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(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Resumo: Este artigo apresenta o relato de dois eventos organizados pela equipe do projeto de extensão Cinemas 

e Temas, que está em sua 6ª edição na UEPG. Um dos eventos apresentados aqui trabalhou com a temática da 

saúde mental e propôs a discussão do assunto por meio de uma mostra de filmes, seguida da discussão guiada 

por profissionais da área da saúde. O outro evento descrito tematizou o gênero fílmico ficção científica e debateu 

o assunto a partir de exibição de filmes seguida por palestra de profissionais ligados à arte cinematográfica e 

literária. O objetivo deste trabalho é demonstrar a flexibilidade e a amplitude de alcance do trabalho em um 

projeto que usa o cinema como recurso didático. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Cinemas e Temas.  

PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo do projeto é, além de alunos da UEPG, especialmente aos cursos que 

integram a interdiciplinariedade do projeto – jornalismo, letras, artes visuais, história etc – a  

comunidade externa à universidade, jovens e adultos interessados em cultura, comunicação, 

linguagem e suas interfaces. 

                                                 
1 Professor Supervisor no projeto Cinema e Temas; Departamento de Estudos da Linguagem, UEPG; 

phellip.willian@gmail.com. 

2 Pós-doutorando do Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem da UEPG; foi Professor Supervisor 

do projeto de extensão Cinemas e Temas; jhonyskeika@yahoo.com.br. 

3 Graduando do curso de Letras; UEPG; mottallan@outlook.com. 

4 Coordenadora do projeto de extensão Cinemas e Temas; Departamento de Estudos da Linguagem, UEPG; 

jkoliveira@uepg.br. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os eventos propostos pelo projeto Cinemas e Temas geralmente acontecem nos 

campi da UEPG, mas podem acontecer em outros espaços também. 

  

JUSTIFICATIVA 

Uma das maiores justificativas deste trabalho é a tentativa de explorar de forma 

mais aprofundada as relações do cinema com alguns temas específicos.  

Percebemos que a sétima arte oportuniza o tratamento interdisciplinar de assuntos 

caros à comunidade e que ela pode promover a reflexão e a discussão sobre questões diversas. 

 

OBJETIVOS 

O projeto de extensão “Cinemas e Temas” está em sua 6ª edição no Departamento 

de Estudos da Linguagem da UEPG e tem o objetivo de estimular o debate, a reflexão e a 

pesquisa sobre múltiplas relações entre o cinema e outras áreas de conhecimento, a partir do 

aprofundamento de temas específicos.  

Neste artigo vamos relatar dois dos eventos que aconteceram em 2018, como forma 

de exemplificar as ações extensionistas do grupo. Os eventos a que nos referimos são Saúde 

mental em cena e Mostra de cinema Sci-fi, que ocorreram, respectivamente em setembro e 

novembro de 2018, no Campus Central da UEPG. 

Cada um dos eventos responde a demandas muito diferentes, mas de interesse 

igualmente importante para o projeto de extensão e para a comunidade atendida. O objetivo 

de promover o debate, a pesquisa e a reflexão sobre as relações entre o cinema e outras áreas 

de conhecimento são estimuladas, tanto em termos de temáticas quanto com relação às 

diferentes linguagens envolvidas e sempre tentamos explorar de forma mais aprofundada as 

relações do cinema com alguns temas específicos. Isso é feito a partir das pesquisas realizadas 

pela equipe e pelo debate e troca de experiências com os participantes em cada bloco 

temático/ciclo/atividade de extensão, incluindo a exibição de alguns importantes filmes 

relacionados a cada assunto. 
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METODOLOGIA 

No caso do evento Saúde mental em cena, o grupo elegeu o tema a partir do, cada 

vez mais destacado pela mídia, acometimento de doenças mentais dentro e fora da 

universidade. Em um artigo de Vinícius Rennó Castro, intitulado “Reflexões sobre a saúde 

mental do estudante universitário: estudo empírico com estudantes de uma instituição pública 

de ensino superior” (Artigo publicado pela Revista Gestão em Foco, Edição n. 9 – Ano 2017), 

o autor constata, por meio de aplicação de instrumentos diagnósticos, que “o estresse foi 

identificado em 62% da amostra (...) Os sintomas depressivos avaliados pelo BDI indicaram 

que 26,85% da amostra se encontrava em faixas de depressão, considerando a faixa baixa e 

moderada. (...) mais de 80% da amostra apresentou graus de ansiedade” (CASTRO, 2017, p. 

380). 

Um outro artigo, intitulado “Vulnerabilidade e bem-estar psicológico do estudante 

universitário” (PADOVANI, e outros, 2014), trabalhou com uma amostra de estudantes de 

graduação de seis universidades brasileiras e o resultado também indica números 

preocupantes em relação aos diagnósticos de doenças mentais nessa comunidade. Os achados 

da pesquisa, nos dizeres dos autores, “evidenciam a vulnerabilidade dos estudantes 

universitários e apontam para a necessidade de ampliar a discussão em torno da saúde mental 

dos universitários...” (PADOVANI, et alli, 2014. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 

10, n.1). 

As evidências empíricas e as pesquisas acima descritas foram motivação para 

organizarmos o “Saúde mental em cena”. Mas para dar ao público um debate produtivo e 

aprofundado, convidamos profissionais ligados à Saúde Mental do CAPS (Cento de Apoio 

Psicossocial) de Ponta Grossa.  

O público foi composto por alunos e professores de diversos cursos, da UEPG e de 

outras instituições de ensino; por profissionais da área de saúde e usuários do CAPS de Ponta 

Grossa. 

Já no evento “Mostra de cinema Sci-fi”, o público principal foram os alunos do 

curso de Letras da UEPG.  

Para a concepção do evento, partimos da reflexão de que, à primeira vista, os filmes 

de Ficção Científica, que normalmente tematizam aventuras espaciais, invasões de povos 
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alienígenas ou a consequência desastrosa do desenvolvimento da tecnologia, podem ser vistos 

como um gênero ligado à cultura nerd5, ou a um público que está alienado das questões atuais 

e urgentes da sociedade, mas essa ideia de alienação ligada ao gênero é facilmente rebatida 

quando observamos as condições sócio-culturais que impulsionaram o surgimento e o 

desenvolvimento do gênero. 

Segundo Éric Dufour (2012, p. 9), no livro O cinema de ficção científica, “a ficção 

científica nasceu na Europa no século 19. É um gênero ligado a um fenômeno novo, a 

industrialização ligada ao liberalismo econômico.(...) A industrialização é primeiramente a 

emergência das grandes empresas nas cidades, e por conseguinte o desaparecimento dos 

pequenos artesãos e também da ruralidade. (...) é depois o triunfo da técnica, logo da ciência, 

pois ambas são inseparáveis.” 

O surgimento desta industrialização, então, proporcionou ao homem o 

desenvolvimento da técnica e da ciência que mudaram definitivamente a concepção de mundo 

e do homem neste novo mundo, Essa alteração radical estabelece relação estreita com o 

surgimento do gênero ficção científica no cinema. Os filmes abrigam reflexões importantes 

sobre a questão da alteridade e dos limites da capacidade humana. 

Os séculos 19 e 20 presenciaram uma importante evolução tecnológica, mas essa 

evolução que poderia beneficiar toda a humanidade ficou restrita a uma pequena parcela da 

população e serviu a interesses classistas e militares. No período da Guerra Fria, a corrida 

armamentista impulsionou ainda mais o desenvolvimento da tecnologia, mas as 

consequências foram desastrosas. 

Os reflexos no cinema são sentidos imediatamente. No período pós Segunda 

Guerra, as produções começam a retratar sociedades distópicas, experiências e contatos com 

povos extraterrestres etc. Os filmes, novamente abrigam reflexões sobre a humanidade, suas 

escolhas presentes e como elas podem afetar o futuro de todos. 

Assim, chegamos à conclusão de que um evento que aborde a ficção científica no 

cinema é mais do que mera distração. É possibilidade para que o público possa refletir sobre 

nossa atualidade e sobre como nossas escolhas e nossa organização em sociedade é 

fundamental para nosso futuro. 

                                                 
5 Termo popular para designar um grupo de pessoas que se interessa por narrativas de ficção científica e fantasia.  
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O evento foi organizado a partir de uma parceria com Cine SESC- Ponta Grossa, que 

tinha a concessão dos filmes exibidos na mostra. Vale ressaltar que os longa metragens não 

fazem parte de um circuito comercial e dificilmente são encontrados em locadoras.  

Para e “Saúde mental em cena”, foram escolhidos os filmes Bicho de sete cabeças 

(2000); Holocausto Brasileiro (2016) e Nise: o coração da loucura (2015). Essa seleção 

propiciou a reflexão e a discussão sobre (1) o drama individual e familiar relacionada ao 

diagnóstico e tratamento da doença mental, por meio do primeiro filme Bicho de sete cabeças 

(2000); (2) o modelo ultrapassado de tratamento do doente mental, com Holacauto Brasileiro 

(2016); e (3) uma proposta mais moderna e humana de abordagem da doença mental, com a 

exibição de Nise: o coração da loucura (2015). 

Para o evento “Mostra de cinema Sci-fi”, foram elegidos dois filmes dentro vários 

propostos pelo Cine SESC-Ponta Grossa: O planeta dos vampiros (1965)  e Eles vivem 

(1989). Esses filmes viabilizaram a discussão sobre linguagem no cinema, sobre história do 

gênero de ficção científica e sobre história e sociedade. 

 

RESULTADOS 

Os dois eventos aqui descritos demonstram como o trabalho de extensão tendo a 

sétima arte como norte permite-nos uma amplitude temática e torna quase infinita as 

possibilidades de discussão e debate com a comunidade atendida. 

O público dos eventos tem a possibilidade de informar-se, formar-se, debater 

assuntos variados. No caso do “Saúde mental em cena” houve a participação de um publico 

muito interessado em questões de saúde e as abordagens de tratamento no Brasil e no mundo. 

Já o público do “Mostra de cinema Sci-fi” o público majoritariamente formado por 

graduandos em Letras preocupava-se com questões históricas da construção do gênero e 

linguagem cinematográfica. 

Diante de interesses tão diversos, o trabalho teve êxito e conseguiu atender aos 

interesses da comunidade bem como contribuir para a formação acadêmica dos estudantes de 

graduação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Espera-se que, com essas pesquisas e mostras cinematográficas, a comunidade se sinta 

cada vez mais motivada a refletir e valorizar o tema da saúde mental, bem como conhecer as 

produções que tratam do tema e qual sua contribuição estética para tal debate. 

 Além disso, a mostra de sci-fi mostrou-se proveitosa no que se refere a valorização dos 

longas-metragens clássicos que abordam a temática do ser humano e o seu encontro com a 

tecnologia e/ou viagem espacial. 

 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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