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Apresentam: 
 

II MOSTRA DE FILMES SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE – 2017 

SALA VERDE (50 Lugares) 
Presidente: Paulo Rogério Gallo 

Curadoria: Eveline Stella de Araujo 
 

 

Dia 07/09  -  12 h  
 

1) Crianças, adolescentes e mídia   -  tempo total da sessão: 1 h e 12 
min. Comentários: Profª Drª Eveline Stella de Araujo e Prof. Dr. Paulo 

Rogério Gallo 
 

 Vamos Jogar, Oficinas Kinoforum, Jun-Jul 2011, 6 min. 
 
Sinopse: O garoto Renan dedica seu tempo integramente a um programa 
de TV. Com o passar dos dias o apresentador de TV começa a exigir mais 

dedicação de Renan. 
 

 Making off, Oficinas É Nóis na Fita, 2015,  3 min. 
Sinopse: Adolescente contam como foi participar de uma oficina de cinema 
e o que mudou no modo como veem o mundo e suas rotinas. 

  
 Microfone Senhora, Rose Satiko Gitirana Hikiji (LISA-USP), 2014, 15 

min.  
 
Sinopse: Jovens internos na Febem participam da gravação de um CD de 
um grupo de rap em São Paulo. Durante o registro do evento, apropriam-

se do microfone e, ora assumindo o papel de repórter ou entrevistado, 
ora fazendo música, protagonizam o vídeo, narrando desde a situação de 
internação até seus sonhos e expectativas. 
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Young detainees at the Febem, the state juvenile detention centre, take 

part in the recording of a CD with a rap group in São Paulo. During the 
recording of the event they take the microphone and, alternately making 

music and playing the roles of reporter and persons interviewed, they 
become central protagonists of the video, evoking the experience of 
detainees, their dreams and expectations 

 

 

 Fabrik Funk, de Alexandrine Boudreault-Fournier, Rose Satiko 
Gitirana Hikiji e Sylvia Caiuby Novaes, 25   min. 

 
Sinopse: O filme é uma etnoficção que aborda o universo do Funk, prática 

que envolve música, dança, tecnologia, moda, mercado, e que tem se 
tornado um dos principais fenômenos culturais da juventude no Brasil. 

Fabrik Funk é resultado de uma colaboração entre antropólogas da 
Universidade de São Paulo e da University of Victoria com moradores de 
Cidade Tiradentes, que atuam de diferentes maneiras na cena artística 

deste distrito.  

The film is an ethnofiction that explores the universe of Funk, a practice 
involving music, dance, technology, fashion and consumption that has 

emerged as one of the most prominent cultural manifestations among 
Brazilian youths. Fabrik Funk is the result of collaboration between 

anthropologists from the University of São Paulo and the University of 
Victoria with residents of Cidade Tiradentes working in different ways in 
the local art scene 

 

 Uma Escola entre Redes Sociais, Paulo Carrano (UFF), 23 min. 
 
Sinopse: O documentário busca compreender o cotidiano de utilização das 
redes sociais por professores e estudantes de Ensino Médio do Colégio 

Estadual Brigadeiro Schoert, localizado na Região de Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro. Foram entrevistados professores e estudantes de todos os turnos, 

que revelaram dinâmicas e conteúdos dos relacionamentos gerados pelo 
uso das redes sociais, com destaque para o Facebook. 
 

This Documentary aims at understanding the use of social networks by 
teachers and students of the Brigadeiro Schoert College, based in 

Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Through interviews of teachers and students 
of all rotations, it reveals dynamics and contents of the relationships 
generated by the use of social networks and with special emphasis on 

Facebook. 
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II MOSTRA DE FILMES SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE – 2017 
SALA VERDE (50 Lugares) 

Presidente: Paulo Rogério Gallo 
Curadoria: Eveline Stella de Araujo 

 
Dia 08/09  -  12 h 

 
2) Adolescentes: Desafios internos e externos  - tempo total da 

sessão: 1 h e 6 min. Comentários: Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo e Profª 
Drª Eveline Stella de Araujo 

 
 Phatyma, de Luiz Chavez e texto de Paulina Chiziane, 10 min. 

(Moçambique) 
 
Sinopse: Filme-arte que retrata as questões de uma garota frente ao 
sistema cultural em Moçambique e as dificuldades para o diálogo familiar. 

 

 Casalata, de Ângelo Lopes e Lara Plácido, 2011, 14 min. (Cabo 

Verde)  
 
Sinopse: O elevado custo da construção, a inflação na habitação e nos 
terre nos destinados ao mesmo uso, paralelamente com o desemprego 

existente, impossibilitam a compra ou arrendamento de uma casa, 
incitando o aumento da construção ilegal, na maioria das vezes, a única 
opção das famílias carenciadas terem um abrigo para [sobre] viver. Será 

esta ilegalidade crime? Como isso é encarado pelas crianças e 
adolescentes que vivem esse processo. 

 

 Vermelho, Oficina É Nóis na Fita, 8 min. 

 
Sinopse: Você sabia que mais da metade dos estupros cometidos contra 

mulheres acontecem em casa, por algum membro da família, não 
importa a classe social? De forma alegórica, Vermelho traz à tona esse 
assunto urgente. 

 

 Rumo, Oficinas Kinoforum, 2001, 4 min. 

 
Sinopse: Jovem, perturbado com as mudanças atravessa a metrópole, 

onde as pessoas ficam cada vez mais distantes, até nascer de novo. 

 

 Na Rua..., Oficina Cj Minuto – Sapopemba,1 min. 
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Sinopse: Adolescente circula por Sapopemba revelando a relação da 
prática do Skate e Graffiti. A circulação é uma forma de empoderamento 
em comunidades marcadas pela violência como Sapopemba, Zona Leste 

de São Paulo. 

 

 A Esperança, Oficina Cine Cj – Sapopemba, 10 min. 
 
Sinopse: Adolescentes resolvem tornar o tema da violência do bairro de 
Sapopemba em ficção para poder mostrar como eles compreendem a 

situação. Utilizam-se da linguagem de HQ e filmica para dar o ritmo do 
filme. 

 

 Hoje Jesus não vem, de João Vitor Ferian, Juliana Lais Caimi, 
Raphael Botelho Bittencourt e Silviani Iwerson Barone, 2016, 19 

min. 
 
Sinopse: Ficção baseada em histórias reais de crianças filhas(os) de 
dependentes químicos, o descaso social e a de políticas públicas de 
proteção da infância e encaminhamento dos adultos para para 

tratamento. 

 

 
II MOSTRA DE FILMES SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE – 2017 

SALA VERDE (50 Lugares) 
Presidente: Paulo Rogério Gallo 

Curadoria: Eveline Stella de Araujo 
 

 

 
Dia 09/09  - 12 h - tempo total da sessão: 2h e 06 min 

 
3) Representações e imaginários sobre o nascer e a infância  

 
 Ops...!!, Oficinas Kinoforum, Abr-Mai/2009, 4 min. 

 
Sinopse: De repente, grávida. E agora? (sobre gravidez na adolescência) 
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 Nascer no Brasil, Bia Fioretti, 2014, 20 min. 

 
Sinopse: Parto, da violência obstétrica às boas práticas. 

No Brasil, a chance de dar à luz sem intervenções durante o trabalho de 
parto é remota. Apenas 5% das mulheres tiveram essa experiência, 
segundo a pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz. Muitos 

procedimentos passaram a ser usados de forma rotineira causando mais 
traumas do que benefícios. O vídeo de Bia Fioretti, coproduzido pela 

VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz, aborda a realidade de nascer no 
Brasil e para qual direção caminhamos. 

 

 Pueril, Oficinas Kinoforum, Ago 2007, 12 min. 
 
Sinopse: Uma câmera revela o cotidiano de uma creche. Documentário 

que trata do imaginário infantil de crianças de 3 e 4 anos de idade. 

 
 Fora da Caixa, de Edemar Miqueta, 2014, 3 min. 

 
Sinopse: Uma menina vive suas fantasias num universo criado em sua 
mente. O seu "aqui e agora"! A realidade é o seu momento presente, sua 
fantasia. 

 
 Ao som da chuva, Oficinas É Nóis na Fita, 2014, 6 min. 

 
Sinopse: Uma menina usa sua imaginação e supera o medo que tem da 

chuva 

 

 Uma menina como outras mil, Oficinas Kinoforum, 2001, 4 min. 
 
Sinopse: Atrás da bolha de sabão, uma menina percorre a comunidade de 
Monte Azul e revela seus personagens. 

 

 Caixa D’água, de Thais Scabio e Gilberto Caetano, 2013, 15 min. 
 
Sinopse: Verônica de 12 anos é responsável por cuidar da casa e do irmão 
caçula, Valtinho, até sua mãe voltar do trabalho. Porém, ela e seus 

amigos, Deco e Peinha, brincam escondidos na caixa d’água de sua casa 
até que algo inacreditável acontece. 
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Dia 09/09  - 13 h 

 
4) Jovens de periferia e a produção cultural em Cuba 

 
 Golden Scars, Alexandrine Boudreault-Fournier (Victoria University), 

2016, 62 min. (Cuba) 
 

Sinopse: Este filme apresenta um retrato íntimo das realidades que 
enfrentam os jovens músicos em Cuba, oferecendo um olhar exclusivo 

sobre as histórias únicas de dois jovens rapperistas nascidos em Santiago 
de Cuba. Não são irmãos de sangue, nem os melhores amigos do mundo. 
O que eles têm em comum é a paixão por uma cultura urbana expressiva 

que dá voz aos seus impulsos mais poderosos. 
 

Golden Scars presents an intimate portrait of the realities facing young 
musicians in Cuba, offering an exclusive look into the unique stories of 
two young rappers born in Santiago de Cuba. They are neither blood 

brothers, nor the best friends in the world. What they have in common is 
a passion for an expressive urban culture that gives voice to their most 

powerful impulses. 
 
 

Organização: 

Profª Drª Eveline Stella de Araujo, Diretora do Cine Tornado Festival, 
evearaujo@hotmail.com 

Prof. Dr. Paulo Rogério Gallo, da FSP-USP e CSEGPS-USP, Presidente da Mostra. 

Prof. Dr. Luiz Carlos de Abreu, da FSP-USP e da Universidade Federal do ABC, 
Presidente do Congresso. 


