
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiovisualidades e Formação de Professores: leitura e produção  
Curso de Extensão Universitária  

Turma 2016 
 
Apresentação: 

 

O presente programa de curso procura cumprir a execução das propostas do projeto 

homônimo, no qual a relação ensino-pesquisa e extensão estão enredadas. Orientados pelos 

princípios do Plano Nacional de Extensão Universitária, edição atualizada (2001), que resultou 

como plano de ação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras e pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e do Desporto, a 

atividade de extensão está como “A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e 

científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade” (2001: 05). Nós entendemos a vinculação 

tanto necessária quanto visceral entre as ações de extensão ensino e pesquisa, pois a 

universidade somente cumpre seu papel de produtora e divulgadora de conhecimento quando 

consegue imiscuir-se à sociedade para pensá-la enquanto parte desta, através da interação 

dialética com esta, o que implica em ação autorreflexiva constante.  

Afinados com este propósito, recorremos ao documento supracitado para expressamo-nos: 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
Faculdade de Educação 

Coordenação de Extensão 
Coord.: Maria de Lourdes da Silva (UERJ/EDU) 
Profs.: Leonardo Nolasco da Silva (UERJ/EDU) 

Lia Ciomar M. de Faria (UERJ/EDU) 
Alexandre Ribeiro Neto (UERJ/FEBF) 

Maria Cely Chaves Vasconcellos (UERJ/EDU) 
Jorge Marcelo Rodrigues Coutinho (SEEDUC-RJ) 

Rosangela Malachias (UERJ/FEBF) 
Jonas Dias da Conceição (FGV e Circo Voador) 
Estagiárias: Anna Helena Feliciano (UERJ) e 

Érica Reis da Conceição (UERJ) 
 



 2 

 
EXTENSÃO E CONHECIMENTO 

Esse tipo de extensão - que vai além de sua compreensão tradicional de 
disseminação de conhecimentos (cursos, conferências, seminários), prestação 
de serviços (assistências, assessorias e consultorias) e difusão cultural 
(realização de eventos ou produtos artísticos e culturais) - já apontava para 
uma concepção de universidade em que a relação com a população passava a 
ser encarada como a oxigenação necessária à vida acadêmica. Dentro desses 
balizamentos, a produção do conhecimento, via extensão, se faria na troca de 
saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como consequência a 
democratização do conhecimento, a participação efetiva da comunidade na 
atuação da universidade e uma produção resultante do confronto com a 

realidade (Plano Nacional de Extensão Universitária, 2001: 04).  

 

Orientamo-nos ainda pelo conceito de transversalidade que orienta as concepções 

curriculares, tal como expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica - CDNs (2013):  

A transversalidade orienta para a necessidade de se instituir, na prática 
educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente 
sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real 
(aprender na realidade e da realidade). Dentro de uma compreensão 
interdisciplinar do conhecimento, a transversalidade tem significado, sendo 
uma proposta didática que possibilita o tratamento dos conhecimentos 
escolares de forma integrada. (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 
Educação Básica, 2013: 29). 

 

Na produção dos conhecimentos relevantes às atividades escolares, a 

transversalidade organiza “o trabalho didático-pedagógico em que temas, eixos temáticos são 

integrados às disciplinas, às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas 

elas” (Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 2013: 29). 

Correlacionando esta premissa à proposta de promover discussões levando em conta a 

linguagem imagética enquanto recurso para a aquisição de ferramentas que promovam a 

construção de sentidos acerca da realidade e a inscrição no mundo da vida (BAKHTIN, 1988), 

guiamo-nos pelo cinema como componente norteador da metodologia aqui aplicada. Pois que 

ele é utilizado como meio que dar a ver a polifonia de sentidos, de realidades, de formas de 

estar no mundo e nele viver. Assim, 

O filme, assim, não cumpre a função de ilustrar um conteúdo trabalhado, 
mas a de possibilitar a presença de situações variadas para que, na elaboração 
de narrativas, os alunos, perante diferentes intencionalidades, percebam as 
múltiplas relações de causa e efeito que se combinam no desenrolar da 
trama, compreendendo a ideia do autor, o que quis transmitir, e que, na 



 3 

socialização, percebam as diferentes impressões sobre o que viram, leram e 
ouviram (TUMA et all, 2013: 85).  

 

Ouvir, compreender e elaborar as próprias narrativas ensejam que os sentidos das 

experiências sejam reconfigurados, impactando nos efeitos da educação, nas formações 

identitárias coletivas e individuais (em todo caso, sempre sociais) e nas formas de participação 

no mundo. Pensando nos meios de multiplicação das demandas de experiências propiciadas 

pelo presente curso, colocamos em causa ainda outro propósito das DCNs:  

As escolas de Ensino Médio deverão inserir no seu projeto político-
pedagógico temas para debate; estudo e discussão sobre a profissionalização 
da juventude; a Educação Superior como um direito ao jovem quilombola 
egresso do Ensino Médio; as possibilidades de inserção em processos de 
ações afirmativas nas instituições de Educação Superior como um direito 
constitucional garantido aos jovens oriundos de escolas públicas, negros, 
quilombolas e indígenas do país; a relação entre a sociedade moderna e os 
conhecimentos tradicionais e as questões que envolvem as situações de 
abandono do campo pelos jovens. Também deverão inserir debates, estudos 
e discussões sobre sexualidade, relações de gênero, diversidade sexual e 
religiosa, superação do racismo, da discriminação e do preconceito racial. 
(Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, 2013: 451). 

 

Com estas diretrizes, organizamos o programa a seguir: 

 
Módulos: 
I – A Linguagem imagética e seus potenciais pedagógicos: memória, tradição e mudança. 
II – Mediando com arte: técnicas e tecnologias motivadoras. (A linguagem das tecnologias) 
III – Práticas Pedagógicas Educomunicativas e Diversidade Étnico-racial. 
IV - Fuxico: Trocas Culturais entre o Brasil e a África. 
V - Técnicas de Produção de Imagens em Movimento. 
VI – Convivência e tabu das drogas nos espaços escolares: interseções entre o público e o 
privado. 
VII – Formação sócio-emocional em tempos difíceis: bullings, ações solidárias e as misérias do 
espaço escolar; 
VIII – Discursos sobre a escola: conversas entre o cinema e os cotidianos vividos por cada 
praticante dos espaços escolares. 
IX - A função socioeducativa do Museu da República. 
 
Informações Gerais (Para efeito de divulgação do curso) 
 

 O curso será oferecido em sábados alternados (de 08:30 h às 13:30 h) ; 
 

 A carga horária total será de 40 horas, distribuída em 9 encontros; 
o Período de realização:  

 Sábados:  
Dia 04/06/2016 à 08/10/2016 (Recesso no mês de agosto) 
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 Nos horários: 

 08h30 às 11h00; 

 11h00 às 11h15; 

 11h15 às 13h30; 

 Aulas: 
o Aos sábados: das 08h30 h às 13h30. 

 

 Local de realização:  

o Escola de Aperfeiçoamento dos Servidores de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro; 

Rua Amaral, número 30, Andaraí, Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20541-155. 

 

 Avaliação discente: apresentação de projetos fílmicos didático/comunitários 
relacionados à temática do módulo; 
 

 Avaliação do Curso: ficha de avaliação a ser preenchida pelos alunos (retorno da 
experiência, contribuições, ajustes); 
 

 E-mail para contato: (confirmar modo de inscrição).  
 
METODOLOGIA:  

 Leitura de textos;  

 Exibição de filmes e documentários; 

 Conversas com especialistas das diversas temáticas; 

 Debates/trocas de experiências; 

 Oficinas; 

 Elaboração do projeto fílmico didático/comunitário.  

CRONOGRAMA DAS AULAS: 
 

 
MODULO I – A Linguagem imagética e seus potenciais pedagógicos: memória, 
tradição e mudança. 
Professores: Leonardo Nolasco, Lia Faria e Maria de Lourdes da Silva. 
 
04/06/2016 – Tema da aula: Escritas de si na contemporaneidade 
08h30 às 10h40 – Filme. Ela 
10h40 às 10h55 - Intervalo  
10h55 às 13h30 – Debate e atividades de produção orientadas pelos textos(s) de apoio: 
TEXTO: SI B I L I A, Paula. A escola no mundo hiperconectado: Redes em vez de muros? 
In: Matrizes. Ano 5 – nº 2 jan./jun. 2012 - São Paulo – Brasil. p. 195-211. 
ATIVIDADE: Linha do tempo autobiográfica. Material: computador conectado à internet; 
Microsoft Power Point. 
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MÓDULO II - Mediando com arte: técnicas e tecnologias motivadoras - Parte I. 
Professor: Jorge Marcelo R. Coutinho (SEEDUC) 
 
18/06/2016 – Tema da aula: Ética e estética na relação professor-aluno. 
08h30 às 10h00 – Filmes: Ética (curta-metragem) e Dalí & Disney: Destino (animação). 
10h00 às 10h15 - Intervalo  
10h15 às 11h30 – Aula expositiva sobre tecnologias. Debate.  
11h30 às 13h30 – Oficina de criação. 
ATIVIDADE: Construção de uma fotonovela a partir de imagens diversas (do próprio grupo 
e/ou fantasmas).  
 
MÓDULO III – Práticas Pedagógicas Educomunicativas e Diversidade Étnico-racial. 
Professor: Rosangela Malachias (UERJ/FEBF) 
 
02/07/2016 – Tema da aula: Mídia, Educação Infantil e Fundamental: práticas 
educomunicativas. 
 
08h30 às 11h00 – Apresentação do curso – referenciais teóricos e divisão das equipes para as 
atividades. 
11h00 às 11h15 – Intervalo  
11h15 às 13h30 – Dinâmicas e debate. 
TEXTO: BRASIL – CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, DF, 
outubro de 2005. 
BRASIL – CNE -Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – Resolução no. 
05-17/12/2009.  
ONU - Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Cultural, ratificada pelo Brasil – 
2005. 
(*) Documentos acessíveis em pdf no Google. 
 
Material prévio: Se possível, os/as cursistas devem levar 2 a 3 fotos do ambiente da escola, 
priorizando quadros de avisos, corredores e ilustrações presentes no prédio. 
 
MÓDULO IV – Fuxico: trocas culturais entre o Brasil e a África 
Professor: Alexandre Ribeiro Neto (UERJ) 
 
16/07/2016 – Tema da aula: Lei nº 10639 e seus impactos no cotidiano escolar 
08h30 às 11h00 – Filme. A boa mentira 
11h00 às 11h15 - Intervalo  
11h15 às 13h30 – Debate orientado pelos textos (s) de apoio: SCHWARCZ, Lilian. “A Santa e 
a dádiva”.  
ATIVIDADE: Releitura das obras de Jean Baptiste Debret e Rugendas, a partir do CD-ROM 
com imagens do acervo da Biblioteca Nacional. Para desenvolver essa atividade será necessário 
Lápis comum, Lápis de Cor, Canetas hidrocor, Folhas de papel (A4, A3, etc). 
 
 



 6 

 
MÓDULO V – Técnicas de Produção de Imagens em Movimento  
Professor: Jonas Conceição  
30/07/2016 – Tema da aula: . 
08h30 às 10h40 – Filme. Material de Divulgação do Circo Voador 
10h40 às 10h55 - Intervalo  
10h55 às 13h30 – Debate orientado pelos textos(s) de apoio para as atividades de produção. 
TEXTO: BERNADET, Jean-Claude. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 1986. E 

CONCEIÇA ̃O, Jonas Dias; CONCEIC ̧A ̃O, Érica Reis. Imagens em movimento (social): 
ideias em ação entre o cinema e a educação. 
ATIVIDADE: Clipe musical. Materiais: computador conectado à internet, Microsoft Power 
Point, celular com cabo USB, Windows Movie Maker. 
 
MÓDULO VI – Convivência e tabu das drogas nos espaços escolares: interseções do 
sensível e invisível. 
Professora: Maria de Lourdes da Silva (UERJ) 
 
03/09/2016 – História das drogas no contexto contemporâneo. 
08h30 às 11h00 – Filmes: 1 – Grass (excerto); 2 – O Marketing da Loucura (excerto). 
11h00 às 11h15 - Intervalo  
TEXTO: Debate orientado pelo(s) texto(s) de apoio: CARNEIRO, Henrique S. “A 
Fabricação do Vício”.  Disponível em: http://www.neip.info/downloads/t_hen1.pdf.  SILVA, 
Maria de Lourdes. “Estratégias Pedagógicas de Abordagem às Drogas: por onde anda a 
história da educação?” In: Revista Teias, v. 17, n. 45 (2016). Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias; 
TORCATO, Carlos Eduardo. “O Metilfenidato, a Escola e a Cultura Farmacológica 

Contemporânea”. In: Revista Teias, v. 17, n. 45 (2016). Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias.   
ATIVIDADE: Criação de uma peça de propaganda radiofônica sobre o tema. 

 
MODULO VII –- Formação sócio-emocional em tempos difíceis: bullings, ações 
solidárias e as misérias do espaço social e escolar. 
Profa. Maria Celi Chaves Vasconcelos (UERJ) 
 
17/09/2016 – Tema da aula: Políticas Educacionais 
08h30 às 11h00 – Filme. Juízo 
11h00 às 11h15 - Intervalo  
11h15 às 13h30 – Debate orientado pelo texto de apoio: “Adolescência, juventude e a redução da 
maioridade penal”. 
TEXTO: NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL (ONUBR). Adolescência, juventude e a redução 
da maioridade penal”. Brasília, junho de 2015. 
ATIVIDADE: Debate em sala de aula a partir das imagens do filme e realização de um 
mural/mosaico, a partir de recortes no material disponibilizado. Materiais: jornal, papel, cola, 
tesoura, revistas, papel pardo. 
 
 

http://www.neip.info/downloads/t_hen1.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
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MÓDULO VIII – Discursos sobre a escola: conversas entre o cinema e os cotidianos 
vividos por cada praticante dos espaços escolares. 
Profa. Lia Faria (UERJ) 
 
01/10/2016 – Tema da aula: Educação como direito. 
08h30 às 10h40 – Filme. 1- Entre os muros da escola; 2 – Pro dia nascer feliz; 
10h40 às 10h55 - Intervalo  
10h55 às 13h30 – Debate orientado pelos textos(s) de apoio a atividades de produção. 
TEXTO: FARIA, Lia; SOUZA, Sílvio. O direito à educação republicana: memórias de  
Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. In: Cultura Escolar Migrações e Cidadania. Actas do VII 
Congresso LUSO-BRASILEIRO de História da  Educação. 20 -23 Junho 2008. 
Porto: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (Universidade do Porto). 
ATIVIDADE: Central de notícias. Materiais: jornal, papel, cola, tesoura, revistas, papel cartão, 
cartolina, hidrocor, lápis de cor, régua, computador conectado à internet, Microsoft Power 
Point, celular com cabo USB, Windows Movie Maker. (Os materiais, exceto o computador e os 
softwares, são de responsabilidade dos estudantes – livre escolha entre os materiais). 
 
 
MÓDULO IX – A função socioeducativa do Museu da República  
Professor: Mario Chagas e/ou Kátia Frecheiras. 
 
08/10/2016 – Tema da aula: Aspectos pedagógicos da curadoria de exposições. 
08h30 às 10h40 – Visita guiada pelo Museu da República  
10h40 às 10h55 - Intervalo  
10h55 às 13h30 – Curadoria para “Mostra de Filmes e Trabalhos” dos professores cursistas a 
acontecer no segundo momento. 
ATIVIDADE: Montagem da Exposição 
 

 
Encerramento do Curso 
 
08/10/2016 – Mostra de Filmes e Trabalhos 
14h00 às 15h30 – Exibição 
15h30 às 15h45 – Intervalo  
15h45 às 18h00 – Troca de vivências. Confraternização. 
 
 
Referências: 
 

 Livros e Artigos 
 
BERNADET, Jean-Claude. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 1986.  
CARNEIRO, Henrique S. A Fabricação do Vício. WWW.neip.info, 2002. 

CONCEIÇA ̃O, Jonas Dias; CONCEIC ̧A ̃O, Érica Reis. “Imagens em movimento (social): 
ideias em ação entre o cinema e a educação”. In: Anais do VIII Seminário Internacional As 
Redes Educativas e as Tecnologias: Movimentos Sociais e Educação, Junho/2015. 
Disponível em: http://www.seminarioredes.com.br/adm/diagramados/TR923.pdf.  

http://www.neip.info/
http://www.seminarioredes.com.br/adm/diagramados/TR923.pdf
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FARIA, Lia; SOUZA, Sílvio. “O direito à educação republicana: memórias de  
Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro”. In: Cultura Escolar Migrações e Cidadania. Actas do VII 
Congresso LUSO-BRASILEIRO de História da Educação. 20 -23 Junho 2008. 
Porto: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (Universidade do Porto). 
SCHWARCZ, Lilian. A Santa e a dádiva. Disponível em: 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/a-santa-e-a-dadiva. Acesso: 08/04/2016. 
SIBILIA, Paula. A escola no mundo hiperconectado: Redes em vez de muros? In: Matrizes. Ano 5 – nº 2 
jan./jun. 2012 - São Paulo – Brasil. p. 195-211. 
SILVA, Maria de Lourdes da. “Estratégias pedagógicas de abordagem às drogas: por onde 
anda a educação?” In: Revista Teias, v. 17, n. 45 (2016). Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias.   
TORCATO, Carlos Eduardo. “O Metilfenidato, a Escola e a Cultura Farmacológica 
Contemporânea”. In: Revista Teias, v. 17, n. 45 (2016). Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias.   
 

 Documentos 
 
BRASIL – CNE - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, DF, outubro 
de 2005. 
BRASIL – CNE -Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – Resolução no. 
05-17/12/2009.  
NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. Adolescência, juventude e a redução da maioridade penal. 
Brasília, junho de 2015. 
ONU - Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Cultural, ratificada pelo Brasil – 
2005. 
 

 Filmografia 
 
Dalí & Disney: Destino (animação). Direção: Dominique Monfréy, 2003. 
 
Ela (Her). Direção: Spike Jonze, 2014. 
 
Ética (curta-metragem). Direção: Pablo Villaça, 2008.  
 
Grass (documentário). Direção: Ron Mann, 1999. 
 
Juízo (documentário). Direção: Maria Augusta Ramos, 2007.  
 
O Marketing da Loucura (documentário). Direção: Thomas Szasz, 2009. 
 
Pro Dia Nascer Feliz (documentário). Direção: João Jardim, 2007. 
 
 
 
 
 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/a-santa-e-a-dadiva
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistateias

