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RESUMO 

INTRODUÇÃO - O tema da educação na E.J.A. (Educação de Jovens e Adultos) no séc. 

XXI é muito polêmico, pois dividem educadores e especialistas em diversos argumentos 

a respeito das vantagens e desvantagens de novos modelos familiares, relações de 

consumo, novas mídias entre outros. No entanto o debate traz à tona também 

posicionamentos que encaram a infância idealizada como utópica dentro da realidade 

educacional brasileira pois não há uma educação para todos embora os esforços das forças 

governamentais tem caminhado para a confirmação dessa máxima. A educação é 

importante fator de transformação para a sociedade, e ela sendo de qualidade e que atenda 

às necessidades de todos os cidadãos (com necessidades especiais ou não) é bastante 

essencial para o desenvolvimento humano e social do país, uma vez que é na educação 

que grande parte dos jovens encontram suas chances de crescerem intelectualmente e 

profissionalmente. Sendo assim, o aprendizado na E.J.A. não pode se restringir 

unicamente ao cumprimento de horários, leituras e cópias de livros didáticos, tarefas e 

exercícios, devendo ir muito além do simples formalismo presente no repasse de 

conteúdos e trabalhos. O aprendizado deve vir de diversos meios, além do escrever e fazer 

cópia do quadro (ou até mesmo do livro), principalmente nesta modalidade da educação, 

onde a grande maioria dos alunos saem do trabalho diretamente para a escola.  Todo 

educador deve levar em consideração que não basta treinar os alunos para a apreensão 

mecânica de habilidades e observação da realidade, mas, sobretudo, estimular o 

reconhecimento de suas vivências cotidianas e interpretação dos diversos conteúdos 

válidos na aprendizagem, uma vez que relacionando suas vivências aos conteúdos 

estudados, as aulas se tornam mais interessantes e compreensíveis, causando grande 

impacto positivo no saber dos alunos. Imersos em um ambiente de aventuras e 

descobertas, os alunos antenados com as novas tendências mundiais de comunicação, 

estarão prontos para assimilar as informações e conteúdos sedimentando um 

conhecimento que não será memorizado momentaneamente. Utilizar técnicas de mídias 

predispõe a melhorar a qualidade das aulas, estimular os professores a modificar suas 

práticas pedagógicas. Assim, objetivando mudar o papel passivo do aluno (papel de mero 

receptor de conhecimento) tornando-o um ser ativo e participativo com ferramentas 

suficientes para transformar a realidade em que vive num caráter emancipatório. Onde o 

mesmo seja o precursor de seu conhecimento, sempre atento as aulas, com senso crítico 
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e interesse pelos conteúdos estudados e/ou vistos. Para isso, aplicamos o projeto “Cinema 

na Sala de Aula” nas turmas de Ensino Fundamental e Médio da escola C.E.J.A. Alzira 

de Souza Campos na cidade de Catalão (GO), como prática de aprendizado na disciplina 

de Geografia nos conteúdos físicos e como metodologia de investigação das vivências 

dos alunos perante os hábitos de consumo e interação e também da percepção de 

professores acerca desses hábitos. Diante a importância do projeto citado, Barbosa (2015) 

ressalta: 

 

Tratando-se especificamente da imagem cinematográfica nas atividades de 

ensino, é importante afirmar que sua relevância didática não é maior e nem 

menor em relação a outros recursos visuais – mapas, cartas topográficas, 

fotografias, pinturas etc. A vantagem (sempre relativa) dos filmes 

documentários e/ou ficção está na ludicidade que empresta ao nosso trabalho. 

(BARBOSA, 2015, p. 111)   

 

O uso do cinema em sala de aula abrange vários aspectos positivos para o aluno, desperta 

a atenção, o interesse individual e coletivo, é de fácil visualização da mensagem que o 

professor quer passar a respeito de seu conteúdo, além de tornar as aulas lúdicas, 

estimulantes e diversificadas, deixando de lado a metodologia tradicional na E.J.A. de 

escrever no quadro e copiar no caderno. Almejamos como objetivos deste trabalho 

investigar e explorar nos alunos o senso crítico, e cultural sobre a cidade, o país e o mundo 

de modo geral, possibilitando o debate interdisciplinar em torno das temáticas atuais 

apresentadas através de filmes, vídeos e documentários, promovendo assim a integração 

e a interação em sala com os colegas e o conteúdo proposto e também o desenvolvimento 

social, intelectual, além de oferecer momentos de lazer aos alunos da E.J.A. E por meio 

do Cinema, investigar o cotidiano do processo de ensino-aprendizagem tendo como foco 

a cultura midiática contemporânea. Na sociedade do conhecimento e da tecnologia, torna-

se necessário e importante repensar o papel e o significado da escola, estabelecendo 

questões relacionadas ao ensino e a aprendizagem, uma vez que o momento requer uma 

nova forma de agir e pensar para lidar com a rapidez e abrangência de informações e 

dinamismo do conhecimento.  

 

Vivemos neste final de século sob a marca do visual. Nossa vida cotidiana é 

cada vez mais invadida por uma profusão voraz de imagens. A televisão que 

assalta as nossas casas, a propaganda comercial que invade as ruas e, 

recentemente, o computador que gera uma nova segregação de convivências 

(de linguagem e tempo-espaço), espalham imagens visuais nas mais diferentes 

escalas e nos transferem uma sensação permanente do esvaziamento da 

realidade pela ficção representacional. (BARBOSA, 2015, p. 111)  

 

Nessa perspectiva, a melhor forma de ensinar, sem dúvidas é aquela que propicia aos 

alunos da E.J.A. o desenvolvimento de competências para lidar com as características da 

sociedade atual e de seu cotidiano, aquela que desperte o interesse dele e ao mesmo tempo 

facilite a interação e compreensão dos conteúdos. Para isso, a escola deve propiciar ao 

aluno encontrar sentido, experimentações e funcionalidade naquilo que constitui o foco 

dos estudos em cada situação da sala de aula. A E.J.A. foi criada com o objetivo de 
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alcançar as pessoas que por algum motivo não tiveram a oportunidade de concluir a 

educação básica, conforme destaca a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (1996), “a educação 

de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”.  Com isso é necessário entender 

que se trata de um ensino com necessidades especiais, cujo maior objetivo é contribuir, 

no pouco tempo que se tem para uma formação crítica destes alunos. Alunos que já tem 

uma realidade de vida, muitas vezes sobrecarregada, que não entendem a realidade que 

os cerca. E a Geografia, cabe o papel de trazê-los ao conhecimento da sociedade e seus 

conflitos. As diversas formas e metodologias de se ensinar e aprender Geografia acabam 

que por fim despertando interesse nesses jovens alunos, estimulando-os a sempre buscar 

mais informações acerca do conteúdo visto em sala. Permitindo uma ampla exploração 

de seus conhecimentos previamente estudados na escola. Deste modo buscamos ir além 

dos conteúdos manifestos, fazer uma “análise do discurso”, distinguindo “realidades” de 

“construções” abrindo ideologias explícitas ou implícitas cujo foco são visões que 

pretendem endossar e harmonizar positivamente aspectos familiares, políticos, religiosos 

e afetivos. Dessa forma para ser plenamente alcançado, o aprendizado necessita sair da 

rotina do dia-a-dia escolar. Cabe a equipe pedagógica e administrativa da escola buscar 

alternativas, como essa de trazer o cinema para o ambiente escolar, até mesmo a exibição 

de pequenos vídeos e documentários, pois o cinema serve como um instrumento de debate 

e reflexão, tão importantes na formação de nossas crianças e adolescentes e no nosso caso, 

dos jovens e adultos estudantes na modalidade E.J.A. A Geografia, desde o seu 

surgimento, mostra ser uma ciência muito ampla e complexa e, por este motivo, possui 

inúmeros objetivos e acaba repercutindo na forma que será trabalhada na área da 

educação. Dentro do ensino de Geografia, é evidente que permeiam duas linhas de 

pensamento e influenciam todos os conteúdos a serem trabalhados nas escolas. Fica 

aparente que na ciência geográfica, existe uma dualidade entre Geografia Humana e 

Física. Pensando assim, Antunes (2012) conclui: 

 

A Geografia para alunos jovens e adultos tem como meta essencial contribuir 

para a formação integral do educando, ajudando-o a refletir, observar, 

compreender e interpretar o espaço geográfico, que é produto histórico e que 

revela a interação entre o ambiente e as práticas sociais das pessoas que nele 

convivem. (ANTUNES, 2012, pg. 33).  

 

Diante dessa questão, é importante frisar que essa divisão não ultrapasse as fronteiras do 

ensino escolar e não crie aberturas para que os professores trabalhem, de forma 

individualizada, buscando uma linha de pensamento específico para ser abordado em sala 

de aula. Percebemos que a realização desta ação é de grande relevância, pois, além da 

sensibilização para o incentivo à educação interativa, os alunos podem visualizar aspectos 

e até mesmo perderem o certo medo dos conteúdos da geografia física e é também 

possível divulgar as atividades desenvolvidas pelo cinema na escola. 

METODOLOGIA - A exibição de filmes, vídeos e documentários são potentes recursos 

audiovisuais, que por meio da trama, do enredo, dos personagens, do desenvolvimento 

das cenas e do lúdico, podem, quando utilizados de modo correto, promover excelentes 

experiências de aprendizagem. Trabalham em conjunto com nossas experiências e 

emoções, pois abordam diferentes linguagens:  as falas, as imagens, a música e escrita. 
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Assistir filmes é uma prática social e cultural tão importante do ponto de vista da 

formação educacional das pessoas, quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, 

sociológicas dentre outras. Nessa vertente os filmes são utilizados como um chamamento 

dos educandos ao tema, que tem o propósito de despertá-los pretendendo aperfeiçoar sua 

capacidade de interagir com as pessoas e com o mundo em que vive. De acordo com 

Napolitano (2009) “a utilização do cinema na escola pode ser inserida, em linhas gerais, 

num grande campo de atuação pedagógica”.  Portanto, a mudança do paradigma 

educacional deve ser acompanhada da introdução de novas ferramentas que devem 

facilitar o processo de expressão do pensamento do aluno de modo que o trabalho 

pedagógico seja compatível com as expectativas de sua sala de aula, entendendo a 

realidade na qual atua. Diante disso Napolitano (2009) afirma que os educadores que não 

têm experiência em utilizar o cinema como um recurso didático pode se colocar em risco, 

uma vez que não se trata apenas de passar o filme, e sim construir um universo de 

conhecimentos antes, durante após a reprodução do filme. O cronograma seguiu as etapas 

de acordo com o conteúdo programático no campo de pesquisa, C.E.J.A. Alzira de Souza 

Campos e de seu Projeto Político Pedagógico. Num primeiro momento houve a pesquisa 

bibliográfica, com a elaboração textual do presente projeto. Num segundo momento, 

planejamos visitas a instituição de ensino elegida da cidade de Catalão (GO) afim de 

observar e coletar informações acerca da percepção de professores e crianças no tocante 

a relação de novos hábitos de consumo e interação nas ações cotidianas (entendidas como 

práticas) escolares. Como estratégia de inserção e intervenção, também desenvolvemos 

atividades juntos com professores utilizando recursos audiovisuais como instrumento a 

fim de despertar a imaginação, senso crítico, interação e criatividade entre os estudantes, 

promovendo melhoria no processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento social e 

cultural. Levando em consideração a população-alvo de estudantes, pais e agentes 

educacionais, encontramos na pesquisa qualitativa um modo adequado de alcançar os 

objetivos estimados. Dessa forma, como parte das atividades da Pesquisa utiliza-se um 

método investigativo com entrevistas semiestruturadas, questionários, sistematização de 

observações em diários de campo e análises de ações e resultados afim de subsidiar o 

planejamento e gestão de ações de promoção, prevenção, e enfrentamento da violência 

escolar visando à otimização das relações nesse contexto.  O trabalho pautou-se em três 

etapas: levantamento de dados, pesquisa e posteriormente, download de filmes e vídeos 

para composição de acervo; pesquisa bibliográfica sobre o tema das tecnologias da 

informação e comunicação, sobre uso e manuseio do livro didático e os novos recursos, 

sobre o papel do ensino-aprendizagem da Geografia e sobre o uso de filmes e vídeos na 

sala de aula; e por último, foi feita a problematização dos dados obtidos a partir da 

tabulação dos vídeos correlacionando a bibliografia levantada. A etapa subsequente 

ocorreu no C.E.J.A., a partir da exibição de vídeos e aplicação de questionários a 

professores e alunos da 2ª e 3ª Etapa da E.J.A. O referente trabalho teve como objetivo 

geral fazer uma análise do filme “2012”, para mostrar os impactos provocados pelos 

abalos sísmicos, erupções vulcânicas e furacões e maremotos. Com isso despertando o 

interesse dos alunos a partir do uso dos recursos áudio visuais, ressaltando a importância 

da tecnologia no ensino da Geografia e no desenvolvimento do senso crítico dos alunos. 

Analisamos também o uso de outros filmes para abranger diversas temáticas em sala de 

aula, tais como o filme “Abril Despedaçado” que pode ser utilizado como 

complementação ou até mesmo introdução no conteúdo de migração e o filme “Índios no 

Brasil: Uma outra história”, filme excelente para se trabalhar a formação da população 

brasileira, principalmente nas series do ens. Fundamental. Seguimos alguns 
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procedimentos didáticos que poderão posteriormente serem desenvolvidos pelo professor 

regente em suas aulas. Os procedimentos seguiram da seguinte ordem:  

a) um planejamento das atividades e preparação juntamente com o professor regente;  

b) exibição e apresentação do filme;  

c) discussões, roda de conversas e debates;  

d) relações do filme com o conteúdo e considerações finais. 

CONCLUSÕES - Não se trata de novidade o uso exibição de filmes nos ambientes 

escolares, uma vez que o mesmo é usado há tempos como distração para os alunos e cobrir 

falta de professores, quando não é usado para enrolar aulas em que já se encerraram os 

conteúdos. Apesar dessas restrições e limites da forma de utilização desses meios 

audiovisuais, acreditamos e concluímos que essa ferramenta possui grandes 

potencialidades de enriquecimento na relação ensino-aprendizagem. Observamos que o 

uso do cinema na escola deve ser encarado como uma ferramenta pedagógica de apoio e 

complementação para os professores, auxiliando no desenvolvimento e planejamento dos 

conteúdos apresentados nas aulas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. A 

exibição de filmes, vídeos e documentários possibilita um amplo debate entre alunos e 

professores, proporcionando interação, diálogo e reflexões estimuladas pelo grande 

impactos que as imagens e os sons causam nos jovens de hoje.  Não vemos como mais 

uma “ilusão pedagógica”, assim como em muitas escolas. Mas sim como um esforço em 

criar e encontrar caminhos mais possíveis e fáceis, afim de tornar as aulas um momento 

de crítica, de indagação da realidade em que vivemos, e ao mesmo tempo, um lugar em 

que o estudante sonhe com o mundo e não sem o mundo. A nossa proposta se baseia em 

simplesmente o estudante comprar um bilhete para sua imaginação, virar a esquina e 

entrar no mundo do cinema. 

Palavras-chave: Cinema; EJA; Ensino. 
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