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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 catalogar 

e fazer comentários de filmes de diversos gêneros que 

contenham relação com os conceitos trabalhados na 

disciplina, a fim de ampliar exemplos, ilustrações e 

referências para o estudante. O material será 

disponibilizado por meio da Plataforma Virtual Moodle. 

 

1. Introdução 
A utilização de filmes em sala de aula tornou-se uma 

opção importante para o professor, que passou a utilizar 

esse recurso para trabalhar temas diversos. As frases de 

impacto, trechos de diálogos, situações contempladas 

nos filmes convertem-se em linguagem para se 

comunicar e também para se dar a conhecer. O filme 

empresta ao aluno sua força comunicativa e através de 

consegue exprimir realidades que com palavras não 

conseguiria tornar transparentes. Os benefícios 

educativos da linguagem cinematográfica como meio de 

comunicação ultrapassam as aulas e faz com que a 

reflexão se prolongue além do espaço dedicado às 

discussões [1]. 

Tendo em vista isso, o objetivo geral do projeto é 

identificar cenas e diálogos nos filmes para criar 

oportunidade e espaço de um diálogo amplo, 

multitemático, de questões que ocupam e preocupam, de 

fato, o estudante e facilitem o entendimento dos 

assuntos abordados. 
 

2. Metodologia 
A cada filme assistido – 15 no total, de diversos 

gêneros e épocas -  foi produzido um breve resumo 

seguido de um comentário, relacionando cenas e 

diálogos com os conceitos e temas abordados na 

disciplina de filosofia. Os filmes foram posteriormente 

divididos em seções de acordo com os principais 

conceitos (por exemplo: realismo; experiência; 

experiência elementar; razão; etc.) Todo o material 

produzido por este projeto está na página da internet 

www.filosofiaeocinema.wordpress.com, disponibilizada 

aos alunos por meio da Plataforma Moodle. 

 

3. Resultados 
Foram assistidos 15 filmes e elaborados 15 

relatórios. Cada relatório contém três partes: a sinopse; 

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 

alunos a fazer por conta própria a relação entre o filme e 

a matéria de filosofia. A título de exemplo, as imagens 

abaixo ilustram o resultado da página elaborada como 

material de apoio. 

 

 
Figura 1 – Modelo da página inicial do site 

 

 
Figura 2 – Modelo do catálogo de filmes do site 

 

4. Conclusões 
O projeto é de extrema importância para os 

estudantes visto que facilita o entendimento de 

conceitos filosóficos, muitas vezes árido, por meio de 

imagens e de forma lúdica, valorizando o contexto no 

qual o estudante está culturalmente imerso. Com esse 

material, o aluno pode transportar o vivenciado no filme 

para sua vida pessoal e utilizar as cenas dos filmes para 

revelar seu universo interior. Afinal, muitas vezes, a 

imagem tem uma urgência e uma eficácia mais direta 

que a palavra. O fornecimento de subsídios para a 

disciplina de filosofia foi cumprido com êxito. 
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