
 

Este trabalho tem o intuito de apresentar e contextualizar o desenvolvimento do projeto de pesquisa e extensão 

intitulado “Ciclo de Cinema: Cinema e Deficiência”, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Especial e Inclusão – GEPE, da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. No segundo semestre de 2010 foi 

realizado o “3º Ciclo de Cinema: a invenção da diferença”, com sessões para exibição de filmes e posterior 

debate, com freqüência quinzenal. A carga horária desta edição totalizou 20h, a forma de participação 

contemplou as modalidades: presencial e a distância. No primeiro semestre de 2011, acontece o “4º Ciclo de 

Cinema: a estética da diferença”, já com algumas mudanças em virtude da avaliação feita pelos participantes na 

edição anterior do ciclo. A forma de participação contemplou a modalidade a distância, sendo oferecida a 

modalidade presencial exclusivamente para os alunos matriculados na disciplina complementar de graduação: 

“Cinema, Literatura infanto-juvenil e Inclusão Escolar: a invenção da diferença”. As inscrições do 3º e 4º Ciclos 

foram gratuitas destinadas a comunidade interessada na temática e todas as atividades foram transmitidas ao vivo 

pelo Multi Web (canal de transmissão da UFSM). O objetivo do projeto é oportunizar, a partir da exibição de 

filmes e debates, o tensionamento das bases epistêmicas em que a diferença e o campo da Educação Especial 

vêm inventando tanto um sujeito diferente quanto um atendimento especializado para esta diferença. Algumas 

contribuições do projeto já observadas são: a potência do cinema como mediador das relações que envolvem os 

sujeitos da educação especial nas diferentes instâncias que submergem as relações de ensino-aprendizagem. 

Entendemos que, pela possibilidade de participação nas edições dos ciclos na modalidade a distância, o projeto 

amplia o número de participantes que também atuam como multiplicadores, contribui para a formação 

continuada dos educadores e das pessoas interessadas na temática, bem como, se constitui num espaço 

qualificado de discussão e debate. 

 

 

 


