
Quaderni del Csal - 5 

 

Numero speciale di Visioni LatinoAmericane, Anno X, Numero 18, Gennaio 2018, Issn 2035-6633 - 704 

O divino em cena. Os vídeos documentários e sua inserção 

na valorização da cultura corporal local do Instituto federal 

de educação, ciência e tecnologia do Maranhão 
 

Lucia Tereza Pinto Tugeiro 
 
 
 
Abstracts 

 
The Author presents a documentary video, filmed by students, as an example of 
pedagogic-didactic and methodological innovation aimed at improving teaching and 
learning. Starting from the feast of the divine Holy Spirit, which takes place in 
Alcântara, in the Brazilian state of Maranhão, highlights the opportunity to foster 
interaction among students, to promote the understanding and valorisation of their 
roots and their physical culture.  
Keywords: documentary video, education, physical culture 
 
La Autora presenta un video documental, rodado por los estudiantes, como un 
ejemplo de innovación pedagógico-didáctica y metodológica dirigida a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje. A partir de la fiesta del divino Espíritu Santo, que tiene 
lugar en Alcântara, en el Estado brasileño de Maranhão, resalta la oportunidad de 
fomentar la interacción entre los estudiantes, promover la comprensión y la 
valorización de sus raíces y su cultura corporal.  
Palabras clave: vídeo documental, educación, cultura física 
 
L’Autrice presenta un documentario, registrato dagli studenti, quale esempio di 
innovazione pedagogico-didattica e metodologica orientata a migliorare 
l’insegnamento-apprendimento. Partendo dalla Festa del divino Spirito Santo, che si 
svolge ad Alcântara, nello Stato brasiliano del Maranhão, evidenzia l’opportunità di 
favorire l’interazione tra gli studenti, di promuovere la comprensione e la 
valorizzazione delle loro radici e della loro cultura fisica.  
Parole chiave: documentario, educazione, cultura fisica 
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1. Fundamentação teórica: tecnologias aliadas ao ensino e 

aprendizagem 
 

O avanço das novas tecnologias nas últimas décadas traduziu-se 
em mudanças irreversíveis nos comportamentos pessoais e sociais. A 
utilização cada vez mais frequente dos meios eletrônicos e das 
tecnologias transformaram, de forma radical, as práticas de leitura e 
escrita, assim como a produção, a reprodução e o armazenamento das 
informações, tornando-se imprescindível e urgente que a escola integre 
estas novas mídias no seu cotidiano, sob pena de perder o contato com 
as novas gerações.  

Diante dessa nova geração, chamada de geração digital, as 
Tecnologias da informação e comunicação (Tic’s) têm se tornado forte 
aliada no ensino e uma ferramenta motivadora e bem-vinda para os 
professores colaborativos e seus alunos, mas é válido ressaltar que seu 
potencial pedagógico e sua utilização eficaz dependerão do uso que se 
fará dela. Segundo Kenski (2003) é necessário que o professor saiba 
utilizar adequadamente as mídias no ensino, explorando suas 
especificidades, buscando alcançar os objetivos do ensino oferecido. 

Para isso será necessário que o professor se atualize e aprenda a 
utilizar as tecnologias existentes. Donatelli e Vescovi (apud Mercado, 
2012) ressaltam que o educador necessita saber orientar onde colher, 
como tratar e como utilizar as informações, assim como, não basta ter 
um laboratório e/ou sala de vídeo equipado, é necessário que se saiba 
operá-los. Segundo Freire (2008: 6) «as tecnologias não são boas ou 
más. Depende do uso que você faz delas». 

Diagnosticar o presente e tencioná-lo com o passado para pensar o 
futuro é o dever de casa que a educação do País deve cumprir para 
passar por transformações, isto não quer dizer que a educação formal 
vai acabar, há a necessidade dessa sistematização do conhecimento, o 
professor não perderá seu valor, pelo contrário, ele tem papel 
primordial, sua nova postura de não se posicionar como o centro do 
saber, mas como mediador, criador de um envolvimento, oferece e 
estimulando a intervenção dos aprendizes como coAutores da 
aprendizagem. 

Atualmente as informações nos chegam por intermédio de vídeos e 
imagens, fazendo com que a imagem desempenhe um fascínio nos que 
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buscam atualizações com as mídias contemporâneas. Porém, nem toda 
linguagem audiovisual deve ser utilizada no ensino aprendizagem, 
somente quando a sua aplicação tiver papel significativo no 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

A escola faz parte desse mundo integrando o processo de 
informação e construção do conhecimento, cabe a ela ter sabedoria de 
como utilizá-los e fazer dessas ferramentas suportes para seu cotidiano. 
A utilização desses recursos tecnológicos, de maneira adequada pelo 
professor, proporciona a criticidade e a construção de conhecimentos 
por meio de uma atuação ativa dos educandos. Nesse contexto, a 
produção de vídeos e documentários, aliados ao processo de ensino 
aprendizagem, auxilia na sistematização do conhecimento. 

A utilização das Tic’s contribui no desenvolvimento do aluno, 
colaborando para que ele atue como cidadão na sociedade em que vive, 
propiciando assim uma melhoria em sua educação, pois, a sala de aula 
passa a ter inúmeras dimensões, fazendo com que, segundo Donatelli e 
Vescovi (apud Lima, 1988), a aula não termina, pois os educadores e 
educandos continuam dialogando, tirando dúvidas, tudo pela Internet. 

O documentário é um gênero audiovisual utilizado como forma de 
expressão da sociedade e registro dos acontecimentos desde o final do 
século XIX.  

Para Manuela Penafria (2001), o documentário leva o espectador 
para os fatos cotidianos, estabelecendo uma conexão entre os 
acontecimentos. Nesse gênero os diálogos são incentivados através de 
diferentes experiências sensoriais com pequenas ou grandes 
intensidades, oportunizando novas formas de ver o mundo, ou de 
revelar aquilo que que, por qualquer motivo, não é visualizado. 

Segundo Magalhães Júnior (2010), o documentário, diferente da 
ficção, deve enfocar o que realmente aconteceu, reconhecendo que 
nunca expressará o mesmo instante documentado e sim o sentido que o 
produto concebeu, fazendo o espectador ver o mundo de forma 
diferente, tratando-se de um sentido que gera sentidos. Um filme 
possibilita a constituição de novos sentidos. 

Portanto, o enfoque educacional dessa produção audiovisual 
contribui na formação de educandos ativos, criativos, críticos, e 
sensíveis em sua compreensão de mundo; auxiliando assim na 
mediação dos educadores com os inúmeros conhecimentos presentes 
nas práticas sociais cotidianas. 
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1.1. Tecnologias valorizando a cultura popular na educação 

profissional 
 

A partir dessa reflexão, o presente relato traz a experiência de 
elaboração de vídeos e documentários na disciplina de Educação física, 
objetivando a valorização da cultura corporal local, tendo como tema a 
Festa do divino Espírito Santo, por alunos do curso integrado do 
Instituto federal do Maranhão (Ifma), campus Alcântara. 

Os Institutos federais de educação, ciência e tecnologia foram 
criados pela lei 11.892, publicada em 29/12/2008, têm possibilidades 
de atuação em todos os níveis e modalidades da educação profissional, 
entendendo a educação como instrumento de transformação e de 
enriquecimento do conhecimento, capazes de modificar a vida social e 
atribuir maior sentido e alcance ao conjunto da experiência humana, 
possibilitando aos trabalhadores a formação continuada ao longo da 
vida, reconhecendo competências profissionais e saberes adquiridos 
informalmente em suas vivências, conjugando-os com aqueles 
presentes nos currículos formais (Resende, 2009). 

O Campus Alcântara, autorizado a funcionar desde 2010, partindo 
desse entendimento e do princípio que norteia todos os institutos 
federais, o ensino, da pesquisa e da extensão, busca promover a 
construção, a socialização e a aplicação de conhecimentos acadêmicos 
que podem contribuir com a melhoria da realidade social na qual está 
inserido, traduzindo, dessa forma, a relação indissociável de uma 
instituição de ensino e a comunidade local.  

Segundo Silva  
 

os conhecimentos produzidos pelas pesquisas devem estar colocados a favor dos 
processos locais. É nessa via que a extensão pode possibilitar a segmentos e setores – 
que tradicionalmente estão excluídos das atividades desenvolvidas nessas instituições 
– o acesso ao conhecimento científico e tecnológico a fim de criar condições 
favoráveis à inserção e permanência no trabalho, de geração de trabalho e renda e 
exercício da cidadania, ao mesmo tempo em que aprende o conhecimento construído 
pela sociedade enriquecendo os currículos de ensino e áreas de pesquisa. Assim, os 
institutos federais tornam-se espaço privilegiado para a democratização do 
conhecimento científico e tecnológico e valorização do conhecimento popular (Silva 
2009: 10). 
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O conhecimento cultural deve ter na escola um ambiente propício 
para a sua aprendizagem, formando um educando interessado nas suas 
próprias raízes e orgulhosos delas. Só assim que o conhecimento 
popular será reconhecido e respeitado. 

Para Carvalho (2016) na cidade de Alcântara, suas festas e 
celebrações populares atualizam a memória local e reafirmam sua 
identidade, trazendo uma forte simbologia para quem delas participam, 
podendo ser, pessoas da comunidade ou visitantes. 

Segundo Lima (1988), uma das principais festas do Município de 
Alcântara é a Festa do divino Espírito Santo, que teve sua origem em 
Portugal com a construção da igreja do Espírito Santo em Alenquer, 
chegando ao Brasil no século XIII, ganhando popularidade e prestígio 
no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e 
Maranhão.  

A Festa do divino Espírito Santo é um ritual do catolicismo que, como o 
carnaval, o bumba-meu-boi e outras festas populares, possui características 
específicas em diferentes regiões. Enquanto na maior parte do País a festa é 
um ritual do catolicismo popular, no Maranhão, embora vinculada ao 
catolicismo, o Divino possui duas peculiaridades que a distinguem. 
Primeiro, a presença marcante de mulheres – as caixeiras, que tocam 
instrumentos musicais denominados caixas do Divino. A outra diferença, 
que ocorre principalmente em São Luís, é estar incluída no calendário 
religioso de terreiros de tambor de mina, como são denominadas as casas de 
culto afro-maranhenses. Quase todos os terreiros de mina organizam, uma 
vez ao ano, uma festa do divino em homenagem à entidade importante para 
a comunidade religiosa (Ferretti, 2005). 

Em Alcântara não há informações precisas sobre o surgimento da Festa 
do divino e não apresenta essa manifestação típica do culto religioso afro-
maranhense. A festa tem seu início na véspera da ascensão e se encerra no 
domingo de pentecostes (Rocha, 2008).  

Segundo Carvalho (2016) é uma festa que mescla harmoniosamente 
o sagrado e o profano, transformando Alcântara em um grande cenário 
histórico e cultural, tudo isso para receber os principais personagens do 
império do divino – um imperador que a cada ano é alternado com uma 
imperatriz, um mordomo-régio ou mordoma, se for imperatriz, cinco 
mordomos-baixos e seis mordomas-baixas.  

O grupo de pessoas envolvidas na organização e nos preparativos da 
festa frequentemente se envolve por adoração ou pagamento de 
promessas, arrecadando doações de devotos e colaboradores, 
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garantindo assim uma recepção farta durante a visita do Império às 
casas de seus membros. 

Durante as celebrações todos os dias da semana são dias de festa na 
cidade, trazendo assim muitos visitantes que se agregam à comunidade 
alcantarense, integrando-se aos costumes tradicionais do festejo. 
 
 
1.2. Tecnologias na aprendizagem da cultura corporal local 
 

A partir dessas discussões, visualizamos a apropriação das linguagens de 
áudio visual, aqui representadas pela produção e elaboração de vídeos e 
documentários na educação física, disciplina do núcleo comum da educação 
profissional técnica de nível médio, articuladora da aprendizagem 
institucional com a cultura corporal local, muito bem representada durante o 
festejo do divino Espírito Santo, contribuindo assim, com o diálogo entre as 
demais áreas do saber técnico-pedagógico. 

Para Castellani Filho (1998) cabe à educação física a apreensão da 
cultura corporal (totalidade concebida pela interação de diversas 
práticas sociais, dentre elas o jogo, a ginástica, a dança, o esporte, que 
se materializam através das práticas corporais) com seus sentidos e 
significados construídos historicamente. 

 
A cultura física historicamente acumulada, como conteúdo das classes de 

Educação Física, confere especificidade à disciplina no curriculum escolar, um 
lugar para esse coletivo na escola, podendo servir, também, de instrumento de 
mediação entre sua cultura docente e outras mais amplas e hegemônicas do 
sistema educativo: a cultura da escola, a pedagógica e a intelectual (Molina 
Neto, 2004: 111). 
 
Segundo Darido e Souza Jr. (2013) a educação física deve fazer uma 

reflexão crítica com seus alunos das amplas manifestações da cultura 
corporal, compreendendo seus sentidos e significados, em que o 
educando não é um mero aprendiz de ações motoras, mas um indivíduo 
que sente, interage e pensa. 

Na educação física, discute-se o corpo como uma construção 
cultural. Conforme Daolio (1994) as sociedades se expressam 
diferentemente através de corpos diferentes. Tornando o homem 
portador de um patrimônio de culturas corporais específicas. 

A cultura corporal e a expressão corporal, como dimensões 
configurativas da sociedade, reúnem em torno de si «uma linguagem, 
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um conhecimento universal, patrimônio da humanidade que igualmente 
precisa ser transmitida e assimilada» e, portanto, sua ausência de forma 
organizada pedagogicamente subtrai a oportunidade do que o «homem 
e da realidade sejam entendidos dentro de uma visão de totalidade» 
(Hoefling e Oliveira, 1993: 42). 

Para Betti (1998) a educação física não pode se transformar em um 
discurso sobre a cultura corporal de movimento, correndo o risco de 
perder sua especificidade, devendo constituir-se como uma ação 
pedagógica com aquela cultura. Buscando ser sempre uma vivência 
pedagógica imbuída da corporeidade do sentir, correlacionando-se com 
o universo da cultura corporal de movimento.  

Entende-se com isso a viabilidade que o ensino da educação física 
tem de articular-se com as demais disciplinas, propiciando um 
aprendizado mais atraente e prazeroso, contribuindo com a formação 
integral do aluno. Para isso, a educação física pode e deve incorporar 
estratégias de linguagens audiovisuais no currículo escolar, adequando-
as às necessidades da cultural corporal da sociedade atual. 

O desafio proposto pela disciplina educação física aos educandos foi 
focar nos vídeos e documentários, e a partir deles, produzirem materiais 
midiáticos do festejo do divino Espírito Santo, que seriam feitos a partir de 
um programa específico de edição de vídeo e usados posteriormente em um 
festival com a comunidade escolar, fazendo com que o aluno deixe de ser 
mero expectador, passando à condição de elaborador, de novos produtos. 
 
 
2. Um relato da metodologia utilizada 

 
Nesse relato, serão apresentas as etapas da metodologia, 

referenciando apenas as que respaldam todo o processo de captação e 
produção de vídeos e documentários com a reprodução no final de um 
dos filmes selecionados para esta apresentação. 
 
 
2.1. Escolha e apresentação do projeto ao público alvo 

  
Foram escolhidas duas turmas do módulo III dos cursos técnicos em 

eletrônica e meio ambiente, equivalente ao 1º ano do ensino médio. No 
primeiro momento discutiram-se as percepções dos alunos dos 
conteúdos da cultura corporal, particularmente, as expressões rítmicas e 
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jogos, e suas relações com as vivências do festejo do divino Espírito Santo. 
Constatou-se resistência por parte de alguns alunos que não participavam do 
festejo, ou que nem sabiam como ele era, principalmente, por questões de 
ordem religiosa, que foram suplantadas ao refletir-se sobre as pluralidades 
culturais que fazem parte do contesto escolar e do mundo, observando-se a 
importância de uma educação que proporcione a tolerância para com as 
diversidades existentes. 

Um conhecimento político ou religioso pode não interessar a um 
grupo, mas, uma vez produzido, é patrimônio humano e como tal deve 
estar disponível. O conhecimento religioso é um conhecimento 
disponível e, por isso, a escola não pode recusar-se a socializá-lo. Por 
questões éticas e religiosas, e pela própria natureza da escola, não é 
função dela propor aos educandos a adesão e vivência desses 
conhecimentos, enquanto princípios de conduta religiosa e 
confessional, já que esses são sempre propriedade de uma determinada 
religião (Fonaper, 1997). 

O processo de ensino aprendizagem para Freire (apud Gadotti, 
1997) é dialético em que não se ignora tudo e não se sabe tudo, é 
necessária a interlocução dos saberes, buscar na educação o respeito às 
diversidades, combatendo, sobretudo as intolerâncias. 

Segundo Andrade  
 

diante do mal banal e intolerante do mundo contemporâneo, acredito que os/as 
educadores/as se encontrem diante de duas possibilidades: ou se educa para o 
pensamento e consequentemente para o pluralismo e a valorização das diferenças, ou 
se colabora, ainda que inconscientemente, com uma educação para a irreflexão, para 
o vazio do pensar, para um harmonioso mundo de clichês e verdades feitas, para o 
monismo e a uniformização (Andrade, 2007: 12). 
 
A partir dessa reflexão é necessário se despir de preconceitos e 

intolerâncias, quando se discute manifestações religiosas na escola. 
Pois, quando a escola oportuniza a educação com tolerância consegue 
assegurar uma visão crítico-social dessa pluralidade, respeitando e 
valorizando suas diversidades. 

 
 
2.2. Palestra de sensibilização sobre produção de vídeos  

 
A proposta foi a de produzir vídeos documentários a partir de 

registros de imagens e vídeos feitos em grupo ou individualmente dos 
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rituais existentes na Festa do divino. Por isso, foi ministrada uma 
palestra de sensibilização sobre elaboração e montagem de vídeos e 
documentários, realizada por um jornalista da Tv Ufma (Universidade 
federal do Maranhão), Alexandre Bruno Gouveia convidado, em que 
foram apresentadas técnicas de filmagens, captação de imagem e 
montagem de roteiro. Ressalta-se que todos os roteiros foram 
elaborados pelos alunos, estimulando-os em sua criatividade e trabalho 
em grupo, buscando aprimorar um sentido estético ao expressarem-se 
por meio do áudio visual. Na elaboração dos roteiros houve a 
preocupação de relacionarem-se os conteúdos abordados com realidade 
em que os alunos estavam inseridos. 

 
Toda a imagem é produção, toda imagem é um dado de cultura. Toda 

imagem contribui para a significação dialética ligada a ideologia da época, 
mesmo quando a contesta. Antes a atrás de cada imagem há pelo menos, um 
homem, um olhar e a mão que cria. Esse homem vive entre homens, num 
tempo lugar, entre natureza e máquinas, com lembranças familiares, desejos, 
crenças, inquietações e vínculos [...] As imagens, abolindo fronteiras rígidas, 
levando à pesquisa de materiais e formas de expressão, usando as 
possibilidades de reprodução pelas novas tecnologias, auxiliam a superar a 
fragmentação, levam a usar metodologia interdisciplinar buscando novas 
generalizações de conhecimento (Silveira apud Linhares, 2005: 10). 
 
Vive-se em um tempo no qual a linguagem audiovisual faz parte do 

cotidiano de todos, por isso a escola e o professor não podem deixar de 
utilizar esse recurso tão enriquecedor para o ensino aprendizagem. 

Para se compreender a linguagem audiovisual, antes de qualquer 
coisa, é preciso produzi-la. É educativo e didático o incentivo dessa 
produção audiovisual pelos alunos e professores, tendo como tema: 
festejos da cultura popular, pois amplia as possibilidades de 
comunicação e contextualização, desenvolvidas em sala de aula, ao 
contribuir na observação, reflexão e análise dos ritos populares, 
incentivando a formação de professores e alunos pesquisadores, 
produtores, atores e intérpretes de sua história. 
 
 
2.3. Oficina para capacitação dos alunos  

 
Após a captação das imagens e filmes durante a realização da Festa 

do divino, foi realizada uma oficina pela professora de educação física, 
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orientada pelos profissionais de informática do campus, em que foram 
ministradas instruções sobre o editor de vídeo não profissional - 
Windows movie maker.  

Observou-se nessa etapa que os aparelhos de informática da 
instituição não possuíam o editor de vídeo escolhido instalado em seus 
equipamentos, problema resolvido de pronto pelos parceiros da Ti 
(Tecnologia da informação). Percebeu-se que muitos dos alunos 
envolvidos nesse trabalho sentiram dificuldade em manejar o editor, ao 
mesmo tempo em que se constatava que o editor escolhido apresentava 
muitas limitações em suas configurações. Porém, optou-se por 
continuar a usá-lo, mas não mais como único editor, orientando os 
educandos que os mesmos poderiam utilizar outros aplicativos de 
edição de imagens que oferecessem os recursos e as facilidades que o 
indicado não apresentava o que contribuiu para dirimir algumas 
resistências por parte do alunado. 

Para Mercado (1998) a introdução das novas tecnologias na sala de 

aula é importante para a realização de ações pedagógicas novas, difíceis 

de serem realizadas de outras formas, em que a escola passa a ser um 

espaço mais interessante de preparação para o futuro dos educandos, 

respeitando as diferenças individuais e capacitando seu aluno para 

usufruir de forma independente dessa ferramenta, desenvolvendo 

técnicas de buscas, métodos de seleção e aptidões de processar 

informações, estimulando o incremento de habilidades sociais, de 

comunicação efetiva e coerente, oportunizando a autonomia e a 

criatividade. 

O uso dessa tecnologia torna-se essencial para o processo educativo e, 
mesmo a falta de habilidade no uso dessas ferramentas, não desestimula a 
aprendizagem do educando, já que estes sempre estão predispostos a 
descobrir os encantos e recursos da tecnologia. Porém, um componente 

importantíssimo na utilização dessa metodologia é a orientação e 

interlocução adequada do professor, que deve conhecer seus alunos, 

provocando a participação dos educandos que dominam essa tecnologia e 

estimulando os demais para que possam desenvolvê-la.  

A capacitação em conjunto promove a convivência e comunicação 
em grupo, tanto dos alunos com dificuldades quanto daqueles que já 
apresentam uma vivência eficaz com essa ferramenta tecnológica, com 
isso, o educador propicia aos seus orientandos serem atores de sua 
aprendizagem e não meramente reprodutores da mesma.  
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Segundo Linhares (2005), com a exigência de uma sociedade 
submetida quase que totalmente às comunicações e informações 
audiovisuais, apoderar-se dos avanços tecnológicos e científicos, em 
particular os relacionados aos meios de telecomunicações, colabora não 
só a conhecer, mas também a compreender esse “mundo-imagem”. 

Essa compreensão deve transcender o fazer por fazer, mas o saber 
fazer, em que as vivências e saberes trabalhados, devem ser refletidos e 
contextualizados com o cotidiano dos participantes da ação pedagógica, 
ampliando assim essa visão de mundo que o cerca. 
 
 
2.4. Refletindo a partir da produção final dos vídeos e documentários  

 
Após discussão sobre o tema do documentário, palestra sobre 

produção de vídeo, montagem do roteiro, captação das imagens e 
vídeos, ocorreu encontros quinzenais para apresentação e discussão dos 
vídeos e documentários durante a sua produção e finalização. A partir 
da observação, reflexões e análises constatou-se, em alguns grupos, a 
necessidade de realizar entrevistas com pessoas da comunidade 
alcantarense envolvidas no festejo, fazendo com que seus roteiros 
fossem reelaborados, sendo indispensável a gravação de áudio e/ou 
vídeos dessas entrevistas para incluir na finalização de seus 
documentários. Nesse ínterim, observou-se a preocupação de fazer uma 
ponte entre os conteúdos abordados e a realidade que os alunos 
envolvidos estavam inseridos.  

Logo depois da finalização, os respectivos vídeos e/ou 
documentários foram recebidos e reproduzidos, acontecendo novas 
discussões entre os grupos com as devidas assertivas das mídias – 
dificuldades e vantagens no decorrer da elaboração e necessidade de 
correções nas edições (áudio, legendas, créditos, resolução das 
imagens, ortografia, tempo das imagens, dentre outros). Com o término 
desse ciclo, o material produzido seria armazenado para integrar a 
segunda fase do trabalho, em que concorrerão no festival de filmes de 
baixa resolução em dezembro e mostra de vídeos, em 2017, em parceria 
com o projeto Divina hospitalidade do curso ensino superior do Ifma, 
campus Alcântara. 

A produção de documentário pelos educandos é uma das formas de 
preservar a memória em torno da cultura corporal local, pois há 
interação entre os alunos, construção do conhecimento a respeito do 
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tema e atrai a atenção para entender um pouco a respeito do que os 
cerca. Porém, para Cardoso e Teixeira (2013) o emprego dessa 
metodologia, deve incorporar seus processos básicos: a pré-produção – 
planejamento e a preparação do projeto, a produção – gravações do 
vídeo e a pós-produção – edição das gravações. 

 
No espaço escolar, afetados pela emoção trazida pela imagem, professores 

e alunos se envolvem num exercício coletivo de liberdade, de participação, e 
de manifestações desprovidas de “freios” que caracterizam as atitudes dos 
próprios alunos no saudável processo de aprendizagem, de produção da 
cultura, transformação do meio ou na profundidade do simples ato de ver 
(Linhares, 2005: 14). 
 
Os documentários colaboram nas discussões de temas atuais, 

possibilitando o acesso às culturas tradicionais locais, democratizando 
o acesso ao conhecimento científico para um grupo maior de pessoas. 
Auxiliando na percepção e valorização das festas populares de sua 
localidade e correlacionando o tema trabalhado com as expressões 
rítmicas e jogos da cultura corporal vivenciados. 

Essa estratégia de ensino possibilita aos alunos, a observação de tudo 
que está ao seu entorno, gerando perguntas que requerem respostas, às 
quais propiciam aos educandos a capacidade de pesquisarem mais e 
descobrirem inúmeros valores culturais e sociais que ignoravam ou não se 
interessavam em conhecer. 
 
 
3. Considerações finais  

 
Constata-se que as possibilidades de trabalhar com mídias nas 

escolas são muitas, porém as limitações desta metodologia não podem e 
nem devem ser menosprezadas, os profissionais da educação devem 
sair de suas zonas de conforto e de receios, buscando aprender a 
trabalhar com essas metodologias inovadoras. 

Foi um trabalho em que os alunos tiveram grande envolvimento, 
uma vez que tiveram que elaborar um pré-projeto do filme, discutiram 
sobre os elementos que fariam parte do mesmo, e enquanto 
desenvolviam o trabalho, procuravam sempre soluções para resolver 
problemas que iam surgindo. Pesquisaram, entrevistaram pessoas da 
comunidade, fizeram filmagens externas e chegaram a conclusões de 
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que as culturas corporais de hoje estão pautadas em toda a construção 
histórica de tradições e costumes de seus ascendentes. 

Para Linhares existem três grandes contribuições da linguagem 
audiovisual para a sala de aula e para o processo de ensino e de 
aprendizagem.  

 
A primeira delas está no campo do domínio/reconhecimento da linguagem. 

Propõe um imediato reconhecimento, por parte do aluno, do dialeto, do código 
de seu grupo cultural, até então proibido de entrar em sala. Há uma verdadeira 
relação de comunicação entre iguais, os espectadores multimídia. Uma 
segunda contribuição ocorre com o resgate das mais variadas formas de leitura 
da realidade produzidas pelo aluno. Se antes a escola só se permitia usar uma 
forma de comunicação por vez no processo de repasse do conhecimento, agora 
não é difícil para alunos e professores recorrerem ao teatro, à produção de 
textos, à mímica, o desenho, à produção de textos jornalísticos, entre outras 
linguagens, para construir um sentido sobre o conteúdo. E por último, temos 
uma importante contribuição que é o sentido de pertinência proporcionado 
pelo processo dialético do local no global e vice-versa, voltado para a 
aquisição e exercício de uma consciência política, diferente e contemporânea, 
adquirida com a presença do outro. O outro que está longe, com sua cultura 
diferenciada e que através das imagens aporta em sua sala, contribuindo para a 
percepção do tecido híbrido que caracteriza também nossa cultura, e o outro 
que está perto com a diversidade de olhares e concepções do visto, que 
dinamiza da vida ao espaço multifacetado da sala de aula (Linhares, 2005: 15). 
 
O trabalho propiciou a interação e participação dos alunos entre si e 

com a comunidade escolar como um todo, o que levou um resultado de 
produções que foram além das expectativas. Os documentários 
produzidos auxiliaram os educandos na percepção da cultura corporal 
local, traçando a relação existente entre eles e a cultura popular em que 
vivem. Em cada ritual da Festa do divino percorrido, eles mantiveram 
contato com pessoas do seu cotidiano ou de realidades diferentes das 
que eles vivem, propiciando novas experiências de vida e levando-os a 
aprender com o que está no seu entorno. Superaram timidez, 
preconceitos, desenvolveram senso crítico com relação às suas escolhas, 
ampliaram seu discurso e valorizaram o trabalho coletivo. 

Ressalta-se que esse trabalho é a primeira etapa de um projeto que 
objetiva o reconhecimento da mídia como fator importante na formação 
social e cognitiva de alunos que elaboraram e atuaram em todos o 
processo de produção dos vídeos documentários finalizados. 

Sabe-se que a prática de uso dos audiovisuais, ainda se encontra 
aquém do desejado na instituição trabalhada, porém as sementes foram 



Quaderni del Csal - 5 

 

Numero speciale di Visioni LatinoAmericane, Anno X, Numero 18, Gennaio 2018, Issn 2035-6633 - 717 

plantadas e almeja-se a produção e coleta dos frutos. Mesmos com as 
aprendizagens alcançadas, sabe-se que é um processo lento que 
necessita da colaboração interdisciplinar de todos da comunidade 
escolar, pois só assim as sementes plantadas germinarão nesse fértil 
terreno da educação. 
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