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Introdução

É inegável que uma das faces primordiais de um programa  
e/ou projeto de extensão universitária encontra-se nas ações (ou 
conjunto de ações) que seus coordenadores e demais participantes 
devem estabelecer para gerar aproximações possíveis e contribu-
tivas entre a universidade, a sociedade e a escola. 

Nesse sentido, o artigo 1o do Regimento de Extensão Universi-
tária da Unesp é claro e vai além, quando a define como “um pro-
cesso educativo, cultural e científico, que se articula ao ensino e à 

 1. A produção deste texto deriva da vivência de experiências extensionistas pro-
porcionadas pelo site Cin/educ/ação e a Mostra de Curtas-Metragens. Tanto 
o site como a Mostra, por sua vez, resultam da produção de vídeos levada a 
cabo por graduandos em Pedagogia do Instituto de Biociências, Letras e Ciên-
cias Exatas (Ibilce) – Unesp/câmpus São José do Rio Preto, após realização do 
curso de extensão universitária envolvendo cinema e educação e realizado 
nessa mesma Ipes.
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pesquisa de forma indissociável, e que viabiliza a relação transfor-
madora entre a Universidade e a sociedade” (Unesp, 2012, [s.p.]). 

Fruto de um processo histórico-dialético de reflexões, investi-
gações e práticas sociais, a extensão universitária busca constante-
mente a criação de meios para transformar a realidade concreta, 
não somente dos sujeitos envolvidos diretamente no projeto de 
pesquisa (professores e alunos). 

Em virtude do compromisso social da universidade com as 
neces sidades e demandas da comunidade à qual pertence, a ex-
tensão deve levar em conta a “via de mão dupla” que estabelece 
com as pessoas que vivem numa sociedade onde reconstroem histo-
ricamente suas experiências e saberes. O dialogismo é a sua fonte 
nutriz (Freire, 2006; Almeida; Sampaio, 2010; Garcia, 2012).

Em nosso entender, somente por meio da construção de canais 
dialógicos e democráticos entre a sociedade e a universidade é que a 
extensão pode estabelecer, de fato, uma “relação transformadora” 
com o mundo e as pessoas.

O objetivo deste capítulo é apresentar e problematizar duas 
das principais atividades produzidas no interior do curso de ex-
tensão universitária envolvendo cinema e educação, desenvolvido 
no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce) – 
Unesp/câmpus São José do Rio Preto: falaremos aqui da realização 
anual da Mostra de Curtas-Metragens e da construção do site  
Cin/educ/ação. 

Ambas as ações possuem um enfoque em comum: a produção 
e o uso pedagógico das linguagens audiovisuais (em particular, a 
do cinema) em processos formativos docentes e em situações de 
aprendizagem escolar. Elas propõem um olhar diferenciado sobre 
o lugar das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 
construção de práticas educativas. Um olhar que não pensa as TIC 
como a nova panaceia da educação escolar (e/ou extraescolar), mas 
que privilegia a autonomia, a criticidade e a criatividade dos su-
jeitos partícipes. 

Mais: ainda que materializados em suportes técnico-infor-
mativos e comunicacionais – caso do vídeo e da internet – o  
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Cin/educ/ação e a Mostra são alvos de reflexões permanentes e de 
reelaborações constantes de seus membros e da comunidade rio-
-pretense. É nesse sentido que os caracterizamos como parte ine-
rente do processo educativo, científico e cultural associado à 
preocupação com articular a pesquisa e o ensino a uma série de 
inter faces entre os conhecimentos produzidos na universidade e 
aqueles que advêm de agentes e instituições externos a ela. 

Além disso, tais atividades parecem promover a revitalização 
do conceito de “práxis”, na medida em que procuram favorecer os 
exercícios dialéticos e dialógicos do “saber-pensar”, do “saber-
-fazer” e do “saber-agir” no campo da docência, especialmente em 
virtude do valor heurístico atribuído ao cinema e do estudo do (e 
no) local (São José do Rio Preto) enquanto mote de problemati-
zação, análise e interpretação de questões amplas (e atuais) relacio-
nadas à modernidade e à urbanização.

Mostra de Curtas-Metragens: espaço de 
experiência, horizonte de expectativas 

Ancorados no que afirmamos anteriormente, pode-se dizer 
que a proposta de realização anual da Mostra de Curtas-Metragens 
guarda relação intrínseca com o contexto contemporâneo de valori-
zação do cinema nas pesquisas e práticas relacionadas ao campo da 
educação e dos ensinos de História e de Geografia. 

Mais especificamente, essa atividade de extensão originou-se 
do desenvolvimento de um projeto de pesquisa (Perinelli Neto, 
2011), iniciado em 2010 no conjunto de disciplinas Conteúdo e 
Metodologia do Ensino de História e Conteúdo e Metodologia do 
Ensino de Geografia, ministradas na graduação em Pedagogia 
mantido pela Ibilce – Unesp/câmpus São José do Rio Preto. 

Posteriormente, esse projeto de pesquisa foi associado aos es-
forços propostos em um subprojeto do Programa Pibid/Capes/
Unesp, intitulado “Práticas educativas do ensino de História e de 
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Geografia: possibilidades e perspectivas envolvendo curtas-metra-
gens”, desenvolvido entre agosto de 2011 e março de 2014. 

Ao longo do projeto de pesquisa e do subprojeto Pibid men-
cionados, propôs-se um conjunto de ações reflexivas e práticas 
identificadas aos usos pedagógicos da linguagem cinematográfica 
nos ensinos de História e de Geografia para turmas de alunos/as 
que atuariam como docentes na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental I. 

Dentre as ações, ganhou (ganha) destaque a produção de 
curtas-metragens que envolviam (envolvem) temáticas associadas a 
aspectos urbanos e/ou rurais de São José do Rio Preto, localidade 
tomada como realidade empírica de investigação e ponto nodal de 
reflexões e análises sobre problemas “globais”. 

Desde 2010, quando ocorreu a elaboração dos primeiros ví-
deos, foram produzidos, por alunos/as de graduação de Pedagogia, 
trinta curtas-metragens, no estilo “docudrama” (documentários 
ficcionalizados ou ficções preocupadas com o documentário), com 
10 a 20 minutos de duração média. Tais produções se revelaram um 
expediente teórico-metodológico de refinada erudição e, ao mesmo 
tempo, uma estratégia lúdico-pedagógica de grande sensibilização 
e alcance social. 

Em vista dos bons resultados obtidos na edição final dos pri-
meiros curtas-metragens, decidiu-se criar uma atividade educa-
tiva, científica e cultural voltada para: 

•	 o	debate	sobre	os	processos	formativos	e	as	TIC;	
•	 os	usos	pedagógicos	e	acadêmicos	da	 linguagem	cinemato-

gráfica; e 
•	 a	criação	de	um	espaço	de	apreciação	analítica	e	de	gozo	esté-

tico dos curtas-metragens produzidos pelos alunos. 

As experiências iniciadas em 2010, e concretizadas nos anos 
seguintes, tornaram-se as pedras angulares da criação do que atual-
mente denominamos de Mostra de Curtas-Metragens no Ensino 
de História e de Geografia do Ibilce. Sua legitimidade e sua poten-
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cialidade no campo educativo podem ser assinaladas nos artigos 32 
e 33 do Regimento de Extensão Universitária da Unesp: 

Artigo 32 – São considerados eventos de extensão universitária as 
atividades realizadas no cumprimento de programas específicos, 
oferecidas com o propósito de produzir, sistematizar e divulgar co-
nhecimentos, tecnologias e bens culturais, podendo desenvolver-se em 
nível universitário ou não, de acordo com a finalidade visada e a 
devida aprovação.

Artigo 33 – Os eventos de extensão universitária podem ser 
realizados sob a forma de Mostras, Encontros, Simpósios, Ofi-
cinas, Congressos, Jornadas, Conferências ou Ciclos de Confe-
rências, Seminários, Fóruns, Debates ou Ciclo de Debates, 
Reuniões Técnicas, Concertos, Festivais, Manifestações Artís-
ticas e Culturais, Espetáculos, Ateliês, Exposições e similares, 
diri gidos a públicos específicos, consequentemente com especi-
ficidades próprias. (Unesp, 2012, [s.p.], grifos nossos)

Conforme o trecho assinalado, o objetivo principal de reali-
zação da Mostra de Curtas-Metragens é, justamente, o de “pro-
duzir, sistematizar e divulgar conhecimentos, tecnologias e bens 
culturais”, visto que a elaboração (e não a mera reprodução) de ví-
deos em práticas educativas corrobora a tese do uso didático de 
fontes documentais e de suportes técnico-comunicacionais que per-
mitam, segundo Circe Bittencourt (2011, p.327-8), “desenvolver 
uma autonomia intelectual capaz de propiciar análises críticas da 
sociedade em uma perspectiva temporal”, ao que acrescentaríamos 
“e também espacial”. 

Uma “autonomia intelectual”, aliás, que não se esgota dentro 
dos muros da universidade. Pelo contrário: compartilha as expe-
riências e os saberes produzidos com a comunidade escolar (e extra-
escolar) de São José do Rio Preto. 

Nesse sentido, se a Mostra representa um rito de passagem para 
os/as alunos/as do curso de Pedagogia, na medida em que aprendem 
a se transformar não apenas em educadores, mas notadamente em 
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agentes produtores de cultura, ela traduz a construção de uma “lei-
tura de mundo” (nos termos de Paulo Freire) huma nizada, sensível e 
refinada, graças à riqueza gerada pelo encontro com o “Outro” –  
a cidade e seus personagens anônimos –, conforme nos ensinou 
Eduardo Coutinho nas artes de “fazer” seus documentários.

Daí a escolha, a contar de 2011, de uma noite especial para a 
realização da Mostra de Curtas-Metragens. Com ela foi possível 
proporcionar uma oportunidade singular de criação de um espaço 
de experiência (Ricœur, 1997; Koselleck, 2006), no qual o público 
presente – alunos, professores, familiares, diletantes – é convidado 
a participar de apreciação analítica e do gozo estético proporcio-
nados pelos curtas-metragens produzidos pelos/as alunos/as. 

A apreciação analítica dos vídeos consiste na composição de 
uma banca avaliadora, ocupada por professores convidados, que 
tem a responsabilidade de fomentar leituras e interpretações acerca 
da produção acadêmica, pedagógica e cinematográfica empregada 
na montagem dos vídeos e na abordagem temática. Não é levada em 
consideração a ideia de que os curtas-metragens devam ser “bons 
filmes” ou que seus autores devam possuir uma verve de cineastas. 
Longe disso. Os processos fílmicos (argumento, roteiro, dramati-
zação, movimentos de câmera, planos, edição, pós-edição) são valo-
rizados e comentados na banca, mas com a intenção de pensar os 
curtas-metragens enquanto materiais didáticos em situações de 
aprendizagem nos ensinos de Geografia e de História, conforme 
esta belecido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 
(Brasil, 1998). 

De sua parte, os/as autores/as dos curtas-metragens são con-
vidados/as a se dirigir à frente da plateia e falar um pouco sobre o 
processo de produção do material, suas experiências (inter)pessoais 
e o quanto ambos foram (e são) fundamentais para a formação do-
cente e cidadã. É reconhecido o valor heurístico e o alcance social/
cultural dos curtas-metragens, pois os conhecimentos produzidos 
neles são fruto de intensas pesquisas teóricas e etnográficas e, ao 
mesmo tempo, dos saberes e experiências provenientes dos sujeitos 
que deles participam. 
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Além disso, vale sublinhar a criação de uma premiação – em 
diferentes categorias – na qual os protagonistas da votação são os 
alunos partícipes da produção dos curtas-metragens (com a regra 
de que não podem votar nos seus próprios vídeos). Em vez de ser 
um mero instrumento motivador, a premiação representa um di-
visor de águas nas trajetórias dos estudantes: é o momento em que 
se consuma parte significativa do processo formativo de cada um, 
pois a escolha implica nova oportunidade de refletir sobre aspectos 
importantes da linguagem cinematográfica: roteiro, interpretação, 
montagem e trilha sonora. 

Por outro lado, a Mostra transforma-se também em um palco 
privilegiado de experiências estético-visuais, responsáveis por 
provo car a sensibilização do olhar dos espectadores ali presentes, 
além de enfatizar, por meio da narrativa cinematográfica, um dos 
objetivos pedagógicos e culturais do projeto, a saber: o de valorizar 
a dimensão local (São José do Rio Preto), os lugares e os sujeitos 
pertencentes a essa localidade, provocando, assim, a geração de 
uma “memória de nós mesmos” (parodiando o cineasta Walter 
Salles Júnior). 

Contudo, uma última característica qualitativa da Mostra me-
rece ser destacada, muito embora não se apresente de forma tão 
explícita: trata-se da criação compartilhada dos “horizontes de 
expec tativas” (Ricœur, 1997; Koselleck, 2006) entre todos os su-
jeitos envolvidos no projeto de idealização, montagem e edição dos 
curtas-metragens voltados ao ensino de Geografia e de História. 

Isso porque produzir curtas em processos formativos não sig-
nifica apenas firmar um diálogo entre presente e passado, mas 
também (e principalmente) propiciar a construção de um futuro 
alicerçado, segundo Paulo Freire (2000), num ensino que favoreça, 
especialmente, as autonomias docente e discente, o respeito aos sa-
beres dos educandos, as exigências de criticidade, rigor metódico e 
pesquisa, o direito à esperança e às mudanças, além da consciência 
do inacabamento do mundo. 

O que nos faz retomar uma parte essencial dos comentários 
feitos na apresentação deste capítulo acerca da extensão universi-

ver_fazer_viver_cinema_miolo.indd   129 17/08/2016   16:47:33



130 HUMBERTO PERINELLI NETO

tária: o de que ela articula o ensino e a pesquisa, a erudição e o lú-
dico, a comunidade local e a universidade, de modo a viabilizar 
uma “relação transformadora”, ou a concretização da “práxis”, na 
vida das pessoas e, por que não, na defesa permanente de uma 
socie dade mais humanista e democrática. 

Eis a importância da Mostra de Curtas-Metragens. Mas não 
só. A recente criação de um site voltado para reflexões sobre cinema 
e educação também tem se revelado um grande catalisador de ou-
tras “relações transformadoras”, construídas em consonância com 
a iniciativa que move a promoção do curso de extensão universi-
tária tratado nesta obra. É o que veremos a seguir. 

Site Cin/educ/ação:  
breve trajetória de uma longa jornada

Pelos idos de 2010, quando se deu início à realização de uma 
série de atividades relacionadas ao tema do cinema e da educação 
por parte de integrantes do grupo CNPq CIER no Ibilce – Unesp/
São José do Rio Preto, ainda eram pouco conhecidos a dimensão, a 
riqueza e o alcance dos produtos/ações/reflexões que seriam ge-
rados posteriormente. Podemos dizer que os objetivos iniciais eram 
claros para a equipe envolvida com tal iniciativa, porém, os frutos 
do trabalho tornavam-se sempre maiores e mais complexos do que 
aqueles que, a princípio, eram esperados.

Assim, todas as ações que nasceram em decorrência desse espí-
rito empreendedor germinado em 2010 proporcionaram três con-
sequências destacadas a seguir: 

•	 Já	na	primeira	 edição	do	 curso	de	 extensão	 envolvendo	 ci-
nema e educação (2010), percebemos o potencial formativo 
para discentes e docentes contido nos curtas-metragens 
desen volvidos e nas experiências relacionadas à vivência dos 
módulos (plano, história do cinema, manipulação de soft-
wares de edição etc.). 
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•	 A	realização	anual	da	Mostra	de	Curtas-Metragens,	ininter-
ruptamente, desde 2011, também se mostrou de grande 
valia, pois, ao divulgar e oferecer novos aprendizados com as 
experiências dos outros, permitiu a construção de leituras 
pertinentes para o emprego desses discursos audiovisuais no 
ensino de História e de Geografia a ser desenvolvidos em 
sala de aula, a partir de premiações e comentários dos profes-
sores convidados.

•	 O	 desenvolvimento	 de	 trabalhos	 de	 conclusão	 de	 curso	
(Santos, 2014; Carvalho, 2015; Menegasso, 2014; Brandolezi, 
2013), bem como de artigos (Perinelli Neto; Paziani; Mello, 
2012), capítulos de livros (Perinelli Neto; Paziani, 2012), ou 
ainda apresentações orais em eventos acadêmico-científicos, 
igualmente dedicados a refletir de maneira mais aprofun-
dada sobre o diálogo entre ensino, cinema, História e 
Geografia.

Com relação a esse último tópico, uma inquietação crescia con-
forme o tempo passava. A presença dos professores autores deste 
capí tulo em eventos acadêmico-científicos reafirmava uma con vic-
ção: a necessidade de pensar uma maneira de proporcionar o com-
partilhamento desses vídeos. O espaço para apresentação e o tempo 
que tínhamos para partilha das experiências vinculadas à produção 
dos curtas-metragens impossibilitavam a projeção completa ou até 
mesmo de trechos desses filmes. Daí uma pergunta sempre nascia do 
público: “onde podemos assistir a estes curtas-metragens?”.

A essa inquietação somava-se outra: como partilhar de modo 
mais abrangente os curtas-metragens com a comunidade formada 
em São José do Rio Preto, atingindo, assim, tanto pessoas interes-
sadas em acessar narrativas que abordam sua cidade do ponto de 
vista histórico e geográfico, quanto atores educacionais (docentes e 
gestores) que pretendem se valer desses filmes para desenvolver 
nas salas de aula práticas pedagógicas que os tenham como base? 

Foi pensando nisso que, a partir de 2013, uma equipe formada 
pelos professores Humberto Perinelli Neto, Rafael Cardoso de 
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Mello, Rodrigo Ribeiro Paziani e Solange Vera Nunes Lima 
D’Água principiou um calendário de atividades cujo objetivo 
envol via a construção de um espaço virtual que armazenasse esses 
curtas-metragens e oferecesse gratuitamente ao público a visuali-
zação desses vídeos. Nasceu, como decorrência dessas ações, o site 
Cin/educ/ação.

O nome é revelador. Como preocupação maior, a equipe en-
tendeu que tal espaço virtual deveria oportunizar uma relação enri-
quecedora entre as esferas do cinema e da educação, mas não apenas 
no sentido teórico. Os curtas-metragens significam o “filmar”, o 
“registro cinematográfico” com fins pedagógicos – a ação (delibe-
rada e consciente) propriamente dita: a ação de filmar com obje-
tivos pedagógicos.

Mediante tal objetivo, a equipe se deparou com inúmeras pos-
sibilidades de criação de um site. Mesmo com objetivos traçados, a 
produção de um espaço virtual exigiu a expertise de um profissional 
cujas habilidades fossem mais “adequadas” para o ofício. Na 
neces sidade de alguém com esse perfil, surgiu o convite a Robson 
Ricardo de Araújo, pós-graduando em Matemática, nível mes-
trado, pelo Ibilce – Unesp/São José do Rio Preto, para desenvolver 
a tarefa naquela ocasião.

Somaram-se, então, os conhecimentos pedagógicos, históricos, 
geográficos, cinematográficos e do campo da informática. Dado o 
fundamental auxílio e as habilidades específicas do pós-graduando, 
no mesmo ano de 2013 o site ficou disponível ao acesso global pela 
internet, tornando possível a qualquer cidadão do mundo assistir 
aos curtas-metragens e comentá-los.

A partir daí, o site passou a significar muito mais do que um es-
paço para armazenar e possibilitar acessos, seu limite era o mesmo do 
suporte que permitia sua existência (a internet). Ao mesmo tempo 
que era montado, o site passou a ser modificado, alterado, repensado 
para ser aproveitado na sua maior capacidade ou, pelo menos, na-
quilo que se entendia ser, naquele momento, seu potencial maior.

Depois de algumas mudanças de layout, endereço eletrônico, 
formato e concepção, o site alcançou um estado de maturidade. O 
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site Cin/educ/ação2 tem como realizadores um conjunto de quatro 
pesquisadores dos grupos CNPq CIER (Unesp/Ibilce) e Formação 
Docente e Práticas Educativas (Unesp/Ibilce). Como apoio, conta 
ainda com o auxílio da direção do Ibilce, da chefia do Departa-
mento de Educação/Unesp/Ibilce, da Fundação de Apoio à Pes-
quisa e Extensão de São José do Rio Preto (Faperp), do Pibid/
Capes/Unesp, do Parfor/Capes/Unesp (Plano Nacional de For-
mação de Professores da Educação Básica) e da Proex/Unesp (Pró-
-Reitoria de Extensão Universitária). 

Quando acessamos o site Cin/educ/ação, verificamos que 
existe uma imagem, uma “marca”, um “logotipo” na parte su-
perior da tela, indicando o seu próprio título. Dividindo as letras 
Cin-educ-ação, a imagem auxilia na leitura e na interpretação da 
tríade já apontada: cinema-educação-ação, ação pedagógica com 
cinema. No fundo dessa mesma imagem, constituindo-a, por-
tanto, constam uma sala de cinema e um rolo de projeção fílmica 
como elementos gráficos que reforçam tal tratativa.

O logotipo do site está situado no interior de uma imagem 
maior, em movimento, por se tratar de trecho do filme Nuovo Ci-
nema Paradiso (1988), exibido em looping. A cena exibida ininter-
ruptamente enfatiza a importância humanística, socializadora e 
ontológica da narrativa cinematográfica, já que apresenta trechos 
de filmes considerados célebres, vistos por um solitário e emocio-
nado telespectador numa sala de projeção.

Observando ainda a página inicial, uma frase chama a atenção: 
“O papel do cinema é gerar uma memória de nós mesmos”, de au-
toria do cineasta Walter Salles Júnior. Enquanto profissionais da 
educação que utilizam o cinema para pensar o uso do discurso 
audio visual na ação pedagógica, em especial no ensino de História 
e de Geografia, compreendemos aqui que “memória de nós 
mesmos” é a nossa identidade, é a nossa compreensão do “eu”,  
é quem precisamos construir (passado) para projetar o futuro e, 
assim, modificar o presente. 

 2. Disponível em: http://cineducacao.jimdo.com/. Acesso em: 20 nov. 2015.

ver_fazer_viver_cinema_miolo.indd   133 17/08/2016   16:47:33



134 HUMBERTO PERINELLI NETO

Amparados nesse discurso respeitoso ao sujeito e crente na 
possibilidade das ações transformadoras do social pelo próprio 
homem, os responsáveis pelo site Cin/educ/ação entendem que o 
cinema é mais uma possibilidade (no campo da Educação) de per-
mitir a formação de cidadãos que corroborem tal posicionamento.

O site passa agora, portanto, a ser descrito nas suas divisões, 
tópicos ou abas. 

São ao todo treze espaços, links nos quais o visitante pode na-
vegar ao escolher quaisquer destas opções: (1) Início, (2) Equipe, 
(3) Vídeos Ibilce, (4) Vídeos Noroeste Paulista, (5) Vídeos encami-
nhados, (6) Projetos, (7) Mostra de Curtas Ibilce, (8) Proseando 
sobre filmes, (9) Cinemateca pedagógica, (10) Textos, (11) Ferra-
mentaria, (12) Experiências, e (13) Links externos. Passaremos a 
conhecer especificamente um a um.

(1) Início – trata-se da página inicial. Nela podemos encon-
trar informações sobre os realizadores e apoios, como 
indi cado, além de um texto-apresentação denominado 
“Sobre o Projeto”. Nesse texto, a equipe gestora indica 
os objetivos que envolveram a construção do site, além 
de sua própria história.

(2) Equipe – essa aba nos leva a uma nova página respon-
sável por listar os nomes de quatro professores/pesqui-
sadores envolvidos no desenvolvimento do site, suas 
titulações e respectivos endereços eletrônicos para con-
sulta do Currículo Lattes. Além dos nomes dos profis-
sionais, constam também links de acesso aos grupos de 
pesquisa CNPq CIER e Formação Docente e Práticas 
Educativas.

(3) Vídeos Ibilce – nesse espaço armazenam-se os vídeos 
realizados pelos alunos do curso de Pedagogia do Ibilce 
– Unesp/São José do Rio Preto. Existe a opção de pro-
curar os vídeos produzidos por ano (de 2010 a 2015). Há 
também um texto que acompanha tal material e re-
lembra o visitante do caráter pedagógico de tais produ-
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ções, bem como do fato de serem tributárias de expe-
riência responsável por articular ensino, pesquisa e 
extensão univer sitária. Para auxiliar o acesso, constam 
sinopse e palavras-chave para cada vídeo.

(4) Vídeos Noroeste Paulista – aqui o visitante pode acessar 
os vídeos (também curtas-metragens) produzidos em 
outra instituição de ensino superior (IES) e que versam 
sobre as cidades do Noroeste Paulista. Parte deles foi 
orientada pelos responsáveis pelo site Cin/educ/ação 
nos idos de 2009 a 2011, constituindo-se, portanto, 
numa espé cie de experiência-piloto para o que o grupo 
desenvolve atualmente. Da mesma forma que em Vídeos 
Ibilce, constam sinopse e palavras-chave para cada vídeo.

(5) Vídeos encaminhados – espaço destinado a receber ví-
deos de quaisquer sujeitos interessados em compartilhar 
seus produtos audiovisuais, desde que concebidos 
dentro de um objetivo educacional. O espaço é de uso 
livre do internauta, bastando o envio de vídeos aos res-
ponsáveis pelo site.

(6) Projetos – dividida em três subespaços: Pesquisa, 
Cursos de Extensão e Experiências de Ensino –, essa aba 
visa aos demais processos formativos vinculados aos 
diálogos entre tecnologias e educação, cinema e edu-
cação, cinema e ensino de História e Geografia, tecno-
logias e gestão escolar, promovidos pelos responsáveis 
pelo site.

(7) Mostra de Curtas Ibilce – espaço destinado a apresentar 
informações sobre as edições anuais desse evento (até a 
escrita deste texto, constavam as de 2011 a 2015),  como 
os cartazes, curtas-metragens exibidos, homenagens, 
entre outras.

(8) Proseando sobre filmes – aqui o site ganha em comple-
xidade mais uma vez. Nesse espaço, alguns membros da 
equi pe e outros convidados escrevem resenhas de filmes, 
segundo propósitos pedagógicos. Assim, filmes como 
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Paredes invisíveis (2013), Blade Runner (1982), O nome 
da rosa (1986), Os miseráveis (1998), Linha de passe 
(2008), Boca do lixo (2010), Matrix (1999) e Cinema Pa-
radiso (1988) foram alvo dos olhares de diferentes profis-
sionais.

(9) Cinemateca pedagógica – abriga filmes ficcionais/docu-
mentais empregados pelos responsáveis pelo site nas 
práti cas educativas que desenvolvem, especialmente, 
nas disciplinas ministradas na graduação.

(10) Textos – estão inseridos no site alguns textos que dizem 
respeito ao enfrentamento de temas como tecnologias e 
educação, tecnologias e gestão escolar, tecnologias e en-
sino de História e de Geografia etc. São produções aca-
dêmicas encontradas em periódicos, textos completos de 
eventos e capítulos de livros, desenvolvidas por mem-
bros da equipe do site, demais integrantes dos grupos de 
pesquisa CNPq mencionados anteriormente, bem como 
outros autores.

(11) Ferramentaria – espaço reservado para o abrigo de indi-
cações de softwares úteis para edição de som, edição de 
imagens, upload de vídeos e de sons, conversões de lin-
guagens computacionais, entre outros expedientes ne-
cessários à produção de vídeos.

(12) Experiências – espaço singular, constituído sob a expec-
tativa de receber dos visitantes relatos sobre o uso de 
discur sos audiovisuais em sala de aula. Esses relatos, 
compartilhados no site, poderão servir não apenas como 
incentivo, mas também como fontes para reflexão dos 
problemas e das possibilidades envolvendo o uso peda-
gógico dessa linguagem.

(13) Links externos – uma lista de links para outros sites  
que tocam ou tangenciam, pelo menos, as temáticas: 
tecno logias e educação, ensino de História e de Geo-
grafia, educação e cinema, gestão escolar e tecnologias, 
especialmente. 
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Considerações finais

Não é difícil imaginar que programas e/ou projetos de ex-
tensão universitária devem, para além de suas propostas de reflexão 
e debate, propor um conjunto de ações – articuladas e plurais – vi-
sando dinamizar os processos de produção de conhecimentos, seja 
em qual área for. Foi o que vimos aqui neste texto, quando abor-
damos as ações extensionistas relacionadas à Mostra de Curtas-
-Metragens e ao site Cin/educ/ação. 

Contudo, é preciso que finalizemos o capítulo a partir da apro-
priação de uma perspectiva mais ampla presente no Regimento de 
Extensão Universitária da Unesp (2012), em seu artigo 8o, quando 
define o papel da extensão e elenca as orientações norteadoras  
do Plano Nacional de Extensão Universitária, conforme seguem: 

I – integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da so-
ciedade, buscando o comprometimento da comunidade 
universitária com interesses e necessidades da sociedade, 
em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que rela-
cionem o saber acadêmico ao saber popular;

II – democratizar o conhecimento acadêmico e a participação 
efetiva da sociedade na vida da Universidade;

III – incentivar a prática acadêmica que contribua para o 
desen volvimento da consciência social e política, for-
mando profissionais-cidadãos;

IV – participar criticamente das propostas que objetivem o 
desenvolvimento regional, econômico, social e cultural;

V – contribuir para reformulações de concepções e práticas 
curriculares da Universidade, bem como para a siste-
matização do conhecimento produzido. (Unesp, 2012, 
[s.p.])

Conforme aludido neste texto, são evidentes os esforços da 
equipe que coordena o projeto e o curso de extensão sobre cinema e 
educação em criar (e gestar) canais democráticos de diálogo entre 
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os conhecimentos produzidos na universidade, as necessidades e 
demandas da sociedade local e os saberes e experiências que cir-
culam no cotidiano escolar e extraescolar. 

Nesse âmbito, fica claro o anseio de articular a Mostra e o site 
Cin/educ/ação com as cinco orientações do Plano Nacional de Ex-
tensão Universitária ora sublinhadas. Tomemos, por exemplo, os 
itens I e III. 

Quando o item I orienta os extensionistas a integrar “o ensino 
e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o compro-
metimento da comunidade universitária com interesses e neces-
sidades da sociedade”, de maneira que haja intercâmbios entre o 
“saber acadêmico” e o “saber popular”, pensamos naquele obje-
tivo presente na iniciativa de valorizar um conjunto de conheci-
mentos prove nientes do diálogo entre as atividades de pesquisa 
feitas com sujeitos (quase sempre anônimos) residentes em São 
José do Rio Preto – e que emprestam suas experiências e saberes 
através de entrevistas orais – e as leituras e interpretações de refe-
renciais bibliográficos ligados aos debates sobre cinema e edu-
cação, cinema e ensino de História e de Geografia, e os estudos de 
modernidade e urbanização em dimensões locais. O site Cin/
educ/ação e a Mostra são reveladores do quanto as orientações do 
item I são levadas a sério. 

Em relação ao item III, a orientação para que as atividades de 
extensão sejam incentivadoras de uma “prática acadêmica” que 
possibilite “o desenvolvimento da consciência social e política, for-
mando profissionais-cidadãos” é lida pelos extensionistas desse 
projeto, por meio do entendimento de que trabalhar o cinema (sua 
linguagem, narrativa, técnicas) em práticas educativas corresponde 
a uma parte nada desprezível da formação dos profissionais-cida-
dãos, visto que centra sua problematização na busca de “outros” 
processos formativos. Se a Mostra representa um ritual de pas-
sagem por essa “outra” formação docente, o site Cin/educ/ação é 
um instrumento gerador de memórias e veículo potencializador da 
proposta apresentada. 

ver_fazer_viver_cinema_miolo.indd   138 17/08/2016   16:47:34



VER, FAZER E VIVER CINEMA 139

Enfim, mesmo sendo atividades criadas oficialmente em con-
textos diferentes – a Mostra de Curtas-Metragens, em 2011, e o site 
Cin/educ/ação, em 2013 –, ambas carregam entre os seus objetivos 
principais a possibilidade de oportunizar outras práticas educativas 
socializadas em ambientes de aprendizagem os mais variados pos-
síveis (do “real” ao “virtual”), além de se constituírem em ati-
vidades permanentes de publicização de experiências e saberes 
plurais, por meio do constante e poliglota (porque baseado em vá-
rias linguagens: filmes, eventos e site) diálogo entre universidade e 
comunidade. 
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