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PROCEDIMENTO 

 

1. Defina o objetivo de aprendizagem: antes de escolher quais os conteúdos ou 

mesmo o filme, definimos qual o horizonte que se pretende alcançar com essa 

atividade. 

2. Selecionem o filme: a partir do objetivo de aprendizagem selecionamos o 

filme/documentário que ajuda a refletir a temática. 

3. Organizam o melhor momento para a exibição do filme: o melhor é não 

fragmentar o filme em diversas aulas (essa é uma sugestão apenas para último 

caso). Interessante é combinar com os alunos um outro horário em que todos 

possam vir à escola para o cinefórum, ou combinar com a coordenação e os demais 

professores um dia exclusivo para essa atividade. 

 Para criar um clima de expectativa pode-se imprimir o cartaz do filme e 

disponibilizar acesso para outros alunos alunos de outras turmas, combinar a 

distribuição ou venda de pipoca na porta da sala/auditório onde o filme será 

exibido, entregar um panfleto com a sinopse do filme, ou um folder com a sinopse 

e os tópicos que podem ser discutidos. 

Sem dúvidas o cinema tem um potencial educativo extraordinário ao agregar conteúdo, imagens, 

sons, trilhas sonoras. A partir de um filme pode-se despertar a pessoa para diversas temáticas e 

aproximar os diferentes tipos de saberes com a vida concreta. 

A proposta do Cine-Fórum consiste basicamente em realizar a exibição de um filme, seguida de 

propostas de reflexão a partir de suas implicações. 

O roteiro que propomos é baseado numa proposta de cine-fórum com roda de conversa para 

alunos do ensino básico. 

 



 

4. Exibir o filme inteiro: na escolha do filme ficar atentos apenas se não é um filme 

muito longo. Caso ultrapasse as duas horas pode-se dividir em duas sessões se 

preferirem. O melhor é optar por filmes com uma duração razoável, que permita 

uma discussão entusiasmada no mesmo dia da exibição. 

 

5. Após o filme realizar a discussão: muitos cine-fóruns optam por convidar 

algumas pessoas para partilhar suas impressões do filme no formato de mesa-

redonda com possibilidade para perguntas e opiniões do público ao final. No 

projeto, sugerimos que se opte por algum modelo de “Roda de conversa” entre os 

próprios alunos, que podem ser intercaladas com perguntas ou observações feitas 

pelo professor, ou mesmo com pequenos vídeos acerca das temáticas que possam 

ser discutidas. 

 

6. Proponha leituras no decorrer da semana: a exibição do filme e a discussão em 

torno dele não podem se fechar em si mesmas. A partir do evento de abertura o 

professor já pode sugerir leituras e vídeos (na página da turma no Google 

Classroom, no blog, no moddle, etc.) que ajudem a aprofundar a temática 

discutida. Se os alunos puderem comentar por escrito as ligações que fazem entre 

a leitura sugerida, o filme e as discussões, melhor ainda. 

 

 

 


