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Apresentação 
O artigo expõe os avanços do projeto de extensão A crítica vai ao cinema 

realizado por professores e alunos do curso de Serviço Social, da Universidade Federal 
Fluminense, campus de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Brasil. O projeto  justifica-se 
pela  proficuidade do cinema como instrumento para ampliação do universo cultural dos 
sujeitos e para enriquecimento da formação profissional em Serviço Social, tem como 
prerrogativa a exibição, debate e estudos de filmes como estratégia pedagógica para 
dinamizar atividades acadêmicas à luz dos temas de interesse para a profissão, além da 
cultura, teoria social crítica e direitos sociais.  

O projeto iniciou-se em março de 2010 com o objetivo de exibir filmes e realizar 
debates de forma continuada articulando o conteúdo, a experiência e a discussão de 
cinema aos elementos da formação profissional em Serviço Social. O projeto prevê 
atividades de mostras temáticas de filmes com debates, cursos e tem como público 
estudantes e profissionais de Serviço Social, buscando qualificar a formação da 
categoria (dos graduandos do curso de Serviço Social) a fim de assegurar mais 
instrumentos para a análise crítica e intervenção na realidade social, especialmente 
através do trabalho profissional nas políticas sociais, estas atividades também são 
abertas ao público em geral e, claro, ao público do Pólo Universitário de Rio das Ostras 
(PURO) – docentes, discentes, servidores e outros. 

Desde a criação do projeto realizamos 3 mostras (“Política e sociedade”; 
“Direito ao trabalho” e “O declínio da era do petróleo: crise e efeitos socioambientais”); 
elaboramos 2 cursos (“Dos aspectos ontológicos à crise da década de 1970 uma análise 
por meio de filmes” e “Capitalismo; liberalismo e origens da política social”); exibimos 
e realizamos debates de 5 filmes (“A maçã”, “Sicko – SOS saúde”, “E a vida continua”, 
“Violência AS” e “Cortina de fumaça”). Com estas ações conseguimos atingir o 
público-alvo inicial (alunos e docentes do curso de Serviço Social e de outros cursos do 
PURO) e ampliar nossas ações através de parcerias com serviços sociais do município 
(como escolas e programas assistenciais, especificamente, projetos voltados para 
crianças e adolescentes). A nossa proposta é seguir ampliando as ações a fim de 
otimizarmos a experiência crítica através do cinema e da criação de cultura fílmica intra 
e extra-muros do PURO. 
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Fundamentação, trajetória e resultados do projeto “A Crítica vai ao cinema” 
 

Realizamos nossas atividades em Rio das Ostras, no Pólo Universitário de Rio 
das Ostras – o Pólo criado em 2004 e conta atualmente com os cursos de Serviço Social,  
Enfermagem, Psicologia, Engenharia da Produção, Ciência da Computação e Produção 
Cultural - trata-se de um município com 105.757 habitantes, com o peculiar crescimento 
populacional de 190,4% em 10 anos. A cidade conta com apenas duas salas de cinema 
que priorizam a exibição de filmes do chamado circuito comercial, com ênfase na 
produção norte-americana, disponibilizada através de cópias dubladas. Assim, é 
evidente a dificuldade de acesso a outros tipos de produção cinematográfica e a 
consequente ampliação cultural aí possibilitada. A cidade conta, também com algumas 
iniciativas de cineclube, mas ainda assim, identificamos a possibilidade e a pertinência 
de trabalharmos o cinema de forma articulada às ações educacionais a partir de nossa 
experiência e inserção acadêmica constituindo aí uma particularidade da nossa proposta. 

Trabalhamos com a utilização de filmes como pré-texto para debates no campo 
das Ciências Sociais, algo já realizado com bons resultados em experiências 
diversificadas em todo o Brasil. As universidades se constituem em espaços 
privilegiados para a constituição de cineclubes e outras experiências que envolvem a 
utilização de filmes, não raro muitas destas experiências geram produções de pesquisas, 
cursos de formação de conselheiros de políticas públicas. Mesmo que o espaço 
universitário no qual nos inserimos seja marcado pela precariedade das instalações do 
Pólo Universitário, sobretudo, na escassez e inadequação dos espaços físicos para 
desenvolvimento de atividades acadêmicas insistimos no potencial formativo da nossa 
proposta. 

A busca por materializar o princípio da indissociabilidade entre ensino-pesquisa 
e extensão está expressa no projeto A crítica vai ao cinema, pois as iniciativas que o 
compõem, partem do princípio e da necessidade de oferecer espaços de debate e 
formação profissional além da sala de aula, sem, no entanto, a intenção de preterir o 
ensino. O conceito do projeto abrange a retroalimentação entre as demandas 
apresentadas em sala e os debates, estudos e produções realizadas a partir do projeto, 
para mais uma vez qualificar, diversificar e complexificar o ensino a partir da inclusão 
de novos elementos pedagógicos, favorecendo assim, a produção dialética do 
conhecimento, pois na perspectiva afirmada por Medeiros (2008: 11):    

 
os homens não buscam apenas saber: buscam-no para transformar-se e 
transformarem as coisas, a vida, o mundo; e à medida que se transformam e 
transformam o mundo e conhecem mais sobre si mesmos e sobre o mundo. Há, é 
certo, requisitos que a própria humanidade cria, às vezes com demora, para a 
difícil tarefa do conhecimento.  

    
Coadunamos também com a constatação de que a necessidade de inovarmos nos 

instrumentos utilizados para a formação profissional de assistentes sociais é urgente. 
Trata-se de uma profissão cujos agentes atuam nas expressões da “questão social” e que, 
portanto, enfrentam cotidianamente, como demandas postas no seu trabalho, as diversas 
formas como os sujeitos sociais têm materializadas em suas vidas aquelas expressões. É 
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um profissional que carece de ampliar seu universo cultural e sua capacidade crítica a 
fim de melhor qualificar sua intervenção profissional. 

É importante destacar também que nos inspiramos e nos munimos de 
instrumentos teórico-metodológicos da experiência realizada pelo prof. Giovanni Alves 
na UNESP de Marília, de onde extraímos a argumentação de que o projeto A crítica vai 
ao cinema é também: “meio de difusão da produção audiovisual ligada a temas sociais 
relevantes.” (ALVES, 2010: 53). 

As Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social apresentam entre os 
princípios da formação profissional: 

 
flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na possibilidade de 
definição de disciplinas e ou outros componentes curriculares – tais como 
oficinas, seminários temáticos, atividades complementares – como forma de 
favorecer a dinamicidade do currículo”. [Elas definem também a] adoção de 
uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social em suas 
dimensões de universalidade, particularidade e singularidade.  (ABEPSS, 2010) 

 
  

O cinema, enquanto recurso áudio-visual que reproduz imagens da realidade ou 
cria imagens que levam à reflexão e abstração sobre ela, constitui instrumento 
privilegiado na formação cultural dos sujeitos. Para além de significar forma de 
entretenimento e arte, o cinema é artefato cultural que nos aproxima da complexidade 
do mundo em que vivemos bem como é capaz de nos incitar a pensá-lo e transformá-lo. 
A exibição de um filme e a análise posterior do mesmo garante necessariamente 
transmissão de determinados conhecimentos – mesmo por meio de ficção – e pode 
conduzir a construção de outros a depender da recepção do espectador e de sua 
socialização anterior. 

Se isto é válido para qualquer mulher ou homem que tenha acesso a este bem 
socialmente produzido, entende-se que quando se trata de uma formação profissional, as 
potencialidades do cinema ainda são ainda mais especiais, pois ele pode permitir um 
aprofundamento diferenciado da capacidade analítica do profissional em formação21, 
habilitando-o a observar o real de modo mais apurado e a projetar suas ações 
especializadas com mais parâmetros de referência.   

À luz dos princípios das Diretrizes Curriculares de 199622, o cinema pode 
significar importante aliado no aprimoramento das competências teórico-metodológica, 
ético-política e técnico-operativa indispensáveis para o futuro assistente social. Partindo 
do pressuposto que a formação profissional não se basta no ensino, sendo fertilmente 
enriquecida pela pesquisa e extensão num processo de retroalimentação como já o 

                                                
21  Mesmo com o docente atento a métodos de ensino que contemplem a unidade entre teoria e prática, é 
incontestável a força de um filme para ilustrar de maneira direta e/ou lúdica os elementos centrais dos 
textos trabalhados nas disciplinas. Se o filme escolhido corresponde ao objetivo do conteúdo 
programático, o impacto dificilmente não é positivo para a compreensão ampliada dos temas desejados. 
22  Estes se consubstanciam no denominado projeto ético-político profissional e, portanto, são idênticos 
aos presentes no Código de Ética Profissional de 1993 em vigor: liberdade enquanto valor central, 
posicionamento em prol da equidade e da justiça social que assegure aprofundamento da cidadania, 
defesa da qualidade dos serviços e da competência advinda de aprimoramento intelectual permanentem 
(BOSCHETTI, 2000). 
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dissemos23, o cinema pode contribuir na “formação intelectual e cultural generalista 
crítica” do profissional e no fomento de uma “capacidade de inserção criativa e 
propositiva no conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho” (BOSCHETTI, 
2000: 92), ambas, qualidades projetadas pelas já mencionadas diretrizes. 

Uma vez que as defesas de democracia, cidadania, equidade e justiça social 
inspiradas na teoria social crítica que alicerçam a formação profissional em Serviço 
Social chocam-se frontalmente com o conservador pensamento único que as elites 
buscam imputar em nossas consciências através de uma série de meios –   dentre eles o 
controle da produção de notícias através dos fios da grande mídia e o bloqueio de acesso 
aos bens culturais e aos produtos do progresso científico –, podemos nos servir de 
filmes questionadores da ordem vigente com o objetivo de desvelar as informações 
tendenciosas circulantes tão bem lapidadas pela publicidade. Nas palavras de Santos 
(2005, p. 39): 

 
O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação 
manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso tanto é mais grave 
porque, nas condições atuais da vida econômica e social, a informação constitui 
um dado essencial e imprescindível. Mas na medida em que o que chega às 
pessoas, como também às empresas e instituições hegemonizadas, é, já, o 
resultado de uma manipulação, tal informação se apresenta como ideologia. 

 
 

 Nesse sentido, as potencialidades do cinema como recurso para o debate 
processam-se em dois eixos: um deles diz respeito ao próprio conteúdo do filme, seu 
argumento, enredo, seu objetivo, e outro a técnica do cinema, sua constituição e 
possibilidades. Munsterberg (1983), ao refletir sobre o cinema em seu surgimento na 
relação com o teatro, sustenta que a cena desperta o interesse não apenas pelos objetos 
em movimento, mas por acompanharmos seu desenvolvimento com a cabeça cheia de 
idéias. 
 A cena em movimento, com seus recursos de roteiro, montagem e filmagem é 
capaz de direcionar a atenção do espectador, a possibilidade de focalizar o detalhe, cria 
condições para que a narrativa seja conduzida com possibilidades que outros recursos 
artísticos não possuem:  

  
o detalhe em destaque torna-se de repente o conteúdo único da encenação; tudo 
o que a mente quer ignorar foi subitamente subtraído à sua vista e desapareceu. 
As circunstâncias externas se curvam às exigências da consciência. (...) O close-
up transpôs para o mundo da percepção o ato mental de atenção e com isso deu à 
arte um meio infinitamente mais poderoso do que qualquer palco dramático. 
(MUNSTERBERG, 1983: 34)  

 
 

O cinema como uma representação do real, se constitui, portanto, em um 
instrumento vigoroso para atrair e formar consciências sobre o mundo que nos cerca.  

                                                
23  Sem mencionar as experiências de vida dos sujeitos para além dos limites universitários capazes de 
alargar as visões de mundo. 
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Deste modo, a utilização do cinema crítico – seja documentário, filme clássico ou outro 
tipo - torna-se alavanca apropriada para incitar inquietação e indagação sobre o estado 
de coisas, colaborando para o rompimento do espesso véu da alienação através da 
socialização de informações ofuscadas, senão mesmo escondidas, pela imprensa, 
considerando que o profissional que se intenta formar é aquele, segundo Iamamoto 
(2008: 144): 

 
culto e atento às possibilidades descortinadas pelo mundo contemporâneo, capaz 
de formular, avaliar e recriar propostas ao nível das políticas sociais e da 
organização das forças da sociedade civil. Um profissional informado, crítico e 
propositivo que aposte no protagonismo dos sujeitos sociais. Mas também um 
profissional versado no instrumental técnico-operativo, capaz de realizar as 
ações profissionais, aos níveis de assessoria, planejamento, negociação, pesquisa 
e ação direta, estimuladoras da participação dos usuários na formulação, gestão e 
avaliação de programas e serviços sociais de qualidade. 

 
 

Assim, por princípio, o perfil de assistente social almejado pela categoria, em 
sintonia com as requisições em movimento da sociedade brasileira, exige um 
desenvolvimento da criticidade. A mesma autora esclarece: 

 
responder a esse perfil delineado exige uma competência crítica que supere tanto 
o teoricismo estéril, o pragmatismo quanto o mero militantismo. (...) 
Competência que contribui para desvelar os traços conservantistas ou 
tecnocráticos do discurso oficial, recusa o papel de tutela e controle das classes 
subalternas – em seus diferentes segmentos e grupos – para envolvê-las nas teias 
e amarras do poder econômico, político e cultural. (idem) 

 
Posto que vivemos sob poderoso monopólio da comunicação que determina as 

notícias que devem ser veiculadas no mundo24, cerceando o acesso à pluralidade das 
informações, e que tal concentração de poder midiático alicerçada nas leis de mercado 
constitui violência aos direitos humanos de “liberdade de opinião e expressão”25, de 
“tomar parte do governo de seu país”26, de “realização dos direitos econômicos, sociais 
e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade” e  de “participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as 

                                                
24  Conforme Ruiz (2010), “a grande maioria dos meios de comunicação está concentrada nas mãos de, 
no máximo, onze famílias” uma vez que a propriedade cruzada dos meios de comunicação é permitida. 
Segundo o autor, “os mesmos proprietários de redes de televisão são donos de jornais, rádios, sites de 
Internet que se encontram entre os mais acessados no país”. 
25  Este artigo do texto de 1948 ressalta que “este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras”. 
26  Arbex Jr. (2003), apoiado no Manual de Mídia e Direitos Humanos elaborado pelo Consórcio 
Universitário pelos Direitos Humanos (PUC-SP, USP e Universidade de Columbira-NY) de 2001,  aponta 
que  a lei ultrapassada que regulamenta  a concessão de canais de rádio e TV  foi criada em 1962 e 
alterada somente em 1967, deixando lacunas extremamente vantajosas para as grandes empresas do ramo. 
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artes e de participar do processo científico e de seus benefícios”27 (SANTOS, 2005 e 
ARBEX JR, 2003), apostamos firmemente no potencial das análises fílmicas para:  
defesa da cultura democrática tão aviltada pelas classes dominantes,  ampliação da 
bagagem cultural dos estudantes de Serviço Social e da comunidade local, e, finalmente, 
para o desenvolvimento da capacidade crítica dos futuros assistentes sociais cujo papel é 
a viabilização de direitos numa sociedade onde  estes necessariamente  se confundem 
com favores e privilégios em nome da reprodução das desigualdades. 

A formação do grupo de estudos e pesquisa sobre os filmes constitui a dimensão 
investigativa do projeto, a partir do qual objetivamos produzir artigos científicos, 
promover mesas redondas e outras modalidades de divulgação do conhecimento 
produzido na universidade. 

As atividades de extensão “A crítica vai ao cinema” exigem a utilização de 
equipamentos para reprodução audiovisual e de espaço físico adequado para a 
experiência de cinema, assim utilizamos o acervo e os espaços da universidade 
(conforme já indicamos -  precários) para realizar as atividades. Desta forma, mesmo 
sem as condições apropriadas - como sala específica e adequada para exibição de 
filmes, aquisição de títulos fílmicos, equipamento de informática, filmagem e edição de 
material - adaptamos os recursos existentes (datashow, auditório, computadores) para 
que possamos avançar com o projeto e seguir na expectativa de assegurar melhores 
condições físicas e técnicas para sua ampliação. A partir destas condições 
desenvolvemos diversas ações extensionistas, orientadas pela metodologia que 
ilustramos na apresentação gráfica a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
A experiência de elaboração de um curso a partir da metodologia do projeto “A 
crítica vai ao cinema”  
 

O projeto conta com um grupo de estudos, formado por docentes e discentes, 
que abrange questões relativas ao Serviço Social, cinema, teoria social crítica, formação 

                                                
27  Artigos 19, 21, 22 e 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, respectivamente.  

Metodologia “A crítica vai ao cinema” 

 

Análise crítica  da 
realidade social através 
da mediação de filmes 

 

Exibição de produção 
cinematográfica diversa – 
estímulo à cultura fílmica 

Produção de textos 
analíticos como: Diários 

de bordo, relatórios 
(produzidos pelo 

público  participante das 
exibições), artigos 

resultantes dos cursos. 

 

Realização de pesquisas  
(que abordam temáticas 
presentes nos filmes e 
aspectos da produção 

cinematográfica) 

Grupo de estudos  
(aprofundamento 

teórico para 
fundamentação das 
ações de ensino e 

extensão) 

 

Produção de material 
didático 
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profissional e cultura. A escolha dos filmes tem como norte o debate de Lukács sobre a 
obra de arte realista, o princípio é o de que existe uma obra de arte, que por responder 
ao seu tempo histórico de forma realista, apresenta elementos de análise para a 
compreensão do tempo presente e para o conhecimento da história, assim é possível, por 
meio da obra de arte, estudar as determinações postas na realidade, buscando compor no 
pensamento a totalidade complexa do real, ressalta-se que o filme, traz elementos de 
fotografia, música, cenário, figurino, adaptação literária, compostos em cenas em 
movimento que podem ser apreendidas, em se tratando de obras realistas, como 
abstrações do real. Assim, entendemos que a utilização de filmes possibilita tal 
exercício, bem como o processo de reflexão tão importante à construção e à transmissão 
de conhecimentos, especialmente no que se refere à matriz crítica do pensamento social. 
Além disso, “o cinema é mais completa arte do século XX, capaz de ser a síntese total 
das mais diversas manifestações estéticas do homem.” (ALVES, 2010: 17). 

Consideramos um dos principais objetivos do projeto a  criação de novas formas 
de debater conteúdos presentes na formação profissional do Serviço Social, elaborando 
novas estratégicas pedagógicas a fim de produzir novos conhecimentos na área através 
de mediações ainda pouco utilizadas no campo do Serviço Social: a análise fílmica e o 
debate de conteúdos e temas através de argumento fílmico. 

 Para construirmos cursos voltados para a capacitação de assistentes sociais28, 
optamos por iniciar, em 2011, com o livro das professoras Elaine Behring e Ivanete 
Boschetti “Política Social – Fundamentos e História” por ser um tema central para a 
formação e o trabalho dos assistentes sociais (a política social); tal escolha fundamenta-
se também na importância e na necessidade da Universidade promover ações de 
capacitação e espaços de debate para os profissionais que atuam na região. A título de 
exposição apresentaremos o processo em quatro momentos, que se articulam e 
retroalimentam continuamente, mas, que aqui serão elencados em ‘momentos’ 
específicos para que deixemos claro atividades e  propósitos29. 

Como percurso metodológico, parte-se sempre de uma temática de interesse do 
Serviço Social e a partir desta escolhemos os filmes, pesquisamos a relação entre o  
conteúdo do filme e o conteúdo temático que se quer debater e também as 
características das obras fílmicas no que se refere às características da produção 
cinematográfica (gênero, roteiro, período em que foi realizado). Esse período de 
preparação implica em um trabalho rigoroso de pesquisa, seu resultado responde tanto 
ao ensino -, pois gera material para ser utilizado na sala de aula, e apresenta uma forma 
mais dinâmica de debater o conteúdo; quanto aos objetivos da extensão universitária por 
ter como horizonte a atuação junto a profissionais já formados, especialmente 
supervisores de estágio  consolidando a indissociabilidade entre extensão-pesquisa-
ensino. 

Na elaboração do curso, inicialmente estabelecemos o contato com obras 
fílmicas e apropriação temática através das seguintes ações: a) Escolha do tema – 

                                                
28  Neste primeiro momento pretendemos atender os profissionais supervisores de campo de estágio 
curricular vinculado ao curso de Serviço Social do PURO/UFF. 
29  Destacamos também a importância de um Diário de Bordo dos participantes do projeto que será 
utilizado para anotações e impressões do sujeito-receptor que emergem do filme e de quaisquer situações 
cotidianas que possam ser identificadas com as questões e temáticas que surjam do filme, estimuladas por 
ele ou a ele relacionadas. (Alves, 2010). 
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“Capitalismo; liberalismo e origens da política social”. Partimos dos capítulos do livro 
como norte para seleção de filmes e demais referências bibliográficas; b) Seleção dos 
filmes - considerando a filmografia indicada no livro, podemos também elencar outros 
filmes que abordem as temáticas relacionadas ao conteúdo do curso, e, sempre que 
possível faz-se um contraponto entre filmes estrangeiros e nacionais. Escolhidos os 
filmes realiza-se uma pesquisa preliminar sobre os mesmos (roteiro; diretor; 
importância da obra; premiações; repercussão etc)30; c) Pesquisa sobre os filmes 
selecionados – Consideram-se o contexto histórico-político retratado no filme, e o da 
sua própria produção, além dos aspectos técnicos, roteiro, opções de direção31 e d) 
Primeira exibição dos filmes. A idéia dessa primeira exibição é apreender o filme em 
sua totalidade, assim, ela é realizada sem interrupções, de preferência em um ambiente 
apropriado para a experiência de cinema (Alves, 2010).  Os integrantes do projeto 
anotam suas considerações sobre a produção do filme; aspectos artísticos e técnicos; 
eixos temáticos abordados e como tais eixos compõem determinado tema de estudo 
(neste caso as políticas sociais). Aqui também poderão ser elencados outros aspectos 
tratados no filme e que poderão ser usados em outras atividades, como mostras 
temáticas, aulas etc. 

A seguir desenvolvemos a problematização do filme e realizamos atividades de 
pesquisa que também repercutem na ampliação do universo cultural dos participantes do 
projeto através da abordagem de outras expressões artísticas, neste sentido 
desenvolvemos o seguinte percurso: a) Identificação de eixos temáticos no próprio filme 
– re-exibição do filme com pausas para destaque dos elementos temáticos importantes; 
considerando primordialmente  o tema central do mini-curso; b) Ampliação do universo 
cultural – pesquisa de outras obras artísticas (literatura; pintura; fotografia; música) que 
dialoguem com o tema proposto; que engloba, contexto histórico-político da produção 
do filme e do período e enredo tratados no mesmo e c) Pesquisa bibliográfica32 – 
estudos complementares ao conteúdo do filme: elencamos leituras que fundamentam 
análises do conteúdo do filme para a construção do curso, definidos a partir das 
considerações realizadas pelos participantes do projeto. 

                                                
30  Para o primeiro curso selecionamos os seguintes filmes: “Germinal”, “Daens” e “Rosa Luxemburgo”. 
31  Aqui exemplificaremos algumas referências para analisarmos o filme “Germinal”: O romance que 
inspira o roteiro: Germinal de Émile Zola;  estudos sobre o romance de Zola (Poncioni, Claudia. Emile 
Zola em português – um estudo das traduções de germinal no Brasil e em Portugal São Paulo, 
Annablume, 1999; Zola, Émile. Germinal. Tradução: Francisco Bittencourt. São Paulo, Abril Cultural, 
1979);  adaptações de literatura para o cinema - Eisenstein, Serguéi M. Da literatura ao cinema: uma 
tragédia americana. In: XAVIER, Ismail. (org.) A experiência do Cinema: antologia. Rio de Janeiro, 
Edições Graal: Embrafilmes, 1983 e VANOYE, Francis. Rebecca: uma narrativa de iniciação. In: Ensaio 
sobre a análise fílmica. Campinas, Papirus, 1994;  levantamento de obras artísticas que tenham relação 
com o filme: pinturas (Van Gogh e Adolfh von Menzel); literatura (O cortiço de Aluísio Azevedo) e 
teoria literária - Lukács, György. Narrar ou descrever. In: Lukács, György. Marxismo e Literatura. 
Seleção, apresentação e tradução: Carlos Nelson Coutinho. 2 ed. São Paulo, Expressão Popular, 2010. 
32  No caso do filme “Germinal” buscamos as seguintes referências teóricas: CASTEL,Robert. As 
Metamorfoses da Questão Social. Tradução: Iraci D. Poleti. 7 ed. Petrópolis:  RJ, Vozes; Engels, 
Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tradução: B. A. Shumann; Edição: José Paulo 
Netto. São Paulo, Boitempo Editorial, 2008; Polanyi, Karl. A Grande Transformação - as origens de 
nossa época. Tradução de Fanny Wrobel. Rio de Janeiro, Editora Campus Ltda, 2 ed. 2000. Além de 
artigos analíticos sobre o filme.  
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A metodologia, parte então da escolha do tema e conseguinte definição dos 
filmes, isso posto, o filme passa a direcionar a pesquisa e os estudos para a construção 
do curso, ela configura-se a partir daqui como o pré-texto (Alves, 2010); Essa 
perspectiva tem como objetivo promover a indissociabilidade entre os elementos 
culturais presentes no filme e o conteúdo de estudo e análise do Serviço Social 
ampliando, por conseguinte, o universo do público ao qual o curso se destina; mas 
também e; sobretudo; a ampliação do universo cultural dos participantes do projeto. 
Trata-se, pois, de um espaço de formação importante, visto que os alunos participam de 
todo o processo de pesquisa e elaboração das atividades.  

O terceiro momento é a retomada do filme – trata-se de uma nova exibição  
(com pausas nas cenas destacadas pelos participantes) a fim de compor uma edição com 
recortes da obra fílmica articulada a um dos eixos temáticos desenvolvidos no curso. 
Aqui iniciamos o processo de criação do curso e produção de materiais pedagógicos 
propriamente ditos: a) Compilação das referências artísticas e bibliográficas com o 
objetivo de criarmos um acervo digital do material utilizado na fundamentação curso, 
estes registros incluem ficha crítica e técnica dos filmes, reprodução de textos estudados 
e de obras de arte (pintura; fotografias; canções etc) trabalhadas no momento anterior; 
b) Edição dos filmes a partir dos extratos selecionados conforme citados acima (item a 
do segundo momento); c) Elaboração de apresentações em PowerPoint utilizando todo o 
material pesquisado e d) Compilação das referências bibliográficas comentadas. 

Por fim, realizamos as ações de extensão e finalizamos a sistematização da 
experiência, é neste momento que temos os resultados desta ação do projeto: a criação 
de um acervo temático que se constituirá em subsídios para aulas do curso que 
propusemos e também para as disciplinas que compõem o currículo básico do curso de 
Serviço Social e a realização das seguintes ações de extensão: a) Mostra temática; b) 
Mini-curso; c) sistematização da experiência e d) disponibilização do material (blog e 
acervo do projeto). 

Nossa proposta é gerar um processo que se retroalimenta no movimento 
extensão-pesquisa-ensino; acreditamos que a realidade social apresenta as demandas e 
inquietações investigativas que suscitam a busca por material fílmico capaz de subsidiar 
discussões e pesquisas, nos levando aos processos de levantamento bibliográfico; 
estudos orientados e debates e à busca por elementos artísticos com o objetivo de 
elaboração do material didático que comporá o curso. No ensino voltamos à realidade; 
mas aqui com novos elementos analíticos e com uma proposta formativa que visa 
auxiliar na busca de estratégias para compreensão e na consequente intervenção 
profissional. 
 
ANEXO: SÍNTESE DO PROCESSO DE PESQUISA E ELABORAÇÃO DO 
MATERIAL DIDÁTICO E CURSO  
 

Abaixo apresentamos um esquema de resultados do projeto, aqui apresentamos 
ações que temos realizado desde 2010: Exibições de filmes,  Elaboração, oferta e 
execução de cursos; Parcerias interinstitucionais e o grupo de estudos. 
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Formas de utilização de filmes  

 
 
Cursos 

 
 
Parcerias Interinstitucionais 
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: DIREITO DA CARÊNCIA  
OU CARÊNCIA DE DIREITOS?33 

Janete Luzia Leite 
 

 
Introdução 

Em maio de 2007 teve início uma verdadeira onda de ocupações estudantis que 
sacudiu as Reitorias de diversas universidades públicas brasileiras, cuja mais alardeada 
foi a da USP (São Paulo), o que acabou por provocar as demais por todo o país.  

Aparentemente, o elemento desencadeador foram os Decretos promulgados pelo 
então Governador José Serra (PSDB-SP), publicados tão logo este tomou posse, em 
janeiro/2007. Verdadeiros atentados à autonomia universitária.  

Não obstante, guardadas as particularidades locais, se observada a esmagadora 
maioria das reivindicações estudantis, é palmar que estas dizem respeito a duas questões 
que, embora liminarmente distintas, mantêm um mesmo eixo:  
1) A defesa da universidade pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente 
referenciada; e  
2) A recuperação/ampliação de políticas estudantis de acesso e permanência, 
paulatinamente retiradas nos últimos vinte anos.  

Tendo em conta a convicção de que a Reforma da Educação Superior brasileira 
em curso não aportará nenhum ganho para a sociedade, os estudantes estão deixando 
claro que a inserção de políticas focais, fragmentadas e residuais, propaladas nos vários 
sub-projetos do “guarda-chuva” da Reforma Universitária, em geral, sob o vago título 
“Acesso e Permanência”, na verdade se consubstanciam em pequenas esmolas a serem 
disputadas por muitos.  

A Reforma da Educação Superior, no Brasil, vem sendo implementada desde 
1995 (com vigor redobrado a partir do governo Lula da Silva) pelo Ministério da 
Educação (MEC), seguindo as orientações emanadas pelos organismos financeiros 
multilaterais (notadamente o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do 
Comércio e o Banco Mundial). Fazem parte desta Reforma a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (dezembro 1996, incluindo-se o Decreto nº 2.306/97, que alterou 
artigos no que se refere à diversificação das Instituições de Ensino Superior – IFES); a 
Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/04), as Parcerias Público-Privadas (Lei nº 
11.079/04); a regulamentação das Fundações de Apoio privadas nas IFES (Decreto 
Presidencial nº 5.205/04); o ProUni (Lei nº 11.096/05); a Educação a Distância – EAD 
(Decreto Presidencial nº 5.622/05 que, na prática, institui a abertura do mercado 
educacional nacional para o capital estrangeiro); o “pacote de abril/2007” (Decreto nº 
6.096), intitulado REUNI; e, mais recentemente, em julho de 2010, a Lei nº 
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