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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(  x  )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

O CINECLUBE “FOCA NA TELA” COMO LUGAR DE DEBATE SOBRE A MÍDIA 

POR MEIO DA EXTENSÃO 

 

Amanda Vaz Gongra (Apresentadora, amandavazgongra@hotmail.com)1 

Karina Janz Woitowicz (Coordenadora, karinajw@gmail.com)2 

Ivan Bomfim Pereira (Supervisor, ivanbp17@gmail.com)3 

Sérgio Luiz Gadini (Supervisor, sergiogadini@yahoo.com.br)4 

 
Resumo: O texto apresenta uma das ações extensionistas mantidas pelo projeto Cultura Plural desde o segundo 

semestre de 2018: o cineclube “Foca na Tela”. O cineclube visa debater conceitos da área de Jornalismo e 

Comunicação através da exibição de filmes e posterior debate com estudantes, professores, profissionais e 

comunidade interessada nas temáticas. O “Foca na Tela” foi criado em 2018 e até o momento já realizou 4 

(quatro) edições, atualmente mantendo a periodicidade mensal. Os encontros são marcados também pela 

participação de um(a) debatedor(a) convidado(a) pelo projeto, como uma forma de apreender conceitos 

diferentes dos abordados em sala de aula e incentivar a discussão sobre diferentes aspectos do jornalismo e da 

mídia, contribuindo para o processo de formação acadêmica. O Cultura Plural, disponível no endereço 

https://culturaplural.sites.uepg.br/, existe desde 2011 e visa difundir expressões culturais da cidade, e o “Foca na 

Tela” surge como uma ação de fortalecimento do projeto para atender a demanda de um espaço para o debate 

sobre assuntos da Comunicação a partir do cinema. 

Palavras-chave: Jornalismo Cultural. Cineclube. Cinema. Ação Extensionista.  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO: 

Cultura Plural: espaço de visibilidade, interação e memória para artistas e grupos culturais de 

Ponta Grossa e Região (5ª Edição) 

 

PROJETOS VINCULADOS: 

O Cultura Plural é vinculado ao Programa Agência de Jornalismo. 
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As ações do Cultura Plural são destinadas à população de Ponta Grossa interessada na 

cultura local, bem como aos próprios grupos culturais da cidade. O “Foca na Tela”, por sua 

vez, é destinado especialmente a estudantes de Jornalismo e Comunicação, embora seja aberto 

à comunidade em geral. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa/PR. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do projeto começaram a ser executadas na sala A17, localizada no Bloco 

A da UEPG Campus Central. Depois, foram movidas para o Auditório de Telejornalismo, 

localizado no Bloco B do Campus Central da UEPG. Atualmente acontece no Auditório 

Brasil Pinheiro Machado, localizado no Museu Campos Gerais.  

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto Cultura Plural, do curso de Jornalismo da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, tem como objetivo produzir conteúdos em formato multimídia relacionados a 

eventos, grupos e políticas culturais da cidade. O site www.culturaplural.sites.uepg.br é um 

produto mantido pelo projeto, no qual pode-se encontrar todas as produções realizadas, que 

também são difundidas nas redes sociais. 

Este artigo tem por finalidade apresentar o cineclube “Foca na Tela”, ação cultural 

realizada pelo projeto, como forma de exibir filmes relacionados ao Jornalismo e à 

Comunicação, além de proporcionar o debate voltado para questões relativas à ética, ao papel 

do jornalismo e à influência junto à opinião pública. Um dos objetivos do Cultura Plural 

também é difundir e debater expressões culturais na cidade. Sendo assim, o cineclube foi 

pensado e estruturado a partir da ideia de oportunizar o acesso à produção cinematográfica e o 

debate de temas voltados à comunicação por meio da exibição de elementos presentes na tela 

do cinema. 

Na perspectiva de Teixeira Coelho (2001), a ação cultural deve ter o compromisso 

com o acesso e a democratização da cultura. Isso significa, segundo o autor, criar o maior 

número possível de oportunidades para a produção cultural e a reflexão. A proposição de uma 

ação cultural, segundo Anita Simis (2007), envolve não apenas o Estado, mas todas as 

iniciativas que entendem a cultura como um direito. “É necessário pensar em formação de 
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público, em distribuição, em difusão de cultura, inclusive para evitar a tutela oficial ou a 

reprodução do que a indústria cultural já produz” (SIMIS, 2007, p.15). 

Com base nesta reflexão, entende-se que a manutenção de um espaço de exibição e 

debate sobre filmes contribui para fortalecer o campo de ação do projeto extensionista, à 

medida que atua na formação de um público interessado em cinema, ao mesmo tempo em que 

possibilita o aprimoramento da formação acadêmica ao promover reflexões sobre o papel da 

mídia e os conflitos de interesse que regem a atividade jornalística.  

 

OBJETIVOS 

O presente artigo objetiva mostrar como a exibição de filmes e o debate sobre temas 

do jornalismo e da comunicação, trabalhados pelo projeto de extensão, podem estabelecer um 

melhor funcionamento da prática extensionista. Os encontros do “Foca na Tela” iniciaram em 

2018 com uma proposta quinzenal e, já em 2019, optou-se por ocorrer mensalmente.  

O cineclube é organizado pela equipe do Cultura Plural. Durante a reunião semanal 

do projeto, são levantadas obras audiovisuais essenciais para entender aspectos teóricos e 

práticos da comunicação. Após selecionado o filme, começa-se a divulgar nas redes sociais do 

projeto o convite para quem queira participar. Ao apresentar os debates levantados nos 

encontros, por meio de registros feitos pelo próprio site, o trabalho busca discutir o impacto e 

o aprendizado que um cineclube pode ocasionar. 

 

METODOLOGIA 

O Cultura Plural, ao realizar a cobertura de eventos culturais da cidade, sempre 

buscou ser um espaço de discussão sobre os temas abordados em tais iniciativas. Por conta 

disto e dos poucos espaços existentes fora da sala de aula para debater sobre Jornalismo e 

Comunicação, o cineclube “Foca na Tela” surgiu no final de 2018 para atender tal demanda. 

Por meio de um levantamento das discussões abordadas nas quatro edições do 

“Foca na Tela”, busca-se observar a difusão de conceitos teóricos através da exibição do filme 

e do posterior debate, de modo a servir como um relato da experiência realizada pelo projeto. 

 

RESULTADOS 

O “Foca na Tela” surgiu durante uma reunião entre os extensionistas e os 

coordenadores do Cultura Plural no final de 2018, a fim de difundir debates sobre Jornalismo 

e Comunicação através da ação extensionista. No início, o cineclube foi pensado para alunos 
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de Jornalismo, em específico, e para ser realizado com regularidade quinzenal. Conforme 

obtido retorno dos encontros, isto foi modificado. Atualmente, o cineclube é realizado 

mensalmente para viabilizar uma maior divulgação e consequente participação da 

comunidade interessada. E apesar de ter como público-alvo graduandos e pesquisadores da 

área de Jornalismo e Comunicação, o “Foca na Tela” também tenta incluir filmes que possam 

ser pensados como debate para outras áreas. 

A equipe extensionista decide o filme que será exibido juntamente com os 

coordenadores do projeto. Após isto, alguns nomes de pesquisadores e profissionais da área 

do filme que será exibido são levantados, já que em toda exibição há um(a) convidado(a) para 

comandar o debate. Então, a equipe fica responsável por pesquisar sobre o filme, afim de 

ajudar a guiar as linhas do debate. Também fica responsável pela divulgação do evento, 

principalmente nas redes sociais5, e pela organização do local onde será exibido. No momento, 

há um calendário com as datas planejadas para o cineclube para facilitar a gestão das 

exibições por parte da equipe extensionista. 

O primeiro encontro ocorreu em 2018, na sala A-17 do Bloco A da UEPG Campus 

Central com a exibição do filme “Spotlight” (CULTURA PLURAL, 01/07/2018). O filme é 

vencedor do Oscar de Melhor Filme de 2016 e aborda o jornalismo investigativo realizado 

pelo jornal The Boston Globe afim de denunciar casos de abuso sexual e pedofilia por 

membros da arquidiocese católica de Boston. No debate após a exibição do filme, promoveu-

se a discussão sobre jornalismo investigativo, em específico em caso de abuso sexual. A data 

contou com cerca de 25 pessoas no público. 

Duas semanas depois, o filme exibido foi “O Diabo Veste Prada”, escolhido para 

debater conceitos de Jornalismo de Moda e também o início da carreira jornalística. A 

exibição ocorreu perto do final do semestre da UEPG de 2018, o que se acredita ser o motivo 

para a queda do público, que contou com cerca de 10 presentes. As atividades de 2018 do 

“Foca na Tela” encerraram com o filme. 

Em 2019, durante reunião com os membros do Cultura Plural, foi pautada a 

frequência do cineclube, modificando para mensalmente. Com o propósito de promover uma 

ação fora do ambiente da Universidade, e diante da expectativa de um público mais amplo, 

optou-se pela modificação do local para o Auditório Brasil Pinheiro Machado, reinaugurado 

pelo Museu Campos Gerais. A primeira sessão do ano, porém, ocorreu no Auditório de 

                                                 
5 Para divulgação, é criado um evento no Facebook e também são encaminhados convites por e-mail e grupos de 

whatsapp. 
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Telejornalismo, localizado no Bloco B da UEPG Campus Central, já que o Auditório do 

Museu Campos Gerais ainda não havia sido reinaugurado. 

A primeira sessão de 2019 ocorreu em abril, com exibição do filme “O Abutre”. Na 

sessão, houve cerca de 35 pessoas presentes, incluindo pesquisadores e graduandos de outras 

áreas. O debate pautado pelo filme foi de ética no Jornalismo e durou cerca de uma hora, com 

ampla participação do público. Os estudantes de Comunicação presentes também afirmaram a 

importância do cineclube ao abordar temas diferentes dos trabalhados na sala de aula. 

Por fim, a última sessão do “Foca na Tela” ocorreu em maio com exibição do filme 

“Mera Coincidência” (CULTURA PLURAL, 01/07/2018). Em junho não foi realizada a 

sessão, apesar de ter data pautada no calendário, devido ao final de semestre e também ao 

feriado de Corpus Christi. A quarta exibição foi feita no Auditório Brasil Pinheiro Machado, 

onde planeja-se realizar as próximas sessões. Na data, foi abordada a teoria do agendamento e 

também questões de manipulação da mídia por parte de assessorias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades extensionistas realizadas pelo projeto possuem a finalidade de difusão de 

expressões culturais. Por conta disto, pode-se afirmar que, com o levantamento feito, o 

cineclube “Foca na Tela” cumpre esta função para o seu público alvo. Através das discussões 

realizadas, é importante destacar também que o cineclube contribui para a formação de 

jornalistas mais preparados. 

Com a iniciativa, o projeto atua como um agente cultural, responsável por oportunizar 

o acesso e o debate à produção cinematográfica. Sendo assim, o “Foca na Tela” é efetivo para 

seu público-alvo: estudantes e pesquisadores em Jornalismo e Comunicação. Como mostrado 

previamente, os estudantes relatam que os debates são realizados de maneira e com conteúdo 

diferente da sala de aula, o que reforça a importância do cineclube. O Cultura Plural valoriza 

o “Foca na Tela” ao realizar um planejamento das próximas exibições, justamente por 

acreditar no seu impacto para graduandos e profissionais da área da Comunicação. 

Por fim, o impacto do cineclube para a equipe extensionista se coloca, a primeiro 

modo, na qualidade de espectadores e público-alvo, por se tratarem de estudantes de 

Jornalismo. Mas, além disto, ao participarem da organização e divulgação dos encontros, a 

iniciativa repercute uma prática jornalística mais ampla e completa, bem como uma 

experiência na condição de agentes culturais da cidade.  
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APOIO 

Fundação Araucária (Programa de Bolsa de Extensão – UEPG/Fundação Araucária). 
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