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Este artigo tem como base os encontros que estão sendo realizados em prol do 

projeto “Cinegrafando a educação – experiências formativas em cinema: até onde a Sétima 

Arte pode chegar?”. O referido projeto faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação e Imaginário Social – GEPEIS – tendo o propósito de construir relações e 

vivências do cinema com professores da rede pública de ensino de Santa Maria e região, 

sendo parceiras, as Universidades Federais, Estaduais e Privadas, Institutos Federais de 

Educação e ONGs. O propósito é compreender o que na vida dos professores pode ser 

provocado a partir de uma formação ético-estética mediada pelo cinema: algo mais acerca 

de seus encontros ou mesmo de seus desencontros com o cinema ontem e hoje, alinhados 

com os problemas da docência e da educação como um todo. A proposta de trabalho para 

este ano amplia as parcerias com a concepção de subprojetos institucionais, chegando em 

regiões até então não atendidas pela formação em cinema e educação. Objetivamos 

capacitar os docentes para que estes produzam vivências e exercícios fílmicos 

estabelecendo parcerias entre escola e a comunidade experienciando a interdisciplinaridade 

tão desejada nas instituições de ensino, viabilizada pelo cinema. Ao longo dos trabalhos já 

realizados no projeto foram identificadas carências e a necessidade de complementar os 

conhecimentos dos integrantes do GEPEIS, sobre o cinema. Se há a intenção do projeto ser 

levado para a escola a fim de sensibilizar o professor quanto a utilização do cinema na 

educação para além de uma ferramenta didática, é necessário também que estejamos 

capacitados com conhecimentos sobre a sétima arte como uma linguagem com potência 

para o trabalho da escola. Pensando nas dificuldades encontradas durante o percurso 

transcorrido e sob a perspectiva à oferta de um melhor apoio à formação continuada dos 

professores, utilizamos como metodologia neste primeiro semestre a formação através de 

oficinas de cinema, técnicas de edição e uso de equipamentos cinematográficos, além de 

leituras e discussões de artigos. Para o segundo semestre almeja-se colocar em prática 

todos os conhecimentos adquiridos nesse primeiro momento para que assim consigamos 

contemplar a intencionalidade desse projeto na atuação junto às escolas parceiras. 
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