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FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL Edital Carga Horária 2017/2018

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2193.26.1426.02032017

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: Clio em Cartaz: os usos do cinema para a produção e ensino do conhecimento histórico.

TIPO DA PROPOSTA:
(   )Evento (   )Programa ( X )Projeto

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL:
(     ) Comunicação (  X  ) Cultura (     ) Direitos Humanos e Justiça (     )Educação

(     ) Meio Ambiente (     ) Saúde (     ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Josiane Maria de Castro Ribeiro

E-MAIL: jodaribeira@gmail.com

FONE/CONTATO: 85 3224 4240 / 85 8787 8122
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2193.26.1426.02032017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Clio em Cartaz: os usos do cinema para a produção e ensino do
conhecimento histórico.

      Coordenador: Josiane Maria de Castro Ribeiro / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: CAWSL - Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão

      Unidade de Origem: DHI - Departamento de História 

      Início Previsto: 01/07/2017

      Término Previsto: 01/07/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 144 horas

      Justificativa da Carga Horária: Serão destinadas vinte horas para divulgação, vinte horas para
inscrição e cento e quatro horas para exposição de filmes e debate.

      Periodicidade: Outra

      A Ação é Curricular? Não
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      Abrangência: Local

      Tem Limite de Vagas? Sim

      Número de Vagas: 30

      Local de Realização: Campus Avançado Prefeito Walter Sá Leitão, Assú, sala do oitavo
semestre do curso de História.

      Período de Realização: 11/07/2017 à 30/06/2018.

      Tem Inscrição? Sim

      Início das Inscrições: 03/07/2017

      Término das Inscrições: 10/07/2017

      Contato para Inscrição: Campus Avançado Prefeito Walter Sá Leitão, Assú. Departamento
de História. Falar com secretário do Departamento.

      Tem Custo de Insc./Mensalidade? Não

1.3 Público-Alvo

Alunos egressos do curso de História e estudantes participantes do projeto PIBID de História. Com este público,
pretendemos intensificar a relação entre extensão e ensino, mas também fomentar a prática de pesquisas entre
os pibidianos cujas temáticas versem sobre a relação Cinema e História. Desta forma, pretendemos sedimentar a
relação basilar e estruturante na Universidade entre ensino, pesquisa e extensão.

      Nº Estimado de Público: 30

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Federais 0 15 0 0 15 30

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 0 15 0 0 15 30

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro
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1.4 Parcerias

Não há Instituição Parceira.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Humanas » História » História Moderna e Contemporânea

      Área Temática Principal: Cultura

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Jovens e adultos

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O projeto consiste em encontros quinzenais para a apresentação de obras cinematográficas não
disponibilizadas no circuito comercial de cinema, estando estas voltadas para conteúdos de cunho
sociopolíticos, culturais ou históricos. As apresentações serão seguidas de debates sobre os temas
relacionados às películas, que podem ser alinhavadas pelo eixo temático dos Direitos Humanos no Brasil e
no mundo. Tendo em vista a quase indisponibilidade de cinema na cidade de Assú, nossa proposta visa
intensificar a discussão em torno de assuntos curriculares, humanísticos, políticos e artístiscos,
propiciando a sedimentação de opiniões críticas sobre o real, a ampliação de repertórios culturais, bem
como o aprofundamento teórico-metodológico que se centra na interface entre história e cinema. Como o
projeto compreende a exposição de filmes, não selecionamos textos. As próprias obras fílmicas são aqui
compreendidas como textualidades tomadas como filtros através dos quais olhamos, interpretamos e
problematizamos o real. 

       Palavras-Chave:

História, Cinema, Cultura, Direitos Humanos.

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

A proposta contará para a sua realização com os equipamentos do departamento de História (caixa de
som, data show e notebook) e não demandará recursos financeiros da Universidade, estando os custos
eventuais sob responsabilidade da professora ministrante.

      1.6.1 Justificativa

A minha proposta parte da percepção de uma relação possível, e eu diria, incontornável entre História e
produção cinematográfica, qual seja, a compreensão do cinema como meio para promover, no espectador,
o estranhamento de si, para a problematização de seu lugar no mundo, e em consequência, do próprio
mundo.
Não preciso ressaltar que esta é uma dimensão indispensável do ensino de História, que, se for
negligenciada, pode tornar a própria disciplina um inexpressivo e monótono diletantismo, páginas sem
sentido a serem engolidas pelos estudantes e depois regurgitadas nas pias de inutilidade. 
Sendo assim, se o cinema é arte, se a arte nasce como magia, se aprimora pela técnica, gostaria de fazer
coro com os que advogam que a arte e, portanto, o cinema, são e serão sempre necessários.
Podemos nos perguntar por que o cinema distrai, diverte e nos envolve numa outra vida ou na vida de
outro. Podemos nos perguntar, também, por que reagimos ao filme como uma realidade intensificada.
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A resposta talvez resida no desejo do homem de ser mais do que ele apenas! O homem quer ser total, o
homem anseia pela plenitude, conspurcada pela sociedade hiper-individualista, cuja realização se efetiva
pela inserção nos circuitos do consumo. O espectador se envolve pelo desejo de plenitude, pelo desejo de
um mundo compreensível e que tenha significação.
O homem deseja se relacionar com uma exterioridade não reificada, posto que não é um objeto a ser
comprado, mas uma exterioridade formada por experiências humanas, que poderiam ser dele, mas são de
outro: o homem busca identificar-se com outrem, cimento essencial para a sua construção enquanto
sujeito. 
Nesse sentido, o cinema apresenta um potencial para o agenciamento de identidades reflexivas e,
portanto, de uma consciência histórica crítica que, nós, historiadores não podemos prescindir. E se o
espaço social primordial da realização de nosso trabalho é a sala de aula, que o cinema venha à
Universidade, em todas as suas cores, dores e sons.
Se o passado é interrogado pelo presente, é do presente que devemos gerar o estranhamento, a dúvida, a
necessidade de saber o porque e o como.
O diretor de cinema e sua equipe de trabalho são parte ativa dos processos históricos. Seus interesses e
pontos de vista constituem o conjunto das relações sociais que permitem ao historiador elaborar seu
recurso narrativo a respeito de suas fontes. Assim, as diversas representações imagéticas fazem parte dos
combates sociais que definem essas mesmas questões fora dos filmes.
A construção discursiva no filme, a narrativa aciona e mobiliza sentidos do corpo, de modo a produzir
emoção, posto que é arte, e em consequência um tipo de envolvimento positivo ou negativo. Trata-se de
uma “compreensão-emocional” que agencia posicionamento social diante da situação posta em cena.
Desta forma, termino não com um cineasta, mas com Brecht, quando diz através do teatro – ou do cinema
– o espectador poderá produzir-se a si mesmo, da maneira mais fácil, pois o modo mais fácil de existência
é exatamente a arte.

      1.6.2 Objetivos

Objetivo Geral:

Mediar a construção de uma relação dialógica entre a linguagem do cinema e o conhecimento histórico, no
âmbito do ensino e da pesquisa.

Objetivos específicos:

Propiciar o alargamento de repertórios culturais a partir da visualização e posterior debate sobre o
conteúdo das obras apresentadas;

Promover a sedimentação de uma postura crítica e questionadora sobre a dinâmica sócio-política cotidiana
e um posicionamento orientado diante da mesma.

Estimular a utilização do cinema como fonte histórica.

Ampliar o campo de pesquisas acadêmicas sobre a relação História e Cinema.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

Serão realizados encontros quinzenais nos quais serão apresentados um filme por vez, totalizando 26
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obras. Ao final da apresentação ocorrerá um debate sobre a temática abordada pelo filme mediado pelo
professor ministrante.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A proposta pretende dinamizar a discussão acadêmica sobre a relação entre cinema e construção / ensino
do conhecimento científico, temática que cresce em importância não apenas para a História, mas também
para a Sociologia, para a Antropologia, para o Direito, bem como outras campos epistêmicos das Ciências
Humanas e Sociais. 
Desta forma promover a ampliação deste debate no âmbito do curso de História representa, inclusive, uma
atualização teórica e temática da discussão acadêmica, que não pode se descolar da dinâmica social, com
as implicações políticas, culturais e simbólicas que a constitui.
A escolha do público alvo,  tem o intuito de intensificar a relação entre extensão e ensino, mas também
fomentar a prática de pesquisas entre os pibidianos cujas temáticas versem sobre a relação Cinema e
História. Desta forma, pretendemos sedimentar a relação basilar e estruturante na Universidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
A avaliação será realizada através de questionários respondidos por participantes e discutidos em reunião
na etapa final do projeto.

Pela Equipe
A avaliação será realizada através de questionários respondidos por organizadores e participantes e
discutidos em reunião posterior à realização do projeto.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

FERRO, Marc. O filme: uma contra análise da sociedade? In _____. Cinema e história. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1992.

LAGNY, Michèle. O cinema como fonte histórica. In NÓVOA, Jorge; FRESSATO, Soleni. Cinematógrafo:
um olhar sobre a história. Salvador: EDUFBA; São Paulo: Ed. da UNESP, 2009. Pp. 99-131.

NAPOLITANO, Marcos. Fontes audiovisuais. A história depois do papel. In PINSKY, Carla (org.). Fontes
históricas. São Paulo: Contexto, 2006. Pp.235-290.

NÓVOA, Jorge; SILVA, Marcos. Cinema-História e Razão Poética: o que fazem os profissionais de História
com os filmes? IN PESAVENTO, Sandra; CARVALHO, Euzebio. et ali (org). Sensibilidades e
sociabilidades: perspectivas de pesquisa. Goiânia: Ed. PUC-GO, 2008.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não
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1.8 Anexos

Nome Tipo

ad_referendum_2__1_. Ata da reunião

memorando_009__1_.pd
Memorando de

encaminhamento

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Augusto Sérgio de Oliveira 40 horas UERN 96 hrs Membro

Josiane Maria de Castro Ribeiro Dedicação exclusiva UERN 104 hrs Coordenador

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Clara Regina Medeiros de Lima História UERN 20 hrs Voluntário

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Josiane Maria de Castro Ribeiro
RGA:                   
CPF: 56769113368
Email: jodaribeira@gmail.com
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 85 3224 4240 / 85 8787 8122

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Apresentação de obra cinematográfica, seguida de debate.

Início: Jul/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Josiane Maria de Castro Ribeiro (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Apresentação de obra cinematográfica, seguida de debate com a turma.
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Início: Jul/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas/Mês
Responsável: Augusto Sérgio de Oliveira (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Avaliação do projeto

Início: Jul/2018 Duração: 2 Dias
Somatório da carga horária dos membros: 8 Horas Total
Responsável: Josiane Maria de Castro Ribeiro (C.H. 8 horas Total)

Atividade: Divulgação e realização das inscrições no projeto.

Início: Jul/2017 Duração: 14 Dias
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas Total
Responsável: Clara Regina Medeiros de Lima (C.H. 20 horas Total)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Josiane Maria de Castro Ribeiro Apresentação de obra cinematográfica, segui... - - - - - - X X X X X X

Augusto Sérgio de Oliveira Apresentação de obra cinematográfica, segui... - - - - - - X X X X X X

Clara Regina Medeiros de Lima Divulgação e realização das inscrições no p... - - - - - - X - - - - -

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Josiane Maria de Castro Ribeiro Apresentação de obra cinematográfica, segui... X X X X X X - - - - - -

Augusto Sérgio de Oliveira Apresentação de obra cinematográfica, segui... X X X X X X - - - - - -

Josiane Maria de Castro Ribeiro Avaliação do projeto - - - - - - X - - - - -

, 21/03/2018
Local Josiane Maria de Castro Ribeiro

Coordenador(a)/Tutor(a)
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