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RESUMO 

O objetivo deste projeto é analisar como profissionais do mundo corporativo são representados em 

linguagem cinematográfica. Será utilizada a análise textual e de imagens de filmes e documentários 

disponíveis em videolocadoras ou de acesso livre na internet. A proposta é caracterizada pela 

integração de ações desenvolvidas no âmbito acadêmico, contribuindo para a formação técnica, 

cidadã e artística do estudante, pela produção e difusão de novos conhecimentos e novas 

metodologias, configurando assim sua natureza extensionista. A interdisciplinaridade é uma das 

suas características, tendo em vista a união de temas que abrangem todos os cursos da Unifesp – 

Campus Osasco: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e relações 

internacionais. A proposta é inovadora, por traçar um perfil da imagem dos profissionais da área de 

negócios vistos em produções cinematográficas, considerando o contexto socioeconômico da época 

de lançamento da película, como também o aspecto cultural do momento, temas importantes a 

serem considerados em análises fílmicas. São muitas as contribuições do projeto para a área de 

negócios, por revelar a importância das informações sobre as produções cinematográficas e suas 

influências para a formação e percepção dos futuros profissionais não obstante, como essa 

percepção influencia suas relações profissionais e interpessoais. 
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1. Natureza acadêmica 

Na Universidade, o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa e a extensão devem ser vistos como 

indissociáveis e interdependentes. O ensino está presente na formação do pesquisador e nas 

atividades extensionistas da Unifesp, a pesquisa encontra na extensão e no próprio ensino, campos 

relevantes de investigação. Entretanto, as atividades de extensão aproximam os estudantes da 

realidade local e regional da área de abrangência da Instituição de Ensino Superior - IES e 

alimentam projetos de pesquisa e a construção de novos conhecimentos (UNIFESP, 2009). 

A interdisciplinaridade também merece destaque, tendo em vista a união de temas que abrangem 

todos os cursos da Unifesp oferecidos no campus Osasco. A relação bilateral com os outros setores 

da sociedade ocorre pela interação do conhecimento e experiência acumulados na academia como o 

saber popular e pela articulação com organizações de outros setores da sociedade, com vistas ao 

desenvolvimento de sistemas de parcerias interinstitucionais. 

Ao conduzir atividades voltadas para os interesses e necessidades da população, este projeto atende 

à Política Nacional de Extensão, dando destaque a alguns princípios básicos, presentes na política 

de extensão universitária desde 1987, quais sejam: a ciência, a arte e a tecnologia devem alicerçar-

se nas prioridades do local, da região, do país; a universidade não pode se imaginar proprietária de 

um saber pronto e acabado, que vai ser oferecido à sociedade, mas, ao contrário, exatamente porque 

participa dessa sociedade a instituição deve estar sensível a seus problemas e apelos, através das 

questões que surgem de suas atividades próprias de ensino, pesquisa e extensão. (FORPROEX, 

2007). 
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A proposta é caracterizada pela integração de ações desenvolvidas no âmbito acadêmico, 

contribuindo para a formação técnica, cidadã e artística do estudante, pela produção e difusão de 

novos conhecimentos e novas metodologias, configurando assim a natureza extensionista da 

proposta. 

A interdisciplinaridade é uma das suas características, tendo em vista a união de temas que 

abrangem todos os cursos da UNIFESP- Osasco: administração, ciências atuariais, ciências 

contábeis, economia e relações internacionais. 

A proposta prevê impactos na formação do estudante: técnico-científica, pessoal, social e cultural. 

 

2. Relação com a sociedade 

 

A proposta prevê impactos sociais, pela ação transformadora sobre problemas sociais e econômicos, 

transferência de conhecimento e a ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o acesso ao 

processo de formação e qualificação do aluno de graduação. 

Relação bilateral com os outros setores da sociedade, pela interação do conhecimento e experiência 

acumulados na academia como o saber popular e pela articulação com organizações de outros 

setores da sociedade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias interinstitucionais. 

 

3. Fundamentação teórica 

 

As corporações, mercado financeiro, funcionários de algumas áreas organizacionais, como 

marketing, finanças, profissionais de carreiras específicas, como advogados, economistas, 

contadores, secretárias, etc. são alguns exemplos de pessoas e instituições que fazem parte do 

universo corporativo e veem sendo representados em obras cinematográficas há décadas. 

Não somente os filmes do tipo longa ou curta metragem, mas também os documentários, veem 

dando destaque ao mundo corporativo. Graças a esse destaque, nos últimos anos têm sido utilizados 

como uma importante ferramenta didática para despertar o interesse dos alunos em aulas, em 

projetos de extensão com grande impacto na comunidade acadêmica, em projetos de iniciação 

científica, como também na condução de investigações na pós-graduação. 

O documentário de cinema se situa numa posição privilegiada em comparação a outras produções 

culturais da atualidade, em razão da riqueza de aspectos, do potencial de originalidade e do nível de 

complexidade da abordagem que esse gênero de representação comporta, permitindo colocar em 

pauta temáticas de interesse social, cultural, fatos individuais e distintas realidades. (ARAÚJO, 

2008). 

A possibilidade de apresentar e discutir assuntos retratados em filmes que tratem da realidade 

corporativa é uma grande oportunidade para que os alunos da UNIFESP-Osasco façam uma 

reflexão sobre outras formas de ver como a atividade escolhida se insere no meio social, como sua 

profissão é vista por profissionais de outras áreas, favorecendo assim a possibilidade de reflexão 

sobre um pouco além do ambiente acadêmico. 

Por meio da análise de filmes, favorece-se também o alargamento do universo de percepção crítica 

e de conhecimento do público que adquire referenciais sobre temáticas que não circulam em outros 

meios ou são vagamente tratados por eles. A partir de tais referenciais, o expectador pode proceder 

de maneira mais desembaraçada e de forma mais afirmativa no contexto sociocultural. (ARAÚJO, 

2008). 

Primeira produção de arte a ser difundida simultaneamente em diversas partes, o cinema é também 

uma criação cultural vinculada a uma indústria poderosa, principalmente porque requer grandes 
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investimentos para realização da obra propriamente dita e para distribuição e veiculação no 

mercado, o que faz com que os idealizadores dependam economicamente do produtor. (ARAÚJO, 

2008). 

Dessa forma, por meio da cultura audiovisual, os alunos da UNIFESP-Osasco, como também a 

comunidade no seu entorno, terão a oportunidade de ver a si mesmos, enquanto futuros 

profissionais da área de negócios sob outros pontos de vista. 

Esta seção apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre projetos de pesquisa e extensão 

conduzidos sobre a área cinematográfica, dando destaque especial aos estudos sobre estereótipos de 

profissionais da área de negócios representados em obras cinematográficas. 

 

3.1 O Mundo Corporativo, Cinema e Estereótipo 

 

O cinema é uma forma de expressão contemporânea da nossa sociedade, que além de entreter e ser 

um lazer para um público bastante diversificado tem como forte característica a contribuição para a 

formação do perfil de uma profissão, que pode afetar de forma positiva ou negativa como o 

profissional de determinada área é visto pela sociedade. 

Primeira produção de arte a ser difundida simultaneamente em diversas partes, o cinema é também 

uma criação cultural vinculada a uma indústria poderosa, principalmente porque requer grandes 

investimentos para realização da obra propriamente dita e para distribuição e veiculação no 

mercado, o que faz com que os idealizadores dependam economicamente do produtor. (ARAÚJO, 

2008). 

O termo estereótipo foi usado pela primeira vez em 1922 e foi descrito como um processo cognitivo 

em que indivíduos empregam generalizações simplificadas como um significado de percepção 

organizada e impõe seu valor pessoal no mundo. (LIPPMAN, 1922). 

Estereótipo pode ser definido como uma coleção de atributos e crenças que descrevem os membros 

de grupos sociais. São usados para formar e identificar grupos e influenciam suas interações com 

estes membros dos grupos, além de como são identificados. (OAKES et al., 1994). 

A estereotipagem é criticada por alguns autores, entretanto, outros sugerem que estereotipo é um 

processo cognitivo necessário para nossa capacidade limitada de lidar com dados complexos. O 

estereótipo é visto como um mecanismo inevitável que oculta informações sobre uma grande 

variedade de indivíduos, pode resultar em erros, exageros e super generalizações. (HAMILTON, 

1981; TRAJFEL, 1969). 

Para Oakes et al. (1994) estereótipo tem o seu lado positivo, pois enriquece os mecanismos que 

capacitam os indivíduos a sistematizar seu ambiente e preservar seus valores sociais. Sob esta 

perspectiva, estereótipos ajudam os indivíduos a formar sua identidade e diferenciá-los de outros 

grupos, além de contribuir para o desenvolvimento de crenças, que ajudam a explicar eventos, 

justificar ações coletivas e manter características distintivas entre grupos sociais. 

O estereótipo de um grupo origina-se a partir de como ele se torna visto ou representado por outros 

grupos. Impressões de como os contadores se apresentam para os outros contribuem para a 

manutenção de estereótipos na profissão, por exemplo. (FRIEDMAN e LYNE, 2001). 

Filmes são especialmente efetivos no reforço social de estereótipos porque encorajam a 

identificação de características, engajamento do espectador mais intensamente do que outras formas 

de arte, além de evocar repostas psicológicas, como as palmas ansiosas ou um frio no estômago. 

(GRANT, 1986). 

Quando um produtor descobre um estereótipo de sucesso, ele pode continuar a usar o mesmo 

somente se o público aceitá-lo. A evolução de estereótipos no cinema pode ser útil se o indicador de 
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mudanças em atitudes for estudado em torno de um grupo social em particular, como a indústria de 

cinema o acomoda e para que audiência é demandado. Da mesma forma, a descrição do homem de 

negócios tem mudado de herói que inclui o americano criativo e individualista presente nos filmes 

dos anos 1950 para estereótipo negativo de enganador, fraudador e ambicioso, como tipificado no 

filme Wall Street. (BOOZER, 1989). 

Por muitas razões, filmes e shows televisivos exercem influência particular na criação e manutenção 

de estereótipos. Primeiro, eles prendem a atenção da audiência mais intensamente e causam maiores 

impressões que outras mídias. Em segundo, eles usam alguns artifícios para ajudar a audiência a 

reconhecer imediatamente tipos e grupos sociais. Em terceiro, eles constroem com êxito um 

estereótipo que costuma ser descrito previamente no filme. Então, os estereótipos são sempre 

fortalecidos e reafirmados. (DIMNIK e FELTON, 2006). 

Não são poucos os estudos acadêmicos sobre a estereotipagem de profissionais, como o contador, 

por exemplo, apresentado em livros, músicas, fotografias e também em filmes. (BEARD, 1994; 

PARKER, 2009; BELL e DAVISON, 2013; SMITH e JACOBS, 2011; EVANS e FRASER, 2012). 

Nas comédias e dramas, são explorados temas como escândalos financeiros, assédio moral, assédio 

sexual, questões éticas, ambientais, evolução tecnológica, enfim, o mundo corporativo proporciona 

um amplo material para os produtores de cinema. 

Com foco no estereótipo do contador, Cory (1992) analisou sete filmes populares. Entre suas 

conclusões, a autora indicou que a imagem popular do contador é a de um profissional tímido, 

pouco ambicioso, monótono, de expressão carrancuda, fisicamente é representado como um senhor 

de meia idade, calvo e inseguro. 

Holt (1994) argumenta que os contadores vistos em filmes têm geralmente sido retratados como 

subordinados, dedicados, mais bem educados do que a média e que gostam muito de trabalhar com 

números. 

Beard (1994) revisou 16 filmes populares em que os contadores desempenham um papel de 

destaque. Os resultados do estudo indicaram que em alguns filmes, os contadores têm sido 

apresentados com características cômicas, com reputação duvidosa, seu trabalho é automatizado e 

apresenta pouco conhecimento sobre si próprio. A autora sugere que apesar de filmes populares 

usarem a representação do contador como estereótipo negativo e disfuncional, filmes mais recentes 

têm apresentado um perfil balanceado e realista das características físicas e pessoais desse 

profissional. 

Smith e Briggs (1999) analisaram 24 filmes do período de 1954 a 1997, em que os contadores 

desempenham um papel-chave. Os autores interpretaram a caracterização desse profissional como 

negativa e desfavorável, desonesto, tímido, indeciso, antissocial e incompetente. 

Friedman e Lyne (2001) analisaram a evolução e diferentes nuances do estereótipo do contador em 

publicações periódicas de jornais e revistas, entre 1970 e 1995. Dimnik e Felton (2006) analisaram 

e codificaram a imagem do contador em 121 produções cinematográficas norte americanas e 

identificaram cinco estereótipos: sonhador, lento, excêntrico, herói e vilão. Da mesma forma que 

em estudos anteriores, os achados desses autores apresentaram estereótipos negativos do 

profissional da área contábil. 

Verifica-se que os estereótipos de profissões da área de negócios são bastante explorados em obras 

cinematográficas. Essas são muito utilizadas no ambiente acadêmico, para atividades de ensino 

pesquisa, como também de extensão, em projetos de diversas áreas, para contribuir como 

experiência crítica na sala de aula ou em atividades extracurriculares, como é o caso deste projeto, 

que na próxima seção aborda os resultados no seu primeiro ano de atividades. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo Geral 

O objetivo desta proposta é analisar como profissionais do mundo corporativo são representados em 

linguagem cinematográfica. 

4.2 Objetivos Específicos 

Ampliar a visão cinematográfica dos envolvidos e disponibilizar um espaço apropriado para o 

debate em torno de filmes, da linguagem de negócios e das temáticas abordadas; propiciar um local 

em que todos possam expor suas opiniões, integrando, assim, alunos e servidores da UNIFESP e, 

como também a comunidade de Osasco; Integrar os docentes nas discussões culturais, éticas, 

mercadológicas, ideológicas e políticas que seus campos de atuação proporcionam a partir de filmes 

e documentários. 

 

5. Metodologia 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, serão utilizados: a análise textual e de imagens de filmes 

disponíveis em videolocadoras ou de acesso livre na internet, que tratem do tema do projeto. 

A metodologia será baseada num constante diálogo entre a coordenadora do projeto e os alunos 

bolsistas e voluntários envolvidos. Complementar a essa organização metodológica, o projeto 

basear-se-á na pedagogia da possibilidade, buscando um caminho de análise para além da crítica, 

apostando nas potencialidades de cada sujeito. 

Serão realizadas reuniões semanais na universidade, nas quais participarão os alunos bolsistas, 

voluntários e a coordenadora do projeto, com o objetivo de planejar as atividades que serão 

realizadas antes, durante e após a exibição de cada filme, de modo que as questões discutidas sejam 

repassadas às partes interessadas. 

As atividades pedagógicas ocorrerão uma vez por semana na UNIFESP-Osasco, nos períodos da 

manhã e da tarde. Essas atividades englobam a análise prévia dos filmes para seleção dos que serão 

exibidos para o grande público, da UNIFESP-Osasco e comunidade local. 

Enfim, são realizadas descrições detalhadas de toda análise prévia dos filmes, as percepções dos 

participantes das sessões, por meio das quais buscaremos analisar de forma qualitativa todo o 

fenômeno de ver profissionais retratados em obras audiovisuais. Essas descrições serão elaboradas a 

partir da observação direta da prática pedagógica em seu desenvolvimento. 

 

6. Inclusão Social 

 

O cinema é uma linguagem cultural, veículo de comunicação que desperta os mais diversos 

sentimentos na sociedade. O público-alvo do projeto são:  

 Alunos de graduação de todos os cursos da UNIFESP-Osasco: Administração, Ciências 

Atuariais, Ciências Contábeis, Economia e Relações Internacionais. 

 Docentes e demais funcionários da UNIFESP-Osasco; 

 Alunos regularmente matriculados em toda a rede pública e privada do ensino superior de 

Osasco; 

 Demais interessados da comunidade no entorno da UNIFESP-Osasco. 
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Ao longo do período de condução da proposta e considerando a exibição de pelo menos um filme 

por mês, estima-se um total 1.200 pessoas beneficiadas pela iniciativa. 

 

7. Cronograma de execução 

 

Para o desenvolvimento do projeto são estabelecidas seis etapas que nortearão o seu andamento e 

essas, distribuídas em meses de trabalho, relacionadas a seguir: 

 

1
a
 etapa: Levantamento bibliográfico sobre o tema do projeto. O embasamento teórico abrangerá 

essencialmente a relação entre o mundo corporativo e como este é tratado em obras 

cinematográficas. Na sequência, será feita uma revisão de trabalhos acadêmicos que tenham 

abordado o assunto. 

2
a
 etapa: Pesquisa documental e catalogação dos filmes. Os dados necessários para a análise, 

verificação, qualificação e escolha dos filmes que serão exibidos.  

3
a
 etapa: Exibição dos filmes. Consistirá na divulgação prévia, como também reserva do auditório e 

comunicação com todas as partes para viabilizar a exibição dos filmes.  

4
a
 etapa: Análise após a exibição de cada filme. Nesta fase serão avaliados os resultados 

alcançados, no que diz respeito à audiência dos filmes, suas percepções sobre as imagens e 

representações. 

5
a
 etapa: revisão do texto e elaboração do relatório  

6
a
 etapa: revisão final e encerramento do trabalho. 

 

Etapa 03/2015 04/2015 05/2015 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 

1a X X X        

2a X X X        

3a X X X X X X X X X X 

4a X X X X X X X X X X 

5a       X X X X 

6a         X X 

 

8. Acompanhamento e Avaliação 

 

O acompanhamento da execução do projeto terá periodicidade mensal, tendo em vista que a escolha 

de cada filme, a análise prévia para seleção, além dos temas a serem debatidos durante e após a 

exibição, contribuirão para a fase de avaliação, que consistirá na análise das percepções dos 

participantes, sobre os pontos considerados importantes em cada filme. 
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9. Equipe executora 

 

A equipe será composta pela professora pesquisadora Laura Calixto, Doutora em Administração de 

Empresas – FGV, Mestre em Ciências Contábeis - UERJ e professora do curso de Ciências 

Contábeis da UNIFESP – Osasco. 

Três alunos bolsistas – selecionados entre os cursos oferecidos na UNIFESP-Osasco: administração, 

ciências atuariais, ciências contábeis, economia ou relações internacionais. 

 

10. Infraestrutura 

 

Para exibição dos filmes, será utilizado o Auditório da UNIFESP-Osasco, além da infraestrutura 

local: computador, equipamentos de som e projetor. Para a condução de reuniões, revisão de pontos 

importantes da programação e elaboração de relatórios; serão utilizados: salas de reunião, biblioteca 

e o laboratório de informática. 

 

11. Número de bolsas para estudantes de graduação  

 

Solicita-se três bolsas para estudantes de graduação. 

 

12. Atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas 

 

1º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; Participar da 

pesquisa e seleção de filmes a serem exibidos; tomar providências para obtenção de autorização 

para a exibição dos filmes; participar da seleção dos temas a serem debatidos em cada sessão; tomar 

providências administrativas de apoio para a realização das sessões e para a emissão de certificados; 

tomar providências técnicas para a realização das sessões em contato com o apoio da administração 

da EPPEN; divulgar os eventos na comunidade universitária; e exercer funções de apoio à 

coordenadoria do projeto. 

 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque a 

participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para exibição e análise dos filmes. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto 

abrange dados qualitativos de uma amostra intencional de filmes que focam o ambiente corporativo; 

considerando que o aluno bolsista terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a 

organização de eventos, como também identificar as diferenças de apresentação e representação de 

personagens; considerando ainda a oportunidade de vivência com um público que pode ter 

diferentes visões sobre uma produção cinematográfica, além da experiência quando da contribuição 

e participação na organização de um texto acadêmico, assim, justifica-se a necessidade de um aluno 

bolsista para a condução do projeto. 
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Produtos esperados: Participação em seminários e eventos de iniciação científica, com submissão 

de artigos sobre o tema. 

 

2º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

Plano de trabalho do bolsista: participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; participar da 

pesquisa e seleção de filmes a serem exibidos; participar da seleção dos temas a serem debatidos em 

cada sessão; divulgar os eventos entre as faculdades e universidades estabelecidas em Osasco; e 

exercer funções de apoio à coordenadoria do projeto. 

 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque a 

participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para exibição e análise dos filmes. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto de 

pesquisa abrange dados qualitativos de uma amostra intencional de filmes que focam o ambiente 

corporativo; considerando que o aluno bolsista terá a oportunidade de conhecer um pouco mais 

sobre a organização de eventos, como também identificar as diferenças de apresentação e 

representação de personagens; considerando ainda a oportunidade de vivência com um público que 

pode ter diferentes visões sobre uma produção cinematográfica, além da experiência quando da 

contribuição e participação na organização de um texto acadêmico, assim, justifica-se a necessidade 

de um aluno bolsista para a condução do projeto. 

 

Produtos esperados: Participação em seminários e eventos de iniciação científica, com submissão 

de artigos sobre o tema. 

 

3º Aluno Bolsista 

 

Perfil: Aluno de graduação em administração, ciências atuariais, ciências contábeis, economia e 

relações internacionais da UNIFESP-Osasco. 

 

Plano de trabalho do Bolsista: Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; Participar 

da pesquisa e seleção de filmes a serem exibidos; participar da seleção dos temas a serem debatidos 

em cada sessão; divulgar os eventos na comunidade no entorno da UNIFESP; e exercer funções de 

apoio à coordenadoria do projeto. 

 

Quanto à metodologia adotada na condução do trabalho do bolsista, esta será exploratória, porque a 

participação do aluno será imprescindível em todas as fases do projeto: identificação, preparação 

para exibição e análise dos filmes. 

 

Justificativa para o plano em termos dos objetivos das bolsas: Considerando que o projeto de 

pesquisa abrange dados qualitativos de uma amostra intencional de filmes que focam o ambiente 

corporativo; considerando que o aluno bolsista terá a oportunidade de conhecer um pouco mais 

sobre a organização de eventos, como também identificar as diferenças de apresentação e 

representação de personagens; considerando ainda a oportunidade de vivência com um público que 

pode ter diferentes visões sobre uma produção cinematográfica, a experiência quando da 

contribuição e participação na organização de um texto acadêmico, assim, justifica-se a necessidade 

de um aluno bolsista para a condução do projeto. 
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Produtos esperados: Participação em seminários e eventos de iniciação científica, com submissão 

de artigos sobre o tema do projeto. 

Os alunos bolsistas serão responsáveis pelas seguintes atividades: 

 

 Participar do levantamento bibliográfico sobre o tema; 

 Participar da pesquisa e seleção de filmes a serem exibidos; 

 Tomar providências para obtenção de autorização para a exibição dos filmes; 

 Participar da seleção dos temas a serem debatidos em cada sessão; 

 Tomar providências administrativas de apoio para a realização das sessões e para a emissão 

de certificados; 

 Tomar providências técnicas para a realização das sessões em contato com o apoio da 

Administração da EPPEN; 

 Divulgar os eventos na UNIFESP-Osasco, como também na comunidade do seu entorno, em 

especial entre estudantes de ensino médio e demais instituições de ensino superior da região; 

 Exercer funções de apoio à coordenadoria do projeto. 

 

13. Área temática 

 

Principal:Cultura 

Secundária: Comunicação 

 

14. Linha programática 

 

Artes visuais 
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