
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MELLO, RC. Luz, câmera, (educ)ação: a trajetória do cinema e os professores em formação. In: 
PERINELLI NETO, H., org. Ver, fazer e viver cinema: experiências envolvendo curso de extensão 
universitária [online]. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016, pp. 29-39. ISBN 978-85-7983-758-6. 
Available from: doi: 10.7476/9788579837586. Also available in ePUB from: 
http://books.scielo.org/id/k53tv/epub/perinelli-9788579837586.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Luz, câmera, (educ)ação 
a trajetória do cinema e os professores em formação 

 

Rafael Cardoso de Mello 



1 
Luz, CâmerA, (eduC)Ação:  

A trAjetóriA do CinemA e oS 
profeSSoreS em formAção1

Rafael Cardoso de Mello

[...] O cinema participa, em passado e atua-
lidade, da educação misteriosa da nossa me-
mória, nas imagens que habitam os nossos 
locais interiores mais profundos onde o corpo  
e a psique confrontam-se em reminiscência e 
recordação...

No cinema, também uma arte da me-
mória, cada imagem-plano, ordenado na 
edi ção, propaga-se pelo universo da reali-
dade num fluxo espaço-temporal de dimen-
sões mate riais, psicológicas, religiosas, polí-
ticas e tantas outras. Com a narração que 
está sendo vista, o espectador cria e narra 
entrelaçadamente sua própria história. 

Almeida, 1999, p.23-4

Introdução

Sou professor. Sou cinéfilo.

 1. A produção deste texto é uma adaptação escrita do módulo “História do Ci-
nema”, 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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30 HUMBERTO PERINELLI NETO

Ao iniciar este texto com esta afirmação, creio correr riscos 
que se dividem em duas áreas, uma de definição epistemológica e 
outra, metodológica: quanto à primeira, o leitor pode compreender 
que a paixão pelo cinema interfere na tratativa com o campo edu-
cacional de maneira negativa – um certo “empurrar”, “forçar” o 
uso do cinema em sala de aula, dado o gosto ou minha experiência 
positiva com o universo cinematográfico; já a segunda, cuja re-
flexão parte da estética do texto, me permite assumir, desde já, a 
opção por certa escrita marcada pela fuga do éthos (puramente) 
acadêmico, implicante com os usos da primeira pessoa e das subje-
tividades, castrador do “eu” artístico e modelador de gêneros e 
formas metodológicas compartilhadas.

De maneira a pontuar esses riscos e buscar a coerência neces-
sária, justifico o início pela própria proposta da obra (revelada na 
introdução) e pelo “lugar” deste capítulo no corpo da mesma. O 
leitor, apesar de ente desconhecido, não é de todo incógnito. Há 
uma expectativa de leitor-destinatário para a obra em questão e, 
claro, para este capítulo: trata-se, principalmente, de profissionais 
da educação: em especial, professores (atuantes ou em formação 
inicial). 

Foi na expectativa de dialogar com tal público que este capítulo 
foi produzido, pontuando como as experiências no curso de ex-
tensão universitária envolvendo cinema e educação, desenvolvido 
nos últimos seis anos, me levaram a pensar os filmes na perspectiva 
educacional.

A partir desse movimento, fico mais à vontade para indicar, 
agora, o objetivo central deste capítulo: o de compreender como o 
mencionado curso se caracterizou (e ainda o é) como “extensão uni-
versitária”, segundo a própria documentação que versa sobre a 
questão, disponibilizada pela Unesp.

Ao assumir o público-alvo, indico que a tratativa textual se faz 
em tom de relato de experiência. Entrecruzando a primeira pessoa e 
o texto referência, convido o leitor a dividir sua experiência neste 
campo tão profundo, profícuo e vasto em perspectivas de ensino-
-aprendizagem: Cinema & Educação.
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Quando da montagem do curso – ainda nos idos de 2010, vale 
ressaltar –, em conversas com o prof. dr. Humberto Perinelli Neto, 
decidimos que eu tomaria a frente do módulo “História do Ci-
nema”. Nesse espaço, que correspondia a aproximadamente quatro 
horas do curso, preocupei-me em pontuar, mesmo que brevemente, 
a trajetória filmográfica mundial dos últimos 120 anos. 

É claro que, naquele momento, o foco principal era municiar o 
participante do curso com um conjunto de conteúdos que lhe fosse 
importante (diria até necessário) para que, ao término, pudesse pro-
duzir seus próprios vídeos. Eis que, então, planejei uma narrativa 
com marcos e/ou destaques na história do cinema e os apresentei 
vagarosamente, exibindo e comentando, sempre que possível, tre-
chos de filmes.

Na maioria dos casos, o módulo era vivenciado em uma sala 
em forma de anfiteatro – espaço adequado para o número de alunos 
(cerca de trinta, em média) e para a projeção dos filmes. Tanto o 
som quanto a imagem contribuíram para o bom desenvolvimento 
das aulas e da troca de experiências. O espaço e a técnica contidos/
expressos nessa sala remetiam às salas de exibição dos próprios 
cinemas. 

Em linhas gerais, o módulo iniciava com alguns apontamentos 
sobre o desejo dos seres humanos, ao longo do tempo, de capturar 
– via escrita, pintura, gravura – o “movimento”. Observando desde 
o teatro de sombras chinês às experiências fotográficas de Ead-
weard Muybridge e Étienne-Jules Marey, conversávamos sobre 
quanto o discurso cinematográfico está condicionado a certo limite 
do possível (Febvre, 1986), tendo em vista o contexto em que foi 
desenvolvido.

Por esta ocasião, destaco no módulo que o cinema se faz numa 
junção muito bem orquestrada entre dois campos diferentes: 1) o 
“da arte” (ou da subjetividade), do olhar de quem filma, da posição 
da câmera etc.; 2) e o “da técnica”, dos materiais envolvidos, da 
ciência e da produção do movimento. Foi somente após o desen-
volvimento técnico-científico europeu do século XIX (Revolução 
Indus trial), em especial, e as mudanças radicais no campo da foto-
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grafia, que ocorreu a possibilidade do registro cinematográfico do 
movimento como o conhecemos.

Neste ponto, obtenho a primeira conquista significativa preten-
dida com o módulo “História do Cinema”. Além da construção dos 
conteúdos da trajetória do cinema, demonstra-se a percepção tempo-
ral do discurso e da produção cinematográfica, dos “limites do possí-
vel” já destacados. Filmar significa capturar o movimento de acordo 
com aquilo que temos em mãos, com as tecnologias que estão dispo-
níveis no contexto. Como destaca a pesquisadora Eli Henn Fabris: 
“passei a tomar os filmes como produções datadas e localizadas, pro-
duzidos na cultura, criando sentidos que a alimentam, ampliando, 
suprimindo e/ou transformando significados” (2008, p.120).

Muybridge é um caso muito importante para esta com-
preensão. Após anos de estudos do campo fotográfico, ficou reco-
nhecido pelo seu trabalho e “dedicou o resto de sua carreira à 
fotografia sequencial do movimento. Sua pesquisa foi tão com-
pleta, que até hoje é utilizada como referência por animadores do 
mundo inteiro” (Barbosa Júnior, 2002). Esses pequenos avanços da 
fotografia do século XIX ainda são significativos para o cinema  
da contemporaneidade.

Utilizando a própria trajetória do cinema como resposta, os 
alunos do curso de extensão percebiam que o caráter inventivo e 
infantil do cinema das primeiras décadas do século XX lhes per-
mitia testar mais, se empolgar mais, experimentar mais. É o caso 
dos filmes Histoire d’un crime (1901), de Ferdinand Zecca, ou o fa-
moso Voyage dans la Lune (1902), de George Meliès, em que a cria-
tividade e a boa vontade “sobravam” para o desenvolvimento de 
boas narrativas, num momento, friso, em que a técnica e a própria 
linguagem cinematográfica estavam sendo construídas. 

Assumir o compromisso de filmar um curta-metragem passou a 
ser um convite para o desenvolvimento criativo. Optar pela pro-
dução de histórias que envolvem o cenário local permite aos dis-
centes criar milhares de situações inusitadas, nascidas da criatividade 
dos grupos. Um teatro de bonecos na praça, uma viagem de carro 
pela rodovia, um passeio de bicicleta pela represa, a montagem de 
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uma festa junina, enfim, inúmeras são as situações que servem como 
pano de fundo para a construção de narrativas cinematográficas rela-
cionadas às preocupações e aos objetivos educativos.

O campo ideológico não foi esquecido. Com o nascimento dos 
primeiros longas-metragens, o cinema passou a ser manipulado 
com fins políticos. O longa O nascimento de uma nação (1915),  
de David W. Griffith, ou o igualmente conhecido O Encouraçado 
Potemkin (1925), de Serguei Einsenstein, são exemplos de obras 
que corroboram a formação de um sentimento nacional e a cons-
trução ideológica de certo Estado a ser promovido, o qual se deve 
seguir e em cujo nome se deve lutar (Ferro, 2010, p.175-9).

Para exemplificar a presença do campo ideológico no discurso 
cinematográfico, identificamos uma cena específica de O Encoura-
çado Potemkin. Enquanto populares são arrasados pelos soldados 
do exército tsarista, toma-se a escadaria de Odessa como uma refe-
rência da hierarquia e do poder que envolve os dois grupos, mos-
trando que há uma inteligência na montagem da cena. Aqueles que 
estão nos degraus de baixo da escadaria são os populares descon-
tentes, enquanto no plano superior, armados, descendo violenta-
mente e massacrando mulheres e crianças estão os soldados.

A escolha desses planos, a mudança repentina de posição das 
câmeras, os closes, o desespero da população que foge da barbárie 
dos soldados indiciam as possíveis estratégias do cinema na cons-
trução da valorização de símbolos políticos ou da afirmação de po-
sições ideológicas. Em O Encouraçado Potemkin, percebemos o 
discurso cinematográfico construído num contexto de desejo de 
instalação do Estado soviético que, obviamente, propõe uma lei-
tura contrária ao regime tsarista – representado pelos soldados –, 
solidarizando-se com a dor sentida pelos populares.

Logo, a produção de vídeos – independente do âmbito em que 
ocorra – não significa renúncia ou descaso com o plano ideológico, 
pelo contrário, a história do cinema nos convida a conhecer mais 
sobre as estratégias filmográficas que envolvem a operação de sím-
bolos, falas, planos, roteiros, mitos etc., posto que traduzem certo 
posicionamento político ou da produção de algum sentido.
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O linguista Luís Carlos Martins de Souza indica, com inúmeras 
referências, a preocupação (acadêmica e/ou cinematográfica) com  
a relação entre o discurso do cinema e o campo político-ideológico:

A partir da influência de Althusser e Lacan, as revistas francesas 
Tel Quel, Cinéthique, Cahiers du Cinéma, Communications, come-
çaram a pensar o funcionamento do cinema como aparelho ideo-
lógico de constituição de sujeitos. Textos de Jean-Louis Baudry, 
Jean-Louis Comolli, Jean Narboni, Raymond Bellour, Christian 
Metz, Jean Pierre Oudart, Jean Patrick Lebel, dentre outros, 
deba tem, polarizam e inscrevem-se nas questões levantadas sobre 
o primado do significante, a materialidade fílmica, o funciona-
mento da ideologia, os problemas da textualidade e da constitui ção 
dos sujeitos. (Souza, 2013, p.1)

Assim, ao longo do curso, os discentes passaram a acompanhar 
a relação poderosa do cinema com a política, refletindo sobre a 
traje tória dos cinemas norte-americano, alemão, italiano, japonês, 
entre outros, à luz dos contextos históricos que os possibilitaram: 
por exemplo, o american way of life compartilhado pelos estaduni-
denses, os cinemas nazista e fascista da década de 1930, ou ainda a 
produção de filmes sobre samurais no Império japonês, entre os 
idos de 1930 e o fim da Segunda Guerra Mundial.

“Os filmes que serão desenvolvidos por vocês [extensionistas] 
não serão/são diferentes!” Essa verdade, que a princípio provo-
cava inquietação em parte do grupo que acompanhava o módulo 
“História do Cinema”, revelava potencial ideológico no projeto ali 
vivido. Isso porque, permitia enfatizar que as produções cine-
matográficas são reflexos do contexto de produção, de desejo de 
criação e das limitações de ordem material que as cercam.  

Recordei as intenções políticas presentes na legislação educa-
cional, destacando como em muitos casos esta preconiza o ensino 
cidadão, crítico e de valorização dos sujeitos como agentes transfor-
madores do tempo e do espaço. Assim, buscava proporcionar aos 
participantes do curso de extensão a oportunidade de repetir um 
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discurso secular, conscientes de seu potencial criativo, educacional, 
político e ideológico.

No mais, o curso ainda abordou a transformação que o cinema 
viveu quanto ao som e à cor, evidenciando – numa leitura balizada 
pela perspectiva da indústria cultural – o quanto as obras passaram 
a negociar com o mercado mundial e os desejos do capital.

Por fim, entendemos que a captura do cotidiano/vivido/pre-
sente do cinema também tem sua história. Quando o professor opta 
por “filmar” a localidade, por exemplo, ele repete ações que outros 
tantos cineastas já fizeram e, com isso, aprende a ressignificar o 
próprio “ato de filmar”.

Além do mais, à luz do cinema (curta-metragem), a localidade 
é diferente daquela cidade produzida por imagens estanques, im-
pressas nas páginas dos livros didáticos ou, ainda, das que são 
contor nadas em palavras pelo professor. Essa criação de um real 
cinematográfico é poderosíssima, pois carrega uma força impres-
sionante de captura de ambas as realidades, a imagem e o som, por-
tanto, flerta fortemente com “a verdade”.

Destacar a trajetória desse discurso audiovisual significou re-
fletir com os formandos sobre as relações que cada país estabeleceu 
entre o que se filma, por que se filma e para quem se filma. Isso 
porque as respostas agiram diretamente na forma-conteúdo dos 
filmes em todos os contextos apresentados.

Da prática cinematográfica à  
prática da extensão universitária

Segundo o Regimento Geral da Unesp, datado de 2 de fevereiro 
de 2012, entendemos por extensão universitária “um processo edu-
cativo, cultural e científico, que se articula ao ensino e à pesquisa de 
forma indissociável, e que viabiliza a relação transformadora entre a 
Universidade e a sociedade” (Unesp, 2012). Somadas aos dois pi-
lares universitários (pesquisa e ensino), as práticas compreendidas 
como extensão universitária contribuem com a formação do aluno 
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(futuro docente) na complexa rede de saberes que se conectam entre 
os mais diversos conteúdos e experiências, visando, como o próprio 
documento indica, à transformação da sociedade.

Quando pensamos o uso do cinema e suas relações com a edu-
cação nesta seara da “extensão universitária”, compreendemos o 
cinema a partir de duas grandes frentes: o “filme como fim” e  
o “filme como meio”. 

Chamamos de “filme como fim” o uso da linguagem cinema-
tográfica que visa, por intermédio da exibição de filmes, a uma 
consequente discussão, a um debate, a uma roda de conversa ou, 
ainda, a algumas atividades nascidas das reflexões, apropriações e 
vivências dos espectadores. É o que se faz na absoluta maioria dos 
casos percebidos na literatura sobre cinema e educação.

Contudo, denominamos “cinema como meio” à produção de 
um real planejado, estruturado pedagogicamente e refletido à luz 
das contribuições dos teóricos da Educação. Este planejar a pro-
dução se explica em muitas ações: traçar objetivos vinculados ao 
ensino, filmar com vistas a certo grupo espectador, buscar uma lin-
guagem não desarticulada daquela do “éthos escolar”, compreender 
o cinema como (re)criação do real que pode/deve contribuir com o 
processo de ensino-aprendizagem.

Quanto a essa discussão, chama-nos a atenção a forma com 
que Mônica Fantin (2007) desenvolve uma divisão acerca dos usos 
e das apropriações do discurso cinematográfico dentro da escola. 
Tomando Rivoltella como referência, Fantin destaca o “educar 
para o cinema” e o “educar com o cinema”. Em outras palavras, 
sensibilizar o olhar para (saber) ler as estratégias, os discursos polí-
ticos e ideológicos, o humor, a ironia e as metáforas existentes em 
um filme, além de utilizar o próprio (cinema) como meio para al-
cançar um fim pedagógico. Nas palavras da autora,

Desencadear novas sensibilidades pode ser considerado um valor, 
na medida em que interagir com o cinema numa situação coletiva 
possibilita uma forma privilegiada de elaborar novas maneiras de 
sentir o mundo, o outro e a nós mesmos. Fazer audiovisual na 
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esco la pode significar uma síntese entre educar para a linguagem, 
conhecer fazendo e aprender cooperando, valores que podem ser 
trabalhados quando se discute a necessidade de reorientações 
didá ticas na abordagem operativa para a linguagem das mídias na 
escola. (Fantin, 2007, p.8)

É preciso destacar que, a partir dessas palavras, procuramos 
articular o módulo “História do Cinema” com esse intento de mu-
niciar os participantes do curso de extensão para que produzissem 
curtas-metragens, ao mesmo tempo que buscamos sensibilizá-los 
na “educação para e com o cinema”. 

Assim, o curso de extensão relacionado ao cinema e à educação 
assume potencial valoroso quanto à premissa indicada no citado 
Regimento da Unesp, ao definir a extensão universitária. Além de 
promover uma ressignificação dos filmes, dada a leitura da própria 
história do cinema, o curso em questão convida os extensionistas à 
produção de novos filmes, cujo objetivo é a transformação social.

Com isso, salientamos o potencial do curso e, com base no 
módu lo “História do Cinema”, acreditamos que ele favorece a 
possi bilidade de os extensionistas se formarem como “profissionais-
-cidadãos capacitados a responder, antecipar e criar respostas às 
questões da sociedade” (Unesp, 2012), e a fazer o mesmo com seus 
alunos, já que a maioria desses extensionistas é constituída por do-
centes em formação inicial. 

A experiência desse curso de extensão favorece a renovação e a 
ampliação da vivência da educação em outros planos, não apenas 
aquele da sala de aula, pois permite pensar a educação numa sala de 
exibição, numa tela ao ar livre, no tablet, no smartphone etc., “ocor-
rendo em qualquer espaço e momento, dentro e fora da Universi-
dade” (Unesp, 2012, [s.p.]), dentro e fora da escola.

Visto que muitos dos vídeos produzidos pelos participantes 
serão postados na internet e facilmente encontrados em redes so-
ciais, como o YouTube, por exemplo, acredito que isso favorecerá a 
democratização do conhecimento acadêmico, a maior participação 
da sociedade na vida da Universidade e, assim, incentivará, inclu-
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sive, a produção de novos vídeos de mesmo caráter (político e 
ideológico).

Considerações finais

Na construção do curso de extensão envolvendo cinema e edu-
cação, o grupo responsável desenvolveu proposta com base em al-
guns módulos que pareciam fundamentais, dentre eles, “História 
do Cinema”, sob minha responsabilidade.

Na intenção de buscar na trajetória do cinema aspectos que 
contribuíssem com a produção de vídeos em ambientes educacio-
nais, privilegiei algumas questões como: a) problemas com a limi-
tação técnica; b) relação entre os limites da produção e a criatividade; 
c) nuances e estratégias políticas e ideológicas nas produções cine-
matográficas; d) o mercado, o consumo e a indústria cultural.

Ao cabo, considero que o módulo contribui em suas especifi-
cidades e conecta-se com objetivos maiores (do curso e dos inte-
resses da própria Universidade), pois se articula perfeitamente com 
o espírito crítico dos teóricos da Educação e do Ensino, em conso-
nância com a forma com que a instituição regulamenta as ativi-
dades de “extensão universitária”, ao concebê-las como atividades 
especialmente associadas à democratização do conhecimento e à 
transformação social.
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