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www.mostradecinemainfantil.com.br

www.youtube.com/tvbloguinho 

www.facebook.com/mostradecinemainfantil
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Sessão FICI 
Festival Internacional de Cinema Infantil 

Sessão Anima Mundi

Programação para adultos
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programação  infantil 
1 de 9 julho • TeaTro  Governador  Pedro  Ivo  

anexo ao Centro administrativo do Governo do estado 
    rodovia SC-401, Km 5, 4600 - Saco Grande

    Lotação da sala: 706 lugares, com 10 vagas reservadas a cadeirantes

programação para adultos
29 e 30 de junho • Fórum de CInema e eduCação • Cinema do CIC

1 de julho • enConTro naCIonaL do CInema InFanTIL • Cinema do CIC
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Aos 13 anos de idade, Jonas é filho e neto de artistas de circo. O garoto 
tem seu próprio circo improvisado, frequentado pelos moradores do po-
bre bairro onde vive, na Bahia. É ele quem coordena os números, prepara 
os figurinos, a música e controla os ingressos. Jonas pretende abandonar 
a escola para se juntar ao tio e viver em um circo itinerante, mas a mãe 
prefere que ele permaneça na escola. No meio dessa briga, ele descobre 
as dificuldades da vida adulta.

Jonas e o circo sem lona 
de Paula Gomes

Documentário, Brasil, 2017, 80 min 

Longa-metragem 
Nacional

Uma aventura inédita de Peixonauta e seus amigos, produzida especial-
mente para o cinema! Pela primeira vez na cidade grande e longe da 
segurança do Parque das Árvores Felizes. Peixonauta, Marina e Zico saem 
do Parque em busca do Dr. Jardim e dos primos Pedro e Juca, mas ao 
chegarem à cidade grande encontram tudo vazio. Após investigarem me-
lhor, percebem que as pessoas não sumiram, mas sim encolheram. Estão 
minúsculas e por isso a cidade parece deserta. Agora Peixonauta e seus 
amigos terão que descobrir a causa do encolhimento de todos e salvar 
a cidade.

Peixonauta – O filme  
de  Kiko Mistrorigo, Célia Catunda e Rodrigo Eba 
Animação, Brasil, 2017, 88 min 

Longa-metragem 
Nacional
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A pequena cidade de Vale das Flores é marcada por um crime surpre-
endente: o jovem Hugo Maltese é encontrado morto com uma antiga 
espada encravada no peito. O detalhe é que, antes de morrer, ele rece-
beu uma estranha caixa com um escaravelho dentro. Logo outra vítima 
é morta, após receber uma caixa semelhante. O delegado Pimentel e o 
garoto Alberto Maltese começam a buscar este assassino em série, que 
escolhe seu alvo com uma característica em particular: são todas pessoas 
ruivas legítimas.

O escaravelho do Diabo 
de Carlo Milani, Ficção, Brasil, 2016, 90 min  

O Grande Circo Sumatra está em meio a uma grande crise financeira 
desde a proibição de animais em espetáculos, e Barão, dono do circo, 
acaba aceitando fazer leilões de gado, comícios e outros eventos alter-
nativos no circo. Didi e Karina, artistas do circo, estão infelizes com a 
situação e decidem montar um novo número e, assim, tentar atrair o 
público novamente.

Os Saltimbancos Trapalhões
de João Daniel Tikhomiroff

Ficção, Brasil, 2017, 99 min

Longa-metragem 
Nacional

Longa-metragem 
Nacional

 7
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Apelidado de Abobrinha, Icare, um sensível menino de nove anos, é dei-
xado pela polícia em um orfanato depois que sua mãe falece. Deslocado 
neste novo universo, ele, aos poucos, começa a se relacionar com as 
outras crianças e descobre o significado de amizade e confiança.

Minha vida de abobrinha    
Ma Vie De Courgette

de Claude Barras 
Animação, Suíça e França, 2017, 66 min 

Longa-metragem 
Internacional

Longa-metragem 
Internacional

As crianças de Bollersville fogem do jardim de infância para libertar os 
avós do asilo.

Fiddlesticks   
de Veit Helmer 
Ficção, Alemanha, 2014, 82 min 
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Sessão 

A Ilha das Tartarugas  Petzi: Schildkröteninsel   
de Michael Bohnenstingl, Johannes Weiland e Paul Cichon  
Alemanha, 2016, 11 min 41 seg
Rasmus, Pelle e Pingo tentam desviar a atenção de uma gaivota para proteger 
uma tartaruga bebê a caminho do mar. Mas há muito mais gaivotas e muito 
mais tartarugas!

Primeira Nevasca  První Sníh 
de Lenka Ivaneikova Republica Tcheca, 2015, 13 min 34 seg 
Um ouriço curioso se perde na floresta coberta de neve e sai em uma aventura 
perigosa para encontrar sua toca.

Miúdos   
de Jonathas Alpoim e Rafael Neves, Brasil, 2015, 1 min 6 seg
Significado de Miúdo, adj. Pequeno, de pouco volume. De pequenas dimensões. 
De pequeno talhe, de pouca importância. Miúdo é sinônimo de: delicado, dimi-
nuto, minúsculo e pequeno. De risco feito esboço, a narrativa desprendida evoca 
a cultura regional de forma leve, espirituosa e envolvente, enquanto as peque-
nas histórias de um minuto trazem identificação com o dia a dia do espectador.

Homem Graveto  Stick Man    
de Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon, Reino Unido, 2015, 27 min 8 seg
A viagem épica de um pai tranquilão para chegar em casa a tempo para o Natal. 
Baseado em um livro ilustrado de Julia Donaldson e Axel Scheffler, criadores de 
“O Grúfalo”.

 

Em pleno festival de verão, Mari e seus amigos notam algo estranho: to-
dos os adultos estão agindo como crianças! Eles pedem ajuda para o avô 
de Mari e recebem um caderno antigo que contém pistas para reverter 
a maldição. A Sociedade Secreta sai em sua missão mais importante.

A Sociedade Secreta de Souptown   
Supilinna Salaselts
de  Margus Paju  
Ficção, Estônia, 2015, 105 min  

Sessão 
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29 e 30 de junho • quinta e sexta • 8h às 17h •  
Programação para professores

Fórum de Cinema e Educação
Parceria com o Canal Futura e a Secretaria municipal de educação.

A Cor da Cultura é um projeto social de valorização do patrimônio  
cultural afro-brasileiro, em apoio à implementação da lei 10.639/03 no Brasil.

Programação para adultos

• 14h às 18h30 •
Oficina de roteiro audiovisual voltado à infância
Com Gabriela mancini  e a presença dos diretores e produtores dos  
filmes nacionais exibidos.

 13

Dois mil e dezessete é uma data especial para o Futura. Além da celebra-
ção dos nossos 20 anos, estreamos uma nova programação e amplia-
mos nossos canais de distribuição com o lançamento do Futuraplay.org.  
E, para completar as boas notícias, também somos parceiros da 16ª  
Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, apoiando a Mostra Competi-
tiva, que acontece há 10 anos e recolhe anualmente a produção audiovi-
sual para crianças em todo o território nacional. É um belo recorte sobre 
como as crianças estão brincando e o que estão pensando.

O Futura, além do apoio à Mostra Competitiva, na qual serão distribuídos 
prêmios para as produções nacionais e troféus para os melhores filmes 
estrangeiros, também realizará no Fórum de Cinema e Educação uma 
formação para professores e educadores, usando a tecnologia educacio-
nal do projeto A Cor da Cultura. Tal projeto apoia a implementação da lei 
10.639/03, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura e his-
tória africana e afro-brasileira no currículo escolar. Aliás, neste ano, entre 
os filmes selecionados há um número significativo de obras que abordam 
questões de ancestralidade na cultura indígena, africana e de povos ori-
ginários. Isso demonstra a importância de termos ainda mais diversidade 
cultural e étnica nas telas.

A Mostra Competitiva também nos trouxe uma outra boa surpresa: a 
grande quantidade de animações sendo produzidas no Brasil. Dos filmes 
inscritos, 90% foram de animação. Um belo resultado quando se come-
mora 100 anos de animação no país. 

É com muito orgulho que o Futura contribui para a realização deste já  
tradicional evento do calendário audiovisual brasileiro.  

1º de julho • sábado • 9h às 12h30 • Cinema do CIC  

Encontro Nacional do Cinema Infantil
Com participação da Ancine e Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. 
Lançamento da REVISTA FILME CULTURA 62  da Secretaria do Audiovisual/MinC
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moSTra ComPeTITIva
curtas-metragens nacionais
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Inspirado em um fato real, conta a história do 
garoto Tininho, morador do pequeno distrito 
do Divisório, na Zona da Mata de Minas Gerais, 
e sua expectativa sobre a luta de boxe histórica 
entre o americano Joe Louis e o alemão Max 
Schmeling. A luta marcou uma das primeiras 
transmissões esportivas ao vivo da rádio Na-
cional, na década de trinta, em um momento 
de descobertas e novidades, no qual o futuro 
começava a chegar um pouco mais rápido.

A árvore de Humberto  
de alunos do projeto animação 
animação, ES, 2016, 14 min 36 seg

instituto@imazul.org 

A primeira flauta  

de Simon Brethé e Ricardo Poeira 
animação, MG, 2017, 3 min 47 seg

ricardo@poeira.com.br

A roupa nova  
do Papai Noel   
de Guto e André Bozzetti 
ficção, RS, 2016, 10 min 23 seg

guto2z2t@gmail.com

A luta   
de Bruno Bennec 
ficção, RJ, 2016, 16min 20 seg

brunobennec@gmail.com

“A Árvore de Humberto” utiliza trechos de  
“A Velha a Fiar”, curta-metragem dirigido por 
Humberto Mauro em 1964. Mineiro de Volta 
Grande, em Minas Gerais, o cineasta realizou 
mais de 350 filmes, entre longas e curtas-
-metragens, distribuídos nos gêneros ficção 
e documentário.

“A Primeira Flauta” é uma fábula visual sobre 
a origem da música. O filme exalta a ancestra-
lidade da música como forma de expressão 
humana capaz de criar e fortalecer vínculos 
entre pessoas.

O Papai Noel anuncia que não virá ao Brasil 
no Natal por causa do forte calor, e um gru-
po de crianças decide fazer uma roupa nova 
para o bom velhinho poder aproveitar o ve-
rão em terras tropicais e poder entregar to-
dos os presentes, é claro.
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Joãozinho é transportado magicamente para 
um novo mundo, o Planeta Lata. Em Lata, 
tudo é desenhado, é um mundo das fantasias 
e do lápis de cor. Joãozinho torna-se um de-
senho pontilhado no novo planeta e, ao lado 
da agente secreta Alice, ele enfrenta diversas 
aventuras para libertar o senhor Hilário Risos 
das Gargalhadas da prisão do castelo da Bruxa 
Geometricamente Mal Desenhada. 

As aventuras do Chaua   
de alunos do projeto animação, 
animação, ES, 2016, 4 min 

instituto@imazul.org

As cores da chuva  
de Marcio Cabral 
animação, SP, 2015, 7 min 48 seg

marcio@iapproducoes.com.br

Bola de trapos    
de Carlos Avalone 
animação, SP, 2017, 4 min 16 seg

carlosavalone@hotmail.com

As aventuras do  
Menino Pontilhado   
de Leo Tabosa 
animação, PE, 2016, 14 min 

leo.tabosa@hotmail.com

No meio da mata virgem, vive o papagaio 
Chauá. Um dia um homem tem uma brilhan-
te ideia.

Alyal vive em uma cidade sem cores, chuvosa 
e triste, até que um dia ela tem um encontro 
com um ser mágico, que a ajuda a dar mais 
vida e alegria a esse lugar.

Conflito e solidariedade entre três crianças 
que jogam futebol com uma bola de trapos 
e uma bola de couro.
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Um bebê ganha de sua mãe um ursinho de 
pelúcia. O novo brinquedo se torna seu me-
lhor amigo e está sempre ao seu lado. Com 
o tempo, seu brinquedo especial se trans-
forma em um objeto tedioso e inócuo: um 
tijolo. Pesado e inútil, o tijolo é carregado 
com incômodo e descaso, até que o destino 
permite uma reviravolta.

Brincando entre estrelas  
de Marcelo Salerno 
animação, 2016, RJ, 2 min 06 seg

roberto.paula@multirio.rio.rj.gov.br

Caminho dos gigantes   
de Alois Di Leo 
animação, SP, 2016, 11 min 52 seg

aloisdileo@gmail.com

Como fazer um pião   
de Rita de Cácia Oenning da Silva 
documentário, SC 
2017, 3 min 09 seg

kgillumshaw@gmail.com

Brinquedo novo   
de Rogério Boechat 
animação, RJ, 2017, 6 min 30 seg 

rogerio@luva.tv

A menina Celeste e seu companheiro de 
aventuras, o gatinho Mourão, contemplam 
as estrelas no céu. Juntos, imaginam o que 
significam as diferentes formas das várias 
constelações, para eles e para os habitantes 
de outros países.

“Caminho dos Gigantes” é uma busca poéti-
ca pela razão e pelo propósito da vida, que 
conta a história de Oquirá, uma menina in-
dígena de seis anos que vai desafiar o seu 
destino e entender o ciclo da vida. O filme 
explora as forças da natureza e a nossa cone-
xão com a terra e os seus elementos.

Em Balaio, uma aldeia indígena Desana/Tu-
cano do Alto Rio Negro (AM), crianças fabri-
cam seus próprios brinquedos. Edernilton 
Meireles Sampaio, um menino de onze anos, 
ensina como fazer pião com sementes e ga-
lhos de madeira que encontra na mata ao 
redor de sua casa. Mostra, ainda, com graça, 
como disputam e cantam esses piões.
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Arthur é um garoto de seis anos inteligente, 
criativo e explorador. Ele vive uma grande 
aventura ao se perder da mãe em um pas-
seio no mercado central.

Crisálida  
de Sérgio Melo dos Santos, ficção, 
SC, 2016, 17 min 24 seg

arpbr@yahoo.com.br

Eric acorde    
de Telmo Carvalho 
animação, CE, 2016, 7 min 43 seg

marianabmedina@yahoo.com.br

Euá – a fonte     
de Renato Barbieri,  
Adriana Meirelles, animação 
DF, 2017, 5 min 

renato@gayafilmes.com

Dourado   
de Bernardo Teixeira 
ficção, MG, 2016, 8 min 15 seg 

estaloproducao@gmail.com

O adolescente surdo Rubens sempre convi-
veu entre ouvintes, mas, ao fazer amizade 
com um intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), reconstrói sua relação com o 
mundo e acessa a sua verdadeira cultura.

Eric, um menino de dez anos, com a ajuda de 
sua Caixinha de Música, precisa enfrentar o 
metamórfico Pierrô para manter a harmonia 
dos mundos.

Neste episódio, apresentamos a lenda iorubá 
de Euá, a mãe dedicada dos gêmeos Ibejis. A 
lenda conta como Euá e seus filhos se perde-
ram na mata seca, onde não havia nenhuma 
gota d’água. Para salvar os gêmeos da sede, 
Euá se transformou em fonte.
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Godofredo é um ogro verde e desajeitado, 
que vive em uma floresta repleta de árvores, 
frutos e flores exuberantes. Ingênuo e muito 
curioso, vive xeretando tudo o que está em 
sua volta. Sem ideias preconcebidas, vê tudo 
de um ponto de vista original e acaba sempre 
provocando muita ação na floresta.

Festa no céu    
de Renato Barbieri e Adriana Meirelles 
animação, DF, 2017, 5 min  

renato@gayafilmes.com

Godofredo,  
o caminhãozinho  
de Eva Furnari 
animação, SP, 2016, 5 min 18 seg 

arnaldo@umfilmes.com.br

Godofredo, radio   
de Eva Furnari 
animação, SP, 2016, 5 min 23 seg

arnaldo@umfilmes.com.br

Godofredo, nave   
de Eva Furnari 
animação, SP, 2016, 5 min 26 seg

arnaldo@umfilmes.com.br

Festa no Céu é uma das fábulas mais popu-
lares do Brasil, conhecida por gerações de 
norte a sul do país. O Lendas Animadas conta 
como o sapo conseguiu entrar de penetra na 
festa dos bichos voadores. E como o urubu 
se vingou do sapo festeiro, que antes era 
todo bonitão e acabou ficando até hoje todo 
achatado e com os olhos esbugalhados.

Aha! Lá vem o caminhãozinho cheio de tra-
quitanas. Vai passar no buraco e algo vai 
cair. Não? Acho que precisa de um obstáculo 
maior. Uma pedra? Nada ainda? Talvez uma 
pedra ainda maior? Acho que agora talvez te-
nha sido muito exagerado…

Não sei como explicar o que está acontecen-
do aqui. Parece apenas um dia normal, mas 
uma energia está saindo daquela pequena 
caixa ali que me faz querer … lálááláálááláálá.
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É dia de Cosme e Damião na Ilha de Paquetá.

Godofredo, sorvete    
de Eva Furnari 
animação, SP, 2016, 5 min 18 seg 

arnaldo@umfilmes.com.br

Lipe, vovô e o monstro   
de Felippe Steffens e Carlos Mateus 
animação, RS, 2016, 8 min 48 seg

steffens.felippe@gmail.com

Luiz     
de Alexandre Estevanato 
ficção, SP, 2017, 16 min 24 seg 

estevacine@hotmail.com

Ilha das crianças   
de Zeca Ferreira 
ficção, RJ, 2016, 12 min 

zecabf@gmail.com

Godofredo está perdido em um deserto. 
Nada por perto. Sol! Calor! Muito quente! 
De repente, ele encontra um carrinho de sor-
vete no meio do deserto. Gelo e doce, tudo 
junto de uma vez para um ogro?

Um menino vai passar o final de semana no 
sítio dos avós. Durante uma pescaria, ele co-
nhece um segredo de seu avô e acaba fazen-
do uma nova e inusitada amizade.

Luiz é uma daquelas doces crianças que tem 
olhos de ver: vê pureza, vê bondade, vê o 
mundo com inocência, vê até um amigo ima-
ginário! Junte-se a eles nesta delicada aven-
tura e descubra o que há de bom na vida. E 
você, tem olhos de criança?
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Dudu já escolheu sua futura profissão. Agora 
terá que enfrentar seus medos para se tornar 
um médico de monstros.

Macacada    
de Thomas Larson 
animação, SP, 2016, 4 min 05 seg 

dudalarson@gmail.com

Meninos verdes  
de Rosa Berardo 
animação, GO, 2016, 10 min 10 seg

rosaberardocinemaefotografia@gmail.com

Milktoon    
de Renato Barreto 
animação, BA, 2015, 6 min 

renatobarretofilho@gmail.com

Médico de monstro    
de Gustavo Teixeira 
ficção, SP, 2017, 11 min 01 seg

guartei@gmail.com

Clipe da canção “Macacada”, do grupo de 
música para crianças “Angudadá”. Era uma 
vez um menino solitário que sonhava em al-
çar voos mais altos. Com a ajuda dos amigos 
macacos, descobre novas formas de brincar e 
de perceber o mundo.

Baseado em um contato da escritora e poe-
tisa Cora Coralina, conta a história dos me-
ninos verdes habitantes do jardim de Cora.

Uma aventura lúdica e divertida que incen-
tiva a criançada a cuidar dos seus primeiros 
dentinhos. 



31 30     mostra competitiva

Depois de assistir à “carta-vídeo”, enviada 
pelas crianças da Escola da Fazenda (Floria-
nópolis, SC), as crianças da aldeia Tapajós 
mostram dinâmicas cotidianas, suas brinca-
deiras, a escola e suas famílias. Orgulhosa-
mente mostram como sobem e descem com 
facilidade de árvores, como nadam no rio, 
como coletam frutas etc., desmistificando al-
gumas ideias que as crianças urbanas tinham 
sobre a vida na mata. 

No caminho da escola   
de alunos do projeto animação 
animação, ES, 2016, 9 min 18 seg 

instituto@imazul.org

O Awa Poanpé   
de Julia Vellutini 
animação, SP, 2017, 5 min 27 seg

zuretacs@gmail.com

O diário de Mika:  
o dente de leite     
de Elizabeth Mendes 
animação, SP, 2016, 7 min 

renan@supertoons.com.br

Nossa vida no Amazonas: 
uma resposta às crianças 
da eFaz   
de Kurt Shaw, documentário 
SC, 2016, 9 min 24 seg 

kgillumshaw@gmail.com

No caminho da escola, uma menina faz uma 
viagem alucinante por planetas imaginários e 
perde a primeira aula.

O Awa Poanpé é um curta-metragem em 
animação, que surge de um processo cola-
borativo com um grupo de jovens da Aldeia 
indígena Krukutu, localizada em Parelheiros, 
São Paulo.

Mika acaba de perder seu primeiro dentinho 
de leite, mas não sabe o que fazer com ele. 
Com seu amigo Blablá, Mika vai descobrir 
as diversas lendas sobre o que fazer com os 
dentes de leite que caem.
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Neste episódio, vamos conhecer a lenda que 
mostra o jabuti como um dos bichos mais pa-
cientes e inteligentes da floresta. Apesar da 
fama de lerdeza, o jabuti foi o único que con-
seguiu decorar o nome complicado da fruta 
mais desejada da mata. Uma lenda cheia de 
bichos e de mistérios do imaginário popular.

O fim da fila   
de William Côgo 
animação, RJ, 2016, 2 min 47 seg 

william@labareda.com.br

O macaco e a velha   
de Renato Barbieri  
e Adriana Meirelles 
animação, DF, 2017, 5 min  

renato@gayafilmes.com

O menino leão  
e a menina coruja   
de Renan Montenegro 
ficção, DF, 2017, 16 min 05 seg 

renan@rodoferro.com.br

O jabuti e a fruta    
de Renato Barbieri  
e Adriana Meirelles 
animação, DF, 2017, 5 min  

renato@gayafilmes.com

Baseada em um premiado livro de imagem, a 
animação nos apresenta vários animais bra-
sileiros em fila, dia após dia. Conforme passa 
o tempo, surgem novos motivos para que os 
animais sigam em frente, sempre enfileira-
dos — entre eles, a presença de um persona-
gem do folclore nacional. Afinal, o que é que 
tem no fim da fila? 

A tradicional história do Macaco e a Velha é 
recontada com muito humor neste episódio. 
Um macaco arteiro provoca uma velha se-
nhora, roubando as bananas que ela cultiva 
no quintal. Com a vingança da esperta velhi-
nha, você vai dar muitas risadas e se divertir 
neste episódio narrado por Gabriel Godoy.

Este é o universo das pessoas-animais, seres 
que misturam características humanas com 
as de outro animal. Quando filhotes, eles 
precisam estudar na Escola Filhote Selva-
gem, um lugar onde o aprendizado vai muito 
além da sala de aula.
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O vovô Bira narra para a sua neta Luna como 
os deuses africanos Olodumaré, Orunmilá, 
Oduduwa, Oxalá, Nanã e Exú interagem para 
criar a Terra e os seres humanos

O pequeno mundo  
de Dante   
de João Godoy Rocha  
e Fernando Ferraz 
animação, SP, 2016, 2 min 30 seg 

jaum@plokmoon.com

O último índio   
de Maria Teresa Murer 
animação, RS, 2017, 12 min 15 seg 

mtmurer@terra.com.br

O voo do beija-flor    
de Ana Cláudia Melo 
animação, PA, 2015, 1 min  

claudiamelo22@gmail.com

Òrun Àiyé  
— a criação do mundo    
de Jamile Coelho e Cintia Maria 
animação, BA, 2015, 12 min 

estandartebahia@gmail.com 

Dante é um simpático “epitáforo azul” que 
vive no Bosque das Cores. Ele é uma criaturi-
nha curiosa: com os seus amigos Peter, Carol 
e Walter, vai descobrir que a amizade é uma 
grande aventura, mesmo pra um mundo tão 
pequeno quanto o seu.

Quando a aldeia acaba, o velho pajé Tamai 
leva o último índio, o jovem Caiua, para viver 
com o povo índio irmão. Durante o caminho, 
vai ensinando Caiua, que vivia com os ho-
mens brancos, a ser índio de novo, mostran-
do costumes, valores e pensamentos sobre a 
vida e a integração com a natureza.

Quando as lágrimas de uma menina tocam 
as águas de um poluído rio da Amazônia, ela 
viverá um mágico encontro com Arthur Bispo 
do Rosário (1911-1989), um dos nomes mais 
fascinantes da Arte Contemporânea Brasileira, 
que teve nos resíduos sólidos a matéria-prima 
para construir um mundo encantado de mi-
niaturas, embarcações e objetos diversos.
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Era mais um dia normal na rotina de George. 
No meio do seu trajeto, ele se depara com 
Dona Filó – uma velhinha toda arrumadinha, 
corcundinha, com sua bengala tomando 
toda a calçada, andando com muita dificul-
dade – impedindo seu caminho. Como será 
que George vai sair dessa?

Pequenas cenas mudas   
de Thiago Montelli 
animação, SP, 2017, 11 min  

tjproducoes@tjproducoes.com.br

Uma aventura  
na Caatinga   
de Laercio Ferreira Filho 
animação, PB, 2017, 12 min  

laercinhopt@hotmail.com

Vagalume   
de Fernanda Silveira 
animação, SC, 2016, 4 min  

fessilveira@hotmail.com

Sai da frente    
de Artur Fernandes Bryk 
animação, SP, 2017, 2 min 47 seg

artbryk@gmail.com

Pequenas cenas mudas é uma série de ani-
mação com puppets e linguagem cinemato-
gráfica inspirada no cinema mudo

Ênio e Manoelzinho vivem no bioma caatinga 
uma bela aventura cheia de descobertas e 
muita poesia.

É uma história de uma guardiã da floresta 
que ajuda as estrelas cadentes a voltar para 
a casa.
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Vento     
de Betânia Furtado 
animação RS, 2016, 13 min 50 seg 

becafurtado@gmail.com

Uma garrafa com uma mensagem desperta 
em Gabriel, um garoto solitário, a vontade de 
aprender a ler e descobrir que o sonho pode 
estar mais perto do que se imagina.

moSTra ComPeTITIva
curtas-metragens internacionais
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Darrel    
de Marc Briones e Alan Carabantes 
Espanha, animação, 2016, 3 min 

distribucion@promofest.org

Hewat       
de Afsun M. Nezhad 
Alemanha, ficção, 2016 
9 min 58 seg

afsunm.nezhad@gmail.com

Troca de olhares no metrô. Quantas oportuni-
dades você deixou escapar? Darrel fará todo o 
possível para que esta não escape!

Quanto você pagaria para chegar a um lugar 
que você só já ouviu falar? Hewat e seu irmão 
carregam peso sobre os ombros para alcançar 
a terra do sonho chamada Europa. Hewat só 
quer ser um garoto, mas sua vida continua pu-
xando-o de volta para a realidade de ser um 
imigrante afegão ilegal no Irã, vivendo em um 
edifício inacabado e trabalhando como engra-
xate, sempre com medo de perder o jogo.

Em uma noite estrelada, Oscar vê de sua ja-
nela um peixinho dourado pulando em uma 
poça suja! O garoto vai ajudar o peixinho por 
meio de uma aventura desenfreada.

(Otto)      
de Job, Joris & Marieke 
Espanha, animação, 2015, 10 min 

distribucion@promofest.org

Camino de agua  
para un pez      
de Mercedes Marro, Espanha, 
animação, 2016, 7 min          

distribucion@promofest.org

Uma mulher que não pode ter filhos acaba 
roubando o amigo imaginário de uma menina, 
mantendo isso em segredo de seu marido. En-
quanto a mulher vive com seu filho imaginá-
rio, a diferença entre ela e seu marido cresce. 
Quando a menina chega para pedir seu amigo 
de volta, é o poder da imaginação que vai reu-
nir todos eles.
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Um garoto afirma que Dorsa, a menina que 
estava ao lado, o machucou fisicamente. 
Dorsa rejeita sua reivindicação. Embora tudo 
pareça ter acabado, desenvolvimentos ines-
perados ajudam a verdade a sair.

I am Sami      
de Kae Bahar 
Reino Unido, ficção, 2014, 15 min 

karzan@talk21.com

Koyaa - naughty toy car    
de Kolja Saksida 
Eslovênia, animação, 2017
2 min 45 seg

deja@zvviks.net

Kukuschka       
de Dina Velikovskaya 
Espanha, animação, 2016, 8 min 

distribucion@promofest.org

Just this once      
de Mohammad Hassan  
Shahmohammadi, Irã, ficção, 
2016, 9 min 48 seg        

mh_shahm@yahoo.com

Vivendo em uma zona de guerra, Sami, de 
dez anos, é forçado a tomar decisões além de 
sua compreensão, decisões nas quais podem 
privá-lo de sua infância e mudar sua vida para 
sempre.

Em um dia chuvoso, Koyaa decide arrumar 
seu quarto. Quando o dormitório está todo 
arrumado, Koyaa pisa em um carro de brin-
quedo que perdeu enquanto organizava as 
coisas. 

Kukuschka é um pássaro que segue o Sol. É 
como se ela já pudesse tocá-lo, mas o Sol ain-
da está longe. De repente, Kukuschka já não 
está mais sozinha, mas para dois é ainda mais 
difícil seguir tão rápido. Ela chegará ao Sol, 
pode ser amanhã, pode ser no dia seguinte.
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O que aconteceria se toda a água na Terra de-
saparecesse? Mara é uma garota aventureira 
que está acostumada a ter tudo e nunca se 
questionou sobre o meio ambiente. Mas 
quando ela descobre o que realmente está 
acontecendo com a Terra, e graças ao seu 
gato Pantufla, as coisas vão mudar.

La guerra de colores      
de Juan Carlos Nuñez 
Chile, animação, 2017, 7 min 06 seg

apalma@cntv.cl

The mighty walls of Benin    
de Adamu Waziri, Nigéria 
animação, 2016, 10 min 56 seg

binoandfino@gmail.com

The portraits       
de Tamuna Saneblidze 
Georgia, ficção, 2016, 5 min 32 seg

dolzvi@gmail.com

The Earth at my hands      
de Nicolás Conte 
Argentina, animação, 2016 
4 min 22 seg         

info@shortsfit.com

A “guerra da cor” é uma animação baseada na 
história escrita pelo autor infantil Saúl Schkol-
nik. Os habitantes de diferentes reinos de co-
res velejam no mar à procura de monstros, 
quando descobrem que os monstros são eles 
mesmos, por terem uma cor de pele diferente.

Bino e Fino ensinam sobre as poderosas mu-
ralhas do Reino de Benin, que agora estão 
localizadas na Nigéria. As muralhas de Benin 
rivalizavam com a Grande Muralha da China, 
mas poucos as conhecem. 

A menina quer ser interessante para um me-
nino com quem frequenta as aulas de pintura.
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When sparrows munch      
de Elisa Klement 
Alemanha, ficção, 2016 
10 min 32 seg

elisa.klement@gmx.de

Willi, um menino de cinco anos, tem um ca-
chorro muito especial. Mas os adultos não 
conseguem entender isso, e Schnuffi é joga-
do fora. Willi sabe que com fantasia tudo é 
possível... e, de repente, ele tem uma ideia 
brilhante.



Patrocínio

Patrocínio

Realização

Parceria

Direção, programação e coordenação  geral 
Luiza da Luz Lins

Coordenação de curadoria  
e programação Mostra Competitiva 

Melina Curi 

Curadoria Luiza da Luz Lins,  
Melina Curi e Ana Lucia Fernandez

Coordenação audiovisual Chico Faganello 
Acessibilidade audiovisual Filmesquevoam  
Projeção Alltech Engenharia de projeção 

Edição  Ana Carla Machado  
e Gustavo Damasco 

Cinegrafista Marco Martins 
Supervisão de exibição Lara Koer

Coordenação de produção Denize Peixoto  
Produção  Viviane Mayumi, Maria Fernanda Bin  

Rodrigo Poeta e Silvio Cesar

Direção de arte Vanessa Schultz   
Ilustração Flávia Fernandes

Sessões escola Ana Lucia Fernandez

Imprensa Paula Guimarães, Letícia Kapper 
Tata Fromholz, Milena Anderson Coutinho 

Mostra Itinerante   
Lampião Produções Culturais (Sofia Mafalda)

Circuito Estadual de Cinema Infantil 
Denize Peixoto e Karine Joulie 

Fotografia  Carolina Arruda e Kélen Oliveira

Revisão Denize Gonzaga

Vinheta  José Guilherme Delgado  
e Neimar Bisewski

Site Infomídia (Rogério Mosimann)

Apresentadores Luciano Souza e Raquel Stüpp

Tradução Libras Walquíria Amorim

Contabilidade Patricia R. Cândido

Equipe



Realização

Núcleo de Ação Integrada


