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RESUMO

Este trabalho traz como objetivo primordial apresentar o cinema como ferramenta no processo ensino-aprendizagem. Partimos do pressuposto 
de que o cinema pode propiciar formas críticas de reflexão a respeito das temáticas que o filme aborda, contribuindo significativamente para 
desenvolver e aprimorar o senso crítico que o sujeito tem de si e do meio sociocultural, político e educacional em que está inserido. Atualmente, 
não se constitui uma novidade a afirmação de que o cinema possui, dentre tantas outras coisas, um grande potencial didático a ser explorado no 
ensino, no entanto, os filmes não são usados convenientemente em sala de aula. Este trabalho tem como objetivo, portanto, discutir esta 
temática a partir de uma experiência em uma Instituição de ensino superior, com a participação de alunos de vários cursos de graduação, através 
de sessões de cinema. Em cada sessão foi definido anteriormente filmes que continham algum apelo temático, como globalização, desigualdade 
social e questões de gênero. As sessões resultaram em dados que foram analisados posteriormente. A metodologia utilizada foi a realização de 
questionário com perguntas abertas e fechadas antes do início da sessão. As perguntas voltavam-se para a temática escolhida. O objetivo era 
compreender a percepção que os envolvidos tinham com relação a temática abordada, esta percepção inicial seria confrontada com os 
depoimentos do grupo de discussão realizado ao final da sessão. O grupo de discussão foi mediado pelo responsável que estimulava na plateia a 
discussão sobre a temática e as cenas do filme, fazendo com que os integrantes percebessem onde estava contido o tema escolhido no filme. 
Para isso era realizado estímulos para que os temas fossem discutidos dentro da perspectiva do filme e suas cenas.   Como metodologia, foi 
realizada pesquisa descritiva, com procedimento técnico de levantamento. Diante dos dados observados, verificou-se a estreita relação entre o 
cinema e o aprendizado, reafirmando a importância do uso do cinema na educação.
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