
MOSTRA DE VÍDEO CIDADÃO

ANFITEATRO

Quinta- 26/10 - 14:00 às 16:30

#JuventudeGBA- Direção coletiva- Envio: Raquel Baster- 21´00’’ 

SINOPSE: O que pensam os jovens sobre a educação, questões de gênero e racial, participação
e  ocupação  da  cidade?  O  documentário  “#JuventudeGBA”  foi  produzido  por  jovens  do
município de Guarabira, região do brejo paraibano, e apresenta depoimentos sobre diversas
dimensões  que  envolvem a vida das  juventudes.  O filme é resultado da  Formação Jovem
Cidadão pela Comunicação realizada pela Associação Serviço de Educação Popular (SEDUP).

Amor e Revolução não é só nome de novela- Gabriela Ribeiro- 18’10”

SINOPSE: No presente documentário as docentes, Cláudia Lahni e Daniela Auad, juntas há 7
anos,  militantes  feministas,  fundadoras  do  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  Educação,
Comunicação  e  Feminismos  -  Flores  Raras,  da UFJF,  dialogam um  pouco  sobre  suas
vidas, trabalho,  casamento,  militância,  questões  sobre  a lesbianidade,  resistência  e  luta.  O
intuito  é visibilizar  a causa LBT, dando ênfase na visilidade lésbica,  mostrando que esta  é
necessária para garantir maior exercícios de direitos e cidadania, e assim atingir o respeito.

Casa São Camilo de Lélis - Alice Xavier, Bárbara Delgado, Bruno Paiva, Carolina Cadinelli,
Douglas Fernandes, Ezequiel Florenzano, Rúbia Dumas, Sabrina Soares- 10’57”

SINOPSE: O trabalho consiste em um vídeo institucional produzido para a Casa São Camilo
de Lelis, instituição de albergamento para moradores de rua em situação de saúde delicada. O
vídeo  foi  produzido,  originalmente,  como  parte  do  trabalho  semestral  da  disciplina  de
Comunicação Comunitária, ministrada na Faculdade de Comunicação da UFJF pela professora
Cláudia Lahni. 

Elos do Bem-  Bárbara Delgado, Guilherme Krolman, Hágatha Guedes, Lia Rezende, Nayara
Martins, Pedro Capetti - 8’12”

SINOPSE: O projeto Elos do Bem realiza um trabalho de assistência a pessoas em situação de
rua,  na  cidade  de  Juiz  de  Fora. No  vídeo  são  apresentadas  Amandinha,  Helô  e  Amanda
Ormond, as idealizadoras deste time do bem, que se reúnem todas as quartas-feiras na cozinha
cedida por uma casa noturna, a Toca da Raposa, para preparar e distribuir, com cuidado e
qualidade, um jantar que vira carinho na barriga de mais de cem pessoas com fome de comida
e afeto



Inundações:  Marcas  e  memórias  -  Julia  Guelli,  Maria  Luiza  Dalla  Picola  e  Matheus
Woshington- 13’29

SINOPSE: “Inundações: marcas e memórias” é um documentário feito no período entre 2016 e
2017,  a  respeito  das  marcas  deixadas  pelas  fortes  chuvas  em alguns  bairros  e  na vida  de
moradores da cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Baseia-se em entrevistas feitas com quatro
moradores que tiveram suas vidas abaladas por enchentes decorrentes de chuvas, o que levou a
realização de mudanças arquitetônicas em suas casas, com o objetivo de impedir a invasão da
água em suas moradias. A proposta permitiu que as vítimas expusessem suas próprias visões,
relatando suas experiências e perdas

Saímos da terra que nos viu nascer -  Daniel Tozzi Mendes; Jessica Brasil Skroch, Milena
Aíssa; Mariah Eduarda Colombo; Raisa Toledo - 4’20”

SINOPSE: O vídeo foi produzido pelos membros do Núcleo de Comunicação e Educação
Popular (NCEP) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em julho de 2017, na festa junina
do  Projeto  Português  Brasileiro  para  Migração  Humanitária  (PBMIH). A  gravação  foi
realizada no início das atividades do NCEP com os imigrantes,  com o intuito  de registrar
momentos da confraternização e mostrar quem são os migrantes e suas experiências, relações e
percepções no Brasil. Há uma intenção clara, de imprimir uma visão menos estereotipada do
grupo. O “quem são eles” no lugar do “o que os trouxe até aqui”.

Fala Haiti- Gustavo Queiroz; Daniel Tozzi Mendes; Raisa Toledo; Maria Fernanda Mileski de
Paula- 5’04”

SINOPSE: O vídeo foi produzido pelos membros do Núcleo de Comunicação e Educação
Popular da UFPR (NCEP), no ano de 2016, em visitas ao Curso de Português Instrumental
para  imigrantes  haitianos  oferecido  pela  prefeitura  de  Curitiba  em  três  escolas  da  Rede
Municipal de Ensino. A proposta partiu das necessidades apontadas pelos imigrantes, quais
sejam, compreender melhor palavras estruturantes da língua portuguesa ou, simplesmente, ser
ouvido. O produto audiovisual nasceu com a ambição de ser trabalhado em aulas de Língua
Portuguesa para estrangeiros, de maneira transdisciplinar. Na forma, pauta-se na linguagem do
cineasta Jorge Furtado (de Ilha das Flores) e dos princípios de Paulo Freire. Explora-se uma
única palavra, com seus múltiplos desdobramentos, significados e significantes.

Um Outro Olhar - Projeto Providência -  1’08”

RESUMO: Este trabalho relata a experiência no campo do Cinema e Educação iniciada em
2016  com  o  nome  de  Cine  Providência.  Tal  proposta  é  parte  de  uma  diversa  prática
extensionista  da  PUC  Minas  em  comunhão  com  o  Projeto  Providência,  onde  alunos
coordenados pela professora Sandra Freitas desenvolvem estratégias comunicacionais, a fim
de suprimir lacunas e abarcar demandas. O alcance desta espécie de processo referencial não
pode ser facilmente mensurado, uma vez que estamos lidando com subjetividades de crianças,
porém, apropriando-nos do pensamento de autores como Alain Bergala e Paulo Freire, somos
capazes de discorrer sobre o sentido e as expectativas deste tipo de prática.



Sexta- 27/10 - 14:00 às 16:30

Ambiente Perceptivo – A maneira como enxergamos o mundo em nós mesmos- Alunos do
curso técnico em Administração da E.E Prof. João Anastácio- Envio: Viviane Amélia Ribeiro
Cardoso- 20’37”

SINOPSE: Para  falar  de  sustentabilidade  é  necessário  aproximar  realidades  e  contextos
diferentes  com  a  finalidade  de  gerar  uma  maior  percepção  sobre  a  responsabilidade
socioambiental de uma sociedade. 

O  vídeo  "Ambiente  Perceptivo"  expressa  diversos  segmentos  sobre  o  temática
ambiental, foi produzido pelos alunos da disciplina de Gestão Ambiental do curso técnico em
Administração, da Escola Estadual João Anastácio-Polivalente de Barbacena-MG, em agosto
de 2016 para o Festival de Cultura e Arte. O curta documentário tem como intuito demonstrar
a complexidade da gestão ambiental e a relevância do tema sobre uma construção de políticas
públicas eficientes e a presença do discurso sustentável no meio escolar.

Semeando- Angelina Carvalho Teles, Jadson Barbosa, Nilvânia Alves, Rosenir Martins Nunes
Chaves, Thaisa da Silva Ramos- 6’16”

SINOPSE: O  documentário  “Semeando”  aborda  a  participação  das  mulheres  no  processo
produtivo de alimentos agroecológicos do acampamento Roseli Nunes, situado em Planaltina
do Distrito Federal. O filme mostra a autonomia econômica de mulheres, a partir da produção
de seus próprios bens de consumo alimentícios e como essa situação as torna protagonistas de
suas histórias, dando visibilidade a sua trajetória.

Comunicação e educação: Por uma epistemologia afro-brasileira. Oswaldo de Camargo -
Rosangela Malachias- 25’27”

SINOPSE: Oswaldo de Camargo nasceu em 1936, na cidade Bragança Paulista, SP. É escritor,
jornalista e intelectual especialista em Literatura Negra. Por ter integrado, quando jovem, a
Imprensa Negra Paulista tornou-se "elo" entre as gerações de ativistas dos séculos XX e XXI.
É autor de vários contos, novelas e romances publicados no Brasil, Estados Unidos, Alemanha.
Entrevista  concedida  à  Profa.  Dra.  Rosangela  Malachias,  para  a  pesquisa  de  pós-doc
"Comunicação  e  Educação.  Por  uma  epistemologia  afro-brasileira",  realizada  na  Cátedra
UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional (2014-2016). Oswaldo
de Camargo dedicou a sua entrevista aos jornalistas José Correia Leite (1900-1989) e Fernando
Ferreira Góes  (1915-1979).

CIDA - Anna Cavalcante, Armando Júnior, Cristiane Turnes, Gabriel Ferreira, Júlia Lima, Leo
Barbosa, Luis Felipe Cardoso, Marina Urbieta, Nayara Carvalho- 7’44”

SINOPSE:  O audiovisual “CIDA” foi gravado para a disciplina Comunicação Comunitária,
ministrada pela professora Cláudia Lahni no segundo semestre de 2016. O vídeo faz parte de



uma série de seis audiovisuais que foram produzidos para a disciplina. A série buscou contar a
história do Comitê de Cidadania de Juiz de Fora através do relato pessoal das integrantes. Este
audiovisual, produzido pelo grupo de alunos do curso de jornalismo, busca mostrar a vida da
Maria  Aparecida O. Corrêa,  atual  presidenta do Comitê de Cidadania.  Nos seus  relatos,  a
integrante revela histórias da sua formação profissional como professora, da sua vida depois de
casada, tendo que lidar com a carreira e os filhos pequenos e como atuante de movimentos
estudantis durante a juventude.

Memória e Histórias: Totó Teixeira- Jaqueline Morelo, Gisa Campos, Luiz Miguel- 11’33”

SINOPSE: “Memória  e  Histórias:  Totó  Teixeira”  apresenta  reminiscências  de  situações  e
eventos da trajetória de vida de Antônio Evangelista Teixeira. A videobiografia é construída
por meio de relatos orais que resgatam a história deste mineiro natural de Dom Silvério e
primogênito do casal Antônio Martinho Teixeira e Mercês Marçal Cotta Teixeira.

Ao narrar esta história de vida, pretendeu-se também rememorar valores e desafios de
uma  época,  as  dificuldades  enfrentadas,  os  principais  acontecimentos  a  partir  da  segunda
metade do século passado e seus reflexos na vida cotidiana do país.   

Os Jogos Teatrais contando a História do União da Vitória- Regina Célia Escudero, Tarline
F. Manfroi Groth Rocha e alunos do 3º MA do Colégio Estadual Thiago Terra- 21’10’’

SINOPSE: O  vídeo  retrata  a  história  do  Jardim  União  da  Vitória  através  de  "Jogos
Teatrais/Improviso",  após  serem  realizadas  pesquisas  e  entrevistas  com  pioneiros  da
comunidade,  que  se  destaca  pelas  conquistas  através  de  suas  lutas  e  mobilizações  para
reivindicar seus direitos, tais como água, luz, esgoto, transporte, nome do bairro e das ruas e
até mesmo número em suas casas. Por conta destas conquistas é que seus moradores deram ao
bairro o nome de União da Vitória.


