equipamento. Seguem alguns dos 
pontos mais importantes a ser observados:

•	 como	ligar	e	desligar	o	equipamento;
•	 como	inserir	a	mídia	para	gravação	(VHS,	miniVHS,	DVD,	

cartão de memória);
•	 como	carregar	a	bateria;
•	 duração	da	bateria;
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•	 como	iniciar	e	finalizar	a	gravação;
•	 como	interromper	a	gravação	com	efeito	(fade in e fade out);
•	 como	utilizar	o	zoom.

Somente após os testes de verificação do equipamento, deve o 
professor-produtor se dedicar à elaboração da atividade de gra-
vação de vídeo em sala de aula.

Gravação e divulgação on-line

Com o avanço tecnológico observado e com a democratização 
do acesso aos bens de consumo e à tecnologia, nos dias atuais é bas-
tante corriqueira a presença em sala de aula de aparelhos de tele-
fone celular repletos de funções, os chamados smartphones.

Os jovens alunos, além de possuírem aparelhos celulares de úl-
tima geração, possuem, na maioria das vezes, perfis em diferentes 
redes sociais, como Facebook, Instagram e websites que permitem a 
disponibilização de vídeos.

Assim, uma alternativa ao professor-produtor é contar com a 
ajuda dos smartphones para a produção de vídeos em sala de aula, 
pois as imagens registradas poderão, em alguns casos, ser editadas 
diretamente no aparelho no qual foram captadas e, dali, de dentro 
da própria sala de aula, ser disponibilizadas em uma rede social ou 
em um canal do YouTube previamente criado pelo docente, tor-
nando pública a atividade imediatamente após a sua realização.

Considerações finais

O cinema que conhecemos hoje é fruto de evolução tecnológica 
observada há quase dois séculos, considerando o surgimento da 
foto grafia. Tendo nascido a partir de diversas inovações, o cinema 
traz em sua história elementos já citados, como o taumatroscópio, o 
fenaquistoscópio e o zootrópio, entre tantos outros.
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Ao finalizarmos este capítulo, registramos a necessidade de o 
professor-produtor planejar a atividade de produção de vídeo com 
antecedência e considerar as variáveis expostas ao longo deste texto.

Ainda que imbuído de criatividade e de desejo de inovação em 
sala de aula, ou sendo movido pelo interesse em oferecer aos alunos 
uma experiência de atividade em grupo que poderá ser singular, o 
docente deverá, como primeiro passo para a atividade bem-suce-
dida, definir seu público e verificar se existe equipamento dispo-
nível e se está em condições adequadas para uso.

Somente então deverá o professor-produtor comunicar a ati-
vidade ao grupo de alunos, evitando, assim, frustrações provenientes 
da falta de equipamento ou da impossibilidade de seu uso em condi-
ções adequadas.

O conhecimento tecnológico do cinema é fundamental para 
entendimento de sua história, bem como para seu emprego nos dias 
atuais.
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