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Áera de enquadramento
[ Patrimônio Cultural ]
- Cultura Hip Hop
- Culturas Afrodescendente
- Capoeira
- Serra do Itapety
- Arte Tumular
- Artes Plásticas
em Mogi das Cruzes, ou seja:
Vídeo, Arte Popular e Acervos do Patrimônio

Apresentação
Descrição:
Gravar seis vídeos, com abordagem jornalística, documental e didática, em torno de seis temas
culturais, para ressaltar a importância que os mesmos possuem na construção comportamental de
nossa sociedade. O material levará a informação, de modo a despertar conscientização e maior
conhecimento à população. A faixa etária será livre, mas terá o jovem como foco.
O material, terá em sua versão finalizada, a duração de 6 a 12 minutos e ficará disponível,
gratuitamente no Blog Mogi Terra do Caqui – https://mogiterradocaqui.com/, e canal no Youtube
https://www.youtube.com/c/mogiterradocaqui
Um vídeo resumo, de 3 a 5 minutos, com a snopse geral, das intenções.
Um vídeo com todo o conteúdo, transformando em uma série, para ser entregue em DVD, para o
acervo da secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes.
Totalizando 8 vídeos.
Este projeto, visa promover a reflexão do que foi produzido, para se aprofundar na educação
cultural e histórica da cidade, e, levar ao público o entendimento do que foi, com quê intenção
e o porquê da necessidade desta preservação, através das tecnologias e plataformas existentes,
difundirem-se os propósitos.
O vídeo apresentará imagens do tema respectivo, captados em formato de fotos e gravações, para
demonstrar com a maior clareza possível. Sons e composições musicais poderão compor o vídeo,
para que haja maior conexão com o público, resguardados os direitos de imagem e autoral. Tudo
isso para levar acesso, e ao assistir, a população se sinta incentivada à valorização
territorial do nosso município, sobretudo, à geração atual.
TEMAS
1 - Hip-Hop em Mogi das Cruzes
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Há 30 anos, esse estilo de vida chegou à Mogi das Cruzes. Jovens de vários bairros se reúnem
semanalmente, em pontos da cidade, para promover esta arte. Este movimento é inclusivo pois faz
com que os jovens da periferia se ocupem, com suas próprias criações e diálogos artísticos. As
canções, poesias e batalhas expressam, para uns o que se chama de rebeldia, já para outros, a
descrição de uma realidade, que por muitos, não quer ser vista, mas que está longe de ser
desnecessária. O hip-hop é composto por quatro elementos, são eles: o Break, o MC, o DJ, e o
grafite. A casa do hip-hop em Mogi, abraçar esses quatro elementos para que se promova a sua
continuidade valorizando as ações das pessoas envolvidas.
2 - Cultura Afrodescendente
Preservam os valores ancestrais, promovem reflexões do passado para que reverbere pensamentos
para o hoje de nossa sociedade, através de canções, danças e diálogos. A inclusão social precisa
acontecer na prática. Esse registro fará com que este movimento ganhe possibilidade de se
conectar a outros, e, cada vez mais se fortaleça, com base no respeito às etnias.
3 - Capoeira
Herança cultural dos escravos, capoeira é dança, luta, arte ou tudo isso ao mesmo tempo? Uma
arte que envolve vários princípios, traz consigo uma gigante história, da escravidão no Brasil,
por exemplo. E hoje, promove disciplina entre as crianças e jovens que a praticam, para se
tornar cidadãos conscientes dos acontecimentos históricos.
4 - Serra do Itapeti
Abordagem da preservação ambiental, em uma das cidades mais antigas do país. Mogi das Cruzes,
possui 459 anos, é uma cidade economicamente ativa e evoluída, investe em inovação tecnológica
ao mesmo passo que em cultura e história. Conta a com uma população de mais de 440 mil
habitantes, e sua vasta extensão territorial é cortada pela Serra do Itapeti, com mais de 5.000
há. Abordaremos aqui, a reafirmação de seus valores e aspectos histórico, cultural, paisagístico
e sobretudo ao que tange a preservação ambiental da mesma.
5 - Arte Tumular.
A morte é uma certeza para todos e a Arte Tumular é uma forma de ressignificar esta passagem. É
uma forma de representação que está ligada à cosmovisão de determinado contexto histórico,
ideológico ou socioeconômico. Interpretando a vida e a morte.
6 – Artes Plásticas em Mogi das Cruzes.
As artes plásticas ou belas-artes são as formações expressivas realizadas utilizando-se de
técnicas de produção que manipulam materiais para construir formas e imagens que revelem uma
concepção estética e poética em um dado momento histórico. Felizmente, temos grandes artistas na
cidade. Este vídeo, visa contemplar o que temos de mais rico, valorizando e preservando a
memória de quem as faz.
7 – Teaser, com um breve resumo, dos trabalhos realizados, com duração média de 3 a 5 minutos.
8 – Vídeo editado com todos os vídeos apresentados, para a formação de um grande documentário.
Este material ficará disponível em DVD.
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