
 
Programação Alusiva ao Dia Internacional 

da Mulher  
8 de Março 

 
 
 
 

 
Dia 7 de março 
Abertura do Curso Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania. Presença de Maria da 
Penha. 
Local: Anfiteatro Campus da Liberdade 
Horário: A partir das 14h 
 
Dia 8 de março 
Cortejo com servidoras, alunas, mulheres de Redenção.  
Participação do Afoxé Omõrisá Odé. (Bom Jardim - Fortaleza) 
Local: Saindo do Campus da Liberdade/Unilab para o Centro de Redenção.  
Horário: Concentração a partir das 9h:30 
 

Com mulheres – Mostra de Cinema Feminino 

Local: Auditório Bloco administrativo 

14:00 - Como Esquecer - Diretora: Malu De Martino  

15:45 – Amor Maldito - Diretora: Adélia Sampaio 

 
Dia 9 de março 
Ação da Cidadania. Serviços Diversos. Participação de alunas da Unilab e GAMB (Grupo de 
Mulheres Afro-Brasileiras) - Consciência Negra e serviços de cabelos Afro. Apresentações 
Artísticas de cantoras da região. 
Local: PRAÇA DE ANTÔNIO DIOGO 
Horário: A partir das 16h 
 

Com mulheres – Mostra de Cinema Feminino 

Local: Sala 6 - Campus Liberdade 

14:00 - Meninas -  Diretora: Sandra Weneck 

15:30 - Mulheres do Brasil - Diretora: Malu de Martino 

 
Dia 10 de março  
 
CURSO DE DEFESA PESSOAL FEMININA "Basta de agressão, Prevenir é a opção" 
Local: Campus da Liberdade  
Horário: 14h  
 

Utilizando técnicas do SISTEMA ISRAELENSE PARA DEFESA PESSOAL - KRAV MAGA; 

Krav Maga (em hebraico: קרב מגע, "combate de contato") é um sistema de combate corpo a corpo 

desenvolvido em Israel, que envolve técnicas de luta, torções, defesa contra armas, bastões, 

facas, agarramentos e golpeamentos. 

O Krav Maga é derivado de habilidades de briga de rua, desenvolvidas por Imi Lichtenfeld como 

um modo de defender o quarteirão judeu durante o período de ativismo anti-semita em Bratislava 

nos anos 1940.Sua filosofia enfatiza a neutralização de ameaças, manobras de defesa, ataques 

simultâneos e agressão 

 

DINAMIZADOR: Professor João Mauricio Saraiva Russo; Instrutor de Krav Maga Nivel-3, Instrutor 

de combate c/Facas Nivel -1 pela CBKM / FCKM, Diretor técnico da KMA - Krav Maga Abolição; 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combate_corpo_a_corpo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_de_rua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imi_Lichtenfeld
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-semita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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PROGRAMAÇÃO 

Com mulheres – Mostra de Cinema Feminino 

 

Dia 08/03 

 

14:00 - Como Esquecer 

Diretora: Malu De Martino 

Elenco: Natália Lage, Ana Paula Arósio, Murilo Rosa 

País de origem: Brasil 

Ano de produção: 2010 

Classificação: 14 anos 

  

Como Esquecer aborda o sofrimento causado pela perda 

de alguém, no qual três personagens, cada um a seu 

modo, encontram uma forma diferente de superar as dores 

do passado em busca de uma nova chance de ser feliz. O 

drama dirigido por Malu de Martino é uma adaptação do 

livro Como Esquecer - Anotações Quase Inglesas, de Myriam Campello. Como num diário, Júlia (Ana Paula 

Arósio), uma professora universitária de literatura inglesa, narra suas emoções e pensamentos durante o 

momento mais difícil de sua vida. Depois de um casamento de dez anos com a misteriosa Antonia, ela se 

vê obrigada a se readaptar ao mundo e reconstruir sua rotina, mas, dona de um temperamento difícil e 

autocentrado, sente muita dificuldade de conviver com as pessoas. Sozinha em seu apartamento, sofre ao 

se lembrar dos momentos que viveu com a parceira. Diante do tema árido e, de carona, também 

controverso por tratar-se de um amor homossexual, a possível polêmica recebe mais tempero com a 

presença de Hugo (Murilo Rosa), um viúvo gay, e Lisa (Nathalia Lage), uma jovem diante de duas perdas, 

sendo uma delas motivo até de debate político e religioso. Como os três foram morar juntos, formaram uma 

espécie de "república dos inconsoláveis" e vão lidar de várias maneiras com as dificuldades afetivas. 

 
15:45 – Amor Maldito 

Diretora: Adélia Sampaio 

País de origem: BRA 

Ano de produção: 1984 

Classificação: 14 anos 

Elenco: Monique Lafond, Emiliano Queiroz, Neuza 

Amaral mais 

  

Duas jovens mulheres, Fernanda, uma executiva, e 

Sueli, uma ex-miss, se apaixonam e decidem morar 

juntas. Porém, Sueli se entendia do relacionamento 

amoroso que leva com Fernanda e envolve-se com um 

jornalista. A moça engravida do amante e ele o 

abandona. Em desespero, Sueli se atira da janela do 

apartamento de Fernanda, quem passa a ser acusada 

de homicídio. Não se trata de uma história de 

descoberta do prazer ou da homossexualidade. O que 

se costura nos depoimentos é o encontro de uma 

mulher moderna, assumida, segura em sua 

sexualidade, com uma jovem superficial, perdida e 

inconsequente. Teatral em sua totalidade, Amor 

maldito usa do exagero, sim, mas com o objetivo de 

delinear uma crônica da lesbofobia nacional. Sueli teria 

sido “desencaminhada pelas más companhias”. 

Primeiro filme dirigido por uma mulher negra no Brasil. 

  

  

 



Dia 09/03 

 

14:00 - Meninas 

Diretora: Sandra Weneck 

País de origem: BRA 

Ano de produção: 2006 

Classificação: Livre 

  

Três Meninas grávidas da periferia do Rio são as 

personagens deste documentário. Evelin tem 

apenas 13 anos e descobriu que espera um bebê 

do namorado de 22 anos, ex-traficante da favela 

da Rocinha. Logo que Luana, de 15, soube que 

estava na mesma situação, pensou em abortar a 

criança. Edilene não planejou nem evitou sua 

gravidez. Tampouco o fez sua mãe. Agora, mãe e 

filha estão grávidas. Como trama de novela, Edilene espera um filho de Alex, por quem é apaixonada, mas 

que engravidou ao mesmo tempo sua vizinha, Joice, de 15 anos. Meninas marca o retorno de Sandra 

Werneck à direção de documentários, depois do sucesso de Cazuza - o Tempo não Pára. Ela estava longe 

do gênero desde Profissão: Criança (1993). A equipe da produção acompanhou o cotidiano das jovens por 

um ano. A fita foi exibida em muitos festivais importantes como o de Berlim, de Miami e o É Tudo Verdade 

Festival Internacional de Documentários, de 2006. 

 

 

15:30 - Mulheres do Brasil 

Diretora: Malu de Martino 

Elenco: Camila Pitanga, Eve, Dira Paes, Deborah Evelyn 

País de origem: BRA 

Ano de produção: 2006 

Classificação: 16 anos 

  

A baiana Esmeralda (Camila Pitanga) é filha única e mimada. Tem tudo 

o que precisa para ter uma vida feliz, mas não é suficiente. Ainda 

jovem deixa a pequena cidade de Bom Jesus da Lapa e vai para 

Salvador fazer a vida do seu modo. Enquanto isso, a estudante de 

turismo Ana (Luana Carvalho) conhece, em um momento de sua vida, 

Júlia ( Dira Paes), que lhe ensina a desatar as amarras e procurar um 

sentido na vida. A estrada é um modo de encontrar a felicidade, que 

não estava nas facilidades da classe média alta de Maceió. Telma 

(Roberta Rodrigues) é mais uma figura do morro carioca, que vive em 

função da paixão pelo carnaval. Trabalha o ano todo para se consagrar 

na Apoteose. É porta-bandeira da Escola Grande Rio e se empenha 

em manter a tradição familiar e conquistar o campeonato para a 

escola. Já a curitibana Martileide (Carla Daniel) quer muito mais do que servir cafezinhos. Ela procura um 

príncipe encantado, que a tire da pobreza e que nunca mais a trate como os namorados brutos que tem. A 

moça sonha com a voz aveludada de um locutor de um programa de rádio. Por fim, a paulistana quarentona 

Laura (Bete Coelho) é uma das muitas mulheres que desistem da profissão para cuidar da casa e dos 

filhos. A jornalista deseja voltar ao mercado de trabalho, superar o ex-marido e encontrar um novo amor, 

que pode ser o vizinho charmoso que se mudou recentemente. As histórias destas Mulheres do Brasil são 

interligadas por elementos-chaves, como um nome, uma frase ou uma canção. 


