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Documentário “Nunca me sonharam” pode ser assistido gratuitamente no VIDEOCAMP
O longa-metragem, apresentado pelo Instituto Unibanco e produzido pela Maria Farinha Filmes, retrata a realidade das escolas
públicas de ensino médio e discute o valor da educação na voz a jovens, educadores e especialistas
Plataforma online permite sessões coletivas para incentivar debates e ampliar a democratização do acesso a produções
audiovisuais transformadoras

O documentário “Nunca me sonharam”, apresentado pelo Instituto Unibanco e produzido pela Maria Farinha Filmes, está
disponível desde 8 de junho na plataforma online VIDEOCAMP (http://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam).
“Nunca me sonharam” reflete sobre o valor da educação e mostra as expectativas, angústias e os sonhos dos jovens que
estão no Ensino Médio nas escolas públicas do país, ao mesmo tempo em que aponta os desafios desta etapa do ensino
para os gestores e educadores. O filme é dirigido por Cacau Rhoden, mesmo diretor de Tarja Branca.
Filmado em oito estados, nas cinco regiões do país, “Nunca me sonharam” mostra jovens estudantes preocupados com
o futuro, interessados em estabelecer diálogo e aproximação com as instituições educacionais públicas. Segundo dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (IBGE, 2015), 82% das crianças e jovens até 19 anos que estão estudando
são atendidos pela escola pública. No entanto, ainda há 1,6 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola, e
destes, 9,98% não estão nem estudando e nem trabalhando, grupo conhecido como geração nem-nem.

VIDEOCAMP: Democratização e debate
A inserção do filme no VIDEOCAMP tem como objetivo incentivar o debate em torno da educação. Os cadastros são
liberados a todos que queiram promover sessões coletivas, com público mínimo de cinco pessoas. A plataforma também
disponibiliza materiais de apoio sobre temas relacionados às juventudes para discussões e materiais do filme para
divulgação e mobilização. É possível também os professores compartilharem planos de aula com base no documentário.
O filme está disponível para download ou exibição online, com legendas em inglês e espanhol.
“O documentário é uma matéria-prima muito potente para discutir qual é o modelo de educação pública que os jovens
querem e que nós queremos para os nossos jovens. Ele é um instrumento provocador de reflexões sobre temas
relacionados ao mundo dos jovens e da escola como os vínculos afetivos no espaço escolar, o sentido do processo de
ensino-aprendizado e as desigualdades educacionais”, diz Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco.

Cenas do documentário “Nunca me sonharam”, dirigido por Cacau Rhoden
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Serviço:
VIDEOCAMP
O filme estará disponível gratuitamente, a partir de 8 de junho, na plataforma VIDEOCAMP para sessões coletivas, nos outros
estados brasileiros: http://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonharam
FICHA TÉCNICA – NUNCA ME SONHARAM
Direção: Cacau Rhoden
Produção: Maria Farinha Filmes
Distribuição: Maria Farinha Filmes
Apresentado por: Instituto Unibanco
Produzido por: Marcos Nisti, Luana Lobo, Estela Renner
Argumento: Ricardo Henriques e Tiago Borba, do Instituto Unibanco, e Cacau Rhoden, diretor
Produção executiva: Juliana Borges
Trilha Sonora original: Conrado Goys
SOBRE MARIA FARINHA FILMES
A Maria Farinha Filmes acredita que uma história bem contada pode realmente fazer a diferença na forma como as pessoas
veem o mundo. Quer se trate de um longa-metragem, televisão ou outra forma de mídia, a produtora e distribuidora existe para
contar convincentes e emocionantes histórias que também criam a conscientização sobre problemas reais que moldam a
vida de todos.
Responsável por longas como ‘Tarja Branca’, ‘Muito Além do Peso’ e ‘O Começo da Vida’, a Maria Farinha foi a primeira produtora
e distribuidora brasileira a ser contemplada com o selo internacional B!Corp, oferecido a empresas que propõem, a partir de
seus recursos, soluções para os problemas sociais e ambientais do mundo. www.mff.com.br
SOBRE INSTITUTO UNIBANCO
O Instituto Unibanco, fundado há 35 anos, é uma das instituições responsáveis pelo investimento social privado do Itaú-Unibanco. É
uma organização sem fins lucrativos que atua com o objetivo de contribuir para a qualidade da educação pública no Brasil.
Com foco na melhoria dos resultados de aprendizagem e na produção de conhecimento sobre o Ensino Médio, dedica-se a
elaborar e implementar, gratuitamente, soluções de gestão – na rede de ensino, na escola e na sala de aula – comprometidas
com a capacidade efetiva das escolas públicas de garantir o direito à aprendizagem de todos os estudantes.

