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Onde acontece:

Estação Net Rio 
Rua Voluntários da Pátria,35, 
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ

Estação Net Botafogo
Rua Voluntários da Pátria,88, 
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ

CineCarioca Nova Brasília 
Praça Nossa Senhora de Fátima, 
Rua Nova Brasília, S/N -  
Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ

Biblioteca Parque de  
Manguinhos 
Av. Dom Hélder Câmara, 1184 - 
Benfica, Rio de Janeiro/RJ

Online no site do Festival 
www.visoesperifericas.org.br 

Mostras competitivas do Visões Periféricas:

Fronteiras Imaginárias: filmes de até 30 minutos produzidos por 
realizadores independentes de todo o Brasil.

Cinema da Gema: filmes de até 30 minutos produzidos no Estado 
do Rio de Janeiro.

Panorâmica: filmes com duração de pelo menos 40 minutos (média e 
longa metragens).

Visorama: filmes de até 15 minutos produzidos em projetos de 
formação audiovisual no ensino básico, médio e/ou projetos do 
terceiro setor.

Online no itaú cultural play
www.itauculturalplay.com.br 
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O Festival Visões Periféricas chega a sua 16a edição 
exibindo 78 filmes de todas as regiões do Brasil, em todos 
os formatos: curta, média e longa-metragem. O esforço da 
curadoria, pioneira no país, é privilegiar temáticas e filmes 
produzidos por realizadores que vivem nas múltiplas periferias 
brasileiras: sociais, territoriais e existenciais. Neste 
ano, homenageamos o cineasta Takumã Kuikuro e Kaitsu Filmes 
Produções – Coletivo Kuikuro. Em um momento de retomada das 
políticas públicas voltadas para aos povos originários, é 
muito importante celebrar a trajetória de um dos realizadores 
mais profícuos do audiovisual indígena produzido no país. 
Não, por acaso, o Visões abre esta edição com um registro 
raro de um primeiro contato com um grupo isolado, os Korubos. 
O documentário “A invenção do outro”, de Bruno Jorge, é uma 
experiência impactante que acompanha uma expedição liderada 
pelo indigenista Bruno Pereira, assassinado covardemente por 
defender a causa indígena.

A 16ª edição do Festival Visões Periféricas marca o 
retorno definitivo do evento às salas de cinema. O período de 
pandemia trouxe mudanças na forma de fazer o Festival por meio 
do online mas não diminuiu a importância que a sala de cinema 
ainda possui na promoção do encontro afetivo entre público e 
filmes. Por isso, contaremos com a presença dos realizadores 
e debates depois das sessões. Após anos de incertezas 
geradas pela Covid-19 e por ataques ao setor, o audiovisual 
brasileiro se rearticula para afirmar seu papel histórico na 
transformação econômica e social do país. A produção que vem 
das periferias ocupa, cada vez mais, um lugar central neste 
movimento. O Visões Lab, laboratório de desenvolvimento de 
projetos audiovisuais do Visões Periféricas, se mantém firme 
no propósito de construir pontes entre essa produção, seus 
realizadores e o mercado audiovisual.  

Um ótimo Festival a todos!

Marcio Blanco
Coordenador-geral do Festival Visões Periféricas

Apresentação da 16ª edição do Festival Visões Periféricas 
02 a 08 de março de 2023 



Takumã, cineasta da etnia Kuikuro, é um dos realizadores 
indígenas mais importantes da já vasta trajetória recente do 
que convencionamos nomear Cinema Indígena no Brasil. Reconhecido 
internacionalmente, Takumã cresceu na Aldeia Ipatse, localizada 
na Reserva Indígena do Xingu, em Mato Grosso, e, com apenas 18 
anos, foi apresentado ao fazer cinematográfico através do projeto 
Vídeo nas Aldeias, coordenado por Vincent Carelli; programa de 
formação de jovens cineastas indígenas, com mais de 40 anos de 
atuação em diversos territórios ameríndios. Após as primeiras 
oficinas de capacitação técnica, Takumã demonstrava sensibilidade 
sofisticada para a direção cinematográfica e seus primeiros curtas 
rapidamente causaram impactos nas mais variadas curadorias de 
festivais nacionais e internacionais.

Os (im)possíveis cósmicos: Mostra-homenagem a 
Takumã Kuikuro e à Kaitsu Filmes Produções -  
Coletivo Kuikuro
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Íntimo da câmera-na-mão, o realizador faz de sua imersão em 
rituais e procedimentos xamânicos empenhados por seus parentes 
Kuikuro um convite cosmológico aos(às) espectadores(as) que 
experimentam uma abertura política e sensível a uma rede complexa 
de agentes que são convocados pelos filmes. As mulheres cantam, os 
rios são vivos, a Lua menstrua, os velhos ensinam, as mandiocas 
dançam e o pequi é território.

Com o passar do tempo, mais jovens da etnia foram fisgados 
pelas magias do cinema, e, após uma série de processos formativos, 
consolidaram a Kaitsu Filmes Produções, um coletivo de realizadores 
Kuikuro, que tem atuado não apenas na produção cinematográfica, 
mas também na realização de oficinas direcionadas a outros povos 
indígenas e na organização de mostras e festivais de cinema 
originário.

Ao nos depararmos com as obras de Takumã e da Kaitsu, é 
inegável que um outro mundo se abre. Somos, por assim dizer, 
atropelados por um rebanho de queixadas, mas não morremos; muito 
pelo contrário, encontramos na diferença e na alteridade que está 
na imagem a possibilidade de arejarmos os pulmões com novos ares, 
de construirmos juntos caminhos para mundos que não se destruam.

E para os que, ainda ingênuos, acreditam que cineastas 
indígenas filmam apenas seus temas e contextos específicos, o 
coletivo Kuikuro, há quase uma década, tem produzido etnografias 
sobre nós, brancos, colocando diante das telas um pensamento 
crítico e antropológico, para que possamos ver o que não vemos em 
nossos espelhos, já que estamos cegos pela colonialidade narcísica 
das grandes cidades.

Em um momento alarmante de ataques aos povos originários e de 
grave crise sanitária entre muitos grupos étnicos, a cinematografia 
Kuikuro se faz proeminente para nos dar a ver a potência poética e 
estética daqueles que vivem em indissociável conexão com o cosmos, 
e que não se esqueceram de que o encantamento é a força necessária 
para evitarmos o genocídio dos diferentes e a devastação daquilo 
que chamamos planeta Terra.

Seus filmes têm de serem vistos e urgentemente. Quem sabe assim, 
tamanha beleza cósmica nos atravesse para podermos experimentar, 
nas salas de cinema, as feridas abertas pelas suas imagens-flecha, 
pois, talvez sangrando, olhemos para a ancestralidade do futuro 
pintados de jenipapo e urucum. Por mais indígenas munidos de 
suas câmeras, por nenhuma árvore a menos na Amazônia, por todas 
as pedras que roncam, por mais encantados nos visitando, por uma 
política das imagens, com a qual aprendamos que é do (in)visível 
cosmológico que virão outros cinemas, outros (im)possíveis e novos 
mundos compartilháveis.

Iulik Lomba de Farias 
Cineasta e antropólogo. Doutorando em Cinema UFF, mestre em An-
tropologia UFGD, bacharel em Cinema UFF.
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02/03 quinta-feira

19h      Cerimônia e sessão de abertura 
Estação Net Rio | Sala 5

         

A INVENÇÃO DO OUTRO
Doc. | 144’ | SP/AM I 2022 | Direção: Bruno Jorge | Classificação: 10 anos

Em 2019, a Funai realiza a maior expedição das últimas décadas na 
Amazônia para tentar encontrar e estabelecer o primeiro contato com um 
grupo de indígenas isolados da etnia dos Korubos em estado de vulnerabi-
lidade e ainda promover um delicado reencontro com parte da família já 
contactada poucos anos antes. 

Sobre o diretor: Desde 2001, Bruno Jorge realiza de forma independente 
filmes de diversos formatos/gêneros e que foram selecionados para dezenas 
de festivais importantes como Cannes, Rotterdam, Clermont-Ferrand, IDFA, 
Visions du Réel. Em 2013 foi homenageado com uma retrospectiva de curtas 

na Cinemateca Francesa. Nos longas docu-
mentários, destaque para “Piripkura” - co-
-direcão e fotografia – (vencedor do prêmio 
Human Rights no IDFA e melhor documentário 
no Festival do Rio, Docville e Cartagena), 
“O que eu poderia ser se eu fosse” (Semana 
dos Realizadores – melhor filme ABD),  além 
do mais novo “A invenção do Outro”, que 
estreou no Festival de Brasília 2022, onde 
venceu 5 prêmios, dentre eles o de melhor 
filme pelo júri oficial.
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03/03  sexta-feira

15h  Mostra Visorama | Sessão Vivências                      
Estação Net Botafogo | Sala 2

TRAVESSIA 
Fic. | 11’ | BA | 2022 | Direção: Iasmin Piedade e Letícia Araújo (Projeto Imagens em Mo-
vimento) | Classificação: livre

Levi, um jovem negro, cadeirante é o melhor amigo de Vitória, sua prima, 
uma jovem muito confiante que não costuma levar desaforo para casa e que 
sempre defende o primo quando ele tem algum problema. Mas tudo muda 
quando eles são obrigados a mudar de escola e ao contrário do que sem-
pre ocorria, Levi consegue se enturmar bem com seus novos amigos mas 
Vitória, passa a sofrer racismo dos novos colegas pois está vivendo o 
processo de transição ao assumir seu cabelo crespo. A amizade dos dois 
se vê abalada quando Vitória percebe que o primo não a defende quando 
seus novos amigos passam a caçoar dela e a amizade entre eles só será 
reatada quando Levi perceber quem são seus verdadeiros amigos.

ALICE QUER VER O MAR
Fic. | 10’ | RJ | 2021 I Direção: Caio Felippe Alves Tavares, Carlos Eduardo Ribeiro Soa-
res, Enzo Emanual Souza Modesto da Silva, Gabriele Barros de Menezes, Guilherme 
Bento de Oliveira Cruz, Izabelly Victória Souza dos Santos, Jennifer Lopes Alexan-
dre, Jéssica Nelly Machado Rangel de Oliveira Souza, Julia Lander da Silva e Silva 
de Souza, Luisa de Brito Pereira da Silva, Samuel da Silva de Oliveira, Vinícius de Mat-
tos Silva, Yasmin Victória Alves, Yuri Vieria Gonçalves e Karyne Araújo de Andrade 
(Projeto Imagens em Movimento) | Classificação: livre

Alice e suas amigas vivem uma experiência única indo à praia.

O CORRE
Fic. | 5’ | SP | 2022 | Direção: Gustavo Artur Rego Mariano, Gustavo Alexandre da Silva 
Pedro, Bruno Menezes Garcia, Giovane da Silva Lopes e Matheus Caminsk (Associa-
ção Cultural Kinoforum) | Classificação: 12 anos

Matheus precisa fazer um “corre”.

FOME DE QUÊ?
Doc. | 5’ | SP | 2022 | Direção: Simone da Silva Rego, Meres Rute Silva Gaspenni, Rose-
mary Maria da Silva Libano, Allyson Gustavo Domingos Miguel, Maicon dos Santos 
Coutinho Eugênio, Juliana da Silva Pereira dos Santos e Israel Elias Coutinho do 
Nascimento (Associação Cultural Kinoforum) | Classificação: livre

A importância da alimentação saudável e do combate à fome na história da 
Casa de Cultura “Academia Carolinas”.
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DO LADO DE CÁ
Doc. | 5’ | SP | 2021 | Direção: Nicole Novaes Neves, Guilherme da Costa Silva, Yasmin 
Moreira Cunha, Felipe Daniel Carvalho do Nascimento, Ronaldo Santana dos San-
tos e Davi Viana Santos Silva (Associação Cultural Kinoforum) | Classificação: livre

Como é o dia a dia e quais são as aspirações dos jovens moradores da 
Cidade Tiradentes?

JANELAS
Exp. | 1’ | GO | 2021 | Direção: Jovens Cineastas – estudantes e docentes |  
Classificação: livre

Das caixas escuras de nossas câmeras que recebem a chegada da luz para se 
registrar uma imagem, à passagem de luz em nossos lares durante o período 
de isolamento social na pandemia, as janelas são instâncias cotidianas 
da vida. “Janelas” é uma obra audiovisual produzida de modo colaborativo 
entre estudantes da modalidade remota de ensino, durante a fase de ensino 
híbrido da Disciplina Eletiva Jovens Cineastas, no Centro de Ensino em 
Período Integral Nova 
Cidade. Cada estudante 
contribuiu com pla-
nos cinematográficos de 
suas residências que, 
posteriormente, foram 
justapostos na monta-
gem audiovisual.

UMA HISTÓRIA SOMBRIA, MUITO SOMBRIA
Anim. | 4’ | SP | 2022 | Direção: Luciane Maria Ferreira do Nascimento (Grupo de Estu-
dos em Audiodescrição de Peruíbe) | Classificação: livre

O curta de animação é baseado 
no livro “A dark, dark tale” da 
escritora inglesa Ruth Brown. 
Essa produção é o primeiro tra-
balho do GEAD - Grupo de Estudos 
em Audiodescrição de Peruíbe, em 
parceria com o Coletivo Cine Curta 
Comunidade e a Rabo de Lagartixa 
Audiovisual.
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16h Mostra Homenagem Takumã Kuikuro e  
Katsu Filmes Produções - Coletivo Kuikuro                   

Estação Net Botafogo | Sala 3 

NGUNÉ ELÜ: O DIA EM QUE A LUA MENSTRUOU
Doc. | 28’ | MT | 2004 | Direção: Takumã Kuikuro e Maricá Kuikuro (Vídeo nas Aldeias) | 
Classificação: livre

Durante uma oficina de vídeo na aldeia kuikuro, no Alto Xingu, ocorre 
um eclipse. De repente, tudo muda. Os animais se transformam. O sangue 
pinga do céu como chuva. O som das flautas sagradas atravessa a escuri-
dão. Não há mais tempo a perder. É preciso cantar e dançar. É preciso 
acordar o mundo novamente. Os realizadores kuikuro contam o que aconte-
ceu nesse dia, o dia em que a lua menstruou.

KAGAIHA ATIPÜGÜ - PELE DE BRANCO
Doc. | 25’ | MT | 2012 | Direção: Takumã Kuikuro e Marrayury Kuikuro (Vídeo nas Aldeias 
e Associação indígena Kuikuro do Alto-Xingu) | Classificação: livre

No mundo contemporâneo a tecnologia ocupa um espaço cada vez maior na 
vida íntima e social das pessoas. “Kagaiha Atipügü (Pele de Branco) é um 
filme produzido por Takumã Kuikuro, do Coletivo Kuikuro de Cinema, que 
aborda a visão indígena sobre este universo tecnológico revelando como 
os índios do Alto Xingu (Mato Grosso, Brasil) relacionam-se com os ins-
trumentos criados pelos “brancos”. O filme traz a voz indígena sobre esse 
processo e discute em que medida as novas tecnologias da memória e da 
comunicação, ao mesmo tempo que ameaçam, também servem à preservação de 
culturas tradicionais.

ETE LONDON - LONDRES COMO UMA ALDEIA
Doc. | 20’ | Londres/MT | 2015 | Direção: Takumã Kuikuro (People’s Palace Projects) | 
Classificação: livre

“Ete London” segue a viagem feita pelo cineasta Indígena Takumã Kuikuro 
ao coração de uma das cidades mais movimentadas do mundo: Londres. 
Deixando por um mês sua família e povo na Reserva Indígena do Xingu, 
Takumã desembarca na Europa com uma câmera nas mãos, a paixão pelo 
registro visual e o desejo de explorar as similaridades e diferenças 
entre sua cultura e a dos Hiper-brancos, termo usado pelos Kuikuro para 
designar os não-brasileiros. Um documentário bem humorado e antropoló-
gico sobre a sociedade ocidental e suas muitas tribos escondidas sob os 
arranha-céus.
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TERRITÓRIO PEQUI
Doc. | 22’ | MT | 2021 | Direção: Takumã Kuikuro (Kaitsu Filmes) | Classificação: livre

Os pequizais ilustram a história dos povos indígenas do Alto Xingu. 
Agora, documentado por seus detentores Kuikuro, o pequi se torna símbolo 
de vasto patrimônio cultural e genético, imprescindível para o pensa-
mento sobre os sistemas agrícolas amazônicos.

17h Mostra Panorâmica | Sessão 1                 
Estação Net Botafogo | Sala 2

 
ENTRONCAMENTOS - VIDA E MEMÓRIA NAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS  
DO VALE DO PARAÍBA
Doc. | 73’ | RJ | 2021 | Direção: Fernando Sousa e Gabriel Barbosa | Classificação: 
livre

A partir de entrevistas e vasto material de arquivo composto por cine-
-jornais, fotografias, mapas e litogravuras, o documentário aborda a 
ascensão e declínio do transporte ferroviário no maior entroncamento da 
América Latina, no Vale do Paraíba fluminense. Em meio a esses registros 
heterogêneos e às ruínas das estações ferroviárias, a narrativa é costu-
rada pela experiência dos personagens, suas reminiscências de relações 
de amizade, afetos, paixões e tensões forjadas nos trilhos do trem.

18h Mostra Cinema da Gema | Sessão Heranças                 
Estação Net Botafogo | Sala 3 

Votação do público presencial

LINHAS
Fic. | 18’ | RJ | 2022 | Direção: Luis Gomes | Classificação: livre  

Sandro é um escritor que volta à casa de sua falecida avó na Chatuba de 
Mesquita, lugar onde passou sua infância, para anunciar a venda da casa. 
Pepeu, mototaxista, guarda na mochila algo que ele hesita em vender. 
Sandro cruza a cidade pelo trem até Mesquita, lá coincidentemente faz 
uma corrida de mototaxi com Pepeu, seu amigo de infância na Chatuba. No 
quintal relembram da juventude através de fotos e brinquedos que estavam 
guardados na casa. Esse encontro inspira Sandro a escrever e faz Pepeu 
repensar a venda de seu sonho: sua câmera fotográfica.
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A JORNADA DO VALENTE
Fic. | 15’ | RJ | 2022 | Direção: Rodrigo de Janeiro | Classificação: livre

Assis Valente, o compositor lendá-
rio dos anos 30, está caminhando 
mais uma vez pela Pequena África, 
essa cidade que está entre nós.

AMAI-VOS
Fic. | 20’ | RJ | 2021 | Direção: Ralph Campos | Classificação: 12 anos

O Cine Pornô Vaca Profana está próximo à falência. Essa é a única renda 
da jovem cineasta Iara, que sonha em ser diretora. Ela cuida desse 
estabelecimento junto com sua avó Margareth, uma ex-diva do teatro de 
revista. Todos os dias o pastor Gerson prega, com ajuda de sua filha 
Yoná, em frente a esse cinema pornô. Gerson quer aproveitar a crise 
que assola o Cine para comprar o estabelecimento e transformá-lo em 
sua igreja. Porém, 
Margareth e Iara vão 
tentar reviver os dias 
de glória desse lugar.
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GRANDES SENHORAS
Exp. | 14’ | RJ | 2022 | RJ | Direção: Milena Manfredini | Classificação: livre 

Grandes Senhoras é um projeto que se desenhou a partir dos ensinamentos 
difundidos pelos saberes tradicionais, metafísicos e poéticos de duas 
grandes pensadoras do candomblé chamadas Ebomi Cici de Oxalá e Mãe Celi-
na de Xangô. Este filme foi desenvolvido como desdobramento da Residência 
Artística do Goethe-Institut.

19h Mostra Panorâmica | Sessão 2                 
Estação Net Botafogo | Sala 2

GRADE  
Doc. | 101 | MG | 2022 | Direção: Lucas Andrade | Classificação: 10 anos

Documentário fabulativo que acompanha as vivências e sonhos cotidianos 
dos moradores de um tipo especial de sistema prisional em que os internos 
são responsáveis   pela manutenção do espaço, pelo controle de sua própria 

rotina e de sua segurança. Nesse 
espaço, um grupo de personagens 
embarca no universo de seus sonhos 
e aspirações através do cinema. A 
disciplina marca as experiências 
de reclusão, impondo rigidez a tal 
rotina, enquanto o cinema se mos-
tra uma janela para fabular outros 
mundos possíveis.
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20h Mostra Fronteiras Imaginárias |  
Sessão Olhares de Brasis: A favela, O sertão, 
O Folclore e A Mata                 

Estação Net Botafogo | Sala 3  

Filmes com legendagem descritiva

QUANDO AS MÁQUINAS PARAM
Fic. | 16’ | SP | 2022 | Direção: Dino Menezes | Classificação: 16 anos

Inspirado na obra de Plínio Marcos, o filme conta a história do casal, 
Nina e Zé, ou qualquer casal que se encontre diante das dificuldades 
da vida. Reféns da impossibilidade, sufocados pelo dia-a-dia, o casal 
resiste. Fragilizados pela recessão e o desemprego. Em meio a ondas de 
demissões e a falta de perspectiva em um Brasil que não muda.

ANJOS CINGIDOS
Anim. | 15’ | PB | 2022 | Direção: Laercio Filho e Maria Tereza Azevedo | Classificação: 10 
anos 

Sertão nordestino, início do século XX. A mortalidade infantil é uma das 
mais altas de todo o país. Dezenas de crianças morriam todos os dias, 
muitas delas sem sequer terem sido batizadas, sendo negado às mesmas o 
direito de um sepultamento dentro da tradição cristã, dominante naquelas 
terras.

ROMEU E JULIETA 
Fic. | 13’ | RS | 2022 | Direção: Adriana Somacal | Classificação: 16 anos 

Romeu e Julieta é uma adaptação contemporânea em Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) de Shakespeare, com estética híbrida e poética. Durante 
o carnaval de Verona, acompanhamos a história de amor dos jovens Romeu e 
Julieta e os conflitos gerados pela mídia sensacionalista em meio a uma 
realidade de ódio e exploração da violência.

FILHA DA MÃE D’ÁGUA 
Fic. | 20’ | AM | 2022 | Direção: Bruno Pereira e Siderlane Souza | Classificação: livre

No coração da mata, Milena e Bené disputam frutos amazônicos em partidas 
de pênaltis. No caminho de volta, os sussurros da floresta se revelarão 
para o curumim.
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04/03 sábado  

13h Mostra Cinema da Gema | Sessão Heranças
CineCarioca Nova Brasília

Filmes e sinopses na página 13. 

15h Mostra Visorama | Sessão Vivências
Biblioteca Parque Manguinhos

Filmes e sinopses na página 10.

15h Mostra Fronteiras Imaginárias | Sessão 
Direto à Memória: O Corpo como documento

Estação Net Botafogo | Sala 3

NOSSOS PASSOS SEGUIRÃO OS SEUS
Doc. | 13’ | RJ | 2022 | Direção: Uilton Oliveira | Classificação: livre

Apagado da história oficial do movimento operário brasileiro, Domingos 
Passos, um aguerrido militante anarquista, sai das sombras em direção à 
eternidade...

NUNCA ME PERGUNTARAM NADA
Doc. | 6’ | RJ/MA | 2022 | Direção: Gabrielle Souza | Classificação: livre 

“Nunca me perguntaram nada” foi o que meu avô me respondeu, quando lhe 
perguntei o motivo de não conhecer algumas histórias sobre nossa famí-
lia. Este filme é uma investigação afetiva, histórica e pessoal sobre as 
memórias de uma família negra e indígena no Brasil.

MESTRE KENURA: A RODA É O UNIVERSO
Doc. | 25’ | SP | 2021 | Direção: Aline Fernandes | Classificação: livre  

O documentário conta a história do Mestre Kenura, importante mestre de 
capoeira natural de Itabuna - BA que migrou para São Paulo na década 
de 1970 para dar aulas na academia Fonte do Gravatá e fez parte de uma 
geração de capoeiristas que construiu uma cultura da capoeira e dos 
gêneros tradicionais nordestinos no Estado de São Paulo.
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FÁBRICA DE PALAVRAS
Fic. | 21’ | MT | 2022 | Direção: Ronaldo Adriano | Classificação: 10 anos

Durante o processo criativo de uma obra, a artista Tereza se encontra 
com suas próprias memórias e compartilha um pouco de sua história cheia 
de afetos, encontros, caminhos e escolhas.

TÁ FAZENDO SABÃO
Doc. | 6’ | BA | 2022 | Direção: Ianca Oliveira | Classificação: 16 anos

Tá Fazendo Sabão é um filme ensaístico que retrata a construção da iden-
tidade e sexualidade da criança preta sapatão. Narrado e documentado em 
primeira pessoa, o curta apresenta em sua trama os vínculos afetivos que 
unem a garotinha moleque macho às mulheres negras de sua família em uma 
performance atemporal e surrealista. 

15h Mostra Panorâmica | Sessão 3                 

Estação Net Botafogo | Sala 2

CERVEJAS NO ESCURO
Exp. | 85’ | PB | 2022 | Direção: Tiago A. Neves | Classificação: 10 anos

Cervejas no Escuro nos ensina que a perda e o luto são motivos a mais 
para nos dedicarmos à vida, ao futuro e aos sonhos. O enredo reverencia 
a história de Princesa Isabel (PB) e a magia do cinema, numa narrativa 
singela e propositalmente documental em algumas passagens; com perso-
nagens reais, lidando com o cinema dentro do cinema e, com sutileza, 
falando sobre o empoderamento e a esperança, apresenta o drama da mulher 
idosa numa sociedade que valoriza a juventude e oprime as mulheres.

17h Mostra Cinema da Gema | Sessão Heranças
Biblioteca Parque Manguinhos

Filmes e sinopses na página 13.
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17h Mostra Fronteiras Imaginárias | Sessão 
Resiliência e Deveres: Projetos de mundo                     

Estação Net Botafogo | Sala 3

EM FRENTE
Doc. | 23’ | RS | 2022 | Direção: Jonatan BT | Classificação: livre 

A comunidade negra de uma escola pública compartilha suas histórias cru-
zadas pelo racismo e por estratégias de resiliência. O documentário foi 
realizado em Porto Alegre (RS), uma das poucas capitais brasileiras onde 
negros são minoria.

ANA RÚBIA
Doc. | 15’ | MT | 2022 | Direção: Diego Baraldi e Íris Alves Lacerda | Classificação: livre

Brasil profundo. Entre derivas por uma cidade do interior de Mato Grosso 
às margens da BR-163, acompanhamos instantes da rotina de Ana Rúbia, que 
se prepara para o lançamento do livro “Memórias Escolares de Travestis”.

BORDANDO CIDADANIA
Doc. | 25’ | GO | 2022 | Direção: Vincent Glen Gielen | Classificação: livre

Através do projeto de inclusão social “Projeto Cabocla - Bordando 
Cidadania”, Milena Curado traz a prática do bordado para penitenciária 
da cidade de Goiás, transformando o ambiente carcerário e a vida de inú-
meras pessoas.

THATI
Doc. | 8’ | PE | 2022 | Direção: Pamella Lustosa | Classificação: livre 

O filme (mini-documentário) conta a 
história de Thati Gleise, recifense 
que, através do surf, reuniu for-
ças para superar as barreiras que lhe 
foram impostas ao longo da vida. Dando 
continuidade à propagação do surf como 
instrumento de mudança, Thati fundou o 
projeto Mina do Surf,com base em um dos 
municípios com menor taxa de escolari-

dade e maior taxa de violência do estado de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, e 
compartilha nesse documentário o trajeto que a levou até lá.

NDUDUZO FICA 
Doc. | 7’ | SP | 2022 | Direção: Georgia Fleury | Classificação: livre 

Documental / filme de dança da artista Sul Africana Nduduzo Siba. Depois de uma pena 
servida na cadeia, Nduduzo está lutando pelo direito de ficar no Brazil.
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17h30 Mostra Panorâmica | Sessão 4                 
Estação Net Botafogo | Sala 2

SE ESSA RUA FOSSE MINHA 
Doc. | 39’ | RJ | 2022 | Direção: Julia Lea de Toledo | Classificação: 10 anos 

No centro do Rio de Janeiro, longe dos típicos cartões postais da 
“Cidade Maravilhosa”, uma pequena rua revela uma cidade diferente. Nela, 

Romeu, fluente em inglês, vive a condição de morador de rua; Cristina, 
companheira em todos os momentos, denuncia a miséria que os cerca. 
Careca manobra os carros dos pacientes de uma clínica médica enquanto 
pede proteção às suas entidades religiosas. Custódio, ou Botafogo para 
os íntimos, passa seus dias preocupado com a possibilidade de uma ação 
de despejo enquanto deposita sua fé nas apostas do jogo do bicho. Essas 
quatro figuras convivem numa movimentada rua de um bairro em acelerada 
deterioração, e seus dramas pessoais, diariamente, se cruzam.
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19h Mostra Homenagem Takumã Kuikuro e 
Kaitsu Filmes Produções - Coletivo Kuikuro 

Estação Net Botafogo | Sala 3 
Mediação: Iulik Lomba de Farias 

Cerimônia de homenagem à Takumã Kuikuro e Kaitsu Filmes 
Produções - Coletivo Kuikuro, seguida de exibição do 
DocUMENTÁRIO As Hiper - Mulheres e debate com takumã kuikuro.

AS HIPER-MULHERES
Doc. | 80’ | MT | 2011 | Direção: Takumã Kuikuro, Leonardo Sette e Fausto Carlos | Clas-
sificação: 12 anos

Temendo a morte da esposa idosa, um velho pede que seu sobrinho realize 
o Jamurikumalu, o maior ritual feminino do Alto Xingu (MT), para que ela 
possa cantar uma última vez. As mulheres do grupo começam os ensaios 
enquanto a única cantora que de fato sabe todas as músicas se encontra 
gravemente doente.

05/03 domingo

13h Mostra Cinema da Gema | Sessão Cosmos
CineCarioca Nova Brasília 

Filmes e sinopses na página 24.

15h Debate | Estéticas negras no audiovisual contemporâneo
Estação Net Botafogo | Sala 3

Abordando as construções simbólicas e imagéticas do audiovisual negro 
contemporâneo, a mesa “Estéticas negras no audiovisual” faz um percurso 
a partir dos processos artísticos e das obras dos realizadores convida-
dos. Com participação de Sabrina Fidalgo e Márcio Brito Neto, e mediação 
de Janaina Oliveira (ReFem).

Debatedores: Sabrina Fidalgo e Marcio Brito
Mediadora: Janaína Oliveira ReFem
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15h Mostra Visorama | Sessão Sonhos              
Estação Net Botafogo | Sala 2

YASMIN
Doc. | 7’ | RJ | 2022 | Direção: Ludmila Curi | Classificação: livre

Trabalhando e brincando, Yasmin leva a vida no Centro do Rio de Janeiro.

MEMÓRIAS
Fic. | 8’ | SP | 2022 | Direção: Stephane Vitória da Silva, Thais Bino, Maria Clara da 
Conceição, Micaella dos Santos, Mariana de Oliveira e Renny Dominiqui (Projeto 
Imagens em Movimento) | Classificação: 10 anos 

Uma garota estuda numa biblioteca, algo chama sua atenção. Um livro? 
Memórias? Lembras?

2021: UMA ODISSEIA NO ESPAÇO URBANO-ESCOLAR
Fic. | 2’ | GO | 2021 | Direção: Jovens Cineastas – estudantes e docentes |  
Classificação: livre

De uma sala de aula, durante a disciplina de cinema e audiovisual no 
Centro de Ensino em Período Integral Nova Cidade (CEPI Nova Cidade), uma 
Bolinha é lançada para o espaço urbano de Aparecida de Goiânia. Será o 
artifício da montagem audiovisual que manipulará espaços e o tempo para 
devolver a Bolinha para o seu respectivo dono. Este filme é uma obra 
coletiva, produzido na disciplina eletiva de cinema e audiovisual, inti-
tulada “Jovens Cineastas”, desenvolvido no Centro de Ensino em Período 
Integral Nova Cidade (CEPI Nova Cidade), na cidade de Aparecida de 
Goiânia, Goiás. O processo criativo envolveu estudantes da disciplina, 
docentes de diversas áreas, coordenadores e o diretor da instituição de 
ensino.
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FUGA
Fic. | 8’ | BA | 2022 | Direção: Luan Moraes (Projeto Imagens em Movimento) | Classifi-
cação: 10 anos

No auditório de uma escola, alunos 
vêem um filme clássico. Após uma 
aluna reclamar do filme, o profes-
sor sai da sala. Coisas estranhas 
acontecem.

VISÕES
Fic. | 3’ | MG | 2019 | Direção: Raissa Silva | Classificação: 12 anos

Uma menina consegue ver e se anteceder ao que pode acontecer.

EU BRINCO DE BONECAS
Fic. | 9’ | MG | 2018 | Direção: Clebin Quirino e Raissa da Silva (Projeto Escola Aberta) | 
Classificação: livre

Rayssa tinha um segredo. Este vídeo 
foi produzido pela turma na oficina 
livre audiovisual no projeto escola 
aberta - Escola Municipal Professor 
Milton Lage/ Vila Maria – Jardim 
Vitoria.

O FÓSSIL
Anim. | 1’ | RJ | 2021 | Direção: Eduardo Hollanda | Classificação: livre

Vídeo de animação realizado para o Colégio Santo Inácio por Eduardo 
Hollanda, aluno do sexto ano.

EDUARDO PUNCH
Anim. | 5’ | RJ | 2021 | Direção: Alunos do Estúdio Escola de Animação | Classificação: 
livre

Eduardo Punch narra a história do melhor boxeador do mundo que, apesar 
de ter ganhado muitos prêmios e torneios, ainda não se sente satisfeito. 
Um dia, porém, ele decide entrar em uma competição no mínimo diferente 
para alcançar o maior prêmio de todos.
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NEM TUDO ACABA EM PIZZA
Anim. | 6’ | RJ | 2021 | Direção: Alunos do Estúdio Escola de Animação | Classificação: 
livre

Um urso que sonha em ser baterista se encontra preso à memória e à tra-
dição de sua família de pizzaiolos, mas tudo muda quando uma caótica 
banda de rock entra na sua pizzaria

PRESENTE
Anim. | 4’ | RJ | 2021 | Direção: Alunos do Estúdio Escola de Animação | Classificação: 
livre

Uma jovem entregadora, tem como passatempo adivinhar o conteúdo de todas 
as suas encomendas antes de entregá-las. Um dia, surge um pacote miste-
rioso que a leva ao limite para descobrir o que há dentro.

15h Mostra Visorama | Sessão Sonhos
Biblioteca Parque Manguinhos

Filmes e sinopses na página 22.

17h Mostra Cinema da Gema | Sessão Cosmos 
Estação Net Botafogo | Sala 3 

Votação do público presencial

PODER FALAR - UMA AUTOFICÇÃO
Doc. | 15’ | RJ | 2022 | Direção: Evandro Manchini | Classificação: livre

Poder Falar - uma autoficção, aborda a trajetória de um jovem cineasta ao 
lidar com a complexidade de receber um diagnóstico reagente para o HIV 
no dia em que faz aniversário. Misturando narrativa ficcional e documen-
tal, o filme traz à tona informações, reflexões, símbolos e personagens 
importantes da luta pela dignidade da vida, como o emblemático slogan 
“Silêncio = Morte” do grupo ActUp e o discurso em prol da vida do ati-
vista Herbert Daniel.

DEUS NÃO DEIXA
Doc. | 20’ | RJ | 2022 | Direção: Marçal Vianna | Classificação: livre 

Anos atrás, Miguel deixou de se apresentar como Mika Sapequinha: cor-
tou os cabelos, largou as saias e criou uma nova versão para si. 
Frequentador da Igreja Evangélica, hoje enfrenta uma turbulenta jornada 
de autoconhecimento.
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O CORTE DA DANCINHA 
Doc. | 14’ | RJ | 2021 | Direção: Luiz Guilherme Guerreiro | Classificação: 12 anos 

O Corte da Dancinha é um documentário sobre barbeiros que dançam ou bai-
larinos que cortam cabelos.

A RONDA
Fic. | 30’ | RJ | 2022 | Direção: Rogério Cavalcante e Castro | Classificação: 18 anos 

Em uma noite André espera fazer as pazes com seu namorado Ismael, que 
tem outros planos para essa madrugada: se libertar. Com a mesma inten-
ção, outros seres se cruzam com Ismael em busca de prazer e punição para 
as suas culpas. Conscientes ou não, eles só querem viver.

17h Mostra Cinema da Gema | Sessão Cosmos
Biblioteca Parque Manguinhos

Filmes e sinopses na página 24.

17h Mostra Panorâmica | Sessão 5                 
Estação Net Botafogo | Sala 2

CAMPO GRANDE É O CÉU
Doc. | 71’ | RS | Direção: Bruna Giuliatti, Jhonatan Gomes e Sérgio Guidoux | Classifica-
ção: livre

Residentes de comunidades quilombolas no sul do Brasil lutam para manter 
viva a tradição de cantoria dos Ternos de Santos Padroeiros e outras 
heranças de seus ancestrais.

19h Mostra Panorâmica | Sessão 6
Estação Net Botafogo | Sala 2

CANTAR É SAÚDE TIMBIRA
Doc. | 74’ | MA | 2022 | Direção: Evandro Medeiros | Classificação: 12 anos

A organização social, os conhecimentos tradicionais e uma forte relação 
com a natureza e o território, deram aos povos Timbira a força sufi-
ciente para sobreviverem durante os momentos mais críticos da pandemia 
de covid-19. Enquanto crescia vertiginosamente o número de mortos entre 
os não-indígenas nas cidades por todo o país e o temor à doença avançava 
sobre os territórios Timbira, os ‘mehim’ entoaram seus cantos e acio-
naram seus saberes ancestrais como meio para manter seus corpos e suas 
aldeias saudáveis e fortalecidas.
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19h30 Mostra Fronteiras Imaginárias | 
Sessão Corpos Dissidentes em suas relações com o território

Estação Net Botafogo | Sala 3

JAMEX COMO UMA IDEIA 
Doc. | 10’ | BA | 2022 | Direção: Gabriela Mercadante Ferrar | Classificação: 12 anos

Percorrendo alguns processos criativos do artista soteropolitano JAMEX, 
em contato e troca com o pintor, esse mini Doc é apenas uma ideia.

A ÚLTIMA TRANSMISSÃO 
Fic. | 15’ | SP | 2022 | Direção: Helen Quintans | Classificação: livre

Brasil de Oliveira foi um dos mais folclóricos jornalistas esportivos do 
país. Era polêmico, aguerrido e acima de tudo, único. Como um homem gay 
vivendo no meio ao universo machista do futebol e da Rádio AM nos anos 
1990, ele provou que não é preciso parecer para ser.

NOSSO MORRO, MEU UNIVERSO
Doc. | 15’ | PE | 2022 | Direção: Carol Correia e Mannu Costa | Classificação: livre

No morro da Conceição, periferia do Recife, a colaboração e a fé fazem a 
diferença. É lá que Bhrendo Barbosa, dançarino, coreógrafo, projetista, 
marcador e gestor de quadrilha encontra as ferramentas para realizar 
seus sonhos. Criado pela avó, D. Maria, ele cresceu subindo e descendo 
as escadarias do morro, enquanto ensaiava os passos para fazer a dife-
rença pela comunidade, sem abrir mão de quem ele é.

DA PONTE PRA CÁ
Doc. | 22’ | SP | 2022 | Direção: Isabela Alves | Classificação: livre

Quem vê close não vê corre! O documentário traz narrativas de três cole-
tivos de produção audiovisual na Zona Sul de São Paulo - Grajaú, Vila 
Missionária e Capão Redondo. Com câmeras meio quebradas, tripés improvi-
sados, canos de PVC e celular para captar áudio, eles contam as histó-
rias de seus territórios e os desafios em fazer cinema na periferia da 
capital paulista

MASISI WOUJ
Doc. | 21’ | Haiti/SC | 2021 | Direção: Zé Kielwagen, Marcos Serafim e Steevens Siméon | 
Classificação: livre  

No Haiti, a palavra masisi é usada como xingamento para homens consi-
derados femininos, gays, travestis e pessoas não-binárias. Em face de 
preconceitos e hostilidades, muitas masisi encontram abrigo no contexto 
religioso do Vudu. Através de uma série de performances inspiradas por 
Vudu e drag, o artista e ativista haitiano Sanba Yonel presta um tributo 
queer aos deuses.
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06/03 segunda-feira

19h Cerimônia e sessão de premiação júri técnico                       
Estação Net Botafogo | Sala 3

 

MANDADO
Doc. | 70’ | RJ | 2022 | Direção: Brenda Melo Moraes e João Paulo Reys | Classificação: livre

Alguns meses antes da Copa do Mundo de 2014, um mandado de busca autoriza 
a polícia a entrar em todas as casas de duas favelas do Rio de Janeiro. 
O documentário mostra a radicalização do sistema penal brasileiro e suas 
consequências na crise democrática que vivemos. Com entrevistas de Marielle 
Franco, Nilo Batista, juristas, jornalistas e moradores do Complexo da Maré.

Sobre a diretora: Brenda Melo estudou Cinema e Audio-
visual na UFF. É uma das fundadoras do coletivo Os-
soOsso e integrante do coletivo Puta da Vida. Atua no 
cinema desde 2012 como diretora, produtora, fotógrafa 
e pesquisadora.

Sobre a diretor: João Paulo Reys passou pelo depar-
tamento de Audiovisual da UnB e pela EICTV, em Cuba, 
e trabalhou como diretor, roteirista e montador em 
algumas das principais produtoras do Brasil.
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Mostras Competitivas Online
7 e 8 de março 

Assista gratuitamente no site as Mostras competitivas 
Fronteiras Imaginárias, Panorâmica e Visorama e vote no seu filme 
preferido. A votação inicia às 9h do dia 07 e encerra às 21h do 
dia 08.  Os filmes mais votados serão premiados e anunciados às 18h 
do dia 09 em nossas Redes Sociais. www.visoesperifericas.org.br

 

Mostras Itaú Cultural Play
2 a 8 de março 

Assista exclusiva e gratuitamente na plataforma Itaú Cultural Play.
www.itauculturalplay.com.br

HERMANOS, AQUI ESTAMOS
Doc. | 24’ | MT |  2021 | Direção: Jade Rainho | Classificação: livre 

Hermanos, Aqui Estamos (Brasil, 2021) é um documentário de cur-
ta-metragem que retrata a realidade e as histórias de vida de 
mulheres imigrantes da Venezuela em Cuiabá, MT, encontradas nos 
cruzamentos de grandes avenidas segurando placas com pedidos 
desesperados de ajuda, nas casas de abrigo e nas periferias da 
cidade – refugiadas da atual grande crise política, econômica e 
humanitária em seu país.

MUTIRÃO, O FILME
Doc. | 10’ | SP | 2022 | Direção: Lincoln Péricles (LKT) | Classificação: 
livre

Uma criança apresenta a construção da sua quebrada.

CAPITÃO TOCHA
Fic. | 16’ | GO | 2022 | Direção: Matheus Amorim | Classificação: livre 

Inspirado em histórias de quadrinhos e lembranças da infância, 
Capitão Tocha conta a historia de Pedro, um menino negro e feliz 
que tem como principal passatempo criar histórias a partir de 
brincadeiras com seus bonecos e outros objetos re-significados por 
ele. Mas sua brincadeira se torna especial quando ele encontra 
um boneco de ação com características semelhantes a sua na casa 
de um amigo. Capitão Tocha é uma história sobre representativi-
dade, aprendizado e autoconfiança conduzida pelo imaginário de uma 
criança que enxerga em seus ídolos a projeção de um verdadeiro 
herói.
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NUNCA PARE NA PISTA
Exp. | 19’ | BA | 2021 | Direção: Thamires Vieira | Classificação: livre

Amanda é uma jovem negra e tem o sonho de ser cantora, mesmo com 
a falta de oportunidades a vista na pequena cidade do interior em 
que vive, ela tenta conseguir seu primeiro show; ao mesmo passo 
que Thamires encontra nela a história perfeita para seu primeiro 
filme. A linha entre real e ficcional é tênue, enquanto ambas seguem 
em suas jornadas.

QUEBRA PANELA 

Fic. | 19’ | PE | 2021 | Direção: Rafael Anaroli | Classificação: livre

Solange é uma mãe e avó solteira que trabalha como manicure numa 
cidade do interior pernambucano. Com sua rotina afetada pela mon-
tagem de um set de filmagem na frente de casa, ela fica com a audi-
ção e visão aguçadas. Dona Sol tem uma porta e uma janela, que se 
abertas, dão acesso direto ao cinema.

CIDADE ENTRE RIOS
Doc. | 20’ | PI | 2021 | Direção: Leonardo Mendes e Weslley Oliveira | 
Classificação: livre

Uma busca por memórias perdidas no tempo. Um jovem pescador 
urbano, filho de uma geração de pescadores, mergulha numa experiên-
cia imersiva através das águas turvas dos rios que cortam a região 
de Teresina, fronteira entre o Piauí e o Maranhão.

A VELHICE ILUMINA O VENTO
Fic. | 20’ | MT | 2022 | Direção: Juliana Segovia | Classificação: livre

A Velhice Ilumina o Vento conta a história de Valda, mulher preta, 
idosa, periférica, trabalhadora doméstica da cidade de Cuiabá. 
Mulher forte, cuiabana do “pé rachado”, Valda subverte em seu 
cotidiano o paradigma da velhice estigmatizada.

CHICO CURIÓ: VOCÊS FAZEM PARTE DO MEU SHOW
Fic. | 88’ | MG | 2022 | Direção: Daniel Schwarz e Theo Guarnieri | Clas-
sificação: livre

Chico Curió: Vocês Fazem Parte do meu Show acompanha o artista, 
músico, compositor e seresteiro Francisco Trindade da Silva, o 
Chico Curió de Tiradentes/MG. Por meio dos cinco blocos que com-
põe o filme, vivenciamos a musicalidade e elementos do cotidiano 
do artista, que conta suas histórias, fala sobre seu processo de 
composição e sua trajetória autodidata pela música, revive suas 
memórias, mostra sua relação com o desenho, visita amigos, faz sua 
seresta com o grupo ‘ Trio Curió’ e apresenta, sem cortes, 4 de 
suas composições originais para violão.
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ALAN
Doc. | 92’ | BA | 2022 | Direção: Diego Lisboa e Daniel Lisboa | Classifi-
cação: 14 anos

Alan do Rap foi um dos precursores do Hip Hop em Salvador, que para 
divulgar suas músicas invadia o palco de bandas famosas que se apre-
sentavam na cidade como Racionais Mc’s, Planet Hemp e muitas outras. 
A jornada de Alan mostra as dificuldades e injustiças enfrentadas 
por jovens negros de periferia que tentam a vida na arte e acabam 
batendo de frente com um sistema racista, opressor e violento.

PRIMO DA CRUZ
Doc. | 89’ | RJ | 2022 | Direção: Alexis Zelensky | Classificação: 12 anos

Primo da Cruz acabou de sair da cadeia depois de ter ficado 10 
anos preso por tráfico de drogas, formação de quadrilha e assalto 
à mão armada. Ele conhece apenas o mundo da prisão e do crime. No 
entanto, uma segunda chance lhe é oferecida. O mundo da arte con-
temporânea abre suas portas.

Oficina “Da ideia ao argumento” | Online 
3 e 6 de março / 14h

Ministrante: Guilherme Coelho

Para inscritos até 17 de fevereiro.

Os laboratórios de desenvolvimento de projetos se tornaram uma 
importante etapa de alavancagem no caminho de uma obra, desde a ideia até 
a filmagem. Esta oficina é principalmente voltada para o desenvolvimento de 
ideias em argumentos audiovisuais. Um argumento bem escrito e apresentado 
é imprescindível para um projeto que deseja encontrar seu lugar ao sol 
em ambientes de mercado. 

Selecionamos 8 ideias de filmes de longa-metragem no gênero ficção. 
As propostas devem ser inscritas com no máximo 1.000 caracteres (sem 
espaço). Cada ideia será desenvolvida na forma de um argumento ao longo 
de dois encontros online nos dias 03 e 06 de março, das 14h até 18h, com 
o acompanhamento de um profissional atuante no mercado audiovisual.
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Visões Lab - Laboratório de desenvolvimento de  
projetos audiovisuais | Online 
27 de fevereiro a 03 de março

O Visões Lab é uma plataforma de fortalecimento do setor audiovisual 
composta por ações de formação, articulação, inovação e desenvolvi-
mento do mercado. O diferencial em relação a outras ações semelhan-
tes é que essa plataforma cria um ambiente com potencial de gerar 
negócios entre players e projetos de audiovisual comprometidos com 
o estímulo à projetos inovadores e de qualidade, inserção de novos 
realizadores no mercado e a ampliação de representações das perife-
rias brasileiras no audiovisual brasileiro.

Neste ano o Visões Lab acontece de forma 100% online e selecionou 6 
projetos de longas de ficção que recebem uma mentoria nas áreas de 
roteiro, direção e produção executiva. Além disso, eles se preparam 
em uma oficina de Pitching.

Ao final do processo de desenvolvimento os projetos irão se apresen-
tar em um pitching para uma banca formada por players do mercado. 
As melhores performances no pitching receberão prêmios em dinheiro.

Mentoria em Direção: Allan Deberton 
Mentoria em Produção executiva: Bruno Fontes 
Mentoria em Roteiro: Mariana Jaspe 
Oficina Pitching: Suzana Pedrinho 
Players: Vitrine Filmes, Elo STUDIOS, Globo Filmes, Prime Box Brasil,
Galeria Distribuidora e Produtora, TêmDendê Produções, Canal Brasil.

Pitching Online | Projetos do Visões Lab
03 de março, sexta-feira / 16h                      

Transmissão ao vivo pelo Youtube, 
Facebook e site do Festival 

AMOR MARGINAL
Caraduá Produções | RJ 
BABETE
Rio Taruma Films | AM
DOCE SAGRADO
Nathali de Deus | Siyanda | RJ
OTILIA OU GABI
Ladart Produções e Consultoria LTDA | ES
TROMSO
Filmes de Mentira | SP
VORAGEM
Noturna Filmes | MG
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CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  GGEERRAALL::  Marcio Blanco

PPRROODDUUÇÇÃÃOO  EEXXEECCUUTTIIVVAA::  Karine Melissa Miller 

CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROODDUUÇÇÃÃOO::  Kerlon Lazzari

AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  DDEE  PPRROODDUUÇÇÃÃOO:: João Pelosi

CCUURRAADDOORRIIAA  MMOOSSTTRRAASS::  José Marques de Carvalho Jr.,

Lukas Nascimento, Marcio Blanco, Marco Antônio, Quézia Lopes 

CCUURRAADDOORRIIAA  MMOOSSTTRRAA  HHOOMMEENNAAGGEEMM::  Lulik lomba de Farias 

CCUURRAADDOORRIIAA  LLAABB::  Régis Rasia

JJÚÚRRII  OOFFIICCIIAALL::  Clementino Junior - mostras Panorâmica e Visorama

            Takumã Kuikuro - mostras Panorâmica e Visorama

           Julio Bezerra - mostras Fronteiras Imaginárias e Cinema da Gema

            Tatiana Carvalho - mostras Fronteiras Imaginárias e Cinema da Gema

MMEEDDIIAAÇÇÃÃOO  DDEEBBAATTEESS::  Marco Antônio, Quézia Lopes, Rafael Saar,

         Iulik Lomba de Farias, Janaina Oliveira

MMEENNTTOORREESS  VVIISSÕÕEESS  LLAABB:: Allan Deberton - mentoria em direção 

  Bruno Fontes - mentoria em produção executiva 

  Mariana Jaspe - mentoria em roteiro 

  Suzana Pedrinho -  oficina Pitching 

RREECCEEPPTTIIVVOO::  Paula Gorini

FFOOTTÓÓGGRRAAFFAA::  Ágatha Flora 

MMAAKKIINNGG  OOFF::  José Marques de Carvalho Jr, Igor Goulart

PPRROOJJEETTOO  GGRRÁÁFFIICCOO::  Nathalie Nery

VVIINNHHEETTAA::  João Marcos Nascimento - Cartumze

TTRROOFFÉÉUUSS::  Nathalie Nery

PPRROODDUUÇÇÃÃOO  GGRRÁÁFFIICCAA::  Fábio Soares

AASSSSEESSSSOORRIIAA  DDEE  IIMMPPRREENNSSAA::  Roberta Mattoso – RoMA in Press

WWEEBBSSIITTEE::  Marcos Buarque de Hollanda

SSOOCCIIAALL  MMEEDDIIAA::  May Gabrielle - Te Influenciei 

MMÍÍDDIIAASS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAAIISS::  Ágatha Flora, Alef Velasco, Tabata Hellen, Kaua Cunha

AACCEESSSSIIBBIILLIIDDAADDEE::  Edécio Ambrósio - LIBRAS

    Kelly Cunha - Audiodescrição

    Maria Eduarda Narducci Peria- Legenda descritiva
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este evento é membro do
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