
FACULDADE METODISTA GRANBERY 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Aprendendo com os filmes 
A proposta é assistir bons filmes e conferir e discutir a sua interpretação junto com dois ou 

mais professores. 
 

Mês de outubro de 2008 
INSCRIÇÕES ABERTAS 

 
As inscrições podem ser feitas no site http://lheiterer.googlepages.com/acc OU na Secretaria 

das Supervisões do Curso de Pedagogia (sala 501 do Prédio João Panisset) de 8 às 13h. 

 
A atividade acontecerá em dois encontros. Confira os horários! 
Dia da apresentação do filme: 01 de outubro de 2008. 

Local: Auditório Vitório Bergo. 

Horário: 19:30 - 21:00h 

 

Dia da interpretação e discussão do filme: 08 de outubro de 2008 

Neste dia será apresentado um trailer de 10 minutos do filme. 

Logo em seguida, três professores, em 20 minutos apresentarão a sua interpretação do filme. 

No final os participantes podem em 30 minutos apresentar suas posições e dúvidas. 

Horário: 18:00 - 19:40h 

Local: Auditório Vitório Bergo. 

 
Filme: Teorema (1968) de Pier Paolo Pasolini 
 
O filme se insere no clima de protestos e revoltas de 1968. Considerado uma das mais radicais obras do 

período e um dos filmes mais importantes do cineasta Pier Paolo Pasolini, Teorema traz Terence Stamp 

no papel de um estranho e inusitado visitante que, chegando à mansão de uma família, destrói todas as 

convenções e certezas ao seduzir, um a um, todos os seus membros: pai, mãe, filho, filha e, até mesmo, 

a empregada da casa. No ano seguinte, Pasolini ainda realizaria Pocilga, uma visceral metáfora à 

rebelião juvenil de 1968, na qual um dos personagens centrais rebela-se contra a sociedade, sua família, 

seu pai autoritário, as convenções sexuais e sociais, fazendo ecoar frases radicais, que expressam a 

essência do significado de 1968 para toda uma geração. Qual o significado disso tudo?  

 

Professores convidados para interpretar e discutir o filme  
Prof. Rogério Ferreira Nascimento 

Prof. Itamar Rosenil Goulart 

Prof. Júlio César de Paula Silva 

 

Importante: Para conseguir o certificado de atividades complementares a inscrição deve ser feita 
com antecedência. Total de horas: 03:00h 
 


