Governo de
Santa Catarina

Ministério da Cultura
apresentam

• Catálogo 2014 •

31 de maio a 8 de junho de 2014

Acompanhe a Mostra nas redes sociais
www.youtube.com/tvbloguinho
www.facebook.com/mostradecinemainfantil

Criança como prioridade!

www.mostradecinemainfantil.com.br
Programação Infantil

•	Teatro Governador Pedro Ivo (Anexo ao Centro Administrativo do Governo do Estado)
Rodovia SC-401, Km 5, 4600 - Saco Grande | Tel. para público: 48 - 3665.1526 e 9135-0599
	Lotação da sala: 706 lugares, sendo 10 vagas reservadas a cadeirantes
Contato para escolas: agendamento@mostradecinemainfantil.com.br

Programação JOvem

•	FIESC - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina | Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi
Contato para escolas: 48 - 9148.7072

Programação para adultos (aberta ao público)

•	Sala de cinema do CIC (Centro Integrado de Cultura)
Av. Governador Irineu Bornhausen, 5.600 - Agronômica
• Hotel Majestic | Avenida Beiramar Norte, 2746 - Centro

Confira a programação completa no site

Desde sua primeira edição, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis coloca a criança em primeiro lugar! Acreditamos que
assim ajudamos a tornar o mundo um lugar melhor para todos.
Ao longo destes 13 anos, criamos e nos unimos a várias ações
em favor da infância e da adolescência que acontecem no país.
Atualmente, fazemos parte de um grupo de trabalho que atua
com o Ministério da Cultura para garantir o Direito da Criança à
Cultura, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Essa articulação nacional garantiu a inserção da meta 47 no Plano
Nacional de Cultura, que propõe pela primeira vez no país uma
política cultural pública voltada para a infância.
Em paralelo a essas ações políticas, buscamos trazer para a cidade
uma programação de qualidade que amplie o conhecimento cultural e potencialize a imaginação das crianças por meio da poesia
e da arte. Nesta edição, realizaremos também uma grande circulação de filmes em escolas de Florianópolis e em vários municípios catarinenses.
Além de exibição de filmes e atividades culturais para as crianças,
a programação traz encontros e debates para pais, professores
e agentes culturais que estejam dispostos a se unir e tornar este
movimento de pensar a infância cada vez maior!

Lume Produções Culturais Ltda | núcleo de ação integrada - nai
Rua Altenor Vieira, 410 - Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC | 88062-160
+55 48 - 3232.5996 | luizalins@mostradecinemainfantil.com.br
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Pré-estreia Nacional
O Menino no Espelho
de Guilherme Fiúza Zenha

(Ficção, Brasil, 2014, dCP, 74 min)

Um menino diante do espelho descobre a solução para seus problemas:
um duplo para fazer tudo o que ele acha chato, como enfrentar o valentão da escola ou ficar de castigo em casa, deixando tempo livre para que
ele se dedique apenas à diversão e a aventuras.
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Pré-estreia Internacional
Anina
de Alfredo Soderguit

(animação, uruguai, 2013, Hd, 80 min)

Anina estuda em uma escola primária de Montevidéu. Ela tem uma
melhor amiga, mas não se dá nada bem com a colega Yisel, com quem
tem uma briga feia e acaba recebendo uma suspensão. Durante esse
período, a menina comenta a sua vida: os pais, as refeições, as vizinhas
fofoqueiras, seus sentimentos, suas alegrias e seus medos.
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Sessão Nacional
O Menino e o Mundo
de Alê Abreu

(animação, Brasil, 2013, Hd, 80 min)

Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa a sua aldeia e descobre
um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres.
Uma inusitada animação com várias técnicas artísticas que retrata as
questões do mundo moderno por meio do olhar de uma criança.
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Sessão Nacional
Minhocas
de Paolo Conti

(animação, Brasil, 2013, Hd, 80 min)

Sessão Internacional
Clássicos do cinema

Balão Vermelho/Le Baloon Rouge

(de albert Lamorisse, França, 1956, cor, digital, 38 min)
Um conto mágico e maravilhoso sobre um garoto que encontra um balão
vermelho preso a um poste de iluminação, numa rua de Paris. Ao ser libertado, o balão passa a seguir o menino por todos os lugares, como um amigo inseparável, causando a admiração de todas as pessoas da vizinhança e
a inveja das outras crianças.

O Cavalo Branco/Crin Blanc
Cavados acidentalmente para fora da terra e levados a uma loja de reciclagem de solo, Junior e seus amigos Nico e Linda procuram uma forma
de voltar para casa, mas antes eles precisam impedir os planos de um
terrível tatu-bola que pretende transformar todas as minhocas do mundo em zumbis escravos.

14

(de albert Lamorisse, França, 1953, pb, digital, 40 min)
Em Carmague, sul da França, um garoto pescador vive livremente em
meio à natureza, tendo o seu belo e selvagem cavalo branco como único
amigo. Juntos, eles percorrem por belíssimas paisagens e experimentam
a sensação de uma liberdade plena e incomum aos seres humanos.

15

Sessão ComKids

Sessão Anima Mundi

Design ah! (de masakazu sato, animação, Japão, 2011, Hd, 15 min)
Design Ah! mostra para as crianças como o design pode tornar a vida das pessoas mais divertida
e criativa.
a oficina de tord (de ragnhild giaever, ficção, noruega, 2012, Hd, 4 min)

Tord é um garoto de nove anos que estuda animais selvagens em sua garagem e compartilha com
os espectadores seu entusiasmo e suas descobertas. Neste episódio, ele apresenta um aquário
com anêmonas.

Kauan e a lenda das águas – Tamandaré e a Amazônia azul

(de José eduardo Heide aranha moura/magma Cultural, animação, Brasil, 2010, Hd, 18 min)
Kauan e a lenda das águas é uma série que tem como personagem principal um garoto ribeirinho
chamado Kauan. Junto a seu leal amigo, o peixe Piau, o menino percorre aventuras cheias de lendas, mitos e temas universais. Com seus personagens, levam o público a descobertas sobre rios, bacias, mares e florestas, seus mistérios e riquezas, e o importante papel da água no meio ambiente.

menina pimenta ― Popular ou normal? / Niña Ají
(de Ximena Stahelin, Daniel Arce, Domo Animato e Ministerio de Tecnologías de la
información y las Comunicaciones, animação, Colômbia, 2013, Hd, 2 min)

Nina é uma menina de 13 anos que precisa lidar com seu peculiar coração, uma pimenta vermelha e picante. É uma comédia com uma mensagem de autoaceitação e tolerância. Neste capítulo,
Nina está em seu quarto desenhando um coração, quando um guaxinim descobre o efeito que a
pimenta tem sobre ele.

O Velho aquecedor / El Viejo Calefon

(de tunda Prada, animação, uruguai, 2011, Hd, 10 min)
Em uma casa, como outra qualquer, ocorre um acontecimento mágico: os utensílios de banho se
comunicam com o menino Mateo e pedem sua ajuda para que o velho aquecedor de água não
morra de tristeza. Ao longo da história, Mateo descobre a verdadeira importância da água na
vida de todos.

Pequeno (de ernesto molinero, ficção, Brasil, 2013, Hd, 5 min)

Inspirado nas origens do cinema e em Chaplin, um pequeno garoto embarca em uma aventura
para conseguir um pedaço de melancia. Ambientado na cidade de Salvador, o filme mostra as
16 peripécias que ele faz para conseguir o objeto desejado.

Silêncio, a vovó está dormindo! / Quiet, grandma is sleeping!

(de Alexei Demin, animação, Rússia, 2012, HD, 13 min)
Um menino chamado Vasca vai para uma cidade onde só há gente malcriada e lá se
sente muito desconfortável.

A Coelha e o Veado / Nyuszi és Õz

(de Péter Vácz, animação, Hungria, 2012, HD, 16 min 15 seg)
A amizade harmoniosa entre a Coelha e o Veado é ameaçada quando este inicia uma
busca obsessiva pela terceira dimensão.

O Bom, o Mau e um Cavalo / The Good, The Bad and A Horse
(de Ben Smith, animação, Reino Unido, 2012, HD, 11 min)
Quando o bandido mais malvado, fedido e ameaçador escapa de trem no Velho Oeste,
um delegado resoluto convence um cavalo velho e amargo a fazer a coisa certa...
Minha avó / Mi abuela
(de Carlos Eduardo Smith, animação, Colômbia, 2012, HD, 8 min)
Uma menina passa o fim de semana na casa da avó, cuja pele enrugada lhe parece assustadora. Agora a menina terá que superar o medo para se aproximar da avó...
Os dentes verdes / Zelyonyie Zuby

(de Svetlana Andrianova, animação, Rússia, 2012, HD, 5 min 10 seg)
Um novo diretor chega na escola e tudo muda... Uma história de terror para crianças.

Piquenique com Bolo - Sr. Cão e Sra. Canina / Picnic with Cake - Mr. and Mrs. Dog
(de Tom van Gestel, Mascha Halberstad e Mercedes Marro, animação, HolandaEspanha-Bélgica, 2012, 5 min 35 seg)
Os bolos foram roubados novamente! Sr. Cão e Sra. Canina terão que descobrir quem
são os ladrões. Episódio da série animada baseada no livro ilustrado “Picnic with Cake”,
de Thé Tjong-Khing, em que uma mesma história é contada pelo ponto de vista de 13
animais diferentes.
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Sessão Nacional

Programação para adultos

Uma História de Amor e Fúria

SÁBADO • 31 de maio • 10h • Hotel majestic - sala York 1

de Luiz Bolognesi

Conversando sobre Infância

(animação, Brasil, 2012, Hd, 75 min, +12 anos)

Lançamento de proposta da Rede Estadual da Primeira Infância
Convidados: Luzia Laffitte (Rede Nacional Primeira Infância), Luiza Lins (Circuito Estadual
de Cinema Infantil), Lia Mattos (Espaço Imaginário ― Infância Cidadã).

------------------------------------------------------------------------terça-Feira • 3 de junho • 9h às 12h – 14h às 17h
Cinema do Centro Integrado de Cultura - CIC

Fórum Cinema e Educação
Manhã • Apresentação do Projeto “Territórios do Brincar”, com exibição de curtas-metragens e relatos de experiência com Renata Meirelles e David Reeks. Participação de
Sandra Eckschmidt (Escola Casa Amarela). A partir de imagens de crianças dos mais
diversos cantos do Brasil, a equipe do Projeto Território do Brincar propõe um diálogo
com a infância de todos nós e a reflexão sobre o brincar na escola atual.
Tarde • Exibição do Documentário

Mitã (de Lia Mattos e Alexandre Basso, Documentário, Brasil, 2013, Digital, 52 min)
Conversa com os diretores após a exibição do filme.

A trama situa-se em quatro datas na história do Brasil: 1500, quando o
país foi descoberto pelos exploradores portugueses; 1800, em eventos
durante a escravidão; 1970, durante o ponto alto da Ditadura e no futuro, em 2096, quando haverá uma guerra sobre a água. O filme narra o
amor entre Janaína e guerreiro nativo que, quando morrer, terá a forma
de um pássaro. Durante seis séculos, a história do casal sobrevive através desses quatro estágios na história do Brasil.
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Mitã. Criança brasileira. O ser humano em
sua dimensão criadora transcende o tempo,
despertando para as possibilidades de um
“Mundo Novo”. Uma poética da infância inspirada por Fernando Pessoa, Agostinho da
Silva e Lydia Hortélio, trazendo importantes
ideias sobre educação, natureza, espiritualidade e Cultura da Criança.
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MOSTRA COMPETITIVA
curtas-metragens

conteúdo de qualidade para encantar crianças e adultos
É com satisfação que a TV Brasil apoia mais uma edição da Mostra de Cinema
Infantil de Florianópolis, oferecendo o Prêmio TV Brasil de Aquisição. Essa
parceria, que vem se consolidando ao longo dos últimos anos, reforça a preocupação da emissora com a produção de conteúdos infantis pautados em
valores humanos e afirmativos. Para esse público, a TV Brasil dedica mais de
seis horas diárias de programação, sem apelo ou violência, numa faixa que
apresenta obras universais e atemporais, que respeitam a forma de agir, pensar e brincar da criança. E, novamente, as obras selecionadas nesta edição
da Mostra vão se integrar a essa programação, que valoriza o lado humano e
soluciona, por meio de brincadeiras, as questões do universo infantil.
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A baleia e o tesouro

A despedida

de alunos da escola municipal dr. tuffy nader, animação, es, 2014, Hd, 5 min 5 s
Uma baleia engolidora de gente guarda um tesouro precioso na boca do rio Jucu

de Lucas ogasawara, ficção, sP, 2013, full Hd, 15 min 40 s
Clara é uma menina vidrada em uma coisa que está bem longe dela, a lua.
Foge nas madrugadas para conversas à beira do mar e usa sua imaginação para
chegar mais perto do seu amor. Numa certa noite, a lua decide aprontar uma
surpresa. Com seis anos de idade, o que você faz se o seu amor vai embora?

Contato: instituto@imazul.org

Contato: mairamartinez@gmail.com

A bruxinha Catarina

A fábula do camaleão

de Cafundó estúdio Criativo animação, sC, 2014, full Hd, 2 min 5 s
Catarina é uma bruxinha diferente. Em vez de usar uma vassoura, ela voa em
um patinete mágico e sua varinha não é de condão, e sim de confetes, que para
ela é bem mais bonita, pois deixa tudo no vale encantando mais colorido. Mas
o que ela gosta mesmo é de cantar.

de Clayton da Silva Viana, animação, SP, 2012, full HD, 3 min 30 s
Dois camaleões duelam para decidir quem é o dono do pedaço; sem o uso da
violência, eles demonstram que a mudança de cores (principal característica
dos camaleões) tanto pode ser aliada quanto inimiga.

Contato: contato@cafundo.tv
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Contato: csvcandi@gmail.com
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A libélula e o sapinho

Ana e as frutas

de Carlos Avalone, animação, SP, 2013, full HD, 1 min 25 s
Mamãe sapa incentiva seu filhote a capturar uma libélula para servir de lanche
da tarde. O que ela não sabia é que libélula é um “lanche rápido”!

de Luana Mucci, animação, RJ, 2013, full HD, 4 min
Ana é alegre e divertida. Adora comer fruta colorida!
Contato: lmucci@allenmotion.com.br

Contato: carlosavalone@hotmail.com

Amor, primeiro!

Andar de trem

de guilherme nasraui, ficção, rJ, 2013, full Hd, 7 min 35 s
Duas crianças se divertem e se amam. Brigam e se amam. A alegria vem primeiro. O amor fica... resiste para sempre.

de Jon Russo, animação, SP, 2014, full HD, 3 min 25 s
Clipe da canção “Andar de Trem”, do grupo Angudadá. Antes a rua era um espaço
ideal para brincar; hoje os automóveis tomam conta de tudo.

Contato: guinasraui@hotmail.com

Contato: dudalarson@gmail.com
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Andarilha

As pintas do Junior

de Ligia Helena Nunes von Villon Imbó, animação, SP, 2013, DV/NTSC, 1 min 20 s
Andarilha conta a história de Lilica, cadela que todo dia nos ensina que solidariedade não é exclusiva dos humanos.

de Cleide Ramos, animação, RJ, 2014, full HD, 3 min 10 s
Como lidar com os temores e sentimentos despertados por aqueles ambientes
desconhecidos, esquisitos e até mesmo assustadores encontrados pela criança
num hospital, posto de saúde ou consultório médico?

Contato: helena.von.villon@gmail.com

Contato: cleide.ramos@multirio.rio.rj.gov.br

A nobre e breve história do beijo

A rebelião das águas

de eid Buzalaf, ficção, sP, 2013, full Hd, 15 min 35 s
Em uma festa no interior, um contador de histórias narra a trajetória de Jessé, um menino inocente que acredita que seu beijo causou mal a sua querida
prima Anaí. “A nobre e breve história do beijo” traz o tom mágico das lendas
brasileiras passadas oralmente através das gerações.

de Agê, animação, SP, 2012, DV/NTSC, 3 min 10 s
Cansadas de serem desperdiçadas pelos humanos na Terra, as gotinhas d’água
decidem iniciar uma greve geral e fazem cessar as chuvas sobre o planeta, ocasionando o maior caos entre a população. Um alerta para as futuras gerações.
Contato: agebe@bol.com.br

Contato: cinthia.imamura@gmail.com
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A Vacaleta de lambreta

Balú

de Almir Correia, animação, PR, 2014, full HD, 3 min 30 s
Uma vaca-borboleta anda de lambreta na corda bamba, faz um amido, dá piruetas, come grama cor-de-rosa e fica se coçando.

de Paula gomes, ficção, Ba, 2014, full Hd, 15 min 35 s
O melhor amigo do menino é Balú, um cachorro vira-lata. Apesar disso, sua mãe
não permite que o cão fique em casa. Um dia Balú desaparece misteriosamente. Em busca do amigo perdido, o menino vai descobrir o mundo à sua volta.

Contato: almir@zoomelefante.com.br

Contato: paulatgomes@gmail.com

Balloon ─ uma viagem animada

Barquinhos

de Cesário Filho, animação, SP, 2013, full HD, 7 min 5 s
Um jovem casal parte numa inocente viagem de balão, quando é surpreendido
por uma tempestade. Após o susto, ambos decidem continuar sua rápida viagem pelo mundo, tendo como destino o Brasil.

de Renata Meirelles, David Reeks e Fernanda Heinz Figueiredo, documentário, SP, 2014, full HD, 2 min
De caixas de isopor quebradas surgem, das mãos dos meninos de Tatajuba, as
canoas de brincar. Esculpir, cortar e costurar, tudo na precisão exata para deixar
a alma navegar.

Contato: lummii09@me.com
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Contato: bruno@mariafarinhafilmes.com.br
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Boneco de pano

Cabeça de papelão

de Deuilton do Nascimento Barboza Júnior, animação,
RJ, 2014, DV/NTSC, 4 min 15 s
A aventura de um boneco de pano que, após ganhar vida, descobre também
possuir sentimentos.

de Quiá Rodrigues, animação, RJ, 2012, full HD, 20 min
Antenor é absolutamente sem importância social e é diferente dos demais.
Convencido de que a razão de seus problemas é sua cabeça, ele a troca por
uma de papelão.

Contato: tuninhob@hotmail.com

Contato: qanimado@oi.com.br

Bruxinha Catarina ─ joaninha

Carrinhos de Alto Santa Maria

de Cafundó estúdio Criativo, animação, sC, 2014, full Hd, 1 min 40 s
Certo dia Catarina estava em sua casa se preparando para fazer uma nova poção
mágica, quando recebeu a visita de Joaninha, uma joaninha macho que estava apaixonada pela joaninha fêmea, mas tinha muita vergonha de falar com ela. Então, ele
pediu ajuda da Bruxinha Catarina.

de Renata Meirelles, David Reeks e Fernanda Heinz Figueiredo,
documentário, SP, 2014, full HD, 2 min
Junto com os meninos da zona rural de Santa Maria de Jetibá, ES, acompanharemos seu fazer sábio, preciso, gestual e silencioso de carrinhos. São crianças
que não dependem de adultos para realizar seus sonhos de brincar.

Contato: contato@cafundo.tv
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Contato: bruno@mariafarinhafilmes.com.br
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Casinhas e guisadinhos no Vale do Jequitinhonha

Descobrir: os criadores de Saci

de Renata Meirelles, David Reeks e Fernanda Heinz Figueiredo,
documentário, SP, 2014, full HD, 2 min
Crianças do Vale do Jequitinhonha criam e recriam no seu imaginário a intimidade e a beleza da brincadeira de casinha. Buscar o terreno, limpar, construir, enfeitar com flores e arrumar a casa. Depois é só acender o fogo, cozinhar e provar!
Qualquer semelhança com a brincadeira da sua casa não é mera coincidência.

de Piero Sbragia, documentário, SP, 2014, full HD, 17 min
Você acredita em Saci? Eu acredito! A espécie Çaa Cy Perereg (olho mal saltitante) foi introduzida no Brasil no século XVII. Um mito que surge nas fazendas de
café e de cana-de-açúcar e ganha corpo com o relato dos escravos. O Saci tem
um pé só... Um pé na realidade e outro no sonho! Filho da imaginação coletiva,
parente distante de Macunaíma, amigo da sombra e travesso por natureza. Venha descobrir e criar o seu Saci!?

Contato: bruno@mariafarinhafilmes.com.br

Contato: pierosbr@gmail.com

Corrida de toras

Dinossauro Rex

de Renata Meirelles, David Reeks e Fernanda Heinz Figueiredo,
documentário, SP, 2014, full HD, 2 min
O corpo e a força são acordados com as negras pinturas do jenipapo. A tora, a
longa distância e o sol que arde são a combinação necessária para esse desafio
de meninos na Aldeia Nãsêpotiti, de índios Panará. Por fim, a água, o rio, onde
toda brincadeira termina.

de alunos da Escola Mariano Ferreira de Nazareth, animação, ES, 2014, HD, 3 min
Rex era um dinossauro como outro qualquer até que decidiu rever seus conceitos.
Contato: instituto@imazul.org

Contato: luana@mariafarinhafilmes.com.br
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Doce turminha e o jogador especial

Erros

de Eduardo Drachinski, animação, SC, 2014, HD, 1 min
Fortes emoções em campo com a Doce Turminha! Muitos tentam, mas só um jogador
especial é capaz de fazer gols no goleiro Bizzi!

de Rodrigo Soldado, animação, RJ, 2014, full HD, 9 min 20 s
Um menino que passa a ver os erros dos outros, menos os dele, de uma maneira literal.

Contato: eduardocartoon@yahoo.com.br

Contato: rodrigosoldado@yahoo.com.br

entre latinhas

Êta, bicho homem...

de Carla Leoni e richard dantas, ficção, sP, 2013, full Hd, 12 min 15 s
Gregorinho é um menino da cidade grande que passa férias com sua mãe e seu
avô em uma praia. Lá ele conhece Amanda, uma menina muito esperta que
cata latinhas na praia pra ajudar a família. Mesmo sendo de mundos diferentes,
essas duas crianças desenvolvem uma amizade simples, sincera e livre de preconceitos. Gregorinho enfrentará uma série de barreiras, mas é entre latinhas
que esse amor inocente vai encontrar o seu caminho.

de Marcelo Branco, animação, MG, 2013, full HD, 1 min 10 s
O progresso insustentável do ser humano sob o olhar de uma onça-pintada.
Contato: branco@animare.org.br

Contato: sonhador.filmes@globo.com
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Fuga animada

Lápis cor de pele

de Augusto Bicalho Roque, animação, SP, 2013, full HD, 3 min 40 s
Um animador de 2D tradicional e seu personagem entram em um conflito travado por meio de exercícios de animação, quando a criatura é maltratada e foge
para fora do papel.

de anderson Lima, ficção, mg, 2013, Hd, 4 min 55 ss
Isadora precisava de um lápis cor de pele; Luísa foi buscar. Na volta, conversam
sobre o que é cor e o que é pele.
Contato: andersonlima_arte@hotmail.com

Contato: gutroque@hotmail.com

John Feldman e a moto

Manchik

de rodrigo gasparini, ficção, sP, 2013, Hd, 16 min
John Feldman é um menino viciado em filmes americanos. Cansado de sua rotina, ele decide viver uma aventura!

de marcos Carvalho, ficção, Venezuela/rr, 2014, full Hd, 17 min
Uma linda história dos índios Pemon contada de geração em geração.
Contato: montserratfilmes@yahoo.com.br

Contato: thunderstec@gmail.com
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Marcelo

Medo

de Jéssica Lopes, documentário, SP, 2013, full HD, 12 min 20 s
Por meio da mistura de sons e de silêncio, você conhecerá o universo sonoro de
Marcelo. Uma criança em fase de adaptação ao implante coclear.

de William Renan Koscianski, animação, SC, 2012, full HD, 3 min 50 s
Ao ir à feira com sua mãe, uma menininha acaba se distraindo com um gato que
rouba sua boneca. Após uma pequena perseguição, ela chega em uma casa misteriosa, onde encontra um quarto de bonecas um tanto diferentes.

Contato: jelopes.godinho@gmail.com

Contato: william.koscianski@gmail.com

Matando cachorro a grito

menina bonita do laço de fita

de Almir Correia, animação, PR, 2014, full HD, 3 min 15 s
Um homem barbudo aparece para um cachorro fazendo embaixadinhas e dá
um imenso grito, fazendo com que o cachorro caia morto. O mesmo acontece
com outros cachorros. Todos morrem e vão, então, para o céu jogar e assistir a
outros cachorros jogando bola.

de Diego Lopes e Claudio Bitencourt, animação, PR, 2014, full HD, 7 min 20 s
O filme aborda o aspecto racial e o não preconceito, por meio da convivência
harmoniosa entre indivíduos de raças e cores diferentes. Para isso, conta a história de um coelho que, apaixonado pela cor negra de sua vizinha, faz tudo para
ficar igual a ela. Depois de várias tentativas frustradas, acaba encontrando a felicidade ao se casar com uma coelha preta e ter filhos brancos, pretos e malhados.

Contato: almircor@yahoo.com.br

Contato: mrlopes10@gmail.com
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Meu foguete

Moustache fever

de Marcelo Bala e Andrea Pesek, animação, SP, 2013, HD, 2 min 20 s
Um menino de aproximadamente cinco anos sonha em criar um foguete que
seja mais rápido do que a velocidade da luz. Uma verdadeira viagem pelo espaço e pelo imaginário infantil.

de Cafundó estúdio Criativo, animação, sC, 2013, Hd, 50 min
Mr. Bigous sofria há tempos de um resfriado diferente. A cada espirro nascia um
bigode. Então, seus amigos DinoDino, Porcoelho, Roliço, Telinha e Choca decidem
que a cura para o seu resfriado é uma dose de música e alegria.

Contato: galeria@galeriafilmes.tv

Contato: contato@cafundo.tv

Miroca e seu cuco caduco

Música na cabeça

de Diego Lopes e Claudio Bitencourt, animação, PR, 2014, full HD, 13 min 5 s
Baseado na obra homônima de Juciara Rodrigues. Imagine um mundo onde
a idade não é sinônimo de diferença. Esse é o universo de Dona Miroca, que,
depois de entrar em pânico porque seu relógio estragou, encontra tempo para
reencontrar uma velha amiga e descobrir que a vida pode ser muito mais gostosa se a gente tiver tempo para os pequenos prazeres que ela nos oferece.

de igor amin, Bruna Carvalho e Vinicius Cabral, ficção, mg, 2013, Hd, 3 min 30 s
Videoclipe de “Música na Cabeça”, do cantor de músicas infantis Marco Aur.
Contato: igoraataides@gmail.com

Contato: mrlopes10@gmail.comm
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Ninja

O maestro do tempo

de Marcelo Marão, animação, SP, 2014, full HD, 3 min 45 s
Videoclipe da canção “Ninja”, do grupo Angudadá. Brinque. Imagine. Finja que
você é como um ninja!

de alunos do Projeto Animação, animação, ES, 2014, HD, 16 min 45 s
Uma homenagem ao grande compositor Heitor Villa-Lobos.
Contato: instituto@imazul.org

Contato: dudalarson@gmail.com

O balãozinho azul

O menino que sabia voar

de Fáuston da silva, ficção, dF, 2013, full Hd, 18 min 30 s
Filme inspirado em “Le Ballon Rouge” (1956), de Albert Lamorisse. Conta a história de uma garotinha que vem do interior para morar com sua tia, mas nunca
recebe carinho e acaba se tornando a serviçal da casa. Ela vive triste até que o
encontro com um simples balão azul se transforma em uma mágica amizade.

de Douglas Alves Ferreira, animação, SP, 2013, full HD, 10 min 50 s
Um menino de apenas sete anos de idade está em coma. Apesar da tristeza de
sua situação, a natureza de seu espírito infantil não é afetada; ele voa livre e
vive grandes aventuras.
Contato: doug_cons@hotmail.com

Contato: fauston1@bol.com.br
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O piano

Paleolito

de Marcelo Bala e Andrea Pesek, animação, SP, 2014, HD, 2 min 20 s
Um menino carrega um piano no bolso. Mostra o artista como alguém que revela
a beleza escondida nas frestas, nos cantos remotos, na natureza, e que catalisa
tudo isso em forma de música.

de Ismael Lito e Gabriel Calegario, animação, RJ, 2013, full HD, 6 min 20 s
As aventuras de um homem das cavernas e sua busca diária por comida. No
interior de uma caverna, o caçador assiste ao despertar do seu aliado Paleolito
e juntos saem para caçar uma grande e mal-humorada Mamute. Mediante planos desenhados no corpo de pedra do Paleolito, eles tentarão em vão capturar
a caça tão desejada.

Contato: galeria@galeriafilmes.tv

Contato: ismael.lito@querubim.tv

O ser curioso

Pequeno

de Julia Machado, documentário, SC, 2014, full HD, 6 min 45 s
Por meio da história do Garapuvu ─ árvore símbolo de Florianópolis /SC, o vídeo mostra como a curiosidade desperta a criatividade. Ela surge quando tudo
parece novo, surpreendente, como se cada dia fosse uma nova descoberta. De
forma lúdica, O ser curioso revela atos inseparáveis de ação e reflexão que podem modificar a realidade.

de ernesto molinero, ficção, Ba, 2012, full Hd, 5 min
Inspirado nas origens do cinema, um pequeno maltrapilho embarca numa divertida jornada para conseguir um pedaço de melancia.
Contato: ernestomolinero@gmail.com

Contato: juliabcmachado@gmail.com
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Pierre e a mochila

Polvo Paul

de iuli gerbase, ficção, rs, 2013, Hd, 10 min 50 s
Pierre, um menino de dez anos, muda-se para a casa de seu avô, após sua mãe
tê-lo abandonado. No novo colégio, Ana, Elisa e Fauna, três meninas muito teimosas, irão ajudá-lo a ficar alegre, enquanto eles preparam seu projeto para a
aula de ciências: um musical sobre as invenções de Thomas Edison.

de Thomas Larson, animação, SP, 2014, full HD, 3 min 30 s
Clipe da canção “Polvo Paul”, do grupo Angudadá. Otto é um menino de imaginação fértil batalhando para resolver seus deveres de casa. Paul é um polvo
vidente. O menino vê no polvo a oportunidade de resolver seus problemas sem
nenhum esforço, mas Paul, muito sabido, faz brincadeiras, danças e cria situações divertidas, fazendo com que Otto perceba que cumprir com seus deveres
pode ser melhor do que ele pensava.

Contato: okna@okna.com.br

Contato: dudalarson@gmail.com

Plin & Plan

Projeto V.I.D.A

de Beatriz Zugliani e Daniel Regadera, animação, RJ, 2014, HD, 3 min 30 s
O atrapalhado mágico, Plin, e seu ajudante, Plan, vão divertir as crianças com
suas danças e mágicas. Baseado num jogo didático, o público de casa deve identificar os erros que comete o mágico Plin, cada vez que tira um animal da cartola.

de Gustavo Rodrigues, animação, DF, 2013, full HD, 8 min 45 s
“[...] a terra, em breve, não será mais capaz de abrigar vida. Assim duas nações
decidiram enviar ao espaço dois robôs para que explorem o universo em busca
de exoplanetas capazes de sustentar [...] vida [...]”

Contato: info@pataboom.com

Contato:grodrigues3d@gmail.com
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Quati

Ser

de Giovanni Scoz Girardi, animação, SC, 2014, full HD, 2 min 55 s
Esta é a história de um quati chocólatra, morador de Foz do Iguaçu. Quando vê
um doce em posse de um certo turista, ele faz de tudo para conseguir a guloseima para si.

de Luciana Duailibe, animação, SP, 2013, full HD, 3 min 15 s
Animação lúdica sobre as possibilidades em ser.
Contato: luciana@ludd.com.br

Contato: giovanniscoz@gmail.com

Requília

Sinuquinha

de renata diniz, ficção, dF, 2013, full Hd, 15 min 55 s
Todos os dias, um garotinho de sete anos pega o ônibus para a escola com sua
babá. Numa manhã, encontra na parada alguém diferente das outras pessoas:
quem é esse senhor barbudo que, ao contrário de todos ali, não está à espera
de nada? Uma amizade inesperada entre personagens de diferentes gerações
e classes sociais. Num cenário de passagem onde ninguém se olha nem se fala,
nasce uma relação sutil, leve e bonita. A infância e a velhice, e a lembrança e o
tempo costuram a histórias.

de Renata Meirelles, David Reeks e Fernanda Heinz Figueiredo, documentário, SP, 2014, full HD, 2 min
Sinuquinha primorosa esta feita em casa, assim com o que há disponível. Os
meninos brincam um contra um: o ganhador fica e os adversários perdedores
trocam.
Contato: bruno@mariafarinhafilmes.com.br

Contato: renata.dpr@gmail.com
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sofia e o guarda-chuva

Turma do Jambu — Seu Lobo

de Rodolfo Rizzo, animação, SP, 2013, full HD, 2 min 10 s
Sofia, uma menina de dez anos, que, em dia de chuva, sem ter o que fazer ou
com quem brincar, cria um universo paralelo. Por meio de sua imaginação, Sofia
passeia por fantasias para fugir do tédio de um dia de chuva.

de José Paulo Vieira da Costa, animação, PA, 2013, full HD, 3 min 25 s
Seu Lobo faz o resgate de uma antiga cantiga de roda popular brasileira de forma
lúdica e divertida.
Contato: prux@ymail.com

Contato: aline.rgrecco@gmail.com

Taí ó, uma aventura na Lagoa

Um ano novo danado de bom

de mauricio Venturi, ficção, sC, 2014, full Hd, 15 min
A história de João, um garoto que foge de casa e decide ir atrás de sua avó, conhecida
como bruxa na Costa da Lagoa, onde só se chega de barco. No caminho, ele conhece
Zé, um menino nativo que será seu parceiro e guia nesse desafio. Os dois iniciam
uma amizade e uma aventura repleta de descobrimentos pela Lagoa da Conceição,
reduto das lendas da Ilha de Santa Catarina.

de João Batista melo, ficção, dF, 2014, full Hd, 18 min 15 s
Três princesas africanas e sua pequena irmã são vendidas como escravas para
um pequeno fazendeiro. No caminho, elas fogem, mas são obrigadas a deixar
sua irmã bebê. Tristes por tê-la abandonado, elas a presenteiam com uma maçã
de ouro, um peixe de prata e uma pena. E dez anos depois a história continua.
Contato: saguenay@uol.com.br

Contato: mauricio@contraponto.tv
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Um dia de gato

Um rio

de Maria Teresa Murer, animação, RS, 2014, full HD, 10 min 20 s
Um gato chamado Tato vive no maior conforto dentro de casa, mas sofre de ciúmes
do cachorro Bolão, que vive no pátio da mesma casa. Um dia, o felino propõe a troca
de lugar entre eles. Isso promete muita confusão e aventuras para os dois amigos.

de Marcelo Bala e Andrea Pesek, animação, SP, 2013, HD, 4 min 10 s
Apresentando de forma lúdica e didática a história de muitos rios. O objetivo do
curta é contribuir e sensibilizar as crianças que estão em processo de formação
ideológica, para impedir que novos córregos sejam enterrados e recuperar tantos quanto formos capazes de libertar.

Contato: mtmurer@terra.com.br

Contato: galeria@galeriafilmes.tv

Um dia de trânsito

Zaga de bonecas

de Daniel Kanczuk, animação, SP, 2014, full HD, 3 min 35 s
Rodolfo é paulistano e acaba de comprar um carro; porém, as coisas não saíram
como ele esperava. Sua felicidade foi arruinada por um grave problema que
atinge as metrópoles, como sua querida São Paulo.

de anderson Lima, ficção, mg, 2013, full Hd, 8 min
Meninas e bonecas? É assim que um grupo de garotas se apresenta pra pelada.
Depois de serem expulsas da rua, elas retornam pro campinho improvisado e
ocupam a pequena área.

Contato: danielsussa@gmail.com

Contato: andersonlima_arte@hotmail.com
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