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CINECLUBE CP2 

  
Yandara Virginia Ribeiro Costa Moreira 

 

8º e 9º anos do Ensino Fundamental 

 

Campus Engenho Novo II 

 

 
 

 
Apresentação:  

Este Projeto, criado como Iniciação Científica Júnior, pretendeu abrir espaços no Colégio Pedro II 

para se pensar o cinema para além do viés temático. Desenvolve-se um trabalho de orientação voltado 

para a realização de leituras fílmicas que também considerem a especificidade da linguagem do cinema 

e se dediquem aos seus aspectos formais, muitas vezes preteridos em nome de um entendimento do filme 

concentrado em sua mensagem, em seu conteúdo. O Projeto reconhece, além disso, a importância de 

aprofundar o capital cultural dos alunos e também de aproximá-los de um acervo fílmico que, embora 

possa estar inserido na lógica comercial (como os chamados blockbusters), estimula a formação de um 

tipo de espectador capaz de justificar sua audiência pelo seu entendimento, pelo seu olhar analítico e 

amadurecido que ultrapassou a mera reação aos robustos apelos desse mercado cinematográfico.  

 

 

Objetivo Geral:   

A finalidade do Projeto é ativar novas habilidades leitoras dos alunos em relação ao cinema e às 

particularidades da sua linguagem na construção de sentidos. E promover a leitura e escrita de textos, 

conhecidos como críticas de cinema. Ao apresentar formas cinematográficas – planos, planos-sequência, 

uso de sons diegéticos, montagem, paleta de cores, movimentos de câmera, enquadramentos, cortes, 

raccords, mise-en-scène, figurinos, entre outros recursos – como sendo elas mesmas criadoras de 

conteúdos significativos, espera-se proporcionar aos alunos a abertura de novos canais de conhecimento 

e compreensão a respeito do cinema, permitindo-lhes ultrapassar a sua compreensão intuitiva e, muitas 

vezes, vaga. 
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Objetivos Específicos:   

 Promover a exibição de filmes diversos e criar a prática de cineclubismo no ambiente escolar. 

 Construir debates a partir dos filmes exibidos, com a eventual participação de convidados 

especialistas. 

 Enriquecer a experiência do aluno como espectador-leitor de filmes, tentando transcender o seu 

mero processo de identificação com as obras. 

 Instrumentalizar os alunos, com conhecimento teórico e crítico básico, para articular 

adequadamente forma e conteúdo no contato com o cinema. 

 Apresentar aspectos relevantes sobre a história do cinema. 

 Questionar a fabricação do gosto do espectador pela própria indústria do cinema. 

 Expor os alunos ao contato com resenha críticas escritas de cinema, tornando familiares as 

características desse gênero textual. 

 Orientar os alunos na produção de breves resenhas críticas de cinema. 

 

 

Recursos utilizados:  

 Datashow e som adequados para exibição de slides e filmes. 

 Críticas de cinema publicadas em jornais impressos e em sites especializados 

 Textos teóricos sobre cinema. 

 Sequências cinematográficas (trechos cortados de seus filmes de origem). 

 Aulas expositivas de profissionais críticos de cinema. 

 

Passo a passo:   

O grupo de bolsistas se reúne com a professora orientadora uma vez por semana, todas as 

segundas-feiras. Selecionado o filme do mês, a obra é discutida e analisada com foco nos seus recursos 

formais e nos sentidos criados por tais recursos, junto à leitura de breves textos teóricos sobre cinema, 

devidamente adequados à faixa etária dos alunos integrantes, através de compilação e adaptação de 

excertos, como ocorreu com o “Dicionário teórico e crítico de cinema”, de Jacques Aumont e Michel 

Marie, que teve alguns de seus verbetes estudados pelo grupo. 

Na última segunda-feira do mês, a exibição na íntegra do filme é realizada na escola, em sessão aberta, 

com prévia divulgação à comunidade, convidada a participar também do debate conduzido pelos 

alunos bolsistas do Projeto. 

 

  

Tempo de duração:   

Um semestre  

 

  


