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Longas-metragens
Internacionais

Tesouros

Aventuras dos brinquedos

Em uma viagem para a casa de praia da família, os irmãos Dylan e Andrea e seu
amigo Lucas decidem embarcar em uma jornada aventureira em busca de um
antigo tesouro escondido.

Nathan é um boneco de porcelana usado por apreciadores de chá. De todos
os outros brinquedos míticos, ele é o único que não muda de cor em contato
com a água quente. Sendo assim, Nathan quer descobrir por que é diferente.
O encontro com um pequeno robô, além de uma grande aventura, pode ser a
oportunidade que ele esperava.

Dilili em Paris Dilili à Paris

O circo The Circus

Com a ajuda do seu amigo entregador, uma jovem Kanak chamada Dilili investiga uma série de sequestros de jovens garotas que está assolando a Paris da
Belle Epoque. Em sua busca, eles encontram personagens que os ajudam com
pistas para a solução desse mistério.

Em meio a uma fuga da multidão, Carlitos entra sem querer no picadeiro de
um circo local. Suas trapalhadas fazem enorme sucesso com o público, sem
que ele perceba.

Tesoros
de María Novaro, México, aventura, 2017, 95 min

de Michel Ocelot, França, animação, 2018, 95 min
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Toys and pets adventures - Tea Pets
de Gary Wang, China, animação, 2017, 98 min

de Charles Chaplin, EUA, comédia, 1928, 72 min

55

Pela primeira vez o Videocamp é apoiador oficial da Mostra
de Cinema Infantil de Florianópolis, viabilizando o troféu que
leva o nome da plataforma para o melhor filme escolhido pelo
júri infantil.
Apoiar a 18ª edição da Mostra – que tem em sua missão
o compromisso de possibilitar a democratização do acesso
à cultura e à informação para a construção de um mundo
mais justo, sustentável e plural – é um caminho natural para o
Videocamp. Tal apoio é consequência da sinergia que existe
entre o que acreditamos e os objetivos deste importante evento, que chegará em breve a duas décadas de vida pulsante.
Entre eles, estão a educação e a cultura, direitos fundamentais
para o desenvolvimento social do cidadão.

MOSTRA COMPETITIVA
curtas-metragens nacionais

O Videocamp, nesse sentido – enquanto uma plataforma que
trabalha para encontrar os melhores caminhos e soluções
para conectar filmes com potencial de impacto ao maior número possível de pessoas –, acredita na potência do cinema
como uma ferramenta de transformação e por isso firma essa
parceria: porque também concorda que a produção audiovisual dedicada à infância é primordial para o fortalecimento do
setor, para possibilitar a plena vivência da infância e também
para a formação de público.
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A aventura
da primeira bicicleta
de Carlos Henrique da Costa, SP,
ficção, 2018, 15 min 53 seg

As aventuras de Carlinhos em sua busca pela
realização do sonho de ter a primeira bicicleta, inspiradas pelas memórias do próprio
diretor.

carloshdcostah2o@gmail.com

Carlitos esfomeado
de Alice Bretas, Clara Moreiras,
Clara Bolsoni, Elis Cortez,
João Manoel Victoria, Lívia Queiroz,
Martina Martignoni e Mateus Antunes
SC, animação, 2018, 3 min 7 seg

Carlitos, o personagem mais famoso de Charles Chaplin, agora tem um celular que ele usa
para pedir sua refeição. Mas ele não contava
com a demora na entrega. Enquanto sua fome
aumenta, Carlitos tem uma ideia!

ligia@cientistaqueviroumae.com.br

Bicho do mato
de Juliana Sanson
PR, ficção, 2018, 15 min 34 seg
williambiagioli@gmail.com

Jussara e a família deixam o campo para morar na cidade grande quando fortes chuvas
atingem suas terras. Com a mudança, vêm as
dificuldades de adaptação em um mundo totalmente diferente.

Cassius e Yuli
– Ep. 2 Quintalzinho
de Eduardo Galvani
e Marcos Raphael Campos
SC, animação, 2016, 3 min 15 seg
edugalvani@gmail.com

8

mostra competitiva

O que os irmãos Cassius e Yuli mais gostam de
fazer é ficar com seus animaizinhos, cuidar da
natureza, conhecer coisas novas e gravar vídeos com suas histórias e brincadeiras fantásticas. Neste vídeo, eles se divertem pra valer
no quintalzinho da sua casa, aproveitando o
lindo dia de sol!
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Charlie, o entrevistador
de coisas – Ep. 4 Que frio
de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo
SP, animação, 2019, 11 min 10 seg
rafaelf@tvpinguim.com.br

Como fazer açaí
de Rita de Cácia Oenning da Silva
AM, documentário, 2018
6 min 11 seg
kgillumshaw@gmail.com

Charlie tem um programa de entrevistas e,
neste episódio, as estrelas do inverno invadem o palco: as Meias Antiderrapantes narram suas aventuras enquanto estão perdidas
pela casa, e o Boneco de Neve fala sobre seu
nariz favorito. Isso tudo e muito mais com
muita neve em um estúdio abaixo de zero!

Andrey Araújo da Costa, um jovem indígena
de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas,
ensina como fazer açaí, desde a coleta na árvore até chegar ao copo.

Como fazer uma
pipa na favela
de Kurt Shaw, PE, documentário
2018, 1 min 59 seg

Erik Gaudino, da favela Cidade de Deus, no
Recife, ensina a fazer pipas mostrando como
a brincadeira mais simples pode ser uma reflexão profunda sobre a vida.

kgillumshaw@gmail.com

Crianças de maré
de Natália Corrêa, Ellan Barreto,
Yane Mendes e Cidicley Ferreira
PE, documentário, 2018
1 min 43 seg

As crianças que moram à beira do Capibaribe mostram como o rio, muito usado pelos
adultos no transporte, também é um lugar
de brincar.

kgillumshaw@gmail.com
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Dela
de Bernard Attal
BA, ficção, 2018, 8 min 15 seg
battal1@mac.com

Dono de casa
de Anderson Lima
MG, ficção, 2018, 8 min 5 seg
undersunlima@gmail.com
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Dela mora na Ilha de Itaparica com seu pai,
Agenor. Na escola nova, os colegas acham
seu nome estranho e seus cabelos esquisitos. A menina questiona seu pai, e a história
que ele conta muda a forma como ela vê a
si mesma!

Um menino pede para brincar com as meninas. No início é dono de uma oficina, mas
sem carros para consertar, ele precisa encontrar outro papel na brincadeira.

Fora de controle
de Maia Silva, SC
ficção, 2019, 8 min 52 seg

Duas colegas de classe decidem testar pilhas
mágicas em um controle remoto e envolvem
toda a turma em uma grande aventura.

piracoide@gmail.com

Gabi
de Thomate, SP
animação, 2019, 2 min 24 seg

Gabi é uma menina que descobre um mundo
novo após uma queda de energia. Mas fora
do mundo digital, fazer novas amizades pode
ser um grande desafio.

claudiofurton@gmail.com
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Gildo: boas maneiras
de Thomate, SP
animação, 2019, 2 min 24 seg
coala@coalafilmes.com.br

Guacalove
de Otávio Esser Vieira
SC, animação, 2018, 3 min 11 seg
vladimirdantasmedeiros@gmail.com

Gildo é um elefante que adora “ler” as figuras
dos livros, Paulo é um pássaro que não sabe
voar e Socorro é uma barata perfeccionista
que só fala blábláblês. Juntos, vão aprender
boas maneiras em uma refeição divertida.

Um abacate, ao tirar um cochilo, deixa seu
valioso caroço cair de sua barriga. Ao acordar,
ele se assusta e começa a procurá-lo, se deparando com uma disputa por ele.

Guri
de Adriano Monteiro
ES, ficção, 2019, 12 min 39 seg

Victor é um menino de 12 anos que sonha
em vencer um campeonato de bolinha de
gude do seu bairro.

buleestudiocriativo@gmail.com

Histórias de criança:
o astronauta, os dinossauros e o marciano de Marte
de Héder Dias Godinho
MG, animação, 2018, 2 min 5 seg

A jornada de um menino astronauta que
viaja até um planeta desconhecido chamado Marte: o planeta vermelho, que
também pode ser verde. Lar do pequeno
Marciano, que gosta de viver sozinho e não
quer fazer amigos.

hederdg@gmail.com
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Ilhas
de Isabella de Oliveira Suplino
RJ, animação, 2018, 8 min 47 seg

Juliana é uma menina de 13 anos que, logo
após receber uma mensagem enigmática por
meio de uma garrafa vinda do mar, resolve
partir em busca da aventura da sua vida.

Lé com cré

producao.lecomcre@gmail.com
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de Ester Harumi Kawai, SP
animação, 2019, 2 min 23 seg

Luna vivia em um mundo triste e sombrio,
até um dia esbarrar em Stella, que na pressa
derruba um chaveiro colorido. Intrigada com
o objeto e suas cores, Luna decide procurá-la.

esterharumi@hotmail.com

oliveira.isabella07@gmail.com

de Cassandra Reis, SP
animação, 2018, 5 min 29 seg

Lembramos de cor

Lily’s hair
Dinheiro, medo e coisas de menino e menina
são temas apresentados por algumas crianças segundo sua própria experiência.

de Raphael Augusto da Silva
GO, ficção, 2019, 14 min 44 seg
enoiskitaproducoes@gmail.com

Lily é uma garota negra que não gosta de
seus cabelos. Com a ajuda de Caio, seu amigo cadeirante, tenta deixá-los do jeito que
sempre sonhou.
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Menina bonita de trança
de Henrique Terra e Nival Correia
TO, ficção, 2018, 10 min 54 seg

Tatá perde o hábito de ler, pois não consegue
largar o smartphone. Ao fazer uma visita à biblioteca, se depara com uma velha conhecida, a Menina Bonita de Trança.

Mytikah: o livro
dos heróis – Ep. 01
Chiquinha Gonzaga
de Hygor Amorim e Jonas Brandão,
SP, animação, 2019, 6 min 52 seg

elisangela.cinema@gmail.com

cultura@ozprodutora.com.br

Mundo Ripilica
– Ep. 18 Quando falta
alguma coisa
de Humberto Avelar
SP, animação, 2018, 7 min 1 seg
contato@monostudio.com.br
18
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Mundo Ripilica é o lugar em que o sonho e
a brincadeira viram realidade. Só que, desta
vez, Lilipet está atrapalhando as amigas Donna e Lilica, que pedem ajuda para dona Joana. Será que separar o amigo da brincadeira
vai ajudar na diversão?

Mytikah: o livro
dos heróis – Ep. 07
Machado de Assis
de Hygor Amorim e Jonas Brandão,
SP, animação, 2019, 6 min 52 seg

Mytikah é um livro mágico que conta para os
irmãos Manga e Leco histórias de heróis da
vida real. Desta vez, Mytikah leva as crianças para encontrar Chiquinha Gonzaga ainda
criança tendo aulas do instrumento. O tempo passa e eles reencontram com Chiquinha
mais velha dando aulas de piano. Chiquinha
fará uma grande apresentação, e está desesperada porque um flautista faltou, mas as
crianças podem lhe ajudar!

Leco não consegue dormir, e Mytikah aparece para contar a história de Machado de
Assis. As crianças encontram o escritor ainda
jovem e conhecem seus personagens. Mais
tarde eles ajudam Machado a criar uma
nova história!

cultura@ozprodutora.com.br
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Mytikah: o livro
dos heróis – Ep. 09
Clara Camarão
de Hygor Amorim e Jonas Brandão,
SP, animação, 2019, 6 min 52 seg
cultura@ozprodutora.com.br

Mytikah: o livro
dos heróis – Ep. 10
Milton Santos
de Hygor Amorim e Jonas Brandão,
SP, animação, 2019, 6 min 52 seg

Manga está muito brava porque os meninos da
escola não a deixam jogar bola. Mytikah aparece
e leva os irmãos para conhecer a pequena
índia Clara Camarão. Clara gosta de explorar a
floresta e os defende dos perigos. Mais velha,
Clara não se conforma em não poder lutar com
os homens, e as crianças a ajudam a montar
seu próprio exército de mulheres.

Manga e Leco estão brincando de caça ao tesouro, mas Leco não sabe ler o mapa. Mytikah surge e os leva para conhecer Milton
Santos. Milton conta sobre sua paixão por
geografia e como ela pode nos ajudar a solucionar problemas.

Negra clara
de Anderson Lima
BA, ficção, 2018, 5 min 4 seg

Quando uma professora falta, os alunos
do 7º ano aproveitam para discutir o tema
do trabalho coletivo que está prestes a ser
entregue.

undersunlima@gmail.com

Nina
de Telmo Carvalho
CE, animação, 2019, 2 min 53 seg
tuscheproducoes@gmail.com

Nina adora brincar com seus amigos, mas,
por ser a única menina, não é chamada para
o jogo de futebol. Quando um acidente acontece, os meninos descobrem que todos podem brincar juntos.

cultura@ozprodutora.com.br
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O resgate
de Arthur Roedel, SC
ficção, 2018, 12 min 20 seg

Os irmãos Pedro e Laura precisam bolar um
plano para salvar seu ursinho de pelúcia Golias. Mas será que a imaginação é suficiente
para realizar esse resgate?

arthur_roedel@hotmail.com

O show da Luna
– T. 05 Ep. 03
Cadê os caranguejos?
de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo
SP, animação, 2019, 11 min 5 seg

O som do artilheiro
de Filipe Parolin, PR
ficção, 2018, 17 min 44 seg
filipe.parolin@gmail.com

Ao cruzarem a ponte que leva para a praia,
a família de Luna percebe algo que desperta o interesse de todos: um montão de
caranguejos passeando e comendo folhas.
Na volta, eles veem que suas “tocas” estão
cheias d’água. O que aconteceu com os caranguejos?

O véu de Amani
de Renata Diniz, DF
ficção, 2018, 14 min 58 seg

Diego desiste de ser jogador de futebol e
busca outra atividade para fazer durante as
tardes. Em um passeio pela escola, descobre
Nicolás, um misterioso músico violoncelista
que o contagia com seu encanto pela música.
Mas será que seu pai vai aceitar essa troca?

Amani é uma garotinha paquistanesa que
mora no Brasil. Ao mudar de casa, a menina
muçulmana recebe um presente inesperado
da sua nova amiga brasileira: um biquíni.

renata.dpr@gmail.com

rafaelf@tvpinguim.com.br
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Os Carabão – Ep. 02
A seita de orgânicos
de Henrique Neumann
SC, animação, 2016, 3 min 13 seg
jaqueline@cafundo.tv

Os Carabão batem seu carrinho de compras
e caem na Seção de Orgânicos. John, uma
acelga orgânica, se dispõe a mostrar o ambiente para os forasteiros. Tudo parece bem,
até que eles encontram um bacon sendo sacrificado em uma piscina de goji berries!

Rock Pauleirinha:
o galinheiro está demais
de Marcio Nigro, Heinar Maracy
e Marcelo Castro, SP, animação
2018, 3 min 25 seg

Mais animal que The Animals. Mais visceral
que sarapatel. Rock Pauleirinha é a banda
que está dando o que falar, mugir e cacarejar. Saiu do anonimato rural para um estrondoso sucesso mundial em uma velocidade de
falcão-peregrino

rockpauleirinha@gmail.com.br

Poemas animados:
quem botou o ovo na bota?
de Vinicius e Vitor Testa
MG, animação, 2018, 1 min 43 seg

Um poema conta o mistério que envolve a
aparição de um enorme ovo dentro de uma
bota do seu Juvenal.

Tobias tatu
de Júnia Consani
SP, animação, 2017, 1 min

O poema de Rosana Urbes apresenta um lindo e feliz tatu que só quer brincar.

juniaconsani@gmail.com

viniciuststa@gmail.com
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Uma história das cores
de Victor Hugo Fiuza
RJ, ficção, 2018, 14 min 11 seg

É apresentação de fim de ano na escola.
Escondida da mãe, Vitória decide alisar o
cabelo.

Vivi Lobo
e o quarto mágico
de Isabelle Santos e Edu MZ
Camargo, PR, animação
2019, 13 min

victorfiuzab@gmail.com

Vivi Lobo é zombada pelos colegas da escola por conta do seu nome. Mas quando ela
descobre uma porta mágica em seu quarto,
começa dentro dela um processo de transformação que a fará vê-lo de uma forma diferente.

julieta.audiovisual@gmail.com

Upside down
de Valentin Raus
SC, animação, 2018, 2 min 35 seg
be.menossi@gmail.com
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Ao acordar e passar horas fazendo seu penteado, Kátia sequer imaginava que sua realidade seria drasticamente invertida ao fazer
nada mais do que o banal: andar de ônibus.
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Anglerfish

MOSTRA COMPETITIVA

de Julia Ocker, Alemanha
animação, 2018, 3 min 37 seg

O peixinho tamboril tem que ir para a cama,
mas as águas profundas são aparentemente
cheias de criaturas ameaçadoras.

studio@filmbilder.de

curtas-metragens internacionais

Dachshund
de Julia Ocker, Alemanha
animação, 2018, 3 min 37 seg
studio@filmbilder.de
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O cãozinho da raça Dachshund não entende
por que sua parte de trás sempre tem que
parar para fazer xixi.

29

Drops
de Karsten Kjærulf-Hoop
& Sarah Joy Jungen, Dinamarca
animação, 2017, 7 min 4 seg
festival@miyu.fr

El niño y la noche
de Claudia Ruiz, Argentina
animação, 2017, 12 min
ruizclaudiam@gmail.com

Flamingo
Uma pequena comunidade de gotas de água está
sempre buscando as nuvens para se manter junto
da chuva. Mas quando o sol aparece, um grande
desafio cruza seu caminho.

de Julia Ocker, Alemanha
animação, 2018, 3 min 37 seg

Luis vai visitar sua avó. Durante a noite, um raio
da luz da lua o acorda e o leva até uma mesa onde
está uma marionete que precisa de conserto. A
avó, um sapato e uma poça de água serão cúmplices dessa aventura

Mundo de amigos
– Ep. Malak y Sofía

studio@filmbilder.de

de Esteban Gómez, Chile
documentário, 2019, 7 min 53 s
apalma@cntv.cl

30

mostra competitiva

Um porquinho enlameado incomoda uma
festa elegante dos flamingos.

Histórias de amizade entre crianças chilenas
e imigrantes que vêm de diferentes países
e compartilham cultura, gostos, jogos e tradições. Neste episódio, Malak, uma menina
síria de uma família de refugiados da guerra
civil no seu país, chega ao Chile e conhece
sua melhor amiga, Sofía.
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Pichintún
de Karen Garib, Chile
animação, 2018, 6 min 56 seg
apalma@cntv.cl

Sheep
de Julia Ocker, Alemanha
animação, 2018, 3 min 37 seg
studio@filmbilder.de

Crianças nativas e ligadas a tradições culturais chilenas contam sua história e falam sobre questões como inclusão social, cegueira,
migração, tudo segundo sua própria vivência.

O carneirinho pula de uma aventura perigosa
para outra. Mas o rebanho não tem coragem
de encarar esse perigo!

Sloth
de Julia Ocker, Alemanha
animação, 2018, 3 min 37 seg

O bicho preguiça quer comprar sorvete. Mas
infelizmente ele é muito lento. Como o vendedor vai solucionar esse problema?

studio@filmbilder.de

Wings
de Christoffer Andersen
Dinamarca, animação
2017, 3 min 49 seg

Quando o avião de brinquedo de um menino
fica preso em uma árvore, ele é obrigado a
encarar seu maior medo: o medo de altura.

festival@miyu.fr
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Convidados

A hora da fruta • de Maia Silva, SC, ficção, 2019, 9 min 30 seg

Série Inspira Fundo • de Claride Cardell, DF, 2018, 37 min

Tuco frequenta um projeto social no contraturno escolar. Certo dia, durante o curto intervalo conhecido como “a hora da fruta”, ele descobre um palco abandonado e resolve fazer
shows silenciosos para ganhar dinheiro com seus colegas.

Na barriga • Eu e você • Corpo • Acabou • Sim! Não! • Tudo branco
Da Terra • Medo • Nascer • Crescer dói! • Cadê? • Redondo quadrado

Fábulas tortas – Ep. 1 As luas de Luiza
de Dilea Frate, SP, animação, 2018, 6 min 57 seg

No Edifício Fábulas existe uma menina que vive no mundo da lua. É Luiza, temperamental
e imprevisível. Junto com sua irmã medrosa, ela vai parar no consultório do Dr. Fóbico,
psicanalista e síndico do edifício.

Giralua • de Cássia Wagner, Franciele Sauthier, Vinicius Martins
e Everton Mayer, RS, ficção, 2017, 6 min

Giralua era um girassol diferente. Não gostava de girar para o sol, pois era apaixonado
pelo brilho da lua.

Ninguém é igual a ninguém

de Jeane Candido, RS, musical, 2014, 5 min 31 seg
As crianças percebem que os pequenos gestos é que fazem a diferença.

Rancho de amor à Ilha

de Ally Collaço, SC, animação, 2018, 2 min 34 seg
Stop motion inspirado no “Rancho do amor à Ilha”, do poeta Zininho, o hino de Florianópolis/SC.

A série Inspira Fundo é a primeira produção do Canal Bebe Lume - ainda por ser lançado –
que apresenta um conteúdo web voltado para a primeira infância. Com roteiro e direção da
Clarice Cardell (La Casa Incierta) e trilha sonora original de Lupa Marques e Jota, os curtos
vídeos passeiam por diferentes temas como o nascimento, o quadrado e redondo, o sim e o
não entre outros, utilizando a manipulação de objetos para construir sua narrativa poética.
Clarice utiliza toda sua experiência de 20 anos criando espetáculos para bebês para mergulhar no audiovisual criando um mundo de significados imagéticos e sonoros.
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Produtocompetitiva
Cultural patrocinado pela Lei Rouanet e pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura nº 133/18
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