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Resumo:

Este artigo tem como objetivo organizar um estado da arte dos filmes que tratam sobre o tema Universidade, para que
fossem realizadas análises a partir de categorias a priori indicadas. Pretendeu-se verificar como estava sendo retratada a
universidade no cinema, bem como desvelar a realidade que algumas vezes é mascarada. A relevância científica deste
estudo se deve ao patamar atualmente ocupado pelo cinema que imprime por meio de suas tramas veracidade e
credibilidade, conquistando a cada dia um espaço maior dentro da sociedade. As etapas do procedimento metodológico
contaram com uma pesquisa bibliográfica (estado da arte), culminando posteriormente em uma análise de dados
quali/quantitativa. Pode-se concluir que, a grande maioria dos filmes examinados apresenta o aluno ocupando espaço de
maior importância na representação cinematográfica.
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Abstract:

This article aims to organize a state of the art films that deal with the topic University, so analyzes were performed from a
priori categories indicated. It was intended to see how the university was being portrayed in the movies as well as reveal
the reality that is sometimes masked. The scientific relevance of this study is due to the level currently occupied by film
prints that through his plots veracity and credibility, earning every day a larger space within society. The steps of the
methodological procedure relied on a literature search (state of the art), culminating in a later data analysis
quali/quantitative. It can be concluded that, most of the films examined shows the pupil space occupying most important in
the cinematic representation.
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Introdução

Antes se pensava uma educação em seu âmbito profissionalizante, politizado e assim disponibilizada somente a aqueles que
dispunham de melhores condições financeiras. Atualmente são evidentes e notórias para a sociedade, as exigências
impostas quanto à qualificação humana.

Hoje, a Educação Superior modificou este cenário, e se encontra disponível para todas as classes sociais, seja ofertada por
instituições de caráter publico e/ou privado. O objetivo imposto por estas, é o de qualificar por meio de uma preparação
técnica e especifica que é ofertada sob a forma de estágios, e por uma capacitação teórico-cientÍfica, sendo adequada e
acatando assim aos anseios do mercado de trabalho, que a cada dia tem se tornado mais exigente e classificatório.

Por este motivo a universidade, não deve ser compreendida como mera transmissora de conhecimento. Tem também por
obrigatoriedade que preparar o indivíduo, oferecendo a ele conhecimento técnico e científico, não somente para o mercado
de trabalho, mas também para que este amplie seu senso-crítico, aprenda a lidar com conflitos, com suas relações
interpessoais, dentre outros aspectos. Enfim, deve prepará-lo para situações diversas.

Em se tratando de Universidade mais especificamente do espaço acadêmico, comumente encontra-se representado em
diversos filmes, com roteiros e gêneros diversificados, onde uns apresentam o papel do aluno, outros apresentam o papel
do professor, e outros por sua vez demonstram a função social que está possui. Enfim, em ambos a ambientação se dá a
esse espaço em especial: a universidade.

Desta forma, o objetivo deste artigo é organizar um estado da arte de alguns filmes, de diferentes gêneros, que tratem
sobre a temática Universidade, e posteriormente, realizar uma análise, para que se possa descrever sobre alguns deles, que
se enquadrem nas categorias abordadas. Por fim, o resultado obtido, através desta abordagem, foi um quadro analítico dos
filmes, o qual contemplou informações, tais como: título e o gênero de cada um destes, com o intuito de demonstrar uma
maior visibilidade da história dos filmes e alcançar uma maior compreensão sobre eles.

A opção pelo estado da arte para este estudo possibilitou após intensa pesquisa em todos os meios[3] disponíveis,
encontrar uma quantidade expressiva e adequada de filmes que tratam do tema em questão. Esta metodologia consiste
segundo Brzezinski (1999, p.7), “num balanço do conhecimento, baseado na análise comparativa de vários trabalhos, sobre
uma determinada temática”.

Portanto, se fez necessário abordar esta temática, devido a grande relevância que ocupam na atualidade os filmes, e esses
por sua vez, sempre procuram transmitir o máximo de veracidade possível em suas cenas. Pretende-se confirmar essa
veracidade por meio deste levantamento, e descrever se de fato o que esta retratado nos filmes, condiz com a realidade das
universidades, referentes as categorias de análise (função social, e papeis daqueles que nela estão inseridos).

1 Reflexões teóricas

O cinema vem sendo inserido com cada vez mais frequência dentro das salas de aulas universitárias, sob a forma de uma
metodologia de ensino diferenciada a qual busca um maior aproveitamento do processo de ensino aprendizagem. Não
obstante, também ocorre o processo inverso, atualmente encontram-se diversos filmes que levam a universidade para
dentro das telas, apontando entre outros elementos filmísticos o seu espaço físico, bem como o aspecto acadêmico.

Assim, se deu o intuito deste artigo, conforme explanado anteriormente, e para isso é necessária uma melhor
fundamentação teórica, uma maior compreensão sobre o conceito de que vem a ser o recurso filme em si, o qual segundo
Dubois (2004, p. 63) consiste em uma:

[...] breve passagem, espécie de intervalo permanente que nos ilude enquanto o olhamos, mas se
desvanece logo depois de entrevisto, para não mais existir senão na memória do espectador.
Portanto, a imagem do cinema é, como já se observou, quase tão próxima da imagem mental
quanto de uma imagem concreta.
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Pode-se compreender que através dos filmes, é possível imaginar-se dentro do contexto ali demonstrado por meio de
imagens, áudios, dentre outros efeitos, tipicamente cinematográficos os quais possibilitam aproximar o espectador e a
história dos personagens, conforme completa Badiou (2004, p. 56), “o cinema nos apresenta o outro no mundo, nos
apresenta o outro em sua vida íntima, em sua relação com o espaço, em sua relação com o mundo”.

Portanto por meio disto, pode-se observar os diferentes pontos de vista ali retratado, externa e indiretamente, sem ter de
fato vivenciado aquela realidade, possibilitando assim uma maior compreensão, uma eficaz análise crítica sobre tal assunto.
Tendo como ponto de partida essa realidade, é preciso para uma reflexão coerente elencar e delimitar os primordiais papéis,
tanto dos personagens (docente e discente) nela inseridos, quanto da própria instituição de ensino em si.

1. Função social da universidade

Antes de qualquer coisa, precisa-se trabalhar o termo universidade em seu contexto sócio-histórico, para que
posteriormente se possa enfocar qual o papel fundamental da mesma, tendo assim uma visão mais bem elaborada sobre o
tema.

Portanto, ao analisar este contexto sócio-histórico, entende-se que só implantou-se a Educação Superior no Brasil após
1808, com a vinda da Família Real portuguesa, pois antes disto aqueles que tivessem a intenção de estudar em uma
instituição de nível superior teriam de se deslocar até Portugal. Porém ao serem implementados na colônia brasileira, os
cursos superiores tinham outro objetivo para o rei, sua intenção segundo Costa (2008, p. 43) era:

[...] atender ao consumo das classes dominantes, por isso criava cursos superiores de acordo com
as necessidades de profissionais para a colônia. Ter pessoas educadas e manter o Brasil como
colônia, subserviente a Portugal, era a intenção dos colonizadores portugueses, de modo que fosse
possível evitar qualquer possibilidade do país se tornar independente.

Por isso, é de grande relevância ressaltar que estes cursos por sua vez, eram no máximo profissionalizantes, e tinha por
objetivo formar estes profissionais para atender as necessidades do governo imperial. Somente após vários anos, é que foi
instituída a primeira Universidade do Brasil: a Universidade do Rio de Janeiro, por meio do Decreto Nº. 14.343, de 7 de
setembro de 1920, art 1º, com o intuito de:

estimular a cultura das sciencias, estreitar entre os professores os laços de solidariedade
intellectual e moral e aperfeiçoar os methodos de ensino, tem sua séde na cidade do Rio de Janeiro
e é constituida pela Escola Poytechnica do Rio de Janeiro, pela Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (BRASIL, 2013, p. 01).

Depois desse início das atividades universitárias, ao longo dos anos, vários manifestos e reformas ocorreram, em busca de
melhorar cada vez a Educação Superior. Um dos marcos regulatório foi a criação do Estatuto das Universidades Brasileiras,
sendo que a esta ganhou maior autonomia. Desta forma o Decreto Nº. 19.851, de 11 de abril de 1931, em sua publicação
original, instituiu em seu artigo 2º que:

A organizacção das Universidades braseleiras attenderá primordialmente, ao critério dos reclamos e
necessedades do Paiz e, assem, será orientada pelos fatores nacionaes de ordem psíquica, social e
econômica e por quaesquer outras circunstâncias que possam interferir na realizacção dos actos
desígnios universetarios (BRASIL, 2013, p. 01).

Somente na década de quarenta, as instituições de Educação Superior alcançaram autonomia financeira, administrativa,
didática e disciplinar, no entanto isso não ocorreu na prática, e de lá para cá, as Universidades lutam para assegurar este
direito que lhes foi conferido.
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Houve desta forma, uma difusão do espaço acadêmico em todo o Brasil, e este por consequência levou ao aumento
gradativo do número de vagas ofertadas nestas intuições. Nas décadas de 60 a 70, este aumento no número de vagas
disponibilizadas pelas universidades foi bastante expressivo, porém voltou a reduzir-se ao longo da década de 80. Contudo,
em 1995 há um aumento significativo, neste quadro, devido ao crescimento de instituições de Educação Superior privadas.

Atualmente, a função social da universidade apresenta cunho diferente do inicial, que era apenas profissionalizante,
conforme acima elucidado, elas precisam incrementar o que já era anteriormente utilizado nas instituições. Assim, hoje por
meio das Leis de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/1996 em seu art.43 se define esta função social sendo:

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar
na sua formação contínua III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - promover a divulgação de
conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V -
suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - estimular o
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII -
promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição (BRASIL, 2012, p. 19).

Em alusão a esta função Masetto (2008, p. 14), relata que é a de “[...] criar situações favoráveis ao desenvolvimento dos
aprendizes nas diferentes áreas do conhecimento, no aspecto afetivo-emocional, nas habilidades e nas atitudes e valores”.
Ainda neste sentido, Alves (1996, p. 54) complementa:

Devemos lutar por uma concepção de universidade como instituição dedicada a promover o avanço
do saber e do saber fazer; ela deve ser o espaço da invenção, da descoberta, da teoria, de novos
processos; dever ser o lugar da pesquisa, buscando novos conhecimentos [...] deve ser o âmbito
da socialização do saber, na medida em que divulga conhecimentos.

A partir desta constatação, entende-se que dentro deste contexto da função social da universidade, está traçado que o
objetivo da referida por sua vez, deve ser o de dar o suporte necessário para que o aluno possa desenvolver todas as suas
habilidades, seja ela no âmbito pessoal, seja ela no profissional.

Ela não deve ser uma mera transmissora de conhecimentos teóricos, mas sim, formar cidadãos atuantes empenhados com
o compromisso social, desenvolver nestes o senso crítico, a criatividade, as técnicas para se relacionar em sociedade, a
habilidade de assumir lideranças, dentre outras capacidades cognitivas.

No entanto, para que isso aconteça é de total e indispensável importância o papel do professor e do próprio acadêmico,
onde ambos precisam desempenha-lo com maestria, para que o resultado esperado seja alcançado de maneira apropriada e
eficaz.

1.2 Papel do docente

Faz-se necessário a delimitação da função específica que ocupa o professor e o acadêmico dentro da Educação Superior, e
ainda a metodologia trabalhada neste espaço, para que a partir daí seja possível efetivar a análise dos filmes em questão. A
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esse respeito Freire (1996, p. 22), afirma que “Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar
de diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender”.

Por meio dessa declaração de Freire (1996), fica clara a ligação de interdependência que existe entre professor e aluno,
onde um não se faz sem o outro, e ambos se completam quando juntos.

Sendo assim a função do professor, se baseia em priorizar a tolerância e a convivência, apesar de todas as divergências
encontradas nesta troca de experiências, resultadas da relação professor universitário/acadêmico. É fato que estes dois
“personagens”, se diferenciam muito nessa etapa de suas vidas, daqueles que eram anteriormente observados dentro da
educação básica, visto que no momento da universidade, eles vivenciam realidades diferentes, em suas vidas profissionais
ou pessoais, sendo-lhes exigida mais responsabilidade, comprometimento e dedicação quase que exclusiva.

Deste modo, o professor não é mais somente o transmissor de conhecimento por meio de aulas expositivas, onde ele seja o
centro do processo, e o aluno um simples receptor e repetidor de informações, como foi até meados de 1970. Hoje o
docente, primeiramente necessita dominar a disciplina que irá lecionar e ainda ser dotado de conhecimentos referentes à
cultura geral.

Ele necessita preparar o aluno para o mundo contemporâneo, para a era do conhecimento vivenciada pela sociedade. Isso
só será possível se este professor se utilizar de metodologias adequadas, flexíveis, nas quais ele seja o mediador desse
processo de ensino-aprendizagem, norteando as atividades que serão executadas pelos alunos, sempre constituindo a
relação do tema da aula com a prática social.

Em confirmação a esta afirmação Masseto (2003, p.14), alega:

O ensino superior percebe a necessidade de se abrir para o diálogo com outras fontes de produção
de conhecimento e de pesquisa, e os professores já se reconhecem como não mais os únicos
detentores do saber a ser transmitido, mas como um dos parceiros a quem compete compartilhar
seus conhecimentos com outros e mesmo aprender com outros, inclusive com seus próprios
alunos. É um novo mundo, uma nova atitude, uma nova perspectiva na relação entre o professor e
o aluno no ensino superior.

No entanto, de nada adianta, este profissional seguir todas as determinações a ele impostas, se não possuir o fator
fundamental para atingir o ápice de seu objetivo educacional: o amor pela docência. É condição sine qua non gostar do que
se faz ter prazer em estar na sala de aula e expressar esse afeto por meio de aulas bem elaboradas, bem organizadas e
aplicadas com afeto. Freire (1996, p. 96), completa dizendo que “o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o
aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento [...] Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque
acompanham as idas e vindas de seu pensamento”.

O professor precisa ter certa habilidade, certo tato para enxergar algumas carências tanto acadêmicas quanto pessoais, que
acabam por comprometer o rendimento do aluno, dentro da disciplina ou do conteúdo trabalhado, para que assim que
diagnosticado o problema possa ser tratado com afeto, nisso se define a prática educativa. Após conhecer seu aluno, este
docente estará apto a desenvolver sua prática pedagógica de maneira eficaz e objetiva, pois levará em consideração os
pré-conceitos, já trazidos pelos jovens, ou seja, suas demandas sociais.

A partir dai este profissional pode instaurar meios criativos e atrativos, de desenvolver o senso crítico a capacidade
argumentativa, e o diálogo, qualidades indispensáveis na vida tanto acadêmica, quanto pessoal, conforme Libâneo (2008,
p.47):

O trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e este é o primeiro compromisso
com a sociedade. Sua responsabilidade é preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e
participantes na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. É uma
atividade fundamentalmente social, porque contribui para a formação cultural e científica do povo,
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tarefa indispensável para outras conquistas democráticas.

Elucidado o papel social do docente dentro da universidade, o qual se define por ser o mediador do processo de
ensino-aprendizagem, levando em consideração a realidade social na qual o acadêmico está inserido, agora é necessário
explicitar quais os deveres e obrigações do aluno dentro deste contexto. Conforme anteriormente abordado neste artigo, a
relação professor-aluno é indissociável, ou seja, não há como um existir sem a presença do outro.

1.3 Papel do discente

O aluno encontrado nas universidades neste contexto pós-moderno, possui características distintas dos encontradas
décadas atrás, o qual conforme Cavalcanti e Gayo (2005, p.46):

[...] se percebe como ‘ser livre, autônomo’ e, como tal, capaz de tomar decisões, fazer escolhas,
direcionar suas ações para perseguir seus objetivos. Sua consciência e liberdade o tornam sujeito
de responsabilidade, tanto no sentido de saber como agir e reagir perante os desafios e problemas
existenciais, como no de arcar com as consequências de seus atos e decisões (grifo do autor).

Os jovens alunos dos dias atuais necessitam primeiramente de conquistar sua independência, ou seja, romper os laços de
comodidade e segurança absoluta, que a família naturalmente a eles oferece durante toda a vida até esse determinado
momento, e isso por si só já é aprendizado. A partir daí começam a tomar decisões importantes sozinhos, a decidir o
caminho que a vida deve tomar, dentre eles qual profissão escolher.

Deste momento em diante vão à procura de uma melhor colocação no mercado de trabalho, e a grande maioria destes por
sua vez, já estão atuando em outras áreas para manterem-se financeiramente enquanto buscam o diploma. Assim, devem
saber adaptar-se em todos os sentidos, na vida pessoal, nos estudos e/ou na vida profissional.

Por isso, é comum se encontrar alunos que chegam à sala de aula, cansados, com sono, desatentos, pois acabam de
enfrentar um turno exaustivo de trabalho. Por este motivo para que eles realmente aprendam é preciso algo que encante,
que prenda a atenção destes, em relação ao que pelo professor esta sendo apresentado. É aqui que em favor dos docentes,
entram as novas tecnologias, a Internet propriamente dita e também com imensa importância, aulas mais bem planejadas.

Porém, conforme Charlot (2006, p.15), ”se o jovem (ou o adulto) não se mobiliza intelectualmente, ele não aprende. O que
quer que o professor faça, ele não pode aprender no lugar do aluno”. Assim depende do aluno efetivar de fato seu
aprendizado, por meio de uma maior organização de seu tempo de estudo, aprimorar as relações interpessoais no espaço
universitário, e ainda ampliar o hábito de buscar o conhecimento em outras formas de aprendizagem, como livros, revistas,
Internet.

As novas tecnologias estão cada vez mais atrativas, o que motiva assim o jovem a se interessar pelo conteúdo ali abordado.
Motivação, desta forma, é a palavra chave que este personagem precisa dispor, pois se não estiver motivado, tudo o que
lhe for transmitido, não será em nada aproveitado, e assim, por conseguinte não obterá aprovação ao fim do semestre.

Para que essa motivação seja efetiva todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem devem criar um ambiente
favorável a isto. É necessário, portanto, estar motivado tanto o professor quanto o aluno, assim em alusão, Holmberg (apud
Landim, 1997, p.14) acrescenta que a motivação para a aprendizagem:

[...] será uma decorrência direta da percepção, por parte do aluno, da relação pessoal estabelecida
com ele pela organização de apoio. Se, nesta relação, perceber que está pessoalmente participando
do tema de estudo, terá mais motivação e sua aprendizagem será mais efetiva.

Entretanto, o acadêmico também precisa estar comprometido com o aprendizado e mesmo com todas as adversidades que
possam surgir, buscar meios para desenvolver sua inteligência, visto que ela, não é uma dádiva, com a qual já nasceu. Ela
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precisará ser trabalhada para então a partir deste estimulo produzir soluções para problemas acadêmicos e/ou em sua vida
particular e afetiva.

O aluno por sua, vez já possui um conhecimento de mundo, já tem um pensamento mais consciente e maduro, ele estuda
por que deseja um objetivo ao fim do processo acadêmico, um objetivo claro e focado, utilizando-se para isso de sua
inteligência. Além disso “o indivíduo qualifica-se como ser social, pronto a contribuir para o seu país, para a sociedade: um
ser livre e criativo que busca, critica, renova, entende, pensa e possui as estruturas necessárias para que possa integrar-se
à sua família, ao seu Estado” (SALTINI, 2008, p. 126).

Ao estimular a inteligência é hora do aluno utiliza-la em sua formação acadêmica, buscar todas as fontes possíveis e
inesgotáveis de conhecimento, almejando-se a melhor e mais completa qualificação possível, pois este é conhecedor de que
cada vez mais, o mercado exige do profissional atualização constante dos saberes.

Deste modo entende-se que a partir do momento em que cada um dos envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem
(a universidade, o professor e o aluno), se propuser a efetivar de fato suas respectivas responsabilidades, o objetivo final
certamente será alcançado. Por meio de todo o aparato e o conhecimento que norteia os envolvidos, construir-se-á uma
sociedade cujos valores individuais e profissionais de cada um deles, serão de total e intransferível responsabilidade e
comprometimento, atendendo assim a sociedade da maneira que está almeja e, por conseguinte necessita.

2 Reflexões analíticas

Agora que já delimitadas e definidas todas as instâncias neste artigo abordadas, procura-se confirmar se as funções acima
relacionadas, as quais na teoria tem uma definição única e específica, são retratadas desta maneira nos filmes que serão
abaixo relacionados.

Assim, como dito anteriormente no contexto deste artigo foi efetivado primeiramente um estado da arte dos filmes e a
partir disso foi possível a confecção de uma listagem que trata especificamente da temática em estudo. É necessário
ressaltar que devem existir muitos outros que abordam esse assunto, no entanto, os que foram encontrados e analisados
estão descritos na tabela que segue.

Tabela 1: Relação de filmes sobre a temática universidade.

ORDEM FILME GÊNERO

1 A aparição Terror
2 A garota dos sonhos Comédia
3 A rede social Drama
4 A super agente Comédia/Ação
5 A viagem do balão vermelho Drama
6 American Pie 5 Comédia
7 Aprendendo a mentir Comédia/ Romance
8 Aprovados Comédia
9 Colegiais em apuros Comédia
10 Com Mérito Comédia
11 Correndo atrás do diploma Comédia
12 Desonra Drama
13 Distúrbio Terror
14 Encontrando Forrester Comédia
15 Enigmas de um crime Policial/Suspense
16 Entre luzes e sombras Drama
17 Fúria pela Honra Drama
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18 Garoto nota 10 Comédia/Drama
19 Gênio indomável Drama
20 Kaboom Comédia
21 Legalmente Loira Comédia/Romance
22 Little Ashes Drama
23 Loucuras de verão Comédia Dramática
24 Madadayo Comédia Dramática
25 Mentes perigosas Drama
26 Minhas mães e meu pai Comédia Dramática
27 Nota Máxima Comédia
28 O amor é contagioso Comédia Dramática
29 O amor pode dar certo Drama
30 O Espelho tem duas faces Comédia/Romance
31 O estudante Drama
32 O grande desafio Drama/Biografia
33 O maior amor do mundo Drama
34 O poder da esperança Comédia
35 O Sorriso de Monalisa Drama/Romance
36 Os rebeldes Drama
37 Perfume de Mulher Drama/Romance
38 Promessa é divida Comédia
39 Quebrando a Banca Drama
40 Se não nós, quem Histórico
41 Sociedade secreta 3 Suspense
42 Tarde demais Drama
43 Tudo pode dar certo Comédia/Romance
44 Um homem sério Comédia Dramática
45 Um amor de Verão Comédia Dramática
46 Uma mente brilhante Drama
47 Universidade do prazer Comédia
48 Virando Bicho Documentário
49 4 meses, 3 semanas e 2 dias Drama
50 88 Minutos Suspense

Fonte: Pesquisa de campo (2013).

Após análise preliminar das sinopses dos filmes relacionados acima, pode-se concluir que a grande maioria destes, retrata
principalmente o papel do aluno dentro da universidade. No entanto, um maior esclarecimento acerca destes, será possível
em trabalhos futuros, onde se almeja então assistir na íntegra a cada um deles, para um maior conhecimento das
especificidades abordadas.

Enquanto resultado analítico chegou-se a consideração que de todos os filmes, analisados e apresentados na tabela 01,
52% deles demonstram em suas tramas informações sobre os acadêmicos, 24% enfatizam o papel do professor, e os outros
24% retratam o papel da universidade quanto a sua metodologia. Para melhor visualização dos dados obtidos, apresenta-se
estes resultados na tabela que segue:

Tabela 2: Distribuição da quantidade por categoria
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CATEGORIA ANALÍTICA PORCENTAGEM
Papel do Discente 52%
Função social da universidade 24%
Papel do Docente 24%
Total 100%

Fonte: Pesquisa de campo (2013)

Pode-se confirmar por meio desta apresentação de resultados, que a grande maioria dos filmes expõe o papel do aluno, por
principal sujeito no processo de aprendizagem. Em vários destes, este papel é retratado de forma cômica, mostrando o
espaço acadêmico visto pelo aluno, como sendo um local de festas e bebedeira, algo bem diferente da realidade encontrada
dentro de uma universidade.

Vale ressaltar que, para um eficaz processo de ensino aprendizagem todos os três personagens envolvidos (docente,
discente e universidade), devem desempenhar seus papéis rigorosamente, garantindo assim uma capacitação profissional
adequada a atender o exigente mercado de trabalho.

Desta forma para um maior embasamento deste artigo, fez-se indispensável a análise de no mínimo três do total de filmes
apresentados, sendo estes cada um numa das categorias. A primeira a ser trabalhada foi a função social da universidade, o
qual é retratado no filme “O sorriso de Monalisa”. Tudo começa quando Katharine Watson, recém-graduada professora,
começa a lecionar História da Arte, no renomado Colégio Wellesley.

Watson luta contra o método conservador e machista imposto pela sociedade, e fielmente aplicado dentro da instituição em
que atua. Assim luta contra a metodologia que a universidade impõe que ela trabalhe, a qual visa preparar as alunas, para
a vida matrimonial e cuidados com o lar. Desta forma, acaba por interferir de maneira positiva na vida pessoal e profissional
de suas alunas, mostrando que é possível conciliar vida profissional, com matrimonial, no entanto como consequência
enfrenta sérios problemas com a direção da instituição que considera seus métodos inapropriados.

Por fim, ela insiste em manter a metodologia que considera a mais adequada a ser trabalhada com as jovens, o que a leva a
ser demitida da instituição. Mesmo assim atingiu seu objetivo, cumpriu o papel ao qual se destinou quando iniciou suas
aulas: o de transformar a vida de suas alunas.

Assim com o filme “O sorriso de Monalisa”, observa-se que a metodologia imposta pela instituição na qual a personagem
atua não se enquadra adequadamente a aquilo que de fato as alunas necessitavam pelo olhar docente. A universidade neste
filme impõe de modo tradicional e imutável, como se deve transmitir o conhecimento ao aluno, o que fere o princípio de
autonomia docente.

A segunda categoria refere-se ao papel do docente, abordado no filme “Gênio indomável”. A trama tem início quando o
professor Lambeau, que atua em uma renomada instituição universitária, desafia seus alunos a resolverem um problema
matemático que ele considera impossível de ser resolvido por eles. Para surpresa do professor dias após lançar o desafio, o
problema foi solucionado por um jovem que era responsável pela faxina da instituição, Will.

Will é um jovem brilhante, um gênio, mas que não aceita sua criatividade e assim se esconde por detrás de um estereótipo
de jovem rebelde e encrenqueiro, e como consequência acumula uma extensa ficha criminal, o que o mantem preso. O
professor Lambeau, ao observar seu conhecimento, decide tê-lo em sua equipe, e assim consegue liberá-lo da prisão, no
entanto com duas condições legais: que trabalhe e que faça terapia.

Daí em diante, ele tenta encontrar ajuda adequada para desenvolver o talento do jovem, e é então que encontra aquele que
terá papel fundamental na vida de Will, Sean McGuire, um terapeuta, que consegue explorar tudo o que há de bom no
jovem. E assim por intermédio destes dois personagens, Will consegue sua devida colocação profissional e pessoal.

A função do professor, conforme retratado no filme, vai além das salas de aulas, ele precisa compreender todo o contexto
no qual o aluno está inserido, a realidade por ele vivenciada, suas dificuldades, particularidades, e ai então perceber seus
talentos. O professor neste filme teve sua importância reconhecida devido ao fato de sua total e completa entrega ao ato de
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ensinar, percebendo o talento que o aluno possuía.

Já a terceira categoria apresentada, diz respeito ao papel do discente, ilustrado através do filme “A rede social”. Na trama, o
jovem Mark Zuckerberg, graduando na Universidade de Harvard, é abandonado pela namorada e tenta atingir a reputação
da moça por meio de um blog, para isso conta com a ajuda de seu amigo, Eduardo Saverin, que criam uma página onde se
avaliza a beleza estética das acadêmicas, o que os tornam mais populares.

Mark atrai a atenção dos irmãos Winklevoss que o convidam a fazer parte de um projeto que é uma rede social
universitária, a qual permite aos usuários se conectarem internamente. A partir deste contato Mark, se dedica
exclusivamente a desenvolver e aprimorar a ideia de seus amigos, e enfim instituiu o “The Facebook”, o qual mais
tardiamente viria a se chamar “Facebook”.

No entanto, sem recursos financeiros suficientes para investir no projeto chamou seu amigo Saverin, para serem sócios e
dividirem os lucros. O programa tomou uma proporção inimaginável, chegando assim ao conhecimento dos irmãos
Winklevoss, os quais ao se sentiram roubados recorreram à justiça a fim de cobrarem seus devidos créditos, no entanto,
apesar de tudo isso Mark passa a ser reconhecido mundialmente, e conquista vários inimigos.

Neste filme, pode-se observar a figura do aluno que coloca seu talento em prática e com os conhecimento vindos da
universidade obtém sucesso profissional, o que garantiu assim sua autonomia profissional mesmo ainda estando em fase de
graduação, já aplicava na prática o conhecimentos teórico adquirido.

É fato que um dos principais objetivos de uma graduação vem a ser o sucesso profissional do aluno, seguido da satisfação
pessoal por estar realizando com êxito algo que goste e saiba fazer. Então, entende-se, que o filme retrata adequadamente
o papel do aluno. Enfim todos devem saber exatamente qual papel ocupar, e se adequar de todas as formas para melhor
efetivá-lo, buscando sempre aprimorar seus conhecimentos, observando não somente o espaço sala de aula, mas todo o
contexto que envolve estes personagens: a universidade, o professor e o aluno.

Considerações Finais

Para finalizar as reflexões, pode-se perceber com maior frequência e enfoque a figura do espaço universitário nos filmes, os
quais se subdividem em demostrar uns o perfil, do professor, outros o papel do aluno, e outros a função da universidade.
Portanto fica evidente, que através dos filmes pode-se ter a exata noção do espaço universitário, onde o mesmo
ambienta-se, e desta forma, possibilita também o acesso deste mesmo telespectador aos conflitos, aos dramas e as demais
sensações vivenciadas pelos acadêmicos e professores, atendendo assim as expectativas almejadas por este trabalho.

Havia a princípio uma duvida a ser elucidada que era afirmar se de fato os filmes apresentam o espaço acadêmico de
maneira adequada, do modo que os jovens o encontram quando aprovados para estas instituições. Em confirmação a esta
assertiva estão os filmes elencados acima, os quais relatam todos os problemas encontrados neste processo, como
dificuldades de aprendizado, preconceitos, indisciplina, insubordinação e posteriormente as soluções apropriadas
encontradas pelos personagens, assim como ocorre na vida real.

Através da análise bibliográfica juntamente com estado da arte dos filmes, pode-se concluir que em se tratando da
universidade, esta precisa estar atenta as mudanças que a sociedade vem sofrendo, e adequar seu espaço e metodologia
para que acompanhe a modernidade. Não pode ser conservadora, porém não pode abrir mão de tudo o que foi construído
ao longo dos anos e das lutas a qual foi submetida para alcançar os privilégios hoje nela contidos.

Em relação ao professor, este tem papel de maior importância, e deve exercer sua profissão com comprometimento, ética e
responsabilidade, levando sempre em conta que está lidando com indivíduos. Ele necessita valer-se de todas as
metodologias possíveis para conquistar a confiança e a atenção de seu aluno, só assim fará a diferença e alcançará o ápice
de seu sucesso no processo de ensino aprendizagem.

Já o aluno deve estar comprometido, focado e determinado a absorver todo o conhecimento teórico possível, para efetivar
sua vida profissional, com segurança e propriedade de seus atos. Não basta a universidade e o professor executarem suas
funções com maestria, se o aluno não estiver interessado em aprender, em compreender que todo aquele processo é
realizado em prol ao seu futuro.
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,

Deste modo conclui-se que no processo de ensino-aprendizagem, tanto nos filmes, quanto na vida real, só acontecerá
efetivamente se todos os envolvidos tiverem consciência e comprometimento com seus devidos papéis e executá-los
coerentemente.
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