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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

REPRESENTAÇÕES EDUCACIONAIS NOS FILMES 

 

 

Maria Loize Borges Anhaia, mborgesanhaia@gmail.com1 

Phellip William de Paula Gruber, phellip.willian@gmail.com2 

     Fábio Augusto Steyer, fsteyer@uol.com.br3 

 

Resumo: O projeto Cinemas e Temas, apresenta o trabalho/projeto “Representações Educacionais nos filmes”, 

esse trabalho tem como objetivo de abordar filmes com diferentes temáticas que visam sobre a educação, com foco 

no papel do professor em sala de aula e a importância do professor para seu aluno. Além de abordar de como ele 

pode impor autoridade e ser manipulador com seus alunos. Esses filmes irão ser exibidos em evento organizado 

pelo projeto, como exibição de quatro filmes que se sejam dessas temáticas. E, junto com os convidados, que serão 

acadêmicos e os cidadãos de Ponta Grossa, serão feitos debates analíticos de cada filme exibido. 

Palavras-chave: Educação. Filmes. Professor. Aluno.  

 

 

                                                
1Acadêmico(a) extensionista, Representações Educacionais nos filmes do Cinemas e Temas , UEPG; curso de 

licenciatura de Letras – Português/Inglês e mborgesanhaia@gmail.com. 

2 Supervisor/professor, Representações Educacionais nos filmes do Cinemas e Temas; UEPG; Departamento de 

Estudos da Linguagem - DEEL e phellip.willian@gmail.com. 

3 Coordenador e orientador do programa, Representações Educacionais nos filmes do Cinemas e Temas, UEPG; 

Departamento de Estudos da Linguagem – DEEL e fsteyer@uol.com.br. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

 

CINEMAS E TEMAS 

 

 

PROJETOS VINCULADOS 

                 Os projetos que foram vinculados com o programa/projeto Cinemas e Temas, do ano 

de 2019, são:  

1. Trabalho intitulado “Saúde Mental em Cena”. 17º Conex. UEPG. Agosto de 2019. 

Autores: Jane Kelly de Oliveira, Paola Dolgan, Jhony Adelio Skeika. 

2. Trabalho intitulado “Da Fruição Nerd à Saúde Mental: A Versatilidade do Cinema e 

seus Temas”. 17º Conex. UEPG. Agosto de 2019. Autores: Jane Kelly de Oliveira, 

Phellip Willian de Paula Gruber, Jhony Adelio Skeika. 

3. Trabalho intitulado “Cinema em Pauta: Apresentação do Novo Blog do Cinemas e 

Temas”. 17º Conex. UEPG. Agosto de 2019. Autores: Jane Kelly de Oliveira, Phellip 

Willian de Paula Gruber, Maíra Orso. 

4. Trabalho intitulado “Recepção de Lisístrata em A fonte das mulheres: Demandas 

femininas e sua representação na arte”. Congresso Internacional Ciel. UEPG. Julho de 

2019. Autora: Jane Kelly de Oliveira. 

 

PÚBLICO-ALVO 

               O evento seria aberto para todos os cidadãos de Ponta Grossa, além dos acadêmicos 

da UEPG. Além disso, o evento poderá ser de forte interesse do público, principalmente aos 

acadêmicos de licenciatura e os profissionais da área de educação. 
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JUSTIFICATIVA 

O projeto foi idealizado em 2019, o motivo da realização desse trabalho veio de um 

dos filmes que está no catálogo de exibição, o filme “Como estrelas na Terra – Toda criança é 

especial” (2007). Esse filme aborda uma realidade que muitas crianças e jovens passam por 

causa de dificuldades de aprendizagem. E, a ideia principal seria exibi-lo junto com mais três 

filmes para apresentar ao público diferentes realidades, diversidade, dificuldades de 

aprendizagem e a importância que o professor possui na vida de um aluno. Além de abordar 

outras temáticas referentes sobre a educação, que possa impactar o público. 

 

OBJETIVOS 

• Promover debates sobre os temas dos filmes; 

• Discutir sobre os métodos de aprendizagem que são apresentados nos filmes; 

• Refletir sobre a realidades e diversidades abordadas nos filmes exibidos; 

 

METODOLOGIA 

O trabalho “Representações Educacionais nos filmes”, do projeto Cinemas e Temas, 

foi idealizado no ano de 2019 e seria realizado no primeiro semestre do ano de 2020. Esse 

trabalho seria apresentado em forma de um evento com sessões cinematográficas, que possuem 

temáticas relacionadas a educação. E, seu público alvo, seria todos os cidadãos de Ponta Grossa, 

principalmente os acadêmicos da UEPG e de outras instituições. 

Nessas sessões seriam exibidos quatro filmes que possuem temáticas que abrange 

diversas questões sobre a educação. Esses filmes seriam, “Como estrelas na Terra - Toda 

criança é especial” (2007), “Além da sala de aula” (2011), “Lá male educacion” (2004) e “A 

Onda” (2009). Os filmes seriam exibidos em quatro semanas, sendo apresentado dois filmes 

em dois dias da semana. Nas primeiras semanas seria realizado as sessões de dois filmes com 

uma temática mais alegre, divertida e ao mesmo tempo realista sobre o papel de professor e 

aluno em uma sala de aula. E, nos últimos dias seria apresentado dois filmes que possui uma 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

 

4 

temática mais impactante mostrando a influência que o professor possui em seus alunos, 

utilizando métodos de manipulação e abusos psicológicos que desencadeará em seus alunos 

atitudes cruéis, problemáticas e traumáticas. Através dessas exibições seriam realizados, junto 

com o público alvo, debates e discussões reflexivas e analíticas sobre as temáticas dos filmes. 

 

RESULTADOS 

                O projeto/trabalho “Representações educacionais nos filmes”, não possuem 

resultados porque o evento iria ser realizado no primeiro semestre de 2020, nos meses de março 

e abril. E, por causa da pandemia do COVID-19 o evento não foi realizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               O trabalho “Representações Educacionais nos filmes”, foi um projeto com intuito de 

ser um evento de exibição de filmes com temáticas sobre educação, apresentando filmes que 

retratam a importância do professor na vida de um aluno e o seu papel como professor em sala 

de aula. E, também a forma como um professor pode ser possuir um comportamento autoritário 

e manipulador com seus alunos. Com público alvo, sendo a comunidade da cidade de Ponta 

Grossa, e acadêmicos da UEPG e de outras instituições. 

      Os convidados iriam assistir os filmes que seriam exibidos pelo evento, e após a 

exibição faríamos um debate reflexivos e analíticos sobre os filmes. Mas, o projeto/trabalho 

não pode se concretizar por causa da pandemia do COVID-19, pois o evento estava previsto 

para ser realizado no primeiro semestre de 2020. 

 

APOIO: FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

 

REFERÊNCIAS 
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ALÉM da sala de aula. Direção: Jeff Bleckner. Estados Unidos: Gerald R. Molen, 2011. 1 DVD 

(95 minutos). 

A onda. Direção: Dennis Gansel. Alemanha: Constantin Film Produktion GmbH e Rat Pack 

Filmproduktion GmbH, 2009. 1 DVD (1h 48min). 

COMO estrelas na Terra – Toda criança é especial; Direção: Aamit Khan. Índia: Aamir Khan 

Productions e PVR Pictures, 2007. 1 DVD (2h 55min). 

LÁ male educacion. Direção: Pedro Almodóval. Espanha: Canal+ España, Television Espanola 

(TVE), ICAA, 2004. 1 DVD (1h 50min). 

 


