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Resumo: Este projeto de Iniciação Didática consiste na 

formulação de um material online que servirá de apoio à 

disciplina de Filosofia, ministrada nos cursos de 
Engenharia. O objetivo principal do projeto é identificar 

e comentar filmes de diversos gêneros e épocas que 

contenham relação com os conceitos abordados na 

disciplina, a fim de ampliar exemplos, ilustrações e 

referências para os estudantes. O material será 

disponibilizado por meio da Plataforma Virtual Moodle. 

 

1. Introdução 
As experiências vivenciadas através do cinema no 

contexto educacional podem criar oportunidade e espaço 

para um diálogo amplo, multitemático, de questões que 

ocupam e preocupam, de fato, o estudante. A cultura da 

imagem é essencialmente metafórica, e os alunos 
demonstram habilidade e rapidez para extrair das 

analogias as consequências educacionais implícitas, 

particularmente as relacionadas com a promoção de 

atitudes e valores [1]. Educar com filmes ou utilizar o 

cinema no processo escolar é ensinar a ver diferente, é 

educar o olhar, decifrar os enigmas da modernidade na 

moldura do espaço imagético [2]. 

Assim, o objetivo geral do projeto é identificar 

algumas cenas e diálogos para facilitar ao estudante o 

entendimento dos conceitos filosóficos abordados na 

matéria. 

 

2. Metodologia 
O material produzido – que está disponível por meio 

do blog www.filosofiaecinema.wordpress.com - consiste 

em uma lista de 15 filmes de diversos gêneros e épocas 
com comentários que fazem a ligação entre o filme e a 

matéria de aula, e que está permanentemente a disposição 
dos alunos na página de filosofia na plataforma Moodle. 

Os filmes foram disponibilizados no blog por seções de 

acordo com os principais conceitos (por exemplo: 

realismo; moralidade; razão etc.).  

 

3. Resultados 
Foram assistidos 15 filmes e elaborados 15 relatórios. 

Cada relatório contém três partes: o resumo; a seção 

“Para prestar atenção”, com dicas de diálogos e cenas 

pertinentes aos assuntos trabalhados durante as aulas; e 

“Exercício”, com perguntas que estimulam os próprios 

alunos a fazer a relação entre o filme e a matéria de 

filosofia.  

As imagens a seguir ilustram o resultado da página 
elaborada como material de apoio. 

 

 

 

 

    
      Figura 1 – Página Filosofia e o Cinema em 

WordPress. 

 

 
 

Figura 2 – Lista de filmes no site. 

 

4. Conclusões 
O projeto é de extrema importância, pois ajuda os 

estudantes, por meio de imagens e de forma divertida, no 
entendimento de conceitos filosóficos que por vezes são 

abstratos. A partir desse material, o aluno pode 

transportar o vivenciado no filme para a sua vida pessoal 

e utilizar as cenas dos filmes para revelar seu universo 

interior. Ajuda também o professor a encontrar exemplos 

e tornar a aula mais dinâmica e leve. Pode-se dizer, assim, 

que o fornecimento de subsídios para a disciplina de 

filosofia foi cumprida com êxito. 
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