
GT1 -  Cinema, Audiovisual e Educação - Trabalhos Selecionados.  
 

Informamos que a inscrição dos atuais selecionados é até dia 10/07/2015. Após esta 

data, caso haja desistências, poderemos incluir outros aprovados que, por limite de 

composição das mesas, não constam desta lista. 

Atenciosamente, 

Coordenação do GT Cinema, Audiovisual e Educação 

 

 

1) Alexandre S Guerreiro: Cinema, Educação e PNEDH: Inventar com a Diferença 

  

2) Ana Paula Nunes: Projetando ideias sobre materiais pedagógicos sobre filmes 

 

3) Andreza Berti e Gisela Pascale: Criações cinematográficas: semelhanças, diferenças, 

rotas e desvios. 

 

 4) Antônio Reis Jr: Cinema brasileiro na escola pública: reconhecimento na diferença 

  

5) Bruno Teixeira Paes: Inventando imagens, construindo narrativas: uma breve 

aproximação entre cinema, educação e direitos humanos 

  

6) Cícero Luis de Sousa: O cinema e o lugar: relações produzidas nos filmes-carta do 

projeto ‘Inventar com a diferença’ 

7) Cristiano Barbosa: Esculpir o espaço na escola em plano-sequência 

  

8) Cristiano José Rodrigues: Cinema documentário e Educação 

 

9) Daniele Grazinioli: “Aqui, quí!”: bebês, escola e cinema. 

 

10) Fábio José Paz da Rosa: Currículo, Cinema Negro e Formação de Professores: 

Diálogos a partir da ótica de Zózimo Bulbul 

  

11) Fernanda Omelczuk: Cinema no hospital: inventando experiências de educação, 

aprendizagem e criação com crianças e adolescentes hospitalizados 

 

12) Glauber Resende Domingues: Por uma política de escuta nas experiências com o 

cinema na escola 

  

13) Greice Cohn: LA PIÑATA e a pedagogia do deslocamento 

  

14) Isaac Pipano: Os corpos (in)dóceis das crianças e as imagens performáticas 

 

15) Jane Pinheiro: Muito além dos muros da escola: Os audiovisuais produzidos por 

adolescentes no século 21 

 

16) Joana Millet: Pedagogias da animação: novas formas de narrar na escola 

 

17) Júlio Vitorino Figueroa: Cinema e ressocialização: considerações sobre a vocação 

de uma formação estética para adolescentes em espaços de privação de liberdade. 



 

18) Marcio Blanco: Produção de subjetividade no jogo de distâncias entre espectador e 

criador em Kurú, um filme de oficina. 

 

19) Maria Leopoldina Pereira: Cinema: uma possibilidade de língua outra no 

experimentar o cinema brasileiro com surdos e ouvintes na escola 

 

20) Marina Mapurunga de Miranda Ferreira: A produção sonora dos filmes de TCC dos 

alunos da segunda turma da Escola Pública de Audiovisual -Vila das Artes 

 

21) Mirna Juliana Santos: Cineclubes universitários e a formação de seus participantes 

 

22) Myriam Pessoa Nogueira: Videoteatro, teatro cinematográfico e novas mídias: um 

exemplo de aplicação pedagógica de tecnologias digitais 

  

23) Pâmela Souza da Silva: “Os muleque são sinistro": Cinema e Educação da cultura 

visual na escola. 

  

24) Virgínia de Oliveira Silva: Laboratório para Jovens Roteiristas do Interior da 

Paraíba - JABRE 


