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                APRESENTAÇÃO 

 

O presente material foi desenvolvido a partir de 

uma pesquisa, intitulada: “Encontrando tesouros no 

território: agentes comunitárias de saúde em cena”, 

desenvolvida no programa de Mestrado Profissional em 

Ensino em Ciências da Saúde, da UNIFESP, que procurou 

desenvolver uma proposta de Educação Permanente em 

Saúde com agentes comunitárias de saúde (ACS). 

A pesquisa-intervenção foi realizada em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) e propôs uma ação de 

Educação Permanente em Saúde através de oficinas de 

cinema para as agentes comunitárias de saúde (ACS) 

dessa UBS. Teve como objetivos  ampliar o conhecimento 

e a compreensão sobre a produção do cuidado em saúde 

realizado pelas agentes comunitárias de saúde, o 

conhecimento da repercussão desse trabalho em suas 

vidas e a avaliação de uma proposta de educação 
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permanente em saúde que utiliza o cinema como 

elemento disparador de questões. 

Foram realizadas sessões de cinema numa sala da 

UBS seguidas de discussões sobre os filmes. Estas, foram 

realizadas a partir da experiência de cada ACS com o filme, 

sem roteiro prévio e permitiram reflexões sobre o 

processo de trabalho, as relações constituídas com 

profissionais e usuários do serviço e sobre a sua própria 

prática, além de promover um espaço de acolhimento 

para essas profissionais. 

A partir dessa experiência de pesquisa, foi 

desenvolvida uma proposta de Oficina de Cinema: 

Agentes Comunitárias de Saúde em cena, como uma 

ferramenta de Educação Permanente em Saúde. 

Esse manual pretende servir como material de 

apoio para profissionais envolvidos na Educação 

Permanente em Saúde de ACS e que tenham o desejo de 

utilizar práticas inovadoras em sua atuação. Não pretende 

esgotar todas as possibilidades do uso do cinema nesse 

contexto, mas apenas servir como um instrumento para 

início desse trabalho, que pode se estender e expandir de 
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acordo com os profissionais envolvidos na organização e 

de acordo com o interesse dos próprios participantes 

Ao final desse manual há uma lista de filmes 

sugeridos, com o objetivo de facilitar o trabalho dos 

educadores. 

Boa sessão! 
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O CINEMA 

NA UBS 

 

O cinema, como forma de arte, tem o 

potencial de mobilizar afetos e suscitar emoções, 

sendo um elemento de novidade e ruptura no 

cotidiano de trabalho de uma Unidade Básica de 

Saúde. E foi pensando nisso, que o cinema foi 

inserido nesse contexto, para estimular a 

possibilidade de novas formas de sentir, agir e 

 

A tela de cinema se 

instaura como uma 

nova forma de 

membrana para 

permear um outro 

modo de comunicação 

com o outro e com si 

próprio. 

(FRESQUET, 2017, 

p.19) 

Ver filmes é conhecer 

histórias, mundos, 

pessoas, imaginárias 

ou não, e mexer com 

nossas próprias 

histórias e mundos e a 

partir disso, viver uma 

experiência única. As 

histórias dos filmes 

nos impregnam, nos 

marcam, como as 

histórias daqueles que 

pretendemos cuidar.  
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 pensar. A oficina pretendia criar um ambiente que  

permitisse a vivência dessa experiência de forma 

livre, na qual os conceitos de certo e errado não 

fossem medidas de valores a serem aplicadas. 

Agentes Comunitárias de 

Saúde Em Cena 

No Brasil, a função de agente comunitário da 

saúde começou a existir em 1991, com o Programa 

de Agentes Comunitárias de Saúde (PACS), e apenas 

em 2002 foi regulamentada a profissão. (GOMES, 

2009).  As ACS são profissionais de saúde que devem 

obrigatoriamente morar no território no qual 

trabalham e essa exigência está relacionada à 

necessidade dessas profissionais em 

compartilharem das mesmas condições de vida e da 

cultura e conhecimento da comunidade que vai 

atender. (BRASIL, 2006).  

        As oficinas de cinema foram realizadas com um 

grupo pequeno de participantes, apenas doze ACS. 

Essa quantidade permite que se sintam à vontade 

para se expressar, possibilita a participação de todo 
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o grupo na discussão e facilita a organização do espaço. 

 

  

 

 

 

 

Local: Onde fazer? 

 

O pouco espaço na UBS não impede a realização dessas oficinas, 

que podem ser realizadas em salas pequenas, já que o grupo de 

participantes não é grande. Qualquer parede lisa e clara serve para 

projetar o filme. Na foto acima, a imagem da sala utilizada para a 

realização das oficinas de cinema. Para escurecer salas muito claras 

podem ser utilizados lençóis escuros, lonas ou plásticos de sacos de lixo 

nas janelas. 
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É necessário entrar em contato com o gestor do serviço para 

definir o local previamente, além de definir os horários de realização. No 

caso de oficinas com filmes de longa-metragem, são necessárias três 

horas para a a realização da oficina. 

 

   EQUIPAMENTO  

 

O material necessário para a realização das oficinas de 

cinema é o seguinte:  

 

• aparelho de DVD ou computador,  

• projetor ou televisão, 

• caixas de som portáteis, 

• mídia do filme.  

 

Vários serviços de saúde possuem projetor, devido ao seu uso 

em palestras e apresentações, dessa forma, procure se informar na 

Unidade de Serviço de Saúde quais os recursos disponíveis. Caso não 

possuam projetor, a televisão pode ser utilizada para um grupo 

pequeno 
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Organização 

A organização das oficinas 

pretende criar um ambiente agradável e 

receptivo, então, é importante avaliar a 

duração dos filmes e o cansaço das 

participantes. Pode ser planejado um 

intervalo após o filme, com um lanche, 

para as participantes interagirem e 

distraírem um pouco antes da discussão do 

filme. 

A frequência da oficina depende da 

disponibilidade dos participantes e precisa 

ser discutida também com o gestor da 

unidade.   
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A EXPERIÊNCIA DAS OFICINAS 

 

As discussões realizadas 

nas oficinas de cinema 

permitiram a reflexão sobre o 

trabalho realizado pelas ACS, 

sobre as relações na equipe de 

E e no serviço de saúde, as 

relações com a comunidade e 

dificuldades e possibilidades de 

sua atuação. Além disso, os 

relatos de sofrimento pessoal 

puderam ser acolhidos pelo 

grupo. 

A imagem acima é a capa do caderno da oficina, idealizado para que 

as participantes anotassem suas reflexões entre as oficinas. 

Nessa pesquisa foram realizadas quatro oficinas  semanais e para isso 

foram escolhidos filmes de acordo com o que se pretendia discutir, porém, 

ficou aberta a possibilidade de discussão de temas trazidos pelas 

participantes. A seguir, os filmes utilizados para as oficinas: 
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Nise – O Coração da Loucura. Brasil, 2015 (109 min). Filme 

nacional que mostra um período da vida da psiquiatra Nise 

da Silveira, que propõe um trabalho humanizado e 

centrado no indivíduo, através da arte e do 

estabelecimento de vínculos afetivos.     

 

Crack: Repensar. Brasil, 2015 (25 min). Filme de curta 

metragem, que aborda o uso do crack, a partir da 

perspectiva de diversos profissionais de saúde mental, de 

redutores de danos e dos próprios usuários  

 

Precisamos Falar Sobre Kevin. EUA, Reino Unido, 2012 

(110 min). Filme baseado na obra da escritora Lionel 

Shriver, que conta a história da mãe de Kevin, um 

adolescente típico de classe média, que comete 

assassinatos de colegas na escola e vai preso pelos crimes 

 

E Se Vivêssemos Todos Juntos? Alemanha, França: 2012 

(96 min). A divertida e dramática história de um grupo de 

amigos idosos que resolvem morar juntos, numa república, 

para se adaptar às necessidades trazidas pela idade e 

envelhecimento. 
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Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção. 
(Paulo Freire) 

O educador 

 

 

 

Nas oficinas de cinema, o educador funciona, na prática, como um 

facilitador das discussões, que deve procurar estimular e valorizar a 

participação do grupo, sem se preocupar em dar respostas ou definir o certo 

e errado, fazendo com que elas busquem suas respostas. 

A relação que se pretende construir entre as participantes e 

educadores é uma relação horizontal e de confiança, o que favorece a 

participação e interesse nas oficinas. 

O conhecimento a respeito dos filmes que serão utilizados nas 

oficinas de cinema pode torná-las mais interessantes, já que o educador 

pode trazer informações e curiosidades a respeito do filme, dos atores ou 

diretor que estimulam o interesse e curiosidade das participantes. 

Para se sentir mais seguro na condução da oficina, o responsável pode 

preparar algumas questões para estimular a discussão. 
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Montando um programa 

Para a realização de atividades de educação em um serviço é 

necessário apresentar uma proposta que contenha as atividades a serem 

realizadas, o material e os objetivos de cada oficina. O quadro abaixo é um 

modelo de como pode ser organizado um cronograma para realização de 

oficinas

OFICI
NA 

TEMA FILME ATIVIDADE MATERIAL OBJETIVO 

1 Cuidado 
em 

saúde 
Mental 

“Nise- O 
Coração da 
Loucura” 

Projeção do 
filme e 

discussão 

-Projetor 
-Aparelho 
de DVD 

Discutir as 
práticas de 
cuidado em 
saúde mental 
e a atual rede 
de atenção 
psicossocial 
 

2 Uso de 
Crack e 
redução 

de 
danos 

“Crack: 
Repensar” 

Projeção do 
filme e 

discussão 

-Projetor 
-Aparelho 
de DVD 

Promover o 
debate sobre 
a Política de 
redução de 
danos 

3 Família, 
infância 

e 
materni

dade 

“Precisamos 
Falar sobre 
Kevin” 

Projeção do 
filme e 

discussão 

-Projetor 
-Aparelho 
de DVD 

Discutir 
saúde mental 
na infância e 
adolescência, 
relações 
familiares e 
maternidade 



 

15 
 

                                                                                                 OFICINAS DE CINEMA 

4 Vida na 
terceira 
idade 

“E Se 
Morássemos 
Todos 
Juntos?” 

Projeção do 
filme e 

discussão 

-Projetor 
-Aparelho 
de DVD 

Discutir sobre 
o aumento do 
número de 
idosos no 
Brasil e os 
novos modos 
de viver do 
idoso 
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Sugestão de filmes 

O educador responsável pelas oficinas de cinema pode escolher os 

filmes que julgar mais interessante se tiver facilidade com o tema e pode 

também perguntar para as participantes se elas querem sugerir algum filme 

para a oficina.  Mas como não são todas as pessoas que se sentem à vontade 

para selecionar os filmes, deixo aqui algumas sugestões de filmes que podem 

ser utilizados nas Oficinas de Cinema com as ACS: 

 

Assunto de família (Japão, 2018) Dir. Hirokazu Koreeda 

Família que vive de pequenos furtos acolhe uma menina que sofre 

violência. 

O amor (França, 2013) Dir. Michael Haneke 

Casal de idosos enfrenta dificuldades após um deles sofrer um 

acidente vascular cerebral. 

Cake-Uma razão para viver (EUA, 2015) Dir. Daniel Barnz 

Mulher deprimida busca auxílio em grupo de autoajuda e se envolve 

com a história de outra participante. 

Divertidamente (EUA, 2015) Dir. Pete Docter 

Animação que tem como personagens principais as emoções de uma 

adolescente. 
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Domésticas (Brasil, 2001) Dir. Fernando Meirelles 

Documentário com diversos relatos de mulheres que trabalham como 

domésticas no Brasil. 

Elsa e Fred (EUA, 2014) Dir. Michael Radford 

Dois idosos de personalidades muito diferentes se apaixonam. 

Era o Hotel Cambridge (Brasil, 2016) Dir. Eliane Caffé 

Filme mostra o cotidiano dos moradores de um prédio invadido no 

centro de São Paulo. 

Estamira (Brasil, 2004) Dir. Marcos Prado 

Documentário sobre Estamira, uma mulher que trabalha no lixão na 

cidade do Rio de Janeiro. 

O Estranho em mim (Alemanha, 2010) Dir. Emily Atef 

Após o nascimento de seu filho, uma mãe tem dificuldade para cuidar 

dele e sente que pode ser uma ameaça. 

Estrelas além do tempo (EUA, 2017) Dir. Theodore Melfi 

História baseada em fatos reais sobre cientistas negras da NASA na 

época da Guerra Fria. 

Eu, Daniel Blake (Reino Unido, 2016) Dir. Ken Loach 

Daniel é afastado do trabalho por problemas de saúde, mas se vê 

mergulhado num mar de burocracia. 

Ensaio sobre a cegueira (Brasil, Canadá, Japão, 2008) Dir. Fernando 

Meirelles 
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Uma epidemia de cegueira rapidamente se espalha pela população e 

as pessoas passam a lutar pela própria sobrevivência. 

A família Savage (EUA, 2008) Dir. Tamara Jenkins 

Irmãos voltam a conviver quando o pai desenvolve um processo de 

de demência. 

O Insulto (Líbano, 2017) Dir. Ziad Doueiri 

Um libanês e um palestino entram em um conflito pessoal, que logo 

toma proporções nacionais. 

Longe dela (Canadá, 2008) Dir. Sarah Polley 

História de um marido que precisa internar a esposa que desenvolveu 

Alzheimer. 

Loucas de alegria (Itália, 2016) Dir. Paolo Virzi 

Duas mulheres internadas em uma clínica psiquiátrica fogem e vivem 

uma aventura. 

Minha vida em cor de rosa (França, 1997) Dir. Alain Berliner 

Um menino se identifica com o sexo feminino e sua família tem 

dificuldades de lidar com a situação.   

A onda (Alemanha, 2008) Dir. Dennis Gansel 

Um professor propõe um experimento aos alunos, sobre o nazismo, 

mas o experimento acaba saindo do controle. 

Para sempre Alice (EUA, 2015) Dir. Richard Glatzer e Wash 

Westmoreland 
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Alice é uma professora universitária que começa a desenvolver 

problemas de memória. 

Praça Paris (Brasil, 2018) Dir. Lúcia Murat 

Psicóloga atende mulher que sofre violência doméstica e se envolve 

em sua vida. 

Preciosa (EUA, 2009) Dir. Lee Daniels 

Adolescente sofre diversos tipos de violência em sua casa e é 

obrigada a mudar de escola quando engravida. 

Que horas ela volta? (Brasil, 2015) Dir. Ana Muylaert 

Mulher que trabalhou por muitos anos na casa de uma família em São 

Paulo tem sua rotina modificada com a chegada de sua filha, que 

morou no Nordeste a vida toda. 

Tarja branca (Brasil, 2014) Dir. Cacau Rhoden 

Documentário sobre a importância do brincar na infância. 

Temporada (Brasil, 2018) Dir. André Novais Oliveira 

Uma agente de combate às endemias inicia em um novo emprego ao 

mesmo tempo que passa por mudanças em sua vida pessoal. 

Uma mulher fantástica (Chile, 2017) Dir. Sebastián Lelio 

Uma mulher transexual precisa enfrentar o preconceito da família de 

seu namorado, após o falecimento dele. 
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