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PROJETO: Nossa História Daria Um Filme 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - JUNHO/2014 A JUNHO/2015 

 

 

 
Através da assinatura do Contrato nº 041/2014 firmado junto à 

Universidade Federal de Goiás – UFG, a Fundação RTVE/TV UFG executou o 

Projeto Nossa História daria um Filme um Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da UFG (PRPPG/UFG). O objetivo desse projeto foi 

produzir um longa-metragem documental intitulado GOIÂNIA: NOSSA HISTÓRIA 

DARIA UM FILME. O longa-metragem foi produzido pela Fundação Rádio 

Televisão Educativa e Cultural (Fundação RTVE), e veiculado na TV UFG, com o 

objetivo de fomentar e aproximar o diálogo entre a UFG e a sociedade 

goianiense, por meio da divulgação da produção de um filme longa-metragem que 

abordou a história de Goiânia, na visão de seus moradores e das narrativas das 

suas trajetórias, especialmente os que residem no Jardim Novo Mundo, Jardim 

Nova Esperança, Jardim Guanabara, Vila União, Vila Nova, Setor Central e 

Campinas, que participaram da produção da série de documentários intitulados 

“NOSSA HISTÓRIA DARIA UM FILME”. 
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O que se buscou com esse projeto foi realizar uma reflexão sobre a história 

e as dinâmicas de nove bairros de Goiânia a partir de uma abertura de espaço 

para a vida dos seus moradores, o que geralmente não possui espaço na 

chamada “grande mídia”, mas que mexe com o imaginário do que é a cidade por 

meio da oxigenação dos sentidos e significados da vida comunitária da periferia 

econômica de Goiânia frente à apressada pulsação dessa metrópole do cerrado. 

Além dos nove filmes-documentários sobre os bairros, a série televisiva também 

produziu um explicativo dos demais, e ao final, mostrou muito mais que o resgate 

da história das pessoas e comunidades dos bairros da cidade, realizado por meio 

do olhar dos seus moradores, problemáticas sociais relacionadas à expansão 

urbana e aos campos de pertencimento ou não pertencimento que os grupos 

constroem ou não constroem dentro de Goiânia. 
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Em cumprimento ao disposto na Cláusula Sétima a qual se refere às 

obrigações da contratada, a Fundação RTVE manteve uma conta bancária 

específica na qual foram recebidas 04 parcelas iguais de R$ 17.500,00 

(dezessete mil e quinhentos reais) conforme anexo, perfazendo o valor total de 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais) especificado na Cláusula Quarta. 

A equipe de produção do programa Nossa Historia daria um Filme foi 

composta por diretor, assistente de direção, roteirista, produtor, 

repórter/apresentador, cinegrafista, assistente de som e imagem e diretor de 

corte, que garantiram, num trabalho colaborativo, todas as etapas de 

desenvolvimento do projeto, desde a pré-produção à pós-produção.  
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Goiânia, 28 de agosto de 2015. 

 

 

Prof. Juarez Patrício de Oliveira Júnior 
Diretor Executivo da Fundação RTVE 

 


