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APRESENTAÇÃO 

 

O ciclo de cinema compôs a IV Semana de Políticas Públicas da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, cujo tema foi saúde. O evento 

aconteceu no dia 24 de maio de 2012, às 9 horas, na sala A 302 da UTFPR. O 

filme escolhido desta vez foi o “Contágio” de Steven Soderbergh.  

O ciclo de cinema contou com dois momentos: a apresentação do filme 

e, em seguida, uma discussão entre os participantes, bem como abordando os 

seus principais pontos. O ciclo desta vez trouxe como atrativo a sessão de 

filme acompanhado de pipoca e guaraná. 

O filme “Contágio” trata de uma disseminação de um vírus mortal, o 

qual é disseminado rapidamente por vários países. Ao mesmo tempo em que o 

vírus se espalha, o pânico dos cidadãos aumentam na mesma proporção. Ao 

longo do filme, são abordadas as reações das instituições públicas, como a 

Organização Mundial da Saúde e o governo; dos cidadãos, ou seja, das 

famílias contaminadas e o intermediário de tudo isso, o blog de um jornalista, 

representando a mídia. Além disso, há a busca por parte dos médicos, de todo 

o mundo, para encontrar a origem do vírus, assim como uma vacina para 

imunizar a população. 

A seguir apresentam-se os principais pontos discutidos pelo grupo. 

  



 
 

SÍNTESE DA DISCUSSÃO 

 

Após a exibição do filme, os participantes contribuíram para uma 

discussão sobre os principais pontos do “Contágio”. Primeiramente, foi 

introduzido aos participantes sobre o que havia sido apresentado no ciclo de 

leitura, com o texto “O alienista” de Machado de Assis. Diferentemente do 

contro, no filme há as instituições públicas da saúde que conduzem as ações 

contra a pandemia. Além disso, há muita política envolvida também, com 

discursos sendo cuidadosamente preparados para não alarmar os cidadãos, 

tendo como exemplo anterior, o vírus H1N1 que se espalhou pelo mundo. 

Outro ponto apontado pelos participantes foi a reação da população 

frente à pandemia, pois os enfermeiros entraram em greve para não ficarem 

expostos ao vírus, os lixeiros pararam de trabalhar para não entrar em contato 

com material infectado, as escolas pararam, as lojas e casas são arrombadas e 

saqueadas. 

Além disso, foi discutido o papel da mídia, em especial, do blog. 

Segundo uma das participantes, os textos de um blog parecem passar mais 

credibilidade, ou seja, são mais confiáveis do que uma notícia veiculada na 

televisão. Por fim, é debatido também o papel da mídia e do governo retratados 

pelo filme, pois nele o governo recebeu o papel de “herói”, já que o  membro de 

um órgão da saúde cedeu a sua vacina em prol de uma criança e a mídia 

recebeu o papel de vilã, uma vez que dá início a uma paranoia sobre a 

epidemia. 

 

 

 

  



 
 

APÊNDICE 1- INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

1Contágio 

Titulo Original: Contagion 

Gênero: Ação, Ficção Científica e Suspense 

Duração: 106 min. 

Origem: Estados Unidos 

Estreia: 28 de Outubro de 2011 

Estreia em DVD: 22 de Março de 2012 

Direção: Steven Soderbergh 

Roteiro: Scott Z. Burns 

Distribuidora: Warner Bros. 

Censura: 12 anos 

Ano: 2011 

 

  

                                                             
1
 Disponível em http://cinema10.com.br/filme/contagio. Acesso em 04 de junho de 2012. 

http://cinema10.com.br/filme/contagio
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