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Cine Inclusão: Através de filmes, propondo um olhar inclusivo.

Autor(es): 

Aline Dubal Machado
Dudlei Floriano de Oliveira
Rafaela da Silva Andreoli

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico

Área do Conhecimento: Extensão - Comunicação

Resumo: 
Cine Inclusão é uma proposta do Programa de Extensão Vivenciando Educação Inclusiva, este
que é vinculado ao Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas – NAPNE. A ação visa a maior inclusão através da apresentação de filmes como
forma de introdução ao tema, desvendando o preconceito, buscando eliminar as barreiras que
impedem a inclusão, conta com a participação da comunidade interna e externa do IFRS-
Campus Osório e com debatedores convidados. Ao utilizar o cinema, usamos a tecnologia para
desmistificar o preconceito. Tendo o filme como uma ferramenta, para de forma artística e
atrativa adentrar em temas tão importantes, repensando sobre o assunto principal, pois os
filmes retratam nosso cotidiano, bem como a realidade em que estamos inseridos. O projeto
ocorre com sessões bimestrais, tendo um tema central, onde é exibido um filme previamente
escolhido e depois debatido com os participantes, onde cada um expõe suas vivências, sejam
positivas ou negativas. Podendo ainda se expressar através das avaliações. Essas se dão de
dois modos: A primeira durante o próprio debate, onde podem expor suas opiniões, bem como
dúvidas. A segunda com fichas avaliativas que são distribuídas ao final, onde ao responder
perguntas podem escrever o que lhes acrescentou a ação, o que foi satisfatório e críticas para
melhoria de novas edições, como também, avaliar o projeto como um todo. Percebe-se grande
aceitação do público, que anseia por mais edições. Como pode ser visto nas avaliações feitas
da primeira edição do Cine Inclusão deste ano, cerca de 90,5% dos participantes concordaram
plenamente que o tema abordado no filme propôs maior reflexões sobre inclusão, 93,2%
concordaram plenamente que o Cine atende de forma satisfatória o que esperavam e 100%
indicariam o Cine Inclusão. A partir destes resultados, entendemos como de fato o Cine
proporciona a partir de discussões, novas reflexões, construindo um pensamento crítico.
Garantindo a Política das Ações Afirmativas do IFRS, ações de inclusão nas atividades de
Ensino, Pesquisa e Extensão para a promoção do respeito à diversidade socioeconômica,
cultural, étnico-racial, de gênero e de necessidades específicas, para a defesa dos direitos
humanos.



Disponível em https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2017/Anais MoExP 2017.1283.pdf

Anais da Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório - MoExP. 
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais

https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2017/Anais MoExP 2017.1283.pdf
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais

	ISSN: 2526-3250
	Cine Inclusão: Através de filmes, propondo um olhar inclusivo.
	Anais da Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório - MoExP.  https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais


