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Resumo 

 

Este artigo se propõe a reunir possibilidades de utilização do audiovisual como 

conteúdo na disciplina Arte, na Educação Básica, trabalhando conceitos relativos às 

interfaces entre Comunicação e Educação, especificamente sobre o Ensino da Arte 

como um processo comunicativo. Será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o 

audiovisual na Educação Básica segundo as propostas de Alain Bergala (BERGALA, 

2006) e Adriana Fresquet (FRESQUET, 2007), sobre a abordagem triangular para o 

Ensino de Arte (BARBOSA, 1998, 2012), e sobre a presença do audiovisual nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Ao fim do artigo, será apresentada uma breve 

análise das propostas de utilização do audiovisual citadas a partir da abordagem 

triangular. 
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Introdução 

Este artigo se propõe a realizar uma revisão bibliográfica sobre possibilidades de 

utilização do audiovisual como conteúdo na disciplina Arte, no Ensino Médio. Embora 

tido como a Sétima Arte, notamos que o audiovisual e o cinema em linhas gerais 

ocupam um lugar secundário nas abordagens do Ensino da Arte. Para chegar a esta 

afirmação, abordaremos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documento sem 

caráter normativo que oferece orientações sobre as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas nas diversas disciplinas do currículo escolar e nos eixos transversais 

(saúde, sexualidade, etc). No nosso caso faremos um recorte para os PCNs do 

componente curricular Arte do Ensino Fundamental (BRASIL, 2000), e do Ensino 

Médio (BRASIL, 1999), e para a abordagem triangular para o Ensino de Arte proposta 

por Ana Mae Barbosa (BARBOSA, 1998, 2012), prática que influenciou os conteúdos 

dos PCNs de Arte. Mais à frente serão apresentados autores que se debruçaram sobre 

pesquisas acerca da utilização do cinema em sala de aula para turmas de Educação 

Básica, compreendendo a proposta do Minuto Lumière de Alain Bergala (2006), e a 
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proposta do Cinema para Aprender e Desaprender de Fresquet (2007), para ao fim do 

artigo relacionar as experiências de cinema na educação de Bergala e Fresquet com a 

abordagem triangular proposta por Ana Mae Barbosa e empregada nas sugestões dos 

PCNs. Por fim, será apresentada a possibilidade de se utilizar o audiovisual como 

conteúdo para o componente curricular Arte. 

 

 O Ensino de Arte e o Audiovisual 

A Arte é componente curricular obrigatório nos diversos níveis de ensino, de acordo 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996. Esta 

legislação trouxe importante contribuição para a disciplina, pois anteriormente a lei 

5692/71, da época do governo militar trabalhava os conteúdos de arte no currículo com 

a então educação artística, como conteúdo curricular ao invés de disciplina. Isto levava 

a interpretações que reduziam a importância da área de estudo. (BARBOSA, 1998). A 

legislação atual também não é clara quanto ao lugar do Ensino da Arte no currículo do 

ensino básico, permitindo, em uma interpretação simplista, que apenas um ano no 

ensino médio e um ano no ensino fundamental atendam ao estabelecido. Não obstante, 

percebemos que a participação do componente curricular Arte no ensino fundamental é 

maior que no ensino médio, compondo a grade horária de várias séries do fundamental e 

apenas um ano no ensino médio em muitos casos.  

De acordo com os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, o 

estudo da Arte compreende quatro modalidades específicas, a saber: Artes Visuais, 

Teatro, Dança e Música. O audiovisual é citado como apoio para estas atividades, como 

recurso tecnológico de apoio às demais modalidades artísticas, e não tem um campo de 

estudo delimitado. No primeiro livro de Arte dos PCNs, dedicado ao 1º. e 2º. ciclos do 

ensino fundamental, o audiovisual é citado na parte dedicada às Artes Visuais e apenas 

uma vez na parte de Teatro (BRASIL, 2000. p.84). Nos blocos de conteúdos de Artes 

Visuais, o texto sugere o “reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem 

visual representando, expressando e comunicando por imagens: desenho, pintura, 

gravura, modelagem, escultura, colagem, construção, fotografia, cinema, vídeo, 

televisão, informática, eletrografia” e a “experimentação, utilização e pesquisa de 

materiais e técnicas artísticas (pincéis, lápis, giz de cera, papeis, tinta argila, goivas) e 

outros meios (máquinas fotográficas, vídeos, aparelhos de computação e de 

reprografia)” (Idem, p.63); assim como o “contato sensível, reconhecimento, 
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observação e experimentação de leitura das formas visuais em diversos meios de 

comunicação da imagem: fotografia, cartaz, televisão, vídeo, histórias em quadrinhos, 

telas de computador, publicações, publicidade, desenho industrial, desenho animado” e 

a “fala, escrita, e outros registros (gráfico, audiográfico, pictórico, sonoro, dramático, 

videográfico) sobre as questões trabalhadas na apreciação de imagens” (Idem, p.64). 

Nos blocos de conteúdos para Teatro, os PCNs sugerem “pesquisa e frequência às 

fontes de informação, documentação e comunicação presente em sua região (livros, 

revistas, vídeos, filmes, fotografias ou qualquer outro tipo de registro em teatro)” (Idem, 

p.89). Para o 3º. e 4º. ciclo do Ensino Fundamental, é esperado que os alunos estejam 

familiarizados com algumas questões relativas à Arte, e dominem com mais propriedade 

as linguagens e a tendência a realizar trabalhos com uma certa autonomia. O texto 

diferencia estes dois últimos ciclos como propícios à inserção de elementos da cultura 

extra-escolar. Porém, observa-se ainda uma pouca participação da linguagem 

audiovisual, e as citações se prendem a elementos do Audiovisual estudados nas aulas 

de Artes Visuais e como suporte às aulas de Teatro, ainda que se notem vários 

elementos que também dizem respeito às Artes Audiovisuais, por se tratar de uma arte 

de síntese que tem elementos tanto do Teatro como das Artes Visuais. Na parte 

dedicada às Artes Visuais o texto indica que “as aulas devem ajudar o jovem a aprender 

e ter experiências sobre (...) o olhar crítico que se deve ter em relação à produção visual 

e audiovisual (...) para melhoria das condições de vida e inserção social.” (BRASIL, 

1998. p.64).  

Outros objetivos gerais também podem ser empregados para o audiovisual, indicando a 

percepção e análise de elementos das Artes Visuais presentes em múltiplas realidades, 

como vitrines, cenários e meios de comunicação; a relação das Artes Visuais com outras 

modalidades artísticas e outras áreas de conhecimento humano; conhecer e situar os 

profissionais envolvidos, este último no bloco de Artes Visuais e de Teatro. Os 

conteúdos sugeridos são divididos em três grupos: Produção do Aluno, Apreciação 

Significativa e Produção Cultural/Histórica. Nos três grupos, são sugeridas a apreciação 

e a análise do Audiovisual apenas em seu aspecto visual. Na parte dedicada ao Teatro, 

embora também cite o cinema e o vídeo apenas como um recurso de apoio pedagógico, 

podemos notar objetivos e conteúdos comuns à linguagem audiovisual. A importância 

da leitura dramática é ressaltada, e é apresentada uma sugestão de trabalho que pode ser 

utilizada em comum pelo Audiovisual:  
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O contato com as formas de representação dramática nos remete a 
diferentes narrativas. A identificação dos adolescentes e jovens com a 

narrativa é um ponto crucial para o ensino do teatro, pois se trata de 

educar a recepção desses modos narrativos, que estão presentes 

também na publicidade e nas mídias. Ler uma peça de dramaturgia, 
assistir a uma cena de novela, atentar para a cena de um filme de 

suspense ou para uma publicidade cômica (...) pode vir a ser um 

exercício fundamental para a construção de uma atitude crítica diante 
das formas dramáticas inseridas nos meios de comunicação de massa. 

(Idem, p.89)
 

 

 

Entre os objetivos gerais para teatro, o texto sugere “acompanhar, refletir 

relacionar e registrar as formas de representação dramática veiculadas pelas mídias” 

(Idem, p.91) 

Os conteúdos para Teatro também são apresentados em três grupos, assim como 

nas outras modalidades artísticas. Os conteúdos tangentes à prática audiovisual na parte 

de comunicação e produção se referem a elementos da linguagem essenciais para a 

construção de uma cena: personagens, atores, cenários, estruturas dramatúrgicas e 

roteiro. Há o estímulo à elaboração de peças que contenham estes elementos citados, e a 

experimentação e adaptação de histórias, notícias, em diversos períodos históricos e na 

atualidade. Na parte dedicada ao Teatro como apreciação, há a sugestão do 

“reconhecimento e identificação da interdependência dos diversos elementos que 

envolvem a cena: a atuação, a coordenação da cena, o cenário, a iluminação, a 

sonorização.” (Idem, p.92) Ainda referente ao Teatro, agora como produto histórico-

cultural, também estaria adequado ao contexto audiovisual a “compreensão e distinção 

das diferentes formas de construção das narrativas e estilos”, e a “pesquisa e leitura de 

textos dramáticos e identificação das estruturas, dos personagens, do conflito, dos 

estilos e dos gêneros teatrais”. (Idem, p.118) O segundo, dos cinco critérios de avaliação 

em teatro sugeridos, pede que o aluno esteja capacitado para criar cenas escritas ou 

encenadas, reconhecendo e organizando os recursos e diversos elementos para a sua 

estruturação, como atuação, cenário, figurino, iluminação, sonoplastia.  

O vídeo é citado como pesquisa de fontes de instrução e de comunicação em arte (Idem, 

p.109). A indicação ao trabalho por projetos propõe a “eleição de projetos relacionados 

aos conteúdos trabalhados, com o objetivo de estruturar um produto concreto como um 

livro de arte, um filme” (Idem, p.118), podendo se trabalhar em caráter interdisciplinar. 

O audiovisual ainda é apresentado como uma técnica de Artes Visuais, onde é sugerida 

a leitura apenas de aspectos visuais da obra e esquecidos os demais elementos desta 
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linguagem. Sendo citado apenas nos conteúdos de Artes Visuais e Teatro, nota-se uma 

abordagem do audiovisual como coadjuvante, que serve como um recurso de apoio às 

demais áreas de conhecimento.  

Para o Ensino Médio, as disciplinas são divididas em áreas de conhecimento, e a Arte 

ficou no grupo de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. As competências, as 

linguagens, os conceitos e os conteúdos são indicados de forma geral e “as modalidades 

artísticas podem ser consideradas separadamente ou articuladas entre si”. (BRASIL, 

1999. p.181).
 

Nota-se um avanço, pois o audiovisual é citado como modalidade artística 

autônoma, com conteúdo próprio: “Os PCNEM articularam sua proposta em Arte (...) a 

uma aprendizagem mais afeita às demandas interdisciplinares. Isso não significa a 

supressão de conteúdos específicos de artes visuais, dança, música, teatro e artes 

audiovisuais.” (Idem, p.182)
 

e são “As linguagens da arte: artes visuais, audiovisuais, 

dança, música, teatro.” (Idem, p.183) 

Entre as sugestões para trabalho no eixo de “Representação e Comunicação”, há 

a indicação para o estudo da gramática das linguagens artísticas, isto é, de seus 

elementos constitutivos: “o texto audiovisual trabalha com os três conceitos citados 

como essenciais às linguagens artísticas: imagem, movimento e som.” (Idem, p.185) A 

utilização dos recursos tecnológicos é estimulada na indicação ao uso de várias mídias e 

tecnologias. Objetivando o protagonismo do aluno, o texto sugere “fazer trabalhos 

artísticos individuais ou coletivos, com diferentes materiais, meios e técnicas (...) como 

processos fotográficos, informatizados e outras mídias entre as quais vídeo, cinema, 

CD-ROM”.  

Nos critérios de seleção dos conteúdos, o texto delimita as modalidades artísticas 

englobadas pela disciplina Arte para este nível de ensino: “Nos PCNEM, a disciplina 

engloba artes visuais, audiovisuais, dança, música e teatro. Cada uma dessas 

modalidades poderá por sua vez reunir conteúdos próprios.” Os conteúdos devem 

possibilitar “a articulação de três instâncias: o fazer artístico, a apreciação da arte, a 

reflexão sobre o valor da arte na sociedade e na vida dos indivíduos.” (Idem, p.197).
 

A 

indicação é feita de maneira geral, e são apresentados 10 critérios, cada um seguido de 

comentários específicos para determinadas modalidades artísticas. No primeiro, arte 

como expressão, comunicação e representação individual, está previsto a realização, 

individual ou coletivamente de produções audiovisuais por meio de vídeo. O terceiro 

critério apresentado, elementos das linguagens da arte e suas dimensões técnicas, 
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formais, materiais e sensíveis, sugere para as artes visuais e audiovisuais o estudo de 

seus elementos básicos, mas só cita elementos visuais: “Em artes visuais e audiovisuais, 

elementos básicos como ponto, linha, plano, cor, luz, textura, volume, espaço, devem 

ser percebidos (...)”(Idem, p.198)
 

. A visita a videotecas é citada no critério fontes de 

documentação, preservação e difusão da arte. O quarto e último critério que cita o 

audiovisual é relativo à diversidade de manifestações artísticas, que orienta a 

“desenvolver a compreensão das diferentes manifestações artísticas – entre elas cinema, 

vídeo, TV e infoarte – como formas de criação humana, associadas ao desenvolvimento 

tecnológico e científico, às tradições culturais, étnicas, sociais, a concepções de 

mundo.” (Idem, p.199)
 

 

Por fim, os PCNEM orientam o professor a uma avaliação formativa do aluno, integrada 

ao desenvolvimento escolar geral. Em correspondência com os conteúdos da área, a 

avaliação deve ser feita “com base nos três grandes eixos de competências indicados: 

Representação e Comunicação, Investigação e Compreensão, e Contextualização 

Sociocultural.” (Idem, p.200). Nota-se que, embora o audiovisual seja considerado uma 

modalidade artística autônoma para o ensino médio, ele ainda é confundido com as 

Artes Visuais, e por consequência, lido apenas em seu aspecto visual. Os objetivos, 

conteúdos e métodos de avaliação são tratados de forma geral e não há partes do texto 

dedicadas às modalidades artísticas. 

Para o Ensino Médio, o documento de referência PCNs cita cinco modalidades 

artísticas, somando o audiovisual às quatro citadas anteriormente. Embora não tenha 

como objetivo ditar a performance do professor, percebemos que o documento 

destinado ao Ensino Fundamental dá mais referências ao uso do audiovisual do que o 

documento destinado ao Ensino Médio que, embora cite diretamente o audiovisual 

como uma das modalidades (ou expressões) artísticas a serem trabalhadas, não 

aprofunda a discussão sobre os objetivos e metodologias a serem abordadas no currículo 

de Arte. 

 

A Abordagem Triangular 

A proposta ou abordagem triangular, cuja maior sistematizadora é a arte-educadora Ana 

Mae Barbosa, surgiu nas duas últimas décadas do século passado como uma resposta 

pós-moderna para o Ensino de Arte. Baseada em três movimentos – o fazer artístico, a 
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contextualização e a leitura da obra de arte – serve como referência principal aos 

professores de arte em nosso país. 

Sistematizada no Museu de Arte Contemporânea da USP (87-93), mas 
cujo processo se iniciou, cheio de dúvidas e contra as certezas da 

época, no Festival de Inverno de Campos do Jordão em 1983 

(BARBOSA, 1998, p.XXVI). 

 

A metáfora proposta propõe a abordagem dos três pontos com igual relevância, em 

diferentes momentos e caminhos. Este triângulo não se refere à metodologia, que é 

própria de cada professor, se refere a fases do processo ensino aprendizagem, em 

diversas combinações de acordo com sua metodologia própria. 

 

Hoje a metáfora do triangulo já não corresponde mais à organização 
ou estrutura metodológica. Parece-nos mais adequado representá-la 

pela figura do ziguezague (...) o processo pode tomar diferentes 

caminhos: contexto-fazer-contexto-ver; ou ver-contextualizar-fazer-
contextualizar; ou ainda fazer-contextualizar-ver-contextualizar 

(BARBOSA, 1998, p.XXXIII). 

 

 Ana Mae segue explicando que a abordagem triangular não se restringe aos 

conteúdos do Ensino de Arte, se prestando a diversas disciplinas do currículo básico. 

 
Há muita apropriação adequada da Proposta Triangular por 

professores de outras áreas. Como essa proposta não se baseia em 

conteúdos, mas em ações, é facilmente apropriada a diversos 

conteúdos. A abordagem triangular corresponde aos modos como se 
aprende, não é um modelo para o que se aprende (BARBOSA, 1998, 

p.XXVVII). 

 

 Neste artigo buscamos dialogar a abordagem triangular em conteúdos de 

audiovisual, por julgar importante a leitura, a contextualização e o fazer artístico do 

audiovisual para a formação do aluno: o audiovisual, em seus diversos formatos e 

suportes, é uma – se não a mais – das linguagens e expressões artísticas, presente no dia 

a dia dos estudantes, com que estes têm contato. De acordo com Barbosa (2012, p. 35), 

“Num país onde os políticos ganham eleições através da televisão, a alfabetização para a 

leitura é fundamental, e a leitura da imagem artística, humanizadora.” Esta leitura e 

contextualização da obra audiovisual podem servir como prática emancipadora, levando 

â reflexão sobre a comunicação e seus elementos. 

 

Reflexão sobre a imagem é algo que tem lugar em muito poucas 

escolas e isso resulta em conseqüências nefastas não só pra 
compreensão da obra de arte, mas também para uma apreensão crítica 

da televisão (...). Inúmeras pesquisas feitas no exterior já 
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demonstraram que o desenvolvimento da capacidade de analisar e 

auferir significados a imagens de obras de arte prepara para ver 
reflexivamente imagens de outra categoria, como as imagens de TV 

(BARBOSA, 1998, p.44). 

 

Vale notar nos PCNs o uso camuflado da abordagem triangular proposta por Ana Mae 

Barbosa (BARBOSA, 1998), em que ela aponta ter sido prejudicial ao entendimento 

correto de sua proposta para o ensino de arte  

 

Outro azar enorme que atrapalhou a recepção da abordagem triangular 

foi a apropriação que dela fizeram os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, modificando seus componentes para que não fosse 

reconhecida, o que resultou em conservadorismo. (...) e impedindo 

que a abordagem triangular se ampliasse pela ação inventiva dos 
professores, que passaram a obedecer as normas ditadas pelo 

Ministério da Educação, através dos PCNs. (BARBOSA, 1998, 

p.XXXI). 

 

Isto é, mesmo que não citada diretamente, a abordagem triangular serviu como uma das 

principais referências â construção dos PCNs Arte, muito embora a sistematizadora de 

tal abordagem reconheça deturpações em sua proposta quando empregadas nos PCNs.    

 

O Conceito de Audiovisual 

O termo audiovisual, neste artigo, está sendo apresentado como uma arte de síntese, 

como sinônimo de vídeo, cinema, web e outras plataformas que produzem e exibem 

imagens em movimento com som síncrono. Ainda que difiram entre si pela sua 

utilização, trajetória, e características técnicas, podemos observar nos dias de hoje que 

há uma convergência de mídias, em que determinado conteúdo produzido em um 

suporte específico é assistido em diversas mídias. Como exemplo, filmes produzidos 

industrialmente para atender a uma cadeia de reprodução salas de cinema – locação – 

TV a cabo – TV aberta, e reportagens da web que vão para a televisão como 

contribuição do espectador.  

Para definirmos o audiovisual no contexto da disciplina Arte, há a contribuição de 

Maurice Nedoncélle, que propôs, no início do século XX, uma classificação das artes 

quanto à sua relação estética. As artes visuais seguem determinadas estruturas, 

conjugando elementos como o ponto, a linha, a cor e o volume em diferentes regras – 

perspectiva, proporção – em variadas técnicas - como a pintura, a escultura e a 

fotografia - o cinema e o vídeo possuem os seus elementos fundamentais característicos: 

os planos, ângulos e movimentos de câmera e a montagem. Também se utilizam 
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elementos de outras linguagens artísticas, caracterizando-se assim como uma arte de 

síntese, de acordo com a classificação das artes proposta por Maurice Nédoncelle. 

Ariano Suassuna, em seu livro Iniciação à Estética, explica a classificação do filósofo 

francês, pois 

(...) não se contenta ele em dividir as Artes em visuais e auditivas. 

Referindo-se a outro sentido humano, acrescenta ainda as Artes 
tácteis-musculares, assim como reúne as Artes mais complexas sob o 

nome de Artes de síntese. Assim, segundo Nédoncelle, as Artes 

principais são as seguintes: Artes Visuais – Pintura, Escultura e 

Arquitetura. Artes Auditivas – Música e Artes da Linguagem 
(literatura). Artes Tácteis-Musculares – Dança, Mímica e Esportes.  

Artes de Síntese – Teatro, Cinema, Ópera e Balé. (SUASSUNA, 2005, 

p.284)
 

 

Maurice Nedoncelle foi um filósofo ligado à Igreja católica, que estudou a 

fenomenologia da intersubjetividade e o amor interpessoal. Seus estudos no campo da 

estética tinham como base a divisão proposta por Tomás de Aquino em artes visuais e 

auditivas. O audiovisual, assim como o Cinema, é uma Arte de grupo na qual diferentes 

profissionais – ou artistas – contribuem para a realização do produto final, e que 

sintetiza elementos de outras expressões artísticas conjugando seus elementos 

característicos. 

Sergei Eisenstein, cineasta da vanguarda soviética na década de 20, 

posteriormente escreveu suas teorias acerca do Cinema nos anos 40. Dois de seus livros 

ajudaram a conceituar o cinema como arte: A Forma do Filme e O Sentido do Filme. No 

primeiro livro, ao analisar a dramaturgia da forma do filme, ele define o conflito como 

princípio fundamental para a existência de qualquer obra e forma de arte e aponta os 

elementos característicos básicos do Cinema como o plano e a montagem. 

(EISENSTEIN, 2002, p.52).  

 

O Cinema na Sala de Aula 

O cinema é, talvez, a única expressão artística com data de nascimento conhecida: 23 de 

dezembro de 1895, quando os irmãos Auguste e Louis Lumière fizeram a primeira 

exibição de imagens indiciais em movimento a uma platéia em um recinto fechado. É 

bem verdade que imagens em movimento já eram conhecidas do público com os jogos 

óticos do século XIX, como o fenaquitiscópio, o zootropo, os experimentos com 

fotogramas exibidos sequencialmente de Eadward Muybridge em seu estudo do 

movimento, e de Thomas Edison com seu kinetoscópio e os nickelodeons, entre outros 
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inventos, e em sua origem remonta à lanterna mágica dos séculos anteriores; e mesmo 

Thomas Edison já tinha reproduzido imagens em movimento com o seu cinetoscópio. 

Mas é comum reconhecer os irmãos Lumière como inventores do cinema devido à 

criação do ritual em que várias pessoas têm a experiência estética simultaneamente. De 

acordo com a proposta deste artigo, vamos analisar trechos de uma proposta de trabalho 

com o cinema na sala de aula de Alain Bergala (BERGALA, 2006) empregada na 

pesquisa do grupo Cinead – Cinema para Aprender e Desaprender (FRESQUET, 2007) 

à luz da abordagem triangular proposta por Ana Mae Barbosa para o Ensino de Arte 

(BARBOSA, 1998, 2012). 

O “Minuto Lumière” consiste em uma prática idealizada por Alain Bergala e Nathalie 

Bourgeois no ano de 2000, para o plan de cinq ans do então Ministro da Educação da 

França, Jack Lang (BERGALA, 2006). Isto é, a filmagem de um plano com câmera fixa 

e cerca de um minuto de duração, tal qual se fazia à época do surgimento do cinema no 

fim do século XIX. Nota-se que a produção de filmes de um minuto de duração
3
 e/ou de 

filmes que remontem à origem do cinematógrafo é uma prática estabelecida há muitos 

anos, devendo-se crédito aos autores citados o feito de sistematizar esta prática voltada 

ao ensino de audiovisual para a educação básica e de se editar uma publicação 

bibliográfica acerca do tema. De acordo com Bergala, a entrada da Arte na escola deve 

se dar como uma ruptura com as normas de ensino e pedagogia clássicas, fazendo 

distinção entre a educação artística e o ensino artístico, e diz 

 
A arte, sem ser cortada de uma dimensão essencial, (...), não deve ser 

confiada a um professor especializado, recrutado por concurso. 

(BERGALA, 2006, p.29) 

 

De acordo com a sua visão, há a convicção de que toda e qualquer forma de 

estruturação nesta lógica disciplinar reduz a carga simbólica e o poder de revelação no 

sentido fotográfico do termo, e a arte enquanto tal deve manter um elemento de 

anarquia e de desordem, tendo o “artista” como estranho à escola. Em resumo, ele vê a 

arte em lugar diferente de um conteúdo curricular, de um curso localizado, citando 

Godard “Pois se há regra, há exceção. Existe a cultura que é a regra, e há a exceção que 

é a arte.” (Idem, p.30). Além do reencontro com a alteridade, a hipótese cinema de 

                                                
3 Desde 1991, o Festival do Minuto trabalha com a seleção de imagens em movimento – de amadores e 

profissionais – para o exercício da síntese em trabalhos com duração máxima de 60 segundos. O Festival 

do Minuto foi o pioneiro no formato minuto no mundo e é hoje o maior festival de vídeos da América 

Latina, tendo inspirado a criação de Festivais do Minuto em mais de 50 países. 
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Bergala aponta a relação entre a leitura dos filmes como aproximação crítica, e a 

passagem ao ato, à realização cinematográfica, não reconhecendo uma ruptura entre 

leitura e decifrar de códigos e uma pedagogia da passagem ao ato realizador. (Idem, 

p.33). Ele aponta a tradição pedagógica do cinema como linguagem como responsável 

por amputar o cinema de uma de suas dimensões essenciais que o distingue das demais 

artes, que é a capacidade de representar a realidade através da realidade. (Idem, p.40). 

Há uma aproximação lingüística que se relaciona com a abordagem do cinema como 

artes plásticas e como arte de sons, com suas características contando como parâmetros 

lingüísticos. A proposta de Bergala com seu Minuto Lumière encontra eco no Brasil 

com as pesquisas do projeto de pesquisa e extensão Cinema para Aprender e 

Desaprender - Cinead, o qual se propõe a desenvolver em três modalidades: Experiência 

de pesquisar filmes que abordem a questão da infância e adolescência; o debate em sala 

de aula acerca dos filmes pesquisados; e a pesquisa de experiência destas crianças e 

adolescentes realizando filmes como atores e autores. (FRESQUET, 2007, p.22). De 

acordo com a proposta do Cinead, há um diálogo entre as teorias do cinema tais quais 

apresentadas por Jacques Aumont e Michel Marie e o conceito de aprender em três 

tempos de Fresquet. Em relação a este aprendizado em três tempos, ele pressupõe o 

aprender, o desaprender e o reaprender, no qual o aprendizado varia em intensidade 

afetiva, e aprendemos com os outros, em experiências sociais. Fresquet aponta que é 

difícil distinguir no ato de aprender os valores dos pré-conceitos e desvinculá-los das 

pessoas das quais os aprendemos. Para tal, se faz necessário o desaprender de conceitos, 

significados, atitudes e valores historicamente apropriados muitas vezes de maneira 

inconsciente. (Idem, p.47). O terceiro momento, de re-aprender, há uma síntese pessoal 

pela qual os significados coletivos tornam-se individuais. Este reaprender coloca em 

jogo a flexibilidade, o exercício de alteridade, no qual passamos pela simbolização do 

desejo e dos afetos e para a geração de novos desejos e conquistas. (Idem, p.51). 

 

O cinema, entendido como possibilidade de expressar os afetos e 

simbolizar o desejo constitui uma alternativa de realização, de 

produção de novas oportunidades, de criação de espaços onde possam 
encontrar crianças e adultos para pensar, sentir e criar uma experiência 

diferente. (FRESQUET, p.52) 

 

Isto é, a partir da metodologia e da estratégia de ação apontada, inicialmente há a 

realização das análises fílmicas auxiliadas pela leitura da linguagem e das teorias do 

cinema, focando na função cultural da linguagem na criação de significados e sentidos, 
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entendendo como análise de um filme a produção de uma ou várias formas de 

comentário crítico, como a descrição, estruturação, interpretação, e atribuição; seguida 

por um foco na criança e adolescente como espectadores, a partir das representações 

sócio-cognitivas nos debates; por fim, há a pesquisa sobre a experiência de fazer cinema 

na escola, sendo a criança e o adolescente como autor e ator, na produção de cultura. 

(Idem, p.58)  

 

O Minuto Lumière e a abordagem triangular: interfaces 

Conforme apresentado anteriormente, a abordagem triangular para o Ensino de Arte 

pressupõe três momentos distintos, que podem ocorrer a qualquer ordem, e esta 

passagem por três momentos foi utilizada como base na elaboração dos parâmetros 

curriculares do Ensino Fundamental e Médio. Tentemos observar estes três momentos 

na proposta de inserção do audiovisual na educação básica conforme as propostas de 

Bergala e Fresquet, aplicando o audiovisual como conteúdo para o componente 

curricular Arte, no Ensino Fundamental e Médio.  

Percebemos a triangulação do Ensino da Arte – tal qual proposto por Ana Mae Barbosa 

– nestes trabalhos: o ler-contextualizar está presente na hipótese cinema de Bergala, ao 

apontar a relação entre a leitura dos filmes como aproximação crítica, ao decifrar os 

códigos da obra de arte – no caso um filme ou fragmento de filme. Nas propostas do 

Cinead, a experiência de pesquisar filmes que abordam a questão da infância e 

adolescência, seguida do debate em sala de aula acerca dos filmes pesquisados também 

aponta para o ler e contextualizar da obra. 

O fazer artístico está presente na passagem ao ato, à realização cinematográfica, na 

proposta de Bergala, isto é, a filmagem do plano com câmera fixa de cerca de um 

minuto de duração, tal qual se fazia à época do surgimento do cinema. Tal proposta não 

reconhece uma ruptura entre leitura e decifrar de códigos e uma pedagogia da passagem 

ao ato realizador (BERGALA, 2006, p.33), sendo uma característica apontada por 

Barbosa (1998, 2012) de que a metáfora do triângulo deu lugar à metáfora da espiral. 

No Cinead, a pesquisa de experiência destas crianças e adolescentes ao realizar filmes 

como atores e autores (FRESQUET, 2007, p.22) aponta para este mesmo movimento da 

triangulação do ensino de arte. 

A conclusão do movimento nos três eixos com o contextualizar-ler da produção dos 

estudantes aponta no Cinema uma de suas dimensões essenciais que o distingue das 
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demais artes, que é a capacidade de representar a realidade através da realidade 

(BERGALA, 2006, p.40) e conduz para o exercício de alteridade proposto por Bergala. 

Na proposta do Cinead, o terceiro momento, de re-aprender, é no qual há uma síntese 

pessoal que possibilita aos significados coletivos tornarem-se individuais, também 

conduzindo ao exercício de alteridade. Este momento também está presente no debate 

em sala de aula acerca dos filmes pesquisados que abordam a questão da infância e 

adolescência. 

 

Considerações Finais 

Este artigo enfocou inovações pedagógicas com o uso do cinema no conteúdo da 

disciplina Arte, e as consequências que isso traz para a atuação do professor. O texto 

buscou dialogar as práticas de produção audiovisual sistematizadas por Alain Bergala e 

Adriana Fresquet com os conteúdos de Arte, em uma triangulação a partir da leitura e 

contextualização dos primeiros realizadores de cinema com a produção de vídeos pelos 

alunos. Esta abordagem triangular da produção audiovisual nas aulas de Arte possibilita 

também uma ressignificação do professor frente às tecnologias audiovisuais: ao invés de 

se utilizar o audiovisual como ilustração de outros conteúdos, ou se restringir a aulas 

expositivas sobre o cinema e o audiovisual, as tecnologias vêm possibilitar o fazer 

artístico de conteúdos audiovisuais sem a necessidade de equipamentos específicos, sem 

depender de recursos da escola para a captação das imagens em movimento.  

A utilização do audiovisual no currículo básico, mais especificamente no ensino médio, 

embora possa acompanhar qualquer matéria de maneira interdisciplinar, constitui um 

conteúdo adequado ao currículo de Arte, por se tratar de uma arte de síntese que utiliza 

elementos específicos conjugados a elementos de outras expressões artísticas. Ainda 

pode ser utilizado, em contexto escolar, como atividade de extensão com reuniões em 

horário inverso ao do ensino regular, e com inscrições livres à comunidade. 
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