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PROJETO DE EXTENSÃO “CINEMA E 
DEBATE NA ESCOLA - ANOS INICIAIS”: UMA 

EXPERIÊNCIA DE ENSINO

Keli Salí Schepaniak1

Suélen Alessandra Barro2

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

De acordo com o artigo 207 da Constituição Federal Brasileira (1988), pro-
jetos de extensão são práticas acadêmicas que junto com o ensino e a pesquisa 
constituem o eixo fundamental da universidade brasileira e proporcionam uma 
formação acadêmica completa.

Na esteira de Manchur, Suriani e Cunha (2013, p. 334), pode-se afirmar 
que a extensão universitária “integra teoria e prática numa comunicação com 
a sociedade e possibilita uma troca de saberes entre ambos”. Nos cursos de li-
cenciatura, projetos de extensão favorecem a inserção do acadêmico no “chão 
da escola”, antes mesmo dos estágios curriculares obrigatórios, possibilitando-o 
observar, elaborar, testar e aplicar aulas, sob orientação, potencializando ainda 
mais a sua formação universitária. Na escola, projetos de extensão mostram-se 
importantes para a formação continuada dos professores e para a formação in-
telectual dos alunos que recebem projetos.

1 Graduada em Pedagogia – Licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó. Bolsista do 
FNDE/PET-ALL da UFFS de 2015 a 2019.

2 Graduada em Pedagogia – Licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó. Bolsista do 
FNDE/PET-ALL da UFFS de 2016 a 2017.
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Assim, este capítulo objetiva apresentar e descrever as ações do projeto de 
extensão Cinema e debate na escola – anos iniciais3, tendo em vista que a utiliza-
ção do cinema na educação é uma fonte de cultura, de entretenimento e de co-
nhecimento. Ao final, faz-se uma análise da execução do projeto e apresentam-se 
algumas reflexões sobre a importância de projetos de extensão para a formação 
inicial dos graduandos, formação continuada dos professores da escola e for-
mação cultural e intelectual dos alunos da educação básica que participam de 
ações de extensão.

2 O PROJETO CINEMA E DEBATE NA ESCOLA

Cinema e debate na escola – anos iniciais é um projeto de extensão, execu-
tado durante o ano de 2017, na Escola de Educação Básica Professora Lourdes 
Ângela Sarturi Lago, localizada no município de Chapecó-SC, para alunos dos 
primeiros anos do ensino fundamental.

Esse projeto, desenvolvido e aplicado por bolsistas do Programa de Edu-
cação Tutorial – Assessoria Linguística e Literária (PET-ALL) e do Programa 
Interdisciplinar de Bolsas de Iniciação à Docência – Subprojeto Interdisciplinar 
(PIBID-Interdisciplinar), ambos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
Campus Chapecó-SC, objetivou: (i) promover sessões de cinema, seguidas de 
debates acerca de temas extraídos de filmes/curtas-metragens e (ii) fazer uma 
interação entre cinema e a própria educação dos estudantes, sendo esta uma das 
portas para contínuas aprendizagens.

Durante o processo de escolha das películas, priorizaram-se filmes e curtas-
-metragens “não comerciais” e cuja linguagem fosse adequada ao público infantil 
e compatível com a faixa etária deles. Optou-se, sempre que possível, por filmes/
curtas-metragens “não comerciais” para evitar as produções de massa, elaboradas 
para agradar o grande público, sem ter grande comprometimento com causas 
sociais ou com conteúdos relevantes (SOUZA, 2013).

Desse modo, buscou-se evitar um viés unicamente voltado ao entreteni-
mento. Cada filme/curta-metragem selecionado para o projeto Cinema e debate 

3 Esse projeto foi elaborado e orientado pela profª Drª Morgana F. Cambrussi e, por estar em licença maternidade, 
de junho a novembro de 2017, o projeto foi orientado pela profª Drª Ani Carla Marchesan.
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na escola tratou de temas importantes para a formação crítica, cultural, educa-
cional e humana dos envolvidos. Temas caros à comunidade escolar, por ser um 
mecanismo que “ilustra” a realidade cotidiana e “motiva” os alunos por meio de 
reflexões e debates que discutem aspectos da sociedade construídos cultural-
mente. Assim, os temas escolhidos ligam-se a: meio ambiente; desmatamento; 
lixo; reciclagem; inclusão de deficientes e acessibilidade; sensibilidade; perda, 
depressão e bullying; gênero e opressão feminina.

De acordo com Alencar (2007, p. 137), “O cinema [como ferramenta de 
ensino] possibilita o encontro entre pessoas, amplia o mundo de cada um, mos-
tra na tela o que é familiar e o que é desconhecido e estimula o aprender.” Essa 
ferramenta oportuniza realizar um trabalho dinâmico, que envolve as crianças 
e contribui para a formação de capital cultural delas. Além disso, nos primeiros 
anos do ensino fundamental, os alunos estão na fase inicial de suas vidas e exis-
tem muitas realidades que precisam ser exploradas. Por isso, as películas são uma 
ferramenta que oferece inúmeras possibilidades.

As dez obras selecionadas (elencadas na Tabela 1)4 são produções a que os 
alunos dificilmente teriam acesso se não fosse por meio do projeto. E, mesmo 
que as conhecessem, provavelmente não foram instigados a analisá-las com mais 
criticidade. Essas obras foram pensadas para promover o debate, acrescentando 
aos envolvidos o senso crítico necessário para que se formem cidadãos críticos 
e reflexivos, possibilitando mudanças no contexto em que estão inseridos.

A metodologia empregada nas atividades seguia um roteiro. Primeiro, era 
feita a divulgação do projeto, o convite às turmas, a fixação de cartazes na escola 
(com a data, nome do filme/curta-metragem e turma que participaria) e a cola-
gem de comunicados nos cadernos das crianças para que os pais soubessem do 
projeto e da participação delas. As exibições fizeram parte do conteúdo escolar 
e ocorreram durante o horário de aula.

No dia do filme/curta-metragem, usava-se música para acolher as crian-
ças no auditório da escola e servia-se pipoca para deixar o local com clima de 
cinema. Antes da exibição, era feita a apresentação do convidado/debatedor e 
da película a ser exibida. Essa apresentação é imprescindível, pois, ao se referir 
ao uso de obras cinematográficas em sala de aula, Moço (2010, p. 1) afirma que:

4 Nem todos os filmes elencados para serem exibidos tinham versões dubladas o que dificultaria a leitura e entendi-
mento das crianças menores. Esse entrave fez com que algumas das películas selecionadas fossem retiradas do projeto.
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[...] é preciso começar expondo os objetivos da exibição e descrevendo o que 
será visto. Isso é fundamental para não descaracterizar o cinema como um 
objeto cultural. O ideal é antecipar para a turma elementos da história, falar 
sobre o diretor e outras produções dele, comentar sobre os atores, mostrar a 
capa e a contracapa, ressaltar características técnicas, como a fotografia, con-
tar curiosidades da época em que foi lançado e, principalmente, dizer porque 
gosta ou não daquele filme.

Considerando os apontamentos apresentados por Moço, as exibições se-
guiam esta lógica: os aspectos, as características e curiosidades sobre o filme/
curta-metragem eram apresentados; o filme/curta-metragem era exibido; ao fi-
nal da sessão de cinema, o palestrante/debatedor convidado fazia a exposição e 
problematização do tema proposto, articulando-o com a obra cinematográfica e 
iniciando uma discussão sobre as questões centrais relacionadas ao tema. Depois, 
o debate era aberto para as crianças elaborarem indagações, tirarem dúvidas e 
relatarem experiências.

Em todas as exibições, sempre existiu preocupação de que os pequenos se 
sentissem acanhados para expressarem-se. Em virtude disso, as acadêmicas do 
projeto preparavam perguntas (previamente) para fomentar a discussão e o de-
bate em caso de necessidade. Segundo Chaer e Guimarães (2012, p. 73), é através 
do debate que “[...] a criança amplia seus horizontes de comunicação, exercita 
o pensar, socializa-se, organiza a sua mente, interpreta o mundo, expõe ideias, 
debate opiniões, expressa sentimentos e emoções, desenvolve a argumentação, 
comunica-se”. Felizmente, em todas as exibições fílmicas, as crianças pareciam 
sentir-se à vontade para expor suas opiniões, experiências e críticas. Ou seja, o 
projeto favoreceu tais habilidades, logo contribuiu para a formação dos sujeitos 
envolvidos.

A seguir, são apresentados os filmes/curtas-metragens exibidos e são feitas 
descrições de alguns deles. Depois, faz-se uma reflexão sobre a importância de 
projetos de extensão para a formação inicial dos graduandos, para a formação 
continuada dos professores da escola e para a formação dos alunos da educação 
básica que participam de ações de extensão.
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3 AS SESSÕES DE CINEMA DO PROJETO CINEMA E 
DEBATE NA ESCOLA: ALGUMAS REFLEXÕES

De maio a novembro de 2017, foram realizadas dez (10) exibições fílmicas, 
conforme Tabela 1, com cerca de 30 alunos em cada, sendo em média uma po-
pulação de 150 alunos beneficiados com o projeto5.

Tabela 01 - Organização das exibições realizadas

FILME/CURTA-
-METRAGEM

TEMA CONVIDADO/ 
DEBATEDOR

TURMA DATA

O Pequeno Prínci-
pe (2015)

Sensibilidade, 
perda

Psicóloga Andréa Luiza da 
Silveira

4º ano 11/05/17

Zootopia (2016) Gênero, precon-
ceito e opressão 
contra mulher

Acadêmica do curso de 
Pedagogia da UFFS Fer-
nanda Willers, membro do 
Movimento Marcha Mun-
dial das Mulheres.

5º ano 12/05/17

Cordas (2014) 
Por que, Heloísa? 
(2011)

Inclusão, acessi-
bilidade, direitos 
dos portadores 
de deficiência

Profª com especialização 
em Educação Especial Ja-
nete Iria F. Riffel.

2º ano 29/06/17

O Lorax: em busca 
da trúfula perdida 
(2012)

Desmatamen-
to, desequilíbrio 
ambiental

Policial Militar Ambiental 
Luciano Bergonzi

3º ano 07/07/17

Vista minha pele 
(2003) 
Parcialmente nu-
blado (2009)

Preconceito 
racial

O convidado não compa-
receu, mas as acadêmicas 
do projeto, munidas de 
um roteiro previamen-
te elaborado, guiaram o 
debate.

4º ano 18/08/17

Wall-E (2008) Reciclagem, re-
síduos, poluição

Assistente administra-
tivo da área social da 
ONG Verde Vida de Cha-
pecó (cooperativa de 
reciclagem)

1º ano 22/08/17

5 Algumas turmas participaram do projeto mais de uma vez.
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FILME/CURTA-
-METRAGEM

TEMA CONVIDADO/ 
DEBATEDOR

TURMA DATA

As aventuras de 
Sherman e Peabo-
dy (2014)

diferentes cons-
tituições de 
família.

O convidado não compa-
receu, mas as acadêmicas 
do projeto, munidas de 
um roteiro previamen-
te elaborado, guiaram o 
debate.

4° ano 01/11/17

Que papo é esse? 
Bullying ([19--?]) 
Bullying, Pare-Já! 
(2014)

Bullying Psicóloga da UFFS, Aman-
da Silva

2º ano 10/11/17

A cidade das 
crianças (2008)

Responsabilida-
de, regras, res-
peito, empatia, 
entre outros

Pedagoga Luciana Biazus 2°ano 16/11/17

A menina que 
odiava livros 
(2006) 
Os fantásticos li-
vros voadores do 
Sr. Morris Lessmo-
re ([2012?])

Importância da 
leitura

Pedagoga Dirce Radavelli 5° ano 16/11/17

Fonte: Acervo das autoras. 

Durante os debates, as crianças foram instigadas a participar, expondo suas 
experiências, o que as fez refletir criticamente sobre as situações do seu contexto 
social e de suas atitudes e lhes proporcionou o desenvolvimento da oralidade, 
contribuindo para que se tornem de fato cidadãs conscientes de seus direitos e 
deveres.

Assim, a articulação cinema-debate-educação, feita de forma consciente e 
planejada para trabalhar diversos assuntos, mostrou-se adequada, pois a lingua-
gem acessível e descontraída das películas chamou atenção do público infantil. E, 
da mesma forma, fomentou a troca de experiências entre os envolvidos, inclu-
sive com profissionais que trabalham em outras instituições, seja no âmbito da 
saúde, segurança, educação, dentre outros, como se pode observar nas imagens 
apresentadas na sequência.
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Fotografia 1: Imagem do debate dos filmes Cordas (2014) e Por que, Heloísa? (2011)

Fonte: acervo das autoras.

A Fotografia 1 ilustra o debate feito após a exibição dos curtas-metragens 
Cordas (2014) e Por que, Heloísa? (2011). Esses curtas, com cerca de 10min cada, 
foram trabalhados com alunos do 2º ano do ensino fundamental, que têm, em 
geral, 7 ou 8 anos. Cordas, vencedor do prêmio de melhor curta-metragem espa-
nhol de Goya 2014, conta a história de amizade e empatia de uma menina com 
seu colega que tem paralisia cerebral. Por que, Heloísa? mostra as dificuldades 
diárias (de acessibilidade, de inclusão etc.) de uma menina com paralisia cerebral. 
O debate foi mediado pela professora Janete Riffel, educadora especial, e iniciou 
antes da exibição dos curtas-metragens. A convidada vendou os olhos de alguns 
alunos para que eles fossem conduzidos com a ajuda dos colegas até o auditório 
onde ocorreria a sessão de cinema. “Uma forma de os alunos experienciarem 
as dificuldades pelas quais os deficientes visuais passam e tentarem se adaptar 
à privação de um dos sentidos.” (MARCHESAN et al., 2018, p. 256). Depois da 
sessão de cinema, Riffel tratou de questões voltadas à inclusão, ao preconceito, à 
acessibilidade e aos direitos dos portadores de deficiência. Ela também alertou os 
alunos sobre brincadeiras perigosas que podem causar acidentes e deixar graves 
sequelas, como empurrar o colega, dar tapas na nuca, fazer o colega tropeçar etc.
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Fotografia 2: Imagens do debate do filme O Lorax: em busca da trúfula perdida (2012)

Fonte: acervo das autoras.

A Fotografia 2 é do debate feito sobre desmatamento e desequilíbrio am-
biental, conduzido pelo Policial Militar Ambiental Luciano Bergonzi, a partir 
da exibição do filme O Lorax: em busca da trúfula perdida (2012). A película, 
exibida para a turma do 3º ano do ensino fundamental, conta a história de um 
garoto que sai em uma aventura para tentar realizar o sonho de sua vizinha – co-
nhecer uma árvore de verdade –, já que na cidade em que vivem, não existem 
mais árvores, tudo é artificial e digital. “Ao perceberem o impacto ambiental que 
o desmatamento e a poluição causam, por meio do filme e do debate, os alunos 
podem tomar iniciativas que culminem na transformação do ambiente e da sua 
realidade.” (MARCHESAN et al., 2018, p. 256). Assim, filmes/curtas-metragens 
que instiguem os alunos a perceber problemas ambientais e refletir sobre formas 
de resolvê-los e/ou minimizá-los, permite que eles “se tornem independentes e 
críticos, para serem agentes transformadores do seu ambiente”. (VIEIRA; ROS-
SO, 2011, p. 562).

Essas exibições de cinema, seguidas de debate, vão ao encontro da teoria 
histórico-cultural de Vigotsky para explicar o desenvolvimento humano. O au-
tor propõe que o aprendizado das crianças ocorre desde seu nascimento, antes 
mesmo de elas ingressarem na escola, mas é na escola que vão assimilar e ad-
quirir fundamentos do conhecimento científico. Por isso, cabe aos profissionais 
de educação estimular processos de mediação (VIGOTSKY, 2011, p. 94). Desse 
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modo, mesmo que tenham poucos anos de vida, como é o caso dos alunos con-
templados no projeto Cinema e debate na escola – anos iniciais, eles já possuem 
uma bagagem, experiências, conhecimento de mundo. E cabe às professoras, cujo 
papel é fundamental como mediadoras/facilitadoras dos processos de aprendi-
zagens, perceber quais são as dificuldades e, a partir dos conhecimentos que os 
alunos já dominam, fomentar o debate, o que contribui para que eles construam 
suas aprendizagens significativas.

Além disso, a formação intelectual por meio da promoção do cinema no am-
biente escolar favorece a apropriação cultural e a reflexão sobre a cultura que 
nos cerca, sobre a cultura do outro e sobre a necessidade de respeito àquela 
cultura que nos é distante e, por isso, diferente. Certamente, o professor é um 
importante mediador para que todas essas conquistas possam ser alcançadas. 
[...] e o professor, especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental, tem 
o papel central de provocar o olhar crítico sobre esses valores, mas também 
de auxiliar o estudante na complexa atividade intelectual de produção dessas 
associações. Esse tipo de apreciação do cinema se ensina e, por isso, é sempre 
bem-vindo na escola. (MARCHESAN et al., 2018, p. 252).

Nesse viés, é interessante apresentar algumas falas dos alunos, expressadas 
durante os debates acerca dos temas abordados:

Aqui na escola tem um aluno com deficiência, sabe professora? Eu ajudo sempre 
ele! (aluno do 2º ano do ensino fundamental, após assistir aos curtas-metragens: 
Cordas e Por que, Heloisa?).

Meu tio tem deficiência, aquelas no cérebro! Eu trato ele de maneira igual, gosto 
muito dele! (aluno do 2º ano, após assistir aos curtas-metragens: Cordas e Por 
que, Heloísa?).

O ar que a gente respira vem das árvores, né? Eu cuido do meio ambiente! (aluno 
do 3º ano, após assistir ao filme O Lorax: em busca da trúfula perdida).

Professora, no 2° ano, me apelidaram de chocolate-amargo, negra suja, negra 
idiota! Isso me doeu muito! (aluno do 4º ano, após assistir aos curtas-metragens 
Vista minha pele e Parcialmente nublado).

Sabia que sempre me chamaram de gordo feio? (aluno do 2º ano, após assistir 
aos curtas-metragens Que papo é esse? Bullying, Curta Animado Bullying e 
Bullying, Pare-Já!).



146

Essas colocações sugerem que os alunos refletiram e trouxeram para discus-
são aspectos de seu cotidiano e, com isso, mesmo os que não tinham analisado 
esses aspectos, tiveram a oportunidade de se colocar no lugar de seus colegas. Em 
cada relato, as crianças mostraram o que as inquietava, as oprimia. Dessa forma, 
oportunizar que se debata cada aspecto levantado pelas crianças proporciona-

-lhes a construção do conhecimento, a formação da identidade, já que “ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção” (FREIRE, 2011, p. 47).

Não se pode olvidar que a execução do projeto Cinema e debate na escola 
contribuiu também para a formação das acadêmicas do projeto, pois a experiên-
cia acumulada com a organização e com a aplicação do projeto contribuiu para 
a formação inicial delas e as constituiu enquanto professoras. Da mesma forma, 
ao vivenciar as ações do projeto, as professoras regentes das turmas em que o 
projeto foi executado também foram beneficiadas, pois toda essa experiência 
funcionou como uma formação continuada prática.

Nesse sentido, fica perceptível o potencial pedagógico que teve esse proje-
to de extensão, com a articulação cinema-debate-educação: não apenas para a 
formação crítica, cultural, educacional e humana dos alunos que receberam o 
projeto, mas também para a formação inicial das acadêmicas que organizaram e 
executaram as ações de extensão e para a formação continuada das professoras 
das turmas em que o projeto foi aplicado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o processo de planejamento, escolha dos filmes/curtas-metragens, de-
senvolvimento dos roteiros, convite a profissionais qualificados para enriquecer 
as atividades mostrou o quão profícua foi a execução do projeto Cinema e de-
bate na escola. Ademais, as trocas de ensinamentos entre todos os envolvidos se 
consolidaram como aprendizado, não só para as crianças, mas para acadêmicas 
do projeto e para as professoras das turmas em que o projeto foi aplicado. Isso 
contribuiu para a reflexão sobre a importância e sobre a possibilidade da arti-
culação cinema-debate-escola. Ou seja, o cinema, seguido de debate, mostra-se 
uma boa ferramenta educativa.
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Para as acadêmicas do projeto, essa experiência de extensão proporcionou 
não só formação inicial, como o contato com o ambiente escolar antes dos está-
gios obrigatórios do curso. A execução do projeto, sob orientação de professores 
da UFFS, proporciona certa tranquilidade e segurança no desenvolvimento e 
execução de todas as atividades. Ademais, o projeto proporcionou às acadêmi-
cas a oportunidade de conhecer instituições do município no âmbito da educa-
ção, da segurança, do saneamento e da saúde, quando elas foram em busca de 
pessoas da comunidade externa que tinham autonomia e conhecimento amplo 
sobre os temas abordados nos filmes/curtas-metragens. Esse trabalho propiciou 
a ampliação da rede de contatos delas para futuros projetos.

Por fim, a participação nas atividades do projeto proporcionou uma for-
mação continuada, na prática, às professoras da escola. O retorno positivo das 
professoras regentes das turmas participantes, por meio de diálogos feitos após 
cada sessão de cinema, confirmou que os objetivos do projeto foram alcançados.

Assim, o projeto Cinema e debate na escola – anos iniciais consolidou a via 
de mão dupla entre universidade e comunidade, constituindo-se como uma 
ponte de troca de saberes entre ambos (MANCHUR; SURIANI; CUNHA, 2013, 
p. 334), mostrando que programas de extensão contribuem para a educação da 
comunidade em que está inserido.
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