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1 INTRODUÇÃO 

 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2011)1, a 

televisão está presente em 98,6% dos lares brasileiros. Dessa maneira, o perfil dos 
alunos também já é muito diferente daquele que observava o audiovisual como uma 
novidade. Os estudantes estão acostumados à agilidade, ao poder da troca de 
canal, a escolher o que gostariam de assistir. Muitas vezes, a proposta de uma 
atividade educacional que utiliza a multimídia como um diferencial pode se tornar 
insuficiente, pois o filme já se transformou em algo banal. A partir disso levanta-se o 
questionamento: neste contexto em que vivemos, como tornar o cinema uma 
ferramenta que possa contribuir com o processo educacional? 

O presente trabalho busca levantar hipóteses para esta pergunta, 
reconhecendo o trabalho prático audiovisual, como a produção de curtas-metragens2 
em escolas, um possível processo diferenciado para a aprendizagem, ainda pouco 
explorado. Objetiva-se aqui expor reflexões acerca de quais são os conhecimentos 
adquiridos por estudantes que tiveram a oportunidade de passar por este processo 
prático, e quais são os resultados do mesmo. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Utilizou-se nesta pesquisa o livro de Mário Kaplún, “El Comunicador Popular” 
(1987), cuja obra trabalha com diversas problemáticas na prática educacional, e no 
envolvimento que a mídia tem com a mesma, bem como o copilado “A cultura da 
mídia na escola: ensaios sobre cinema e educação” de Maria da Graça Jacintho 
Setton (org.) (2004). Teve-se a contribuição da obra “Produção de Vídeo nas 
Escolas: Educar com Prazer” (PEREIRA E JANHKE, 2012) em que foram feitas 
análises a partir da experiência da produção de curtas-metragens na cidade de 
Pelotas na Escola Municipal Independência. Analisou-se os relatos de professores 
de diversos estados brasileiros, e a sua relação com a produção midiática, em 
“Novas Tecnologias de informação e comunicação em redes educativas - diálogos 
entre praticantes da Educação”, organizado pelo professor Josias Pereira (2009). 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 

                                            
1
 Síntese de Indicadores 2011 realizado pelo IBGE. Disponível em < 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2
011/tabelas_pdf/sintese_ind_6_4.pdf>. 

2
 Vídeos de duração inferior ou igual a 15 minutos. 
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Acompanhou-se o projeto de extensão “Oficina de Vídeo nas Escolas”, uma 

parceria entre Universidade Federal de Pelotas e Secretaria de Educação e 
Desporto de Pelotas de 2012 a 2014, e teve-se a oportunidade de participar das 
produções de alunos da rede municipal da cidade de Pelotas, e mais recentemente, 
de Rio Grande. O projeto teve como objetivo fomentar e contribuir com a produção 
de curtas-metragens nas escolas, fazendo parte de todo o processo juntamente com 
os educadores, desde a inscrição do roteiro, até a finalização, sendo que os vídeos 
participaram de um Festival de Vídeo, também vinculado ao projeto, em que os 
alunos da rede de escolas do município tinham a oportunidade de assistir ao 
material, e votar nas categorias da competição. 

 
4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 
A partir desta experiência, podemos fazer algumas reflexões, investigar se 

este processo de produção contribui para a formação educacional dos estudantes. 
Os alunos são os responsáveis pelos roteiros, o que torna algumas temáticas 
recorrentes, muitas vezes inspiradas nos filmes de grande público norte-americanos, 
nas novelas brasileiras, ou em suas realidades de modo geral. Percebe-se neles a 
abordagem da violência, bullying, drogas, e também as clássicas histórias 
românticas. Com a tecnologia bastante popularizada, já se tem grandes 
possibilidades de produzir material com equipamentos de baixo custo, porém em 
função de muitas escolas participantes das oficinas serem periféricas, teve-se que 
contar com equipamentos da UFPel para os processos de gravação e edição. Nas 
considerações feitas por PEREIRA E JANHKE (2012) sabe-se que o processo de 
realização das obras audiovisuais trouxe a oportunidade do estudante ver a mídia de 
maneira desmistificada, podendo analisar de maneira crítica o que antes era apenas 
assistido.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Assim, aliando-se a exibição de filmes com a produção de curtas-metragens, 
poderá obter-se um processo mais completo das propostas educacionais referidas. 
O educador pode explorar a criatividade dos alunos, seus conhecimentos em 
tecnologia, criando uma rede de aprendizagem mútua, de conhecimento 
colaborativo. 
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