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Título do Minicurso:  Videobiografias com celular: Espelhos de memórias. 

 

Duração:  (    ) 4h    ( X ) 8h 

Ementa 

Tema:  

Audiovisual e narrativas de memórias. 

Objetivo: 

A proposta dessa oficina é capacitar a construção de narrativas a partir do celular, nos pensando enquanto 

mulheres, diversas, protagonistas de nossas narrativas, incentivar a autoestima no sentido de se permitir falar e 

se expor frente a uma câmera. Propondo como resultado a construção de série de videobiografias. 

Justificativa: 

Poder contar nossas histórias. Nossas vivências, mesmo aquelas que a gente considera como pessoal. Os nossos 

afetos, a nossa vida privada, elas estão implicadas com um universo social e político. Aliás, sobre isso, Carol 

Hanisch e Audre Lord, já chamaram atenção há muito tempo. As diversas histórias de nós mulheres, dizem 

muito do quanto conquistamos, do quanto ainda precisamos evidenciar dos novos enfrentamentos. Mas 

também, da importância de construirmos nossas próprias narrativas. Reescrever uma história a partir de nossas 

experiências. 

Metodologia: 

A oficina será pensada de maneira teórico-prática, dividida em dois dias com duração de 4 horas cada. No 

primeiro dia trabalharemos com os processos de memória a partir de experiências corpóreas e narrativas 

pessoais sobre os objetos de memórias trazidos pelas participantes. No segundo dia, serão dadas noções básicas 

sobre o campo do audiovisual, com o intuito de montarem os roteiros para a produção e finalização das 



videobiografias.  

Recursos necessários: 

Evento: Projetor, papel ofício, canetas, cola, computador com programa de edição instalado. 

Participantes: As participantes deverão levar celulares, músicas, cartas e fotos que integrem suas memórias 

musicais, imagéticas, afetivas enquanto mulheres. Ir com roupas leves para as atividades de corpo. 
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