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Introdução

O grupo de autores responsáveis por este texto possui em 
comum a participação no subprojeto Pibid/Capes/Unesp “Prá-
ticas educativas: possibilidades e perspectivas envolvendo curtas-
-metragens”. Além disso, as três autoras apresentam outras 
similaridades na trajetória acadêmica: foram graduandas em Peda-
gogia pelo Ibilce – Unesp/São José do Rio Preto e concluíram o 
curso de extensão envolvendo cinema e educação, tratado nesta 
obra coletiva. É justamente com base nessas experiências em co-
mum que esse grupo elaborou o texto ora apresentado, partilhando 
assim com os leitores uma vivência baseada na relação ensino, pes-
quisa e extensão. 

De acordo com o Regimento da Unesp, a extensão universitária 
articula de forma indissociável o ensino e a pesquisa. Suas ações são 
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142 HUMBERTO PERINELLI NETO

desenvolvidas com o intuito de transformar a sociedade. Dessa ma-
neira, são realizadas para fora da universidade, o que possibilita 
uma relação de produção de conhecimento e de aprendizado mútuo 
entre universidade e sociedade, contribuindo de forma significa-
tiva para a formação de quem vivencia essa experiência, seja pú-
blico-alvo, seja executor da proposta. 

O Pibid/Capes/Unesp apresenta características que o apro-
ximam dos objetivos pretendidos pela extensão universitária. Isso 
porque tal Programa busca articular instituições de ensino superior 
(IES) que abrigam cursos de licenciatura e escolas de educação 
bási ca, por meio de ações que permitem associar o ensino à pes-
quisa. No desenvolvimento dos subprojetos relacionados ao Pibid, 
tornam-se beneficiários os alunos das escolas, os professores em 
exercício e os professores em formação, oriundos da universidade. 

Durante a participação dos autores no subprojeto Pibid/
Capes/Unesp foram planejadas aulas com enfoque no uso de 
curtas -metragens produzidos, entre 2010 e 2012, por graduandos 
em Pedagogia do Ibilce – Unesp/São José do Rio Preto, e abri-
gados no site Cin/educ/ação.  Entendia-se que narrativas dessa 
natureza favorecem a compreensão histórica e geográfica da loca-
lidade, por oportunizarem a problematização da realidade consti-
tuinte do entorno dos alunos e da escola. 

O projeto foi realizado com 35 alunos do 4o ano do ensino 
funda mental de uma escola municipal, situada num bairro da peri-
feria de São José do Rio Preto, e que atendia 555 alunos na ocasião. 
O emprego dos curtas-metragens em sala ocorreu ao longo de 2013, 
após terem sido realizadas em 2011 e 2012 outras ações, como a 
obser vação de aulas, a análise de livros didáticos e de planos de en-
sino, assim como entrevistas com gestores, professores e alunos, 
visando o conhecimento da cultura escolar presente nessa unidade 
educativa (Brandolezi, 2013). 

Quando a proposta das aulas foi apresentada aos alunos, a 
reação foi de entusiasmo. Contudo, percebemos que o modelo de 
aula experimentado por eles era distante daquele proposto no pro-
jeto, o que remetia a situações inusitadas, como quando surgiam 
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perguntas do tipo “quando vai começar a aula?”. Com o tempo, e 
com o interesse demonstrado pela turma em cada encontro, os 
alunos foram percebendo que, apesar de diferentes, as atividades 
desenvolvidas também configuravam aulas e proporcionavam a 
construção de conhecimento.

Em relação à gestão da escola, observou-se boa abertura para as 
inovações propostas, com facilidade de acesso a todos os ambientes 
do espaço escolar, bem como aos recursos disponíveis. Além disso, 
registra-se que a gestão buscou proporcionar espaços de diálogo 
sempre que necessário (Santos, 2013).

A seleção dos curtas-metragens e  
os conteúdos abordados

Durante o mencionado subprojeto Pibid/Capes/Unesp, foram 
realizadas reuniões entre bolsistas e professor orientador para o 
plane jamento das aulas. 

Os curtas-metragens foram escolhidos a partir de um estudo 
do planejamento proposto pela escola, e dos conceitos e temas sus-
citados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de 
História e de Geografia (Brasil, 1998). 

A utilização dos vídeos contou com reflexões advindas de es-
tudos que promovem o diálogo entre cinema e educação (Duarte, 
2002; Napolitano, 2003; Duarte; Migliora; Leite, 2008), bem como 
de estudiosos da prática educativa (Freire, 2000; Tardif, 2002).

O grupo também se valeu, na ocasião, da leitura e discussão de 
referências bibliográficas associadas ao ensino de História (Fon-
seca, 2003; Silva, 2013; Bittencourt, 2008; Monteiro et al., 2004; 
Schmidt; Barca; Martins, 2010) e ao ensino de Geografia (Caval-
canti, 1998; Castrogiovanni et al., 1998; Almeida, 2007; Pon-
tuschka; Paganelli; Cacete, 2007). 

Os temas e conceitos abordados nas aulas envolviam: a sensi-
bilização para a percepção do espaço; a relação entre passado e pre-
sente e entre local e global; semelhanças e diferenças em diversos 
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tempos e espaços; cartografia; paisagem; mudanças, continuidades 
e permanências temporais; e a relação entre rural e urbano. 

O primeiro curta-metragem trabalhado foi sobre a avenida Al-
berto Andaló. Essa avenida é uma das principais de São José do Rio 
Preto e, por isso, todos os alunos a conheciam. Próxima à escola 
também existe uma avenida (avenida Philadelpho Gouvea Netto) 
que permitiu comparações com a avenida Alberto Andaló e, a 
partir daí, a identificação de semelhanças e diferenças entre as duas 
vias. Além disso, esse vídeo também possibilitou destacar o con-
ceito de mapa: características, tipos existentes e sua utilização, o 
que colaborou para a alfabetização cartográfica. 

O curta-metragem a respeito da rua Bernardino de Campos 
também foi utilizado nas aulas, pois enfatiza as mudanças regis-
tradas nessa rua no decorrer do século XX. Essas mudanças foram 
discutidas com os alunos e relacionadas às transformações regis-
tradas nas avenidas e ruas que compõem o entorno da escola. Por 
meio dessa atividade foi possível ampliar a visão que tinham do es-
paço do qual fazem parte, refletindo sobre as mudanças e perma-
nências ali existentes. 

Visando colaborar com o desenvolvimento do conceito de pai-
sagem, exibimos um terceiro vídeo, que trata da rua Pedro Amaral. 
Tal curta-metragem enfatiza a série de modificações ocorridas 
nesse logradouro público, com destaque para o fato de apresentar a 
história da rodoviária de São José do Rio Preto e a transformação 
que sua construção gerou na paisagem de parte do centro da cidade. 
Além disso, o vídeo retoma a utilização de mapas para localização e 
propicia a comparação da rua Pedro Amaral com a rua em que está 
situada a escola e as ruas onde residem os alunos.

Entendendo a importância de estimular o olhar dos alunos 
para o reconhecimento dos aspectos constituintes da paisagem é 
que apresentamos o curta-metragem dedicado à arborização ur-
bana de São José do Rio Preto. Esse vídeo salienta a importância 
ambiental das árvores existentes na cidade e problematiza sua 
histó ria. Com base no vídeo, pudemos organizar passeio no en-
torno da escola, com o objetivo de que os alunos retomassem a 
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discus são desenvolvida em sala, por meio da observação de seu 
próprio cotidiano. Além disso, graças ao vídeo foi possível discutir 
a origem de cada árvore, permitindo assim refletir sobre diversos 
países, bem como sobre nomes indígenas.

Na sequência, os três curtas trabalhados – Produções agrope-
cuárias, Culinária caipira e Falar caipira – tinham como objetivo co-
mum favorecer reflexões sobre os meios urbano e rural, destacando 
que estes não são espaços opostos e, sim, complementares e inter-
cambiáveis. A partir dessa visão, abordamos as produções agro-
pecuárias originadas dos espaços rurais, porém comercializadas e 
utilizadas no meio urbano. Além disso, estudamos também as per-
manências do rural no urbano, por meio, especialmente, da presença 
da culinária e do falar caipiras na área urbana de São José do Rio 
Preto. 

Finalmente, há de se registrar que a exibição do curta-me-
tragem sobre a Estrada de Ferro Araraquarense possibilitou traba-
lharmos cartograficamente as regiões urbanas de São José do Rio 
Preto atravessadas pela linha do trem, por meio da construção de 
maquetes de cada uma dessas regiões. Assim, mais uma vez a sen-
sibilização para a percepção do espaço foi estimulada. Soma-se a 
isso o fato de termos também trabalhado a formação de algumas 
cidades a partir da presença de estação ferroviária e a importância 
histórica desse meio de transporte para a sociedade e a economia  
de São José do Rio Preto.

Curtas-metragens, reação dos alunos e  
identidade social

Durante a exibição de todos os curtas-metragens utilizados nas 
aulas, os alunos sempre mantiveram uma postura atenta e se sen-
tiram atraídos pelos vídeos. A observação, registro e reflexão do 
cotidiano dessa sala ao longo do desenvolvimento do trabalho per-
mitem tal conclusão (Brandolezi, 2013).
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Ficou nítido que o anúncio da exibição de vídeo nas aulas – de 
qualquer gênero, tipo e duração – modificava o clima da sala pronta-
mente. Assim que era anunciada a utilização do recurso cinemato-
gráfico, ouviam-se exclamações como “eba!”, e era possível perceber 
a movimentação na sala. Alguns se debruçavam na carteira, muito à 
vontade com a situação.

Mesmo permanecendo na sala de aula convencional, com as 
carteiras comumente em fila, e com um telão ou apenas um sim-
ples aparelho televisor, a exibição dos filmes bastava para que os 
alunos se sentissem noutro lugar e se preparassem para aquele mo-
mento. Na verdade, o interesse surgia antes mesmo da exibição do 
vídeo, na medida em que os alunos se mostravam sempre muito 
empolgados e interessados pelo que estava por vir.

Outras reações também foram notadas. Os alunos se entreo-
lhavam, sorrisos de satisfação passavam a desenhar seus rostos e 
alguns começavam a esfregar as mãos umas nas outras. De ime-
diato, já queriam saber sobre o assunto/tema do vídeo. A ansie-
dade fazia com que demonstrassem olhares repletos de inquietude 
na espera do início do filme. Silêncio, atenção, respeito, admiração 
e contemplação era o que dominava a sala de aula no momento da 
exibição dos vídeos.

Focados na tela onde o vídeo era exibido, os alunos exprimiam 
diferentes emoções, de acordo com o que estava sendo mostrado. 
Gargalhavam quando uma cena de humor era apresentada, ficavam 
mais atentos quando o suspense estava no ar e se esforçavam para 
ouvir cada palavra e não perder nenhuma cena. Faziam também 
gestos quando reconheciam algo presente no filme.

É importante ressaltar que consideramos as crianças receptoras 
ativas dos filmes, já que, a partir de seus repertórios, vivências, va-
lores e convicções, atribuem significado próprio àquilo que veem. 
Os momentos de discussão dos vídeos e de realizar atividades 
relacio nadas à exibição dos filmes permitiram perceber essa apro-
priação crítica dos conteúdos por parte dos alunos. 

Outras circunstâncias igualmente revelavam a atitude das crian-
ças diante daquilo que era exibido. Caso especial era o momento que 
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marcava a exibição dos curtas-metragens, pois era possível constatar 
que os alunos comentavam determinados trechos em voz baixa para 
si mesmos, sem que isso provocasse o desvio do olhar e da atenção ao 
que era apresentado na tela.

Mesmo quando era apresentado apenas um trecho de algum 
dos curtas-metragens, era grande o interesse dos alunos, que se 
queixavam diante da interrupção da exibição. Ainda que o filme já 
tivesse sido exibido, o interesse em revê-lo não diminuía. A im-
pressão é a de que os alunos traziam novos olhares e sensações para 
cada nova apresentação.

É possível perceber o quanto os curtas-metragens desper-
tavam interesse nos alunos, porque, assim que se encerravam as 
exibições, eles exprimiam suas opiniões a respeito dos temas tra-
tados nos vídeos. Quando questionados a respeito desses temas, 
relembravam com muita facilidade e entusiasmo as cenas, o que 
nos leva a entender que tal recurso era muito importante na cons-
trução do conhe cimento em sala.

É interessante notar que o conhecimento construído pelos 
alunos graças aos curtas-metragens não se perdia com o transcorrer 
do tempo. Eles costumavam fazer referência aos conteúdos abor-
dados com apoio dessas narrativas, mesmo após certo tempo da 
exibição. Tais referências, aliás, eram expressas quando eram ques-
tionados ou quando algo os remetia ao que havia sido abordado 
nessas ocasiões.

Ao tratar de aspectos tão presentes no cotidiano dos alunos, 
articulando-os com outras épocas e espaços, os curtas-metragens 
permitiam que os alunos relacionassem a localidade da qual fazem 
parte com o mundo, de forma crítica. Dessa maneira, a História e a 
Geografia não eram tratadas como saberes escolares vinculados  
à perspectiva localista e bairrista (local pelo local, muito presente 
nos Estudos Sociais), nem tampouco de modo distante e generalista 
(como normalmente são apresentadas nos livros didáticos).

Sendo assim, a partir das vivências propiciadas pelos curtas-
-metragens, os alunos repensavam sua própria identidade ao re-
fletir sobre o espaço que ocupavam ao longo do decurso da história. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que esses vídeos colaboravam para 
a construção de práticas educativas compromissadas com as de-
mandas sociais e, por conseguinte, distantes da preocupação nacio-
nalista tão presente na tradição erigida em torno da História e da 
Geografia escolares (Brasil, 1998).

Considerações finais

A partir da experiência com a exibição de curtas-metragens na 
sala de aula foi possível identificar que os alunos apreciaram bas-
tante esse recurso e como foi significativo para eles o trabalho com 
os vídeos. 

Vários indícios traduzem essa apreciação e entusiasmo. Os 
alunos assimilam os conceitos apresentados e vão além dos questio-
namentos propostos pelo docente. Além disso, fazem aponta-
mentos sobre aquilo que mais lhes interessa, bem como mostram 
sua visão acerca do filme.

Os vídeos possibilitaram aos alunos testemunhar o presente 
numa perspectiva artística, envolvendo o imaginário e a emoção, 
pois o caráter de “docudrama” (documentários organizados a partir 
de ficções) dos curtas-metragens selecionados favoreceu a expe-
riência associada à fruição dos filmes, sem que se perdesse a inten-
cionalidade pedagógica contida na atividade. 

Os recursos audiovisuais sensibilizaram o olhar dos alunos e 
também do docente, pois cada olhar acerca de um objeto é único  
e, sendo assim, compartilhar esses olhares tornou mais rica e signi-
ficativa a abordagem do conteúdo, o que favoreceu a abertura do 
pensamento e da reflexão.

Os alunos perceberam também que é possível aprender usando 
meios diferentes, como vídeos, filmes, fotografias, imagens de 
saté lite, entre outros materiais contidos nos curtas-metragens exi-
bidos. A popularização da internet faz com que esses recursos 
este jam ao alcance desses alunos e sejam transformados em impor-
tantes ferramentas para seus estudos. 
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Por tudo o que foi relatado, confirma-se a ideia de que o Pibid/
Capes/Unesp configura espaço importante para vivência da ex-
tensão universitária, de modo especial, porque capaz de carrear 
impor tantes pesquisas no campo do ensino e da educação para fora 
da universidade e em direção à escola, seguindo uma via de mão 
dupla. 
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