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RESUMO: Este trabalho busca lidar com fatores de transformação no sujeito 
moderno, pessoa com distúrbios psicossociais, através da prática cineclubista 
como ferramenta para a conquista de inclusão sócio-cultural. Pretende investigar 
seu comportamento de participação em atividades culturais e educacionais que 
exijam um nível de acolhimento e contato com a sociedade. Analisa ainda os 
tipos de temáticas, gêneros e narrativas que o cineclubismo pode (ou deve) 
oferecer para dar condições para que a pesquisa atinja objetivos esperados - 
motivação e aprendizado para inclusão e tomada de direitos. A pesquisa envolve 
o Museu da Imagem e do Som de Campinas – SP- Brasil, como espaço público 
e artístico em parceria com o H.P. Cândido Ferreira, através do segmento 
Cândido Escola. O método é em formato de pesquisa-ação que envolve a 
organização de um grupo de pesquisa com pessoas e profissionais que 
convivem com os participantes. Serão feitas sessões bimestrais aos 
pesquisados; durante as sessões, coletas de informações realizadas através de 
atas escritas; interpretadas pelos profissionais de saúde psíquica das instituições 
somadas a análise qualitativa da coleta de depoimentos de outros envolvidos 
como professores, funcionários do Cândido Escola, curadores do MIS e 
parentes; finalizado com um parecer em relatório através de análise de discurso, 
principal linha técnica transversa entre narrativa e Filosofia. Os temas serão 
definidos por uma equipe de curadores inclusive a autora. O debate cineclubista 
será aberto. Do resultado espera-se, com base prático-teórica, a possível 
reivindicação do direito político dos sujeitos participantes para que possam lutar 
por autonomia, maior frequência em espaços sociais e culturias, além de 
melhora no desempenho de suas atividades diárias através de práticas que 
incluam outras pessoas e contato com a 7º Arte. Por outro lado, acredita-se que 
os benefícios serão múltiplos, tais como colaborar com os processos de inclusão 
que o Cândido Ferreira já promove; que o projeto dê vistas a importância do MIS 
Campinas e ainda; para promover a pluralidade em Campinas e região enquanto 
um projeto de abrangência sócio-política. 
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