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Cinema e sala de aula: Um estudo de caso em “O Artista” 

 

Adriano Vito Correia Ramos 

 

RESUMO 

 

Partindo do princípio de que várias são as formas de aprendizagens, o presente artigo 

busca desenvolver um estudo de caso através do filme “O Artista”. Para tal, 

ingressamos na Escola Estadual Solon de Lucena no 2 ano médio, aplicamos duas 

propostas de atividades e, a seguir, de posse dos dados, analisamos. Selecionamos 

fragmentos das produções textuais dos alunos que serviram de subsídios para nossa 

análise. Pudemos, a priori, verificar conhecimentos adquiridos após a exibição do filme. 

Fizemos uso de teóricos que versam sobre a Estética da Recepção, Cinema e sala de 

aula, e, para isso, recorremos a pesquisadores como Jauss (1994), Rosseto (2007), 

dentre outros.  A nossa proposta não objetiva fazer o uso de filmes com fins puramente 

“didáticos” e sim despertar nos educandos uma percepção mais ampla envolvendo 

enredo, direção, atuação e todos os elementos cinematográficos possíveis enquanto 

formas de linguagem(s). 

Palavras-chave: Cinema. Ensino-aprendizagem.Estética da Recepção. 

 

ABSTRACT 

 

Assuming that there are several ways of learning, this article seeks to develop a study of 

case through the film "The Artist." To this end, we entered in the State School Solon de 

Lucena in 2 years ofhigh school, we apply two proposed activities and then, with the 

data "at hand", analyzed. Selected fragments of textual productions of the students who 

served as subsidies for our analysis. Could, first, explore the knowledge acquired after 

watching the movie. We made use of theorists who deal with the Aesthetics of 

Reception, Film and Lecture room, and for that, we turn to researchers as Jauss (1994), 

Rossetto (2007), and others. Our proposal does not intend to make use of films for 

purposes purely "educational" but to awaken in students a sense broader involving 

storyline, direction, acting, and all the movies elements possible. 

Keywords: Cinema. Classroom.Aesthetic of Reception. 
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1 –INTRODUÇÃO 

 

É inegável a função do cinema como forma de entretenimento nos dias atuais. O 

objetivo é mostrar que o cinema além de entreter pode ser, também, uma ferramenta 

importante para a educação de estudantes de todas as idades. 

Podemos perceber o quanto os avanços tecnológicos tem modificado o dia-a-dia 

das pessoas. Embora, nessa área, o processo de ensino e aprendizagem não tenha 

avançada na mesma proporção, isto é, a sala de aula permanece, em sua maioria, com 

práticas arcaicas: Um professor que seria o “detentor do conhecimento” na frente de 

duas dezenas de alunos alinhados ouvindo e/ou copiando o conteúdo que está sendo 

trabalhado. 

O objetivo geral, deste artigo,seria despertar o interesse em filmes que não têm,a 

priori, um caráter pedagógico e/ou “pedagogizante”, mas que nos traz, além de 

diversão, conhecimento de mundo. Os objetivos específicos são os seguintes: 1) 

verificar o conhecimento prévio que os educandos tinham sobre cinema. 2) Analisar os 

conhecimentos adquiridos pelos educandos após a exibição do filme “O Artista”. Desta 

forma, podemos ratificar como os filmes, enquanto fruto de analise, nos propiciam 

conhecimentos diversos. 

Partimos da hipótese de que nós, professores, em nossa maioria, utilizamos os 

filmes de forma “equivocada”. Muitas vezes, no intuito de manter os alunos em sala de 

aula, quando da ausência do professor,a escola utiliza o tempo na exibição de filmes 

sem um objetivo previamente estabelecido ou, até mesmo, quando não há uma 

preparação de aulas por parte do docente. 

Acreditamos quea utilização de filmes, na sala de aula, deveser feita, não como 

um fim em si mesmo, mas como um meio de se atingir algum objetivo educacional 

específico.Quando se fala em “ensino” e “cinema” vem a nossa mente filmes como o 

“Nome da Rosa” nas aulas de história sobre a Idade Média, “Meu mestre minha vida” 

como uma ferramenta para o ensino de cidadania e filmes de clássicos da nossa 

literatura para ilustrar um pouco uma obra que, geralmente, os alunos têm um pouco de 

dificuldade para assimilar. Podemos citar: “A cartomante”, “A hora da estrela”, 

“Memórias Póstumas”, etc. Portanto, termina por o aluno assistir os mesmos filmes 

mais de uma vez ao longo da sua vida estudantil. 

Outra abordagem diferente na utilização de filmes é contribuir para que o aluno 

tenha liberdade e discernimento para escolher filmes que vão auxiliar o seu 
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desenvolvimento cultural e intelectual. Se os estudantes se familiarizassem com esta 

modalidade e aprendessem a “ler” todos os aspectos de um filme, a experiência de 

apreciação do mesmo, por si, viria naturalmente.Sendo assim, o jovem poderia perceber 

que faz uma escolha equivocada ou superficial quando se frustra ante as expectativas 

criadas.  

Dado o não conhecimento sobre determinados filmes, cria-se uma expectativa 

que, muitas vezes, pode ser frustrada já que lhes faltam informações mais completas 

sobre o longa metragem. Um “erro” comum é creditarem a alguns atores, o gênero e o 

roteiro. Ao se depararem com um filme chamado “Brilho eterno de uma mente sem 

lembranças” cujo ator principal é Jim Carrey, conhecido por ser comediante. Ao ver 

essas duas pistas o telespectador um pouco mais leigo relacionaria o filme a uma 

comédia com faces cômicas possivelmente sobre um homem que perdeu a memória. O 

que acaba quase sempre com o comentário de “que filme chato” por o telespectador ter 

sua expectativa equivocada e, no final, frustrada. Já o telespectador mais experiente, 

tendo em vista que o filme é um roteiro de Charlie Kaufman, espera um filme surreal 

com personagens “frustrados” de um roteirista que prima pela originalidade em seus 

filmes. No final assistiu a um filme pouco conhecido, porém aclamado pela crítica 

vencedor de vários prêmios pelo mundo. 

Outra razão para o estudo do cinema em sala de aula é a de que o cinema, assim 

como a literatura podem ser objetosde análise, mas não necessariamente, ambos são 

“objetos” de fruição; isso poderia ser despertado pelo professor em sala de aula. Dado o 

posto, os filmes poderiam ser trabalhados de uma forma mais sistemática, observando 

aspectos como: a narrativa, a fotografia, o desenvolvimento dos personagens a forma 

que foi mostrada pelo diretor. A apreciação de um longa-metragem é um texto válido 

para ser lido com o mesmo cuidado que um livro.Entendemos que há uma diferenciação 

do texto literário e do texto cinematográfico, com linguagens e objetivos diferenciados. 

Teóricos na área da filosofia concordam que o cinema serve para iluminar e 

provocar o pensamento filosófico. Eles argumentam que um filme bem escolhido, 

automaticamente incita discussão por causar grande impacto nos estudantes.Falzon 

(2002) afirma que: 

 

 

“no cinema temos uma galáxia de representação dos personagens, 
eventos e situações, nas quais as ideias filosóficas, temas e 
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preocupações encontram um corpo concreto para o qual podemos 
encontrar uma maneira de iluminar e disparar o pensamento filosófico 
(p.45)”. 

 

A escolha dessa temática deu-nos enquanto estudante de Letras e um amor pelo 

cinema que amadureceu nos primeiros anos de vida, contribuindo, posteriormente 

enquanto professor de Língua Portuguesa que objetiva uma prática de sala de aula mais 

interativa. Os filmes trouxeram-nos inúmeras horas de entretenimento e conhecimentos 

diversos.Logo atentamos para seu uso como objeto de estudo deste artigo. 

Muito poderia ser trabalhado no que diz respeito à relação entre“cinema e sala 

de aula” e uma série de filmes, entretanto escolhemos o filme “O Artista” por tratar da 

transição do cinema mudo ao falado; um filme atual com características antigas: em 

preto e branco, mudo e sem atores “hollyudianos”, longe de serem os grandes astros do 

cinema americano. 

 Abraçamos teóricos relacionados à estética da recepção, história do cinema, 

linguagem cinematográfica. Para tal, nos apropriamos de conceitos teóricos de Rosseto 

(2007), Nogueira (2008), Thiel (2009) e sítios eletrônicos. 
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2 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1 - TIPO DE PESQUISA 

 

 A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso de caráter quantitativo e 

qualitativo. Empregou-se a pesquisa qualitativa para compreender as informações 

obtidas através dos questionários aplicados aos alunos e a quantitativa no intuito de se 

ter ciência quanto à quantidade de alunos que escolheram as propostas aplicadas em sala 

conforme veremos mais adiante. 

 A fim de contextualizar a obra escolhida, fizemos uma pesquisa e discussão 

sobre o gênero do filme que seria visto. Salientamos que foi apresentado aos alunos 

duas propostas de produção textual aplicadas antes e depois da apresentação do filme 

“O artista”. As propostas de produção textual continham indagações que visavam 

definir o perfil do referido grupo de alunos no que diz respeito ao conhecimento da 

história do cinema ou da contribuição do cinema na formação do cidadão. 

(Cf. Anexo 1 e 2) 

  

2.2 - LOCAL E COLETA DE DADOS 

 

 Os dados coletados para a nossa pesquisa foram realizados com os alunos do 2° 

ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Solon de Lucena na cidade de 

Campina Grande – PB. Foi realizada com trinta alunos durante a aula de língua 

portuguesa. Alunos com média de idade de 16 anos. 

 Os dados foram coletados num período de Outubro a Novembro de 2012 e 

selecionamos os fragmentos que apresentaram aspectos relevantes ao nosso estudo, 

constando, em anexo, os dados ilustrativos do corpus pesquisado para o estudo. 

 

2.3– PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Todos os procedimentos metodológicos aplicados em sala de aula foram 

realizados por nós em um turma do Solon de Lucena (Cf. Metodologia). Assim 

entendemos o processo de ensino e aprendizagem em que o professor assume, também, 

a função de um pesquisador. 
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No primeiro encontro debatemos sobre o surgimento do cinema e sua evolução 

no transcorrer do tempo até os diasatuais. Com o uso do datashow vimos imagens do 

cinematógrafo, encartes de filmes antigos e clássicos que contribuíram para nosso 

conhecimento acerca da história do cinema bem como astendências cinematográficas, 

isto é, cinema mudo e em preto e branco, cinema falado, filmes coloridos. Para isso 

usamos exemplos de filmes como “O garoto”de Charlie Chaplin, “E o vento Levou”, 

“Casablanca”, entre outros. Essa aula ajudou um pouco os alunos a escreverem sobre os 

temas propostos (Cf. Anexo 1).A seguir, revisamos a estrutura e a função do artigo de 

opinião, já que os alunos precisariam desses conhecimentos para produzirem esse 

gênero argumentativo. 

 No segundo encontro, os alunos relataram seus filmes preferidos e a forma que 

eles os escolhem. A grande maioria opta pelo encarte ou pelos atores principais; os 

alunos, que tinham um conhecimento maior sobre o assunto, escolhiam pelos diretores 

também. Em aulas posteriores mostramos, através de conversas e debates, como é feito 

um filme desde o seu roteiro, produção, direção e edição, para que entendessem que um 

longa-metragem é feito em equipe, sobe responsabilidade maior do diretor. Chegamos à 

conclusão, então, de que seria melhor escolher o filme pela direção, sendo o diretor a 

figura que mais vai caracterizar os filmespor ele dirigido, podendo até interferir no 

roteiro, edição, atuação, etc. Ao roteirista caberia o papel de segunda “importância”, 

uma vez que ele é o responsável pela criação da história. 

 Apesar de discutirmos “importância”, logicamente, chamamos atenção que essa 

palavra não caberia num trabalho em equipe. Poderíamos nos perguntar o que seria do 

filme “O pecado mora ao lado” sem a atuação de Marylin Monroe, ou “ForrestGump” 

sem Tom Hanks. Também como ficaria o Filme “Adaptação” sem o roteiro, ganhador 

do Oscar, de Charlie Kaufman ou “Cidade de Deus” sem a edição de Daniel Rezende. 

Outro ponto abordado foi relacionado à análise fílmica. Determinados filmes 

como “Kill Bill” de Quentin Tarantino, “Pânico” de Wes Craven, “Deu a louca na 

Chapeuzinho Vermelho” de Cory Edwards, e outros que tinha sido assistido sem 

exceção pelos alunos, podem ser encontrados diferentes análises para determinadas 

cenas além da intertextualidade com outros longas. 

A seguir, solicitamos aos alunos a produção do artigo com duas propostas, em 

que eles teriam que escolher uma das tais e, selecionamos esse material para fruto de 

nossa pesquisa. Exibimos o filme “O Artista”, lançamos uma segunda atividade de 
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produção textual no intuito de verificar os conhecimentos adquiridos relacionados a 

questões sócio-político-histórico e ideológico. 
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3 – FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO FILME TRABALHADO “O ARTISTA” 

 

O filme é de produção francesa, lançado em 2012, dirigido por Michel 

Hazanavicius, estrelado pelos atores Jean Dujardin, BéréniceBejo, John Goodman, e 

outros atores não tão renomados de Hollywood. Trata de uma história com “ar 

inocente”, mas bem diferente dos filmes de grandes bilheterias. Mudo e em preto em 

branco, “O artista” resgata os longas do começo do século vinte, de forma magistral.  

O filme conta a história de George Valentin, uma estrela do cinema mudo, que 

vê sua vida sofrer uma reviravolta quando Hollywood passa a investir em filmes 

falados. Orgulhoso, o ator não aceita a mudança e insiste em produções mudas, o que 

leva seu nome ao esquecimento, seu casamento já em crise chega ao fim e sua vida 

financeira à falência. Num contraponto, a jovem atriz Peppy Miller que conheceu o 

sucesso com a ajuda de George, desponta numa carreira bem-sucedida como atriz de 

filmes falados. 

O filme conta com momentos engraçados, alguns outros um tanto sombrios, mas 

no fim o clima romântico prevalece. Algumas cenas são realmente geniais e, ao 

contrário do que as pessoas podem imaginar, o filme não é nada cansativo e é bastante 

envolvente passado os primeiros três minutos de estranheza em esperar algo “moderno”. 

 

3.2 – BREVE ESTUDO DA HISTÓRIA DO CINEMA 

 

O cinema, desde seus primórdios, já abordava a metalinguagem como forma do 

público aprender sobre o próprio cinema. Desde o filme “O caipira e o Cinematógrafo” 

(1901) de Robert Paul, em 1952 com o filme “Cantando na Chuva” de Stanley Donen e 

Gene Kelly,“Cinema Paradiso” (1988), até o recente “O Artista” de Michel 

Hazanavicius. Assim sendo, o cinema tratou de olhar para si das mais variadas formas. 

No começo do século vinte até hoje, o cinema, mais do que todas as sete artes 

clássicas, sofreu mudanças em todos os sentidos. Nos primórdios os filmes eram 

registrados através do cinematógrafo, equipamento de madeira que funcionava com uma 

manivela. O cinema era mudo e em preto e branco até a década de 20; na década de 30, 

os filmes começam a ganhar “cores” com o filme “Vaidade e Beleza” (1935). (Cf. Sítios 

eletrônicos) 



15 

 

“O Cantor de Jazz” (1927) foi o pioneiro dos longas falados o que revolucionou 

pela primeira vez o cinema. Muitos acharam que era uma novidade passageira. Charles 

Chaplin demorou anos até aceitar essa mudança. No entanto no filme “O grande 

ditador” (1940) ele aderiu ao som. Mas o som ficou mesmo por conta de filmes como 

M., O vampiro de Dusseldorf (1931), de Fritz Lang, que mostra um uso do som mais 

sofisticado e menos evidente. 

A linguagem ainda ia ser solidificada por meio de filmes que se tornaram 

marcos: “E o vento levou” de 1939, um filme colorido de arrecadação recorde, 

começaria dando início as grandes megaproduções em Hollywood. Cidadão Kane 

(1941), de Orson Welles, com o uso intenso de flashbacks; Rope (1948), de Alfred 

Hitchcock, feito com um único plano sequência. 

 Atualmente, ocorre outra inovação tecnológica, a dos efeitos visuais (CGI-

Computer GraphicImagery) onde atores contracenam numa parede verde, às vezes até 

com atores que serão colocados posteriormente. Cenários inteiros, falsos movimentos 

de câmera e até mesmo o tigre de As aventuras de Pi (2012) puderam ser criados 

totalmente por um computador. 

  

3.3 - A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

Metaforicamente falando, a preparação de uma filmagem é semelhante a da 

escrita de um livro ou pede cuidados tanto quanto a escrita de um bom texto. O mesmo 

se dá na filmagem, mas no lugar de palavras, há planos, mas a noção da história e de 

ritmo são os mesmos. A posição da câmera, as expressões faciais dos atores, os cenários 

cuidadosamente escolhidos e montados fazem parte da linguagem cinematográfica que 

o diretor quer que o espectador perceba. 

Quando falamos anteriormente que o filme tem que ser analisado com o mesmo 

cuidado de um livro, é que já nos acostumamos a imaginar uma cena cinematográfica da 

mesma forma que vemos o mundo real, mas paralelo ao nosso imaginário de se colocar 

no longa metragem vem a análise que nada está ali por acaso e que foi montado por uma 

grande equipe de profissionais conduzido por um diretor no intuito de nos apresentar o 

filme da melhor forma possível. O posto se aplica a produções de grande porte, isso não 

implica dizer que produções “menores” não tenham o mesmo cuidado. 

Um ponto relevante é entender que a linguagem cinematográfica difere da 

linguagem literária. Isto implica dizer que assistir ao filme “A hora da estrela” difere em 
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muito do livro de Clarice Lispector, naquele a ênfase está na personagem “Macabéa” e 

neste, a ênfase está no foco narrativo. 

   

3.4- ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

 

A Estética da Recepção propõe uma reformulação da interpretação textual 

procurando romper com o exclusivismo da teoria de produção, contrapondo-se às 

correntes teóricas marxistas e formalistas. Tanto na visão marxista como na formalista 

deixam de analisar o impacto que aquela obra causou no leitor, tendo ele, portanto, um 

papel indiferente. Jauss (1994) considera a literatura enquanto produção, recepção e 

comunicação, ou seja, uma relação dinâmica entre o autor, a obra e o leitor.Nesta teoria 

literária manifesta a importância do leitor para a obra, sendo este, uma espécie de 

coprodutor do significado do texto, dando atribuições de significados durante a prática 

da leitura. 

 

[...] O processo de percepção da arte surge como um fim em si 
mesmo, tendo a perceptividade da forma como seu marco distinto e o 

desvelamento do procedimento como o princípio para um teoria, que 
renunciando conscientemente ao conhecimento histórico, transformou 
a crítica de arte num método racional e, ao fazê-lo, produziu feitos de 
qualidade científica duradoura. (JAUSS, 1994, p19, grifos do autor, 
apud ROSSETO). 

 

Em relaçãoao ensino, entendendo que Jauss (1994) foca-se no ensino de 

literatura e parte da ideia que, muitas vezes, este vem sendo feito sempre do mesmo 

modo:privilegiando o aspecto cronológico da história literária, deixando de contemplar 

outros aspectos da obra em detrimento à historicidade, desconsiderando o aspecto 

estético da criação literária. Jauss diz que... 

 

[...] a qualidade e a categoria de uma obra literária não resultam nem 
das condições históricas ou biográficas de seu nascimento, nem tão 
somente de seu posicionamento no contexto sucessório no 
desenvolvimento de um gênero, mas sim dos critérios da recepção, do 
efeito produzido pela obra e de sua fama junto à posterioridade. 
(JAUSS, 1994, p.8) 

 

Jauss (op cit.) tenta mudar essa realidade de ensino propondo diferentes 

alternativas para a apresentação da literatura aos alunos aproximando a literatura de 

outras linguagens artísticas, como o cinema por exemplo. 
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 Assim sendo, entendemos que pode haver uma relação entre literatura e cinema 

mais atrativo, não apenas atentando a aspectos cronológicos; mas também ao espaço, 

tempo, enredo, personagens e foco narrativo. Logo, o já citado filme “A hora da estrela” 

poderia ser trabalhado com o romance de Clarisse Lispector, entendendo linguagens e 

focos diferenciados. 

  

3.5 - HORIZONTE DE EXPECTATIVAS 

 

O estudo sobre a Estética da Recepção (In Rosseto, 2007) é responsável por 

trazer as ideias de Hans Robert Jauss (1994) que, junto aWolfgang Iser, é considerado o 

maior expoente no estudo de Estética da Recepção. Para analisar o conceito horizonte de 

expectativasfoi realizado um estudo sobre o potencial da estéticada recepção para o 

trabalho com a formação do espectador no contexto do ensino em situação de sala de 

aula. 

No que se refere a filmes, verificamos que os alunos tem uma ótima recepção ao 

conteúdo e tem um vasto acervo de filmes na memória, mas a forma como eles os 

escolhem nem sempre atende às expectativas criadas, deixando de explorar tudo aquilo 

que um filme oferece a um espetador mais ávido na área. Tudo isso foi possível ser 

percebido durante o nosso período de dois meses de aulas com nossos alunos como 

consta na metodologia. 

Segundo Rosseto (op.cit) o horizonte de expectativas de um texto diz respeito às 

perspectivas que o leitor nutre em relação ao texto.1Um leitor que encontra um título 

como “Bastardos Inglórios” de Quentin Tarantino, por exemplo, projeta 

certaexpectativa diante da obra que vai variar de acordo com o seu acervo e 

conhecimento de mundo. Quando o leitor vê a imageminicial pode entendê-la como um 

filme referente à II Guerra Mundial (1939-1945) considerando o encarte. Assim, um 

leitor “leigo” poderia, pelo título e imagem da obra, dizer que se trata de um filme da 

segunda guerra mundial.  Agora, se conhecesse o autor/diretor, a sua expectativa seria 

acerca de uma história que retratasse personagens violentos, conteúdo “caricaturizando” 

a referida guerra contra nazistas e muitas referências a outros títulos.  É o conhecimento 

em relação ao estilo do autor que faz com que, nesse caso, o leitor faça essa leitura.  

                                                             
1 Entendemos por texto qualquer produção oral e/ou escrita que, independente de sua dimensão, assume 
uma função sócio comunicativa, em uma linguagem verbal e/ ou não verbal. 
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Outra análise que podemos fazer é a que o texto se antecipa em relação à 

participação do leitor por meio do horizonte de expectativas que parte do autor. Por 

exemplo, se o espectador assiste a um filme como “O Poderoso Chefão” e estiver muito 

alegre, um dos efeito que o autor quis propiciarno espectador foi de tristezae não de 

alegria, o que poderá frustrar a expectativa primeira do expectador. O diretor Coppola 

tinha a intenção de alcançar os sentimentos que remetessem a tristeza. Os protagonistas 

atuam de forma para que isso se torne possível e suscite uma comoção no público. Em 

outras palavras, esse espectador não “colaborou” com o filme.  Por melhor que fossem 

as cenas, a interpretação dos atores não dialogavam plenamente com aquela situação 

comunicativa que vivia o espectador.  É isto: a obra prevê um sistema de expectativas 

psicológicas, culturais e históricas por parte do receptor. 

A partir dessa ideia, tem-se a formulação do seguinte preceito teórico como 

afirma Rosseto (2007): 

 

[...] somente a quebra ou a ruptura de expectativas será indicativa para 
o valor estético de uma obra, ou seja, o valor artístico do trabalho é 
diretamente proporcional à sua negatividade com respeito às 
expectativas de seus leitores. A partir deste pressuposto pode-se 
construir a análise de impacto, sendo que este ocorre quando há 
quebra de expectativas – o que ainda promove o rompimento de 
barreiras e o cruzamento de fronteiras.  

 

 

4 -ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Dada a proposta 1 “Como você vê a evolução do cinema ao longo da história?” e 

a proposta 2 “A importância do cinema na formação do cidadão?”, verificamosque boa 

parte dos alunos optaram pela proposta 1 e, depois de assistirem ao filme, tiveram mais 

subsídios para escrita e outros, também, aderirama proposta 1, como está representado 

através do gráfico abaixo2: 

 

                                                             
2O gráfico representa a escolha dos alunos, quanto as propostas 1 e 2. Devemos considerar que em sala de 
aula havia um total de 30 alunos, destes 23 assistiram ao filme e os outros 7 não estavam presentes. 
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No total de 23 alunos antes deassistirem ao filme,18 

optaram pela proposta 01 e 5 optaram pela proposta 

02. 

 

Após assistirem ao filme,dos 23 alunos, 20 optaram 

pela proposta 01 e 3 optaram pela proposta 02. No 

casohouve um acréscimo de 2 alunos. 

 Em relação aos textos escolhidos, observamos que o filme estava presente nos 

argumentos expostos nos artigos através de citações sobre a transição do cinema mudo 

para o falado. A saber: 

 

“Depois de assistir o filme “O artista”percebi como foi essa mudança. No inicio o 

cinema era mudo e os sons eram feitos por uma orquestra embaixo do palco, os atores 

do cinema mudo tinham que demonstrar oque queria passar para as pessoas que 

assistiam aos filmes com os jestos” (Cf. anexo 17) 

 



 

 

“Filmes como “O artista por exemplo mostram com clareza a evolução do cinema 

mudo, para o cinema falado” (Cf. anexo 12) 

 

 Verificamos que aquele aluno que não assistiu ao filme, não apresentou 

argumentos tão consistentes em relação ao tema proposto na primeira produção textual, 

O filme é citado, porém, de forma equivocada assim como é equivocada, também, seu 

conhecimento sobre os longas mudos,conforme pode ser observado nos fragmentos 

abaixo: 

 

“(...) O que eles estavam tentando passar para nós através das mímicas? Conforme o 

cinema foi ficando mais “moderno”, o cinema passou a ter sons e cores, facilitando 

muito a nós entendermos o realmente estava acontecendo ali.”(Cf. Anexo 15) 

 

“(...) Um dos filmes que assistir e gostei foram os de Charlin Chaplin e o Artista, neles 

retratam a evolução que o cinema sofreu, quem nunca assistiu eles? não conhece a 

história do cinema.” (Cf. Anexo 16) 

 

 Todavia, necessário se faz ler os textos que constam no anexo 15 e 16 para se ter 

uma exatidão maior sobre a falta de consistência argumentativa que falta devido às 

informações não obtidas pelo “O Artista”. Em contrapartida, aqueles que assistiram ao 

filme apresentaram uma maior consistência argumentativa como pode ser constatado 

nos fragmentos abaixo: 

 

 

“Ao longo dos anos o cinema passou por grandes transformações desde sua criação, o 

cinema mudo passou a ser cinema falado e o cinema preto e branco passou a ter cores, 

mais além disso o elenco dos filmes tiveram que se adaptar com as grandes mudanças 

que aconteceram no cinema ao longo dos séculos.”(Cf. Anexo 12) 

 

“As mudanças do cinema foram primordiais para o desenvolvimento da história no 

mundo real e a inovação da sétima arte. Por falta de recursos tecnológicos os filmes 

eram mudos e as pessoas da época achavam um máximo, pois era algo novo na 

história. Após vários anos surge o filme faladoe o mudo é esquecido e os artistas que 

não se adequaram ficaram para trás e declararam falência.” (Cf. Anexo 6) 



 

 

 

“Os filmes passarão de mudos para falados e musicais, muitos atores de filme mudo 

não se adaptando ao cinema falado, atores que eram considerados icones e foram 

esquecidos e alguns ficarão pobres, muitos estudios de gravação de filmes mudos foram 

a falencia por não se adaptarem ao filme falado” (Cf. Anexo 8) 

 

 Outro dado observado é que outros alunos conseguiram perceber a importância 

do cinema mudo, conhecimento não presente antes da exibição do filme. O aluno 

enfatiza outros conhecimentos relacionados ao cinema, mas exclui os filmes mudos, 

conforme podemos observar nos fragmentos abaixo: 

 

“O surgimento do cinema falado foi um marco que mudou a nossa história para 

sempre. O fato que através do cinema falado vemos e conhecemos diversas culturas e 

povos, línguas e nações e com isso abrindo para um mundo mais amplo e 

diversificado’’ (Cf. Anexo 3)  

 

 No segundo texto, o mesmo aluno ratifica a importância do surgimento do 

cinema falado, mas dessa vez se foca na vida das pessoas que mudaram em relação a 

esta novidade. Situação, esta, vivida pelo personagem do filme “O artista”. 

 

“O surgimento do cinema falado revolucionou a arte, transformando-se na sétima arte, 

e mudou a história de todos os amantes dessa arte, e dos atores: uns buscaram 

adaptar-se, e fizeram muito sucesso dando continuidade as suas carreiras, enquanto 

outros não quiseram e não aceitaram essa mudança, caíram no poço do 

esquecimento”(Cf. Anexo4) 

  

 Percebemos, através dos dados que boa parte dos alunos apontaram que o 

elemento mais significativo do tema “Como você vê a evolução do cinema ao longo da 

história?”foi a transição do cinema mudo para o falado e como isso afetou a indústria 

cinematográfica e todos os envolvidos com a mesma, de acordo com estes outros 

fragmentos: 

 

“(...) Com o Passar do Tempo a evolução foi aparecendo, os filmes mudos ganharam 

ruidoz e alguns sons. Com mais um Pouco de Tempo Para frente surgia o filme falado, 



 

 

atores famosos não se adequarão a essa forma de filme, que era colorido e falado, 

Aqueles que eram grandes ficaram Pequenos com Tal mudança.”(Cf. Anexo 14 ) 

 

“As coisas foram mondando e vieram os filmes falados foi um grande sucesso e 

deixaram o filme modo Pra Trás e consequentemente afetando os atores qui eram 

acostumados a fazer filmes modo” (Anexo 10) 

  

 Por fim, verificamos através de debates como eles escolheriam seus filmes 

daliem diante, a maioria concordou que cinema é trabalho em equipe em que o líder é o 

diretor, mas que figuras “secundárias” também compõem o trabalho e tem uma 

relevante importância. Também entenderam que um filme pode ser fruto de analises e 

interpretações diversas partindo da subjetividade do telespectador e das informações 

contidas no filme. 

 

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A escola nos dias atuais tem o desafio de surpreender cada vez mais, na intenção 

de provocar um interesse no aluno sobre diversos temas. Com esta pesquisa pudemos 

perceber o que já acreditávamos antes:que trabalhar com filmes é uma maneira muito 

rica de melhorarmos a educação e, se usado de forma correta, pode ser um grande aliado 

do professor de todas as disciplinas.  

 Apesar de estarmos na era digital e muito se falar em gêneros midiáticos e 

recursos áudio visuais ainda percebemos certa resistência e/ou trabalhos equivocados 

quando se trata de cinema em sala aula. Entendemos a não facilidade de conscientizar 

todos os envolvidos da riqueza desse recurso, até porque, como mostramos, na sala de 

aula, muitas vezes, os filmes foram utilizados como um substituto do professor, sendo 

possível assistir a um mesmo filme diversas vezes durante sua vida estudantil. 

Dado o posto, devemos atentar para a relação autor-obra-leitor, entendendo que 

o leitor tem uma função tão importante como o autor.Notamos que existem filmes para 

determinados expectadores e que um filme bem aproveitado e “receptivo” pode ser 

muito educativo, mas de forma equivocada, pode virar um tédio. 



 

 

 É importante que o professor tenha essa percepção do texto que melhor será 

aproveitado naquela sala de aula.Da mesma forma que seria equivocado alunos de 

fundamental lerem a obra “Os Lusíadas”, seria igualmente equivocado assistirem a obra 

“O Poderoso Chefão” sem um conhecimento sistemático e gradativo. Apesar de ambos 

proporcionarem ensinamentos diversos. 

 O artigo ora exposto não finaliza a nossa problemática e, sim, é um dos 

primeiros passos para aprofundamentos em torno da questão e de trabalhos posteriores 

que envolvam aulas em que a interação professor/aluno, aluno/aluno, aluno/professor 

seja menos assimétrica e que os filmes agora trabalhados não sejam frutos de uma 

imposição do docente e, sim, de uma escolha conjunta que atenda as necessidades de 

expandir os conhecimentos mais diversos oriundos do cinema com leveza, isto é, 

conhecimento e entretenimento. 
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