
  

 

 

  

 

  

 

 



  

 

APRESENTAÇÃO 

Este projeto se constitui em modelo de 

distribuição e exibição do filme Sua Vida, 

Nossa Vida! em municípios do Rio Grande 

do Sul. 

Foi testado no município de Guaporé, em 

uma parceria da Promotoria de Justiça 

com a Prefeitura de Guaporé, através da 

Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte,  

Secretaria de Educação, Polícia Civil,  

Brigada Militar e Conselho Tutelar, com o 

apoio da Direção da Escola Estadual 

Bandeirante. 

O MODELO  

O modelo se constitui em uma parceira 

entre as instituições acima descritas e 

divide-se em duas atividades. 

Atividade 1: Exibição do filme. 

Local: Auditório ou sala de aula da escola. 

Equipamento: Datashow com sistema de 

som ou TV disponíveis na Escola. 

Público: Alunos entre 12 e 15 anos. 

Número de Alunos: Conforme a 

capacidade da sala e/ou equipamento 

Tempo do Filme: 20min 

 

Atividade 2: Roda de conversa sobre o 

tema abordado, com uma autoridade da 

área da Segurança Pública e Justiça, 

Conselheiro Tutelar ou Professor 

previamente capacitado. 

Local: Auditório ou sala de aula da escola. 

Equipamento: Desnecessário. 

Público: Alunos da atividade 1. 

Número de Alunos: 01 turma. No caso de 

várias turmas durante a Atividade 1, estas 

deverão ser divididas para a Atividade 2.  

 

 

 



  
 

DISTRIBUIÇÃO 

 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

ATRAVÉS DO SITE: 

 

WWW.CINEMANAESCOLA.COM.BR 

 

O site inclui  

vídeos sobre o projeto  

e o roteiro de aplicação 

 elaborado pelo  

MP-RS. 

 

Senha para download: 

mprs 

 

 

 

Diretriz Legal 

Lei nº 13.006, de 26.6.2014 -

 Acrescenta § 8o ao art. 26 da Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, para obrigar a 

exibição de filmes de produção 

nacional nas escolas de educação 

básica. 

 

 

 

http://www.cinemanaescola.com.br/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm


  

 

 

O PROJETO PILOTO 

Município: Guaporé/RS. 

Data: 29 de Novembro de 2012. 

Local: E. E. Bandeirante. 

Turmas: Oitavas Séries  

Turma 801: 19 alunos 

Turma 802: 20 alunos 

Turma 803: 22 alunos 

Número total de alunos: 61 

 

Atividade 1: Apresentação 

única do Filme Sua Vida, Nossa 

Vida! para as três turmas. 

Duração: 20min 

 

Atividade 2: Roda de Conversa. 

Cada turma conversou 

separadamente, com um dos 

profissionais envolvidos, sobre o 

tema do filme. 

Local: Salas de aula. 

Duração: 30min 

Turma 801: Promotora Letícia 

Pacheco de Sá. 

Turma 802: Delegada Carolina 

Tomiello. 

Turma 803: Soldado Rogério 

Dias, Instrutor do PROERD da 

Brigada Militar. 

 

 

 

Promotora Letícia Pacheco de Sá em roda com 

 
Delegada da Polícia Civil Carolina Tomiello em “roda” 

com a turma 802.  

 

Sd. Dias ouvindo um dos alunos durante “roda 

de conversa” com a turma 803. 



  

RELATÓRIOS APRESENTADOS PELOS PROFISSIONAIS APÓS A ATIVIDADE 2 

Turma 801 – Promotora Letícia Pacheco de Sá 

    Os alunos da Escola Bandeirante, após assistirem atentamente ao filme, 

mostraram-se bastante interessados durante a palestra ministrada em sala 

de aula. Resumidamente, em pauta previamente acertada com a Brigada 

Militar e Polícia Civil, a Promotora de Justiça explicou o papel do 

Ministério Público no combate às drogas e teceu diversas considerações 

sobre os diversos tipos de drogas e seus efeitos na sociedade, enfatizando 

o uso de entorpecentes como problema de saúde pública (destaque para a 

necessidade de leitos hospitalares) e fator de desagregação social, com 

comprometimento não somente do indivíduo, mas também das famílias, 

geralmente ocorrendo a inserção do usuário no mundo do crime para o 

sustento do vício. Foi explicado que a posse de drogas segue sendo conduta 

criminosa e informadas suas consequências, inclusive no âmbito da infância 

e juventude. Após, abordou-se o fomento da criminalidade por meio do 

tráfico, tema central do filme, e a mudança de foco, do individual para o 

coletivo, no sentido de que todos têm responsabilidade social no momento 

em que nossas escolhas interferem diretamente na vida de todo o grupo 

social. 

    Foi ampla a participação dos alunos, tendo todos expressados suas 

impressões quanto ao filme. A grande maioria demonstrou ter captado bem a 

mensagem passada, inclusive demonstrando surpresa com a abordagem: - 

“nunca havia pensado desta forma"; outros trouxeram relatos pessoais sobre 

vivências de familiares e conhecidos com o uso de entorpecentes e bebida 

alcoólica.  

   Enfim, todos se mostraram interessados e dispostos a debater a debater a questão das 

drogas. Assim, tem-se como extremamente produtiva a iniciativa do projeto, que se 

espera possa ser expandido para toda a rede de ensino do Estado. 

 

 
Promotora da Infância e da Juventude da Comarca de Guaporé, Dra. Letícia Pacheco 

de Sá em conversa com os alunos da turma 801. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 802 – Delegada Carolina Valentini Tomiello 

    Tendo como cenário a bela cidade de Guaporé e como elenco talentosos 

adolescentes locais, o filme “Sua vida, nossa vida!” desperta para a 

conscientização de que o uso de drogas não é uma questão individual. Os 

espectadores não são poupados das tristes, mas reais, consequências da 

escolha feita por um usuário de drogas e, ao final, são instados a fazer sua 

opção. 

    Durante a exibição de estréia do curta metragem, os estudantes 

permaneceram atentos e envolvidos com o enredo. A seguir, foram convidados 

a retomar o assunto tratado no filme em uma “roda de discussão”. Nessa 

etapa, foram abordadas a responsabilização penal do usuário de drogas, o 

envolvimento dele em outras ações criminosas para sustentar o vício e o 

fomento da criminalidade a partir da conduta do usuário. Destacou-se que a 

maior parte dos crimes tem relação com o tráfico de drogas e que muitos     

inocentes acabam pagando com a própria vida. 

    Espera-se que, no próximo ano, o trabalho de conscientização seja levado a 

diante em outras escolas e conte com a colaboração de profissionais de 

diversas áreas. 

 

Delegada da Polícia Civil Carolina Tomiello em “roda” com a turma 802.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma 803: Soldado Rogério Dias 

    Ao ser conduzido pela Sra. Diretora Rosangela, fui apresentando à classe, 

iniciei colocando na mesa de debates o um texto previamente elaborado entre os 

representantes do Ministério Público, Policia Judiciária e Policia Militar, onde 

teve inicio uma tímida participação dos alunos, sendo gradativamente revertido, 

após a dramatização de alguns fatos, colocando os presentes como 

personagens das historias exemplificativas vindo a envolve-los e a instigá-los em 

colocar as suas valorosas opiniões. 

    Na medida em que os alunos se sentiam mais confortáveis para exteriorizar 

suas idéias, colocaram o que observaram no filme, sendo muito importante a 

conscientização como membros de uma sociedade, as ações em que cada um 

pratica e a sua importância na busca da real dimensão dos efeitos de seus atos, 

elevando a sua visão para além do resultado imediato. Ficou forte a aceitação a 

trama do filme; em um coro todos ressaltam a idéia de: “Não usar drogas”, “Diga 

não as drogas”. 

    Porém questiono se a frase dita é realmente colocada para expressar o que 

nossos jovens estão sentido, à necessidade e consciência do quanto é 

prejudicial o uso da droga, tanto ao corpo social quanto ao corpo humano 

propriamente dito, ou se parte de um discurso ensaiado. Contudo esta 

observação é resultado de um contato único e então superficial.  

    Não sendo observada nenhuma critica negativa quanto a obra pelos 

espectadores, demonstrando de forma leiga, mas sábia, a visão critica do 

público, e observado as opiniões colocadas e sendo exemplificada por diversas 

vezes com a citação do filme”__”, o torna ao meu ver uma linguagem perfeita 

para atingir os corações juvenis. 

 

 
Soldado Rogério Dias, Instrutor do PROERD da Brigada Militar, em roda 

de conversa sobre o tema do filme Sua Vida, Nossa Vida!, com alunos da 

oitava série. 



AVALIAÇÃO DO FILME PELOS ALUNOS 

MODELO DE AVALIAÇÃO 

  FICHA DE AVALIAÇÃO PARA O PÚBLICO 
 

COMO VOCÊ AVALIA O FILME QUE ASSISTIU? ASSINALE COM UM “X” 
 

 MUITO 
BOM 

BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 

ROTEIRO  
(COERÊNCIA DA ESTÓRIA) 
(A ESTÓRIA É INTERESSANTE?) 

     

INTERPRETAÇÃO 
(DESEMPENHO DOS ATORES) 

     

FOTOGRAFIA 
(QUALIDADE DA IMAGEM, 
BELEZA DA CENA) 

     

FIGURINO  
(ROUPAS DOS PERSONAGENS) 

     

LOCAÇÕES/CENÁRIO 
(LOCAIS ONDE FORAM FEITAS 
AS CENAS) 

     

O FILME COMO UM TODO 
 

     

QUAL A MENSAGEM QUE O 
FILME PASSOU? 
 

 

 

 Avaliação preenchida anonimamente por aluno da oitava série da E. E. Bandeirante, após a 

atividade 2. 



 

 

 

 

  

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO FILME PELO PÚBLICO 
 NENHUM ÍTEM DA AVALIAÇÃO RECEBEU NOTA RUIM OU PÉSSIMO 

 Avaliação realizada após a atividade 2, na sala de aula, sem a presença de integrantes 

do grupo de cinema, e anonimamente. 

 

PALAVRAS MAIS ESCRITAS 

DROGAS / PREJUDICAR OU 

AFETAR / CAMINHO / VIDA / 

PENSAR / REALIDADE / AMOR OU 

AMAR / DECIDIR OU DECISÃO / 

MORTE / FUTURO / 

CONSEQUÊNCIA / 

RESPONSABILIDADE / 

CONSCIENTIZAÇÃO / ESCOLHAS 

FRASES MAIS ESCRITAS 

USAR DROGAS GERA CONSEQUÊNCIAS AOS 

OUTROS 

NÃO USAR DROGAS 

REFLEXOS NO FUTURO 

DROGA É CAMINHO RUIM 

PENSAR NAS ATITUDES 

PENSAR ANTES DE AGIR 

 

 


