
O projeto Cinema em Cores:

Diversidade na Tela aposta em uma

forma de sensibilização social através da

visibilidade de temas pouco explorados

junto à sociedade.

Assim, o projeto pretende combater

estereótipos de gênero e sexualidades,

causas da marginalização,

subalternização e até mesmo morte de

pessoas LGBTQIs no Brasil e mundo

afora.

Refletir sobre o papel que as

universidades devem assumir diante de

uma sociedade que produz e reproduz

desigualdades com base em

preconceitos é fundamental para que

possamos atuar e transformar esse

cenário.

Diante dessa conjuntura, observa-se a

necessidade de trabalharmos formas de

sensibilização da sociedade como um

todo para que efetivamente possamos

construir uma sociedade mais inclusiva

e justa para todas e todos.
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Programação

Na sua companhia

18/04

Bailão

Direção: Marcelo Caetano

Como tecer o delicado trabalho de tornar a vida vivível

diante da sua urgência? Será a pergunta-guia desta

conversa em torno de dois curtas, tão diferentes quanto

próximos, explorando a delicadeza, a sexualidade como

poética dos afetos no mosaico cotidiano das cidades, as

micropolíticas interseccionais dos modos de vida e os

limites das fantasias coloniais do armário.

Palestrante: Thiago Raniery

Pariah é a história de Alike, uma garota de 17 anos que

vive em conflito com sua identidade sexual e sua auto-

estima. Enquanto amadurece, ela tem que decidir se deve

expressar sua sexualidade abertamente ou viver de

acordo com os planos que seus pais têm para ela.

Palestrante: Suane Soares

Direção: Dee Rees

Pariah

Com o desejo de friccionar a

suposta ideia de liberdade de

experimentação de si nos espaços

públicos e a possibilidade de

pessoas LGBTQI experimentarem

o afeto em vias públicas, Thais de

Menezes, promove a pesquisa

O documentário “A revolta de Stonewall”, narra o

episódio de junho de 1969, quando a

homossexualidade era vista como doença, distúrbio

mental ou perversão. Na época muitos gays eram

internados em clínicas psiquiátricas a base de

tratamento de choque e medicamentos. O mundo

estava passando por momentos turbulentos nos quais

grupos desfavorecidos como os negros e as mulheres

começavam a lutar por seus direitos. Mas os gays

permaneciam nos guetos como a escória da

sociedade, em uma época em que as pessoas

debatiam quanto a possibilidade de aprovação da

pena de morte para homossexuais.

Palestrantes: Giowana Cambrone, Leonardo

Peçanha e Jacqueline Ribeiro

Direção: Kate Davis e David Heilbroner

A Revolta de Stonewall

O Projeto Cinema em Cores: Diversidade

na Tela pretende, em primeiro lugar, criar um

espaço de interlocução e aproximação entre a

Filosofia e o Cinema. Ou seja, visa a

destacar que outras narrativas são possíveis e

desejáveis para se debater Filosofia. Em

segundo lugar, pretende promover debates a

partir de filmes que abordem a discussão

específica da diversidade de gênero e

sexualidades; pautas urgentes no ambiente

acadêmico brasileiro e internacional

contemporâneo. Sendo assim, o projeto – que

possui caráter extensionista – busca:

visibilizar pautas LGBTQI no ambiente

acadêmico do INFES/UFF;

promover discussões fundamentais

para se pensar conceitos filosóficos,

tais como: empatia, alteridade,

liberdade, respeito, dignidade,

cidadania, direito entre outros; e

pensar a de que maneira podemos,

através da Filosofia da Arte e Estética,

incorporar elementos tradicionalmente

próprios da Ética e Filosofia Política

para promover uma concepção mais

inclusiva e plural de universidade.

Nesse sentido, apesar de

independente, Cinema em Cores:

Diversidade na Tela dialoga estreitamente

com o projeto de pesquisa Arte & Filosofia: A

Empatia como Instrumento de Educação

Moral, uma vez que visa a promover uma

ponte entre diversos conceitos filosóficos e

práticas educacionais, ampliando nossa

capacidade de estabelecer conexões entre as

teorias filosóficas e o agir filosófico.

Apresentação
12/06

16/05

13/06

AFETAR. Como elaboração, a artista produzirá

pequenos filmes de relatos e reflexões dos moradores

LGBTQI de Santo Antônio de Pádua como forma de

mapear os espaços possíveis do amor não-

heterossexual. A artista utilizará o recurso QRCode

como plataforma de disponibilização dos filmes, que

estarão expostos em locais pré-determinados nas ruas

da cidade.

Responsável: Thais de Menezes


