
Caro professor 

Cara professora 

 

Essa entrevista tem como objetivo principal entender as relações existentes entre cinema e escola nas 

práticas docentes dos professores de geografia de diversas partes do Brasil, tendo em vista a aprovação 

da lei 13.006 que, uma vez regulamentada, tornará obrigatória a exibição de, no mínimo, duas horas de 

cinema nacional nas escolas brasileiras. 

Sobre isso, inclusive, foi publicado um material bastante interessante, organizado pela Rede Kino – 

Cinema e Educação, que está disponível na internet no link: 

http://www.cineop.com.br/Livreto_Educacao10CineOP_WEB.pdf 

 

Agradecemos muito sua participação 

 

Rede Internacional de Pesquisa “Imagens, Geografias e Educação” 

 

 

 

Data:  

 

1. 

Cidade onde trabalha:_______________________________ Estado:__________________________ 

Gênero/sexo: ____________________________________ 

Idade: ____________________________________ 

Anos de docência: ____________________________________ 

 

Grau de ensino em que trabalha atualmente:  

Ensino Fundamental – sexto ao nono ano(   )                Ensino Médio (   )  

 

Universidade/faculdade onde estudou: __________________________________________________ 

Possui alguma pós-graduação? Sim (   ) - Não (   )  – Incompleta (   )  

 

 

2. 

Escreva uma frase sobre as relações entre escola e cinema. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. 

Gosta de cinema? Sim (   ) – Não (   ) 

Quais os tipos de filmes você prefere assistir? (Marque quantas opções forem necessárias, indicando a 

ordem de importância 1, 2, 3, 4...) 

(   )Ação           (   ) Animação( )Bíblico( )Comédia ( ) Documentário 

(   ) Drama ( )Guerra ( )Musical            (   )  Policial( ) Western  

( ) Outro. Quais?___________________________________________________________________ 

 

 

 



4. 

Gosta de cinema brasileiro? Sim (   ) – Não (   ) 

Cite alguns filmes brasileiros que viu (indicando a ordem de importância 1, 2, 3, 4...): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

5. 

Já leu algum livro sobre cinema? Sim (   ) – Não (   ) 

Qual? ____________________________________________________________________________ 

 

Já fez algum curso que falava em cinema? Sim (   ) – Não (   ) 

Qual? ____________________________________________________________________________ 

 

 

6. 

Costuma passar filmes na escola? Sim (   ) – Não (   ) 

Se sim, o local onde passa os filmes é(Marque quantas opções forem necessárias, indicando a ordem de 

importância 1, 2, 3, 4...): 

Sala de aula (   )        Sala de vídeo (   )         Sala de informática (   )           Pátio (   ) 

Outro ____________________________________________________________________________ 

 

 

7. 

Como seleciona os filmes que exibe na escola? (Marque quantas opções forem necessárias, indicando a 

ordem de importância 1, 2, 3, 4...): 

Entre os que você viu e gostou (   ) 

Entre os compartilhados por professores em redes sociais (   ) 

Por indicação direta de outro professor (   ) 

Por indicação dos alunos (   ) 

Por ter lido em algum material sobre o filme (   ) 

Em alguma reunião na escola (   ) 

Outro (   )  Qual? ___________________________________________________________________ 

 

 

8. 

De onde são os filmes que utiliza na escola? (Marque quantas opções forem necessárias, indicando a 

ordem de importância 1, 2, 3, 4...): 

De sua propriedade (   ) 

De propriedade da escola (   )  

De propriedade de outra instituição pública  (   ) Qual?______________________________________ 

Aluga filmes em locadora (   )  

Da internet (   )  

Outros: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



9. 

A escola possui um acervo de filmes? Sim (   ) – Não (   ) 

Com quantos filmes: ________________________________________________________________ 

Há filmes brasileiros entre eles?  

Quantos: _________________________________________________________________________ 

Cite alguns:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

10. 

Quais os motivos que levam você a passar filmes na escola? (Marque quantas opções forem 

necessárias, indicando a ordem de importância 1, 2, 3, 4...): 

Porque o cinema é uma maneira de ampliação cultural dos alunos (   ) 

Porque é um momento de entretenimento para os alunos (   ) 

Porque você gostou e quer que seus alunos também o veja (  ) 

Porque traz um conhecimento importante, mesmo que desvinculado da geografia (   ) 

Porque é um momento de descanso para você (   ) 

Porque o cinema amplia a sensibilidade artística (   ) 

Porque o cinema amplia a sensibilidade crítica (   ) 

Porque é um filme brasileiro e, como tal, auxilia a conhecer o Brasil (   ) 

Porque se vincula a algum conteúdo específico de geografia (   )  

Outros motivos: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

11. 

Quais filmes você usa para trabalhar quais conteúdos ou temas de geografia 

Filme:______________________________. Conteúdo:____________________________________ 

Filme:______________________________. Conteúdo:____________________________________ 

Filme:______________________________. Conteúdo:____________________________________ 

Filme:______________________________. Conteúdo:____________________________________ 

 

 

 

12. 

Como você usa os filmes na escola? (Marque quantas opções forem necessárias, indicando a ordem de 

importância 1, 2, 3, 4...) 

(   ) Passa o filme inteiro 

(   ) Passa vários trechos de um mesmo filme 

(   ) Passa só um trecho que interessa 

(   ) Passa trechos de vários filmes 

(   ) Outro. Qual? __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

13. 

O que dificulta você usar mais o cinema na escola? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

14. 

O que facilitaria a maior frequência e constância dos filmes de cinema na escola? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

15. 

Que filmes brasileiros você já utiliza na escola  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

16. 

Quais outros filmes brasileiros você gostaria de utilizar? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 


