
 

 

MOSTRA COMPETITIVA  

 

Filmes de Longa-Metragem 

 

A sombra do pai (SP) 

Direção: Gabriela Amaral Almeida 

Quando uma criança é obrigada a virar o “adulto da casa” porque o pai está doente e a mãe, morta, há uma 

inversão na ordem natural das coisas. A infância se transforma em saga e a paternidade frustrada em condenação. 

Ambientado em um bairro proletário de São Paulo, o filme conta a história de um pai e uma filha que não 

conseguem se comunicar. Órfã de mãe e com apenas nove anos, Dalva vê o pai, o pedreiro Jorge, ser consumido 

pela tristeza após perder o melhor amigo no que aparenta ser mais um acidente de trabalho. Fã de filmes de terror, 

Dalva acredita ter poderes sobrenaturais e ser capaz de trazer sua mãe de volta à vida. À medida que Jorge se 

torna mais e mais ausente – e, eventualmente, perigoso –, resta a Dalva a esperança de que sim, sua mãe há de 

voltar.         

  

Bixa Travesty (SP) 

Direção: Claudia Priscilla e Kiko Goifman 

Um filme sobre a artista Linn da Quebrada, “bixa, louca, preta, favelada”, como ela canta em uma de suas músicas. 

Linn está pronta para desconstruir preconceitos e transgredir normas, utilizando sua música como arma contra o 

machismo e o conservadorismo de nossa sociedade. O corpo político da cantora é a força motriz desse 

documentário que revela a personagem em sua esfera pública e privada, ambas marcadas não só pela presença de 

palco, mas pela incessante luta pela desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça. O filme, construído a 

partir dos shows de Linn, imagens de arquivo e momentos mais intimistas, traz a dimensão de um universo que se 

atualiza a partir de um corpo que se transforma, um corpo político. 

  

Bloqueio (PE) 

Direção: Quentin Delaroche e Victória Álvares 

Maio de 2018. A cinco meses da eleição presiden       

 cial brasileira, o país está mergulhado em uma crise política e econômica. Nesta atmosfera de tensão 

social, caminhoneiros decidem fazer uma paralisação em busca de melhores condições de trabalho. Em meio às 

reivindicações da classe de trabalhadores, surgem cada vez mais vozes pedindo uma intervenção militar. 

  

Ilha (BA) 

Direção: Ary Rosa e Glenda Nicácio 

Emerson, um jovem da periferia, quer fazer um filme sobre sua história na Ilha, lugar onde quem nasce nunca 

consegue sair. Para isso, ele sequestra Henrique, um premiado cineasta. Juntos, eles reencenam a própria vida, 

com algumas licenças poéticas. O plano começa e, a partir de então, não há mais limites, afinal, cinema também é 

jogo. 

  

Los silencios (SP/Colômbia/França) 

Direção: Beatriz Seigner 

Núria, 12, e Fábio, nove anos, chegam de madrugada com a mãe, Amparo, 40, a uma ilha desconhecida, na 

fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Estão fugindo dos conflitos armados na Colômbia e, ali, descobrem que seu 

pai, supostamente morto num deslizamento de terra de uma mineradora, se esconde em uma das casas de 

palafitas onde passam a morar. Com medo de trair esse segredo de família, Núria emudece, enquanto Fábio parece 

conviver com isso sem problema algum. Em meio a esse processo, a família tenta receber uma indenização pela 



 

 

morte do pai e obter um visto para fugirem para o Brasil. Ao encobrir essa história, descobrem mais sobre o 

passado da família, intrincados nos conflitos armados que duram mais de meio século na Colômbia. Aos poucos, 

descobrem que a ilha onde estão é povoada por fantasmas, que se unem para interferir no destino dos vivos. 

  

Luna (MG) 

Direção: Cris Azzi 

Luana e Emilia se encontram no primeiro dia de aula do último ano escolar. A promessa de uma amizade intensa, 

divertida e explosiva é interrompida pelo vazamento de uma imagem de Luana nas redes sociais. A jovem entra em 

uma realidade opressiva, solitária e isolada. Ela escolhe ser audaciosa em resposta ao mundo ao seu redor. 

  

New Life S.A. (DF) 

Direção: André Carvalheira 

Augusto é um jovem arquiteto bem-sucedido à procura de um sentido para sua vida, acreditando que sua 

arquitetura irá transformar o mundo e as relações entre os indivíduos e a sociedade. 

  

Temporada (MG) 

Direção: André Novais Oliveira 

Juliana está se mudando de Itaúna, no interior do estado, para a periferia de Contagem, na região metropolitana de 

Belo Horizonte, para trabalhar no combate a endemias na região. Em seu novo trabalho, ela conhece pessoas e 

vive situações pouco usuais que começam a mudar sua vida. Ao mesmo tempo, ela enfrenta as dificuldades no 

relacionamento com seu marido, que também está prestes a se mudar para a cidade grande. 

  

Torre das Donzelas (RJ) 

Direção: Susanna Lira 

Há desejos que nem a prisão e nem a tortura inibem: liberdade e justiça. Há razões que nos mantém íntegros 

mesmo em situações extremas de dor e humilhação: a amizade e a solidariedade. Torre das Donzelas traz relatos 

inéditos e surpreendentes da ex-presidente Dilma Rousseff e de suas ex-companheiras de cela do Presídio 

Tiradentes em São Paulo. Elas estiveram presas juntas na década de 70 na Torre das Donzelas, como era 

chamado o conjunto de celas femininas do presídio. O filme remonta, a partir de fragmentos de lembranças de cada 

uma delas, uma instalação semelhante ao espaço do cárcere onde estiveram presas. Nesse cenário elas se 

reencontram 45 anos depois para romper com o silêncio e o medo de relatar os horrores de viver sob uma ditadura. 

Torre das donzelas é um exercício coletivo de memória feito por mulheres que acreditam que resistir ainda é o 

único modo de se manter livre. O filme que se aventura pelo campo experimental do documentário de reinvenção, 

tomando como referência algumas ferramentas do psicodrama, articuladas num jogo de reconstrução cênica com o 

apoio de uma instalação de arte semelhante ao ambiente da prisão. A partir de desenhos feitos por cada uma delas 

e nenhum parecido com o outro, o filme cria um campo de subjetividade ao erguer um espaço cinematográfico em 

que silêncios, pausas e reticências são tão importantes quanto as palavras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filmes de Curta-Metragem 

  

Aulas que matei (DF) 

Direção: Amanda Devulsky e Pedro B. Garcia 

Mais um dia de aula. Nem todos conseguem chegar. 

  

Boca de loba (CE) 

Direção: Bárbara Cabeça 

Pressões assediadoras das ruas. E um grupo de mulheres procura pela invocação de um espírito selvagem urbano. 

  

BR3 (RJ) 

Direção: Bruno Ribeiro 

Kastelany chega na casa da Luciana. Mia se prepara para sair à noite com suas amigas. Dandara transa com Johi 

pela primeira vez. 

  

Conte isso àqueles que dizem que fomos derrotados (PE/MG) 

Direção: Aiano Bemfica, Camila Bastos, Cristiano Araújo e Pedro Maia de Brito 

A noite é tempo de luta (ou há um novo lugar possível sendo avistado no horizonte). 

  

Eu, minha mãe e Wallace (SP/RJ) 

Direção: Irmãos Carvalho 

A história de uma fotografia: uma mãe solteira, um pai ausente e uma criança. 

  

Guaxuma (PE) 

Direção: Nara Normande 

Eu e Tayra crescemos juntas na praia de Guaxuma. A gente era inseparável. O sopro do mar me traz boas 

lembranças. 

  

Kairo (SP) 

Direção: Fabio Rodrigo 

Em uma escola na periferia de São Paulo, a assistente social Sônia precisa retirar o garoto Kairo, de nove anos, da 

sala de aula para ter uma conversa difícil. 

  

Liberdade (SP) 

Direção: Pedro Nishi e Vinicius Silva 

Abou é um artista guineense que vive com outros imigrantes africanos em uma pensão no bairro da Liberdade em 

São Paulo. Entre eles, vive Satsuke, uma mulher japonesa misteriosa que parece estar na casa a muitas décadas. 

Sow, um jovem guineense, está tentando chegar na casa para começar uma vida no Brasil, mas fica preso na 

imigração no aeroporto. Vidas estrangeiras habitam o bairro da Liberdade, um lugar de passado sombrio. 

  

Mesmo com tanta agonia (SP) 

Direção: Alice Andrade Drummond 

É aniversário da filha de Maria. No trajeto do trabalho para a festa, ela fica presa no trem, em função de uma 

pessoa caída acidentalmente sob os trilhos. 

  

Plano controle (MG) 



 

 

Direção: Juliana Antunes 

Marcela quer conhecer o mundo, mas o serviço de teletransporte oferecido pela sua operadora tem dados limitados. 

  

Reforma (PE) 

Direção: Fábio Leal 

Saindo com um rapaz diferente a cada dia, Francisco revela à amiga Flávia que está insatisfeito com seu corpo 

gordo. Ela o ouve, mas tem dificuldade para entender a dimensão do problema do amigo. 

  

Sempre verei cores no seu cinza (RJ) 

Direção: Anabela Roque 

No Brasil, a continuidade da universidade pública estadual está em risco. Desde 2015, a UERJ – Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – vive uma situação de precarização que só tem se agudizado. Estudantes, professores e 

funcionários que se recusam a aceitar a situação se organizam para resistir e reivindicar. Entre os protagonistas 

dessa luta está a estudante de arte Matheusa Passareli, ativista LGBTQ, brutalmente assassinada em abril de 

2018, no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTRA BRASILIA  

 



 

 

Filmes de Longa-Metragem 

 

Marés, 84 min, ficção, 14 anos, 2018 

Direção: João Paulo Procópio   

Sinopse: Recém-separado, Valdo se vê desafiado a encarar o alcoolismo a fim de não perder a guarda da filha. 

 

New Life S/A, 78 min, ficção, 14 anos, 2018 

Direção: André Carvalheira 

Sinopse: Augusto é um jovem arquiteto bem-sucedido que planejou um grande condomínio em Brasília onde seus  

habitantes viveriam uma nova vida. Um condomínio com as virtudes de um homem novo, uma sociedade nova. O New Life  

não é apenas um condomínio, mas uma nova forma de se viver. Mas a utopia de Augusto se choca com a realidade ao  

seu redor. 

 

O Outro Lado da Memória, 110 min, documentário, 10 anos, 2018 

Direção: André Luiz Oliveira 

 

Sinopse: Documentário com cenas de ficção sobre a tentativa de realização do filme Viva o Povo Brasileiro, adaptação  

do romance homônimo do escritor João Ubaldo Ribeiro.  

 

 

 

Filmes de Curta-Metragem 

 

A Roda da Fortuna, 13 min, ficção, 10 anos, 2018 

Direção: Luciano Porto 

Sinopse: Uma estrada deserta, um grave acidente, você só tem uma chance de provar quem realmente é. 

 

Brasilha, 3min, ficção, livre, 2018 

Direção: Rafael Morbeck 

Sinopse: Dois pedestres passam pelas ruas de Brasília e se cruzam sempre no mesmo local, numa das quadras  

residenciais do Plano Piloto. Um deles, recém-chegado à cidade, resolve interceptar o outro e buscar aprofundar 

o relacionamento. Estranhando um pouco o approach, o outro, sempre com pressa, tenta se desvencilhar o quanto antes  

para seguir seu rumo. Diante da insistência do recém-chegado, ele se vê obrigado a demonstrar acolhimento.  

Por um instante. 

 

Entre Parentes, 27 min, documentário, livre, 2018 

Direção: Tiago de Aragão 

Sinopse: Um ano após o impeachment presidencial, Brasília recebe a maior mobilização indígena durante a 14ª edição  

do Acampamento Terra Livre, no final de abril. Enquanto isso, na mesma Esplanada dos Ministérios que abriga barracas  

de povos indígenas de todo o Brasil, parlamentares articulam uma agenda de retrocessos à causa indígena. Os parentes  

não deixarão de lutar. 

 

  

Monstros, 15 min, ficção, 12 anos, 2018 

Direção: Douro Moura 

Sinopse: Uma terapeuta precisa ajudar uma pequena criança que sofreu um trauma inimaginável. 



 

 

 

O Mistério da Carne, 18 min, ficção, 16 anos, 2018 

Direção: Rafaela Camelo 

Sinopse: Abençoado seja o domingo que é dia de encontrar Giovana. 

 

Para Minha Gata Mieze, 25min, ficção, 16 anos, 2018 

Direção: Wesley Gondim 

Sinopse: Francisco, um jovem veterinário, em suas horas vagas cuida de gatos de rua abandonados. Um dia Francisco 

é perseguido por homofóbicos... 

 

A Praga do Cinema Brasileiro, 26 min, ficção, livre, 2018 

Direção: William Alves e Zefel Coff 

Sinopse: Com a pedra da 3ª força, Zé do Caixão retorna ao passado na virada do milênio, no dia 2/2/2000 com a função  

de reverter, com uma praga, o terror político instituído no Brasil pelo CAPETAL e seus canalhas CAPETALISTAS,  

todos infiltrados nos setores estratégicos da política, da economia e, principalmente, da cultura. Isso arrastou o país para o  

5º dos infernos com as bênçãos dos boizebus, das diabas e dos satanazes dos 3 poderes. Somente Zé do Caixão é capaz  

de abrir o portal dos infernos do passado e resgatar o poder dos antigos filmes sequestrados pelo CAPETAL. Estes  

filmes trarão a luz, a força e as palavras dos profetas que viram o futuro no presente, mas que haviam sido silenciados  

pelo poder do CAPETAL. 

 

Cabeças, 9 min, ficção, livre, 2017 

Direção: Bruna Carolli 

Sinopse: Maria é uma pequena princesa que tenta desvendar o segredo para salvar as estrelinhas do céu. Em seu  

caminho, ela encontra seres mágicos escondidos no coração da floresta, os únicos capazes de ajudá-la em sua missão. 

 

Casa de Praia, 16 min, ficção, livre, 2018 

Direção: Duda Affonso 

Sinopse: Brasília é um deserto. O calor, o ócio e a melancolia, próprios de sua juventude, tomam conta da cidade vazia.  

Mazé acorda num lugar estranho em um futuro que poderia ser amanhã ou um dia que poderia nunca ter existido. Ela 

é convidada a ir à praia. E vai. 

 

Sinucada, 16 min, ficção, 14 anos, 2018 

Direção: Rafael Stadniki  

Sinopse: Dois calouros da Universidade de Brasília, Kevin e Rafael, são desafiados por seus veteranos e devem  

escolher entre serem expulsos do tradicional Centro Acadêmico Casinu ou juntar forças para enfrentar a maior provação  

de suas vidas: um duelo de sinuca épico e nada convencional. 

 

In Memoriam, 24 min, ficção, 12 anos, 2018 

Direção: Gustavo Fontele Dourado e Thiago Campelo 

Sinopse: Inseridos em um mundo fatigado por uma epidemia misteriosa e que também leva ao limite o consumo midiático de 
obituários, os desconhecidos Verônica e Alberto vagam pela cidade morta para relembrar o seu amigo Celso. 

 

 

O Homem Banco, 11 min, ficção, 12 anos, 2017 

Direção: Cícero Fraga 

Sinopse: Curta performático que mostra como, pouco a pouco, um rapaz abre mão da convivência social e das  



 

 

relações interpessoais para se tornar apenas um objeto: um banco de madeira. Unindo linguagem cinematográfica e dança,  
o filme é um experimento que coloca o movimento dos corpos e as coisas do cotidiano em primeiro plano. 

 

Noroeste, 13 min, documentário, 10 anos, 2018 

Direção: Lucas Ferreira Gesser 

Sinopse: Mais um dia no metro quadrado mais caro de Brasília. 

 

Terras Brasileiras, 29 min, documentário, 12 anos, 2017 

Direção: Dulce Queiroz 

Sinopse: No Mato Grosso do Sul, quase fronteira com o Paraguai, indígenas e produtores rurais disputam a posse da  

terra. Num clima tenso, sobram confrontos, despejos, ataques e até mortes. O conflito vem de séculos, provocado por erros  

do próprio Estado brasileiro. Agora, os dois lados exigem solução urgente. A disputa já se transforma numa tragédia  

de grandes proporções. 

 

À Tona, 14 min, documentário, 14 anos, 2018 

Direção: Daniella Cronemberger 

Sinopse: Uma mulher percorre seu passado e, aos poucos, ela consegue lembrar do que aconteceu. 
 

Presos que Menstruam, 20 min, ficção, 18 anos, 2018 

Direção: Alisson Sbrana 

Sinopse: Em um ambiente preparado para homens, mulheres são enquadradas nas estruturas impostas pelo sistema.  

Presos que menstruam conta a história de Gardênia, uma traficante enlouquecida pela vida e pelas drogas, que entra  

em trabalho de parto na cadeia. 

 

Me Deixe Não Ser, 20 min, ficção, 12 anos, 2018 

Direção: Kleber Macedo 

Sinopse: Escritor que precisa finalizar uma obra conhece uma pessoa que muda completamente sua vida. 

 

Riscados pela Memória, 20 min, ficção, 10 anos, 2018 

Direção: Alex Vidigal 

Sinopse: Dono de um sebo de discos, em meio a uma compra de LPs de segunda mão, se depara com algo que vai  

muito além de uma aquisição trivial. 

 

 

Festivalzinho 

 

BOLA DE TRAPOS 

Direção: Carlos Avalone,  

(animação, SP, 2017, 4 min) 

Sinopse: Conflito e solidariedade entre três crianças que jogam futebol com uma bola de trapos e uma bola de 

couro. 

 

 

DOURADO  

Direção: Bernardo Teixeira 

(ficção, MG, 2016, 8 min) 



 

 

Sinopse: Arthur é um garoto de seis anos inteligente, criativo e explorador. Vive uma grande aventura ao se perder 

da mãe em um passeio no mercado central. 

 

Brinquedo Novo 

Direção:  Rogério Boechat 

(animação, RJ, 2017, 6 min) 

Sinopse: Um bebê ganha de sua mãe um ursinho de pelúcia. O novo brinquedo se torna seu melhor amigo e está 

sempre ao seu lado. Com o tempo, seu brinquedo especial se transforma em um objeto tedioso e inócuo: um tijolo, 

até que o destino permite uma reviravolta. 

 

A Roupa Nova do Papai Noel 

Direção: André e Guto Bozzetti 

(ficção, RS, 2016, 10 min) 

 Sinopse: O Papai Noel anuncia que não virá ao Brasil no Natal por causa do forte calor, e um grupo de crianças 

decide fazer uma roupa nova para o bom velhinho poder aproveitar o verão em terras tropicais e poder entregar 

todos os presentes, é claro. 

 

Caminho dos Gigantes 

Direção: Alois Di Leo 

(animação, SP, 2016, 11 min) 

Sinopse: “Caminho dos Gigantes” é uma busca poética pela razão e pelo propósito da vida, que conta a história de 

Oquirá, uma menina indígena de seis anos que vai desafiar o seu destino e entender o ciclo da vida. 

 

Médico de Monstro 

Direção:  Gustavo Teixeira 

(ficção, SP, 2017, 11 min) 

Sinopse: Dudu já escolheu sua futura profissão. Agora terá que enfrentar seus medos para se tornar um médico de 

monstros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


