
        
 

Catálogo dos filmes participantes do Cine Tornado Festival - 2017  
4ª Edição  - na Cinemateca de Curitiba 

 
CINE MEMÓRIA 1 – DIA 28/11 – 15H (PROGRAMADORA BRASIL) 

Todas as mulheres do mundo, 1 h 26 min., 1966, de Domingos Oliveira (Brasil)  

 Sinopse: Paulo (Paulo José) é um grande conquistador mulherengo e conhece Maria Alice (Leila 

Diniz) em uma festa. Ele se apaixona por ela, mas Maria Alice está noiva de Leopoldo (Ivan de 

Albuquerque). A grande questão para ele é como conquistá-la e abrir mão da vida de farra que leva com os 

amigos. Biografia: Nasceu em 1936, iniciou sua carreira como cineasta em 1966. Na década de 70 

estreou como ator no cinema e ingressou na televisão, onde realizou minisséries e tele-peças. 

Depois de quase 20 anos afastado do cinema, voltou a filmar nos anos 90, levando às telas três 

peças de sucesso de sua autoria: Amores (1998), Separações (2002), que lhe rendeu os prêmios de 

melhor filme e ator no Festival de Mar Del Plata e de melhor roteiro no Los Angeles Latino Film 

Festival, e  Feminices (2004). (http://www.filmeb.com.br/quem-e-quem/ator-diretor-

roteirista/domingos-oliveira)  

 

ETNOFICÇÃO - DIA 28/11-TERÇA-FEIRA – 17 H (FILME CONVIDADO) 

Nosso Homem, de Pedro Costa, 23 min., 2010 (Portugal) 

 
Sinopse: Como convém a uma alucinação, este é um filme elíptico onde as coisas não seguem 

uma lógica narrativa convencional, mas sim apresenta uma provocação sensorial pontuada por imagens e 

sons, canções e conversas, objetos e vozes. Como se tudo fosse o delírio de Ventura, personagem real e 

ficcional ao mesmo tempo. O Nosso Homem integra os filmes do Ciclo de Fontainha e recebeu o prêmio 

Vila do Conde 2012. Biografia: Pedro Costa é português e formou-se na segunda geração da Escola 

Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Em seu método de produção de filmes opta pela linguagem do 

documentário direto e também em uma espécie de ficção das personagens reais, Ele trabalha com não-

atores, a partir do imaginário de seus interlocutores sem exatamente um princípio e fim de narrativas, 

dando expressão para negros, brancos, crioulos, pobres, drogados. A procura da luz, seja ela filmada de 

frente em janelas e portas ou de costas nas paredes e nos rostos, desvia o cineasta do artifício da 

iluminação sem fonte. (https://www.publico.pt/2014/08/13/culturaipsilon/noticia/pedro-costa-traz-a-locarno-

o-testamento-do-sr-ventura-1666320) 
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COMPETIÇÃO 1 PRIMEIRO FILME – DIA 28/11 – TERÇA-FEIRA – 17H 30 MIN 

Duração: 1 h e 21 min. 

 

Bicha Camelô, 17 min., 2017, direção: Wagner Previtali (RS-Br) 

Sinopse: Conforme os dias passam e Michael convive com outras pessoas, ele descobre a si 

mesmo e com isso se permite mais. Biografia: Wagner Previtali é estudante universitário de Cinema e 

Audiovisual na UFPel, já realizou alguns trabalhos em diferentes funções em curta-metragens e tem em 

Bicha Camelô sua primeira experiência real em direção. 

 

O mundo estratifica, o corpo se desloca, 21 min., 2017, direção: Igor Urban  (Pr-Br) 

Sinopse: Após a criação de Ayla Miejski, e diante de questões a respeito de si próprio, o realizador 

vai ao encontro de outras artistas, de estilos diferentes. O filme é um recorte de algumas visões do ontem e 

do hoje sobre ser 'Drag Queen' no Brasil. Biografia: Igor Urban nasceu 1995, em Curitiba, Brasil. É 

graduando de Cinema e Vídeo na FAP/UNESPAR desde 2014. Estudou por um ano Cinema na ESAP, 

Portugal. Atualmente dedica-se a Direção Cinematográfica, Atividades Performativas e Caracterização. 

 

Trilha de Ouro - Casal Adventure, 43 min., 2015, direção: Celino Dutra  (SP- Br) 

 

Sinopse: Um casal que se conheceu em uma trilha e a partir daí passaram a viajar por diversos 

lugares magníficos de natureza e vida selvagem, registrados em um Reality Show de aventura o “Reality 

Casal Adventure”, mostrando tudo que acontece nessas experiências arriscadas como: frio, sede, fome, 

medo, alegria, tristeza, conflitos, saudade. 

 
COMPETIÇÃO FILME-ARTE – DIA 28/11 – TERÇA-FEIRA – 19 H 

Duração: 1 h e 51 min. 

 

Desencontrários, 4 min., 2017, Oficinas JAMAC/SESC Sto Amaro (SP-Br) 

Sinopse: filme-instalação sobre poesia e mundo virtual resultado da oficina "Fazendo Videoclipe", 

no Sesc Santo Amaro - maio/2017. Música proposta pelos participantes - Banda Desencontrários - Pela 

Poesia. Orientação - JAMAC Cinema Digital: Thais Scabio e Gilberto Caetano. Biografia: Coletivo JAMAC – Jardim 

Mirian – São Paulo. 

 

 



 

 

Rio Verdadeiro, 16 min., 2016, direção: Hidalgo Romero (SP-Br) 

Sinopse: Rio Verdadeiro é um vídeo diário que percorre toda a extensão, da nascente à foz, do rio 

mais importante do estado de São Paulo: o Rio Tietê. O olhar busca estórias esquecidas e testemunhos de 

pessoas que nasceram e viveram à beira deste imenso rio. É uma viagem na história através da poesia 

visual. Biografia: Hidalgo Romero é documentarista, produtor cinematográfico, roteirista, editor e formado 

em Arquitetura e Urbanismo na Unesp, é mestrando em Multimeios na Unicamp. Dirigiu e roteirizou 

também a recém lançada série para televisão Taquaras, Tambores e Violas (CineBrasilTV, 2016) e foi 

editor e corroteirista da série televisa Chão de Fábrica (Renato Tapajós, TVT).  

 

Dopamina, 19 min., 2016, direção: Junior Cândido (Pr-Br) 

Sinopse: Com o coração em chamas, eu procuro por você essa noite. Biografia: Graduado em 

Cinema e Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná, roteirizou, dirigiu e montou uma curta 

Sunset/Sunrise, selecionado para a mostra "As Juventudes" no VIII Janela Internacional de Cinema do 

Recife. Dopamina é seu segundo trabalho. 

 

Ntem um Sonhu, 20 min., 2016, direção: Cindy Baptista (Cabo Verde/Itália) 

Sinopse: O documentário surge do convite à comunidade Caboverdiana e Trentina (Itália) a entrar 

no sonho de Martin Luther King I HAVE A DREAM. Os jovens artistas e a comunidade em geral são 

convidados a partilhar os seus sonhos e criarem o próprio conceito de liberdade expressiva e criativa. 

Biografias: Cindy Baptista nasceu em Cabo Verde é ativista e educadora em Lisboa. Em 2013, regressa a 

Cabo Verde a convite de Stefania Bortolotti (Coord. do Projeto Simenti em Praia Cabo Verde) como 

Coordenadora Artística do projeto I HAVE A DREAM (N TEN UM SONHU). Nicolo Veronesi é Video-Maker 

e em 2014 se junta ao grupo de artistas Italianos para gravar N TEN UM SONHO, em uma parceria entre 

Cabo Verde e Itália. 

 

Monumento à Multiculturalidade, 52 min., 2016, direção: Rogério Taveira e Sérgio 

Vicente (Portugal) 

Sinopse: Envolvimento de uma comunidade no Monte da Caparica (Almada, Portugal) na 

concepção de um Monumento constituído por três esculturas. Biografias: Rogério Taveira e Sérgio Vicente 

são professores na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. O presente filme resulta de um 

projecto de investigação escultórico liderado pelo Sérgio Vicente. Rogério Taveira dedica-se à investigação 

artística focada na imagem em movimento, som, fotografia, desenho e performance.  

 
 



 

 
 
CINE-OFICINA – DIA 29/11 – QUARTA-FEIRA – 15 H   
Duração: 1h e 13 min.  
 

O Casulo, 15 min, 2016, alunos do curso de cinema do Centro Europeu (Ctba-Pr) 

O que é bullying ?, 4 min., 2017, oficina de cinema do Colégio Tiradentes (Ctba-Pr) 

Sinopse: Se estudantes do 9º ano fizessem um filme, falariam de quê? Bullying foi o assunto escolhido no 

Colégio Tiradentes, em Curitiba. Biografia: Brenda Vonsoski, Piero Velez, Rafaela Rios e Sabryna Cardoso estudam 

no Colégio Tiradentes, em Curitiba, e participaram da oficina "Fazendo Cinema: Grupo de Criação Cinematográfica". 

Biografia: Oficineiro: Guilherme Lourenço Gomez é estudante de Cinema da Unespar. 

 

Ocupa Newton! Ocupa Paraná! Ocupa Tudo!, 5 min., 2016, oficina de cinema do CEEP  

Newton Freire Maia (Ctba-Pr) 

 Sinopse: Em 2016, mais de 800 escolas foram ocupadas contra a Reforma do Ensino Médio e a chamada 

PEC do Teto de Gastos. Estudantes do Colégio Newton Freire Maia mostram a ocupação de sua escola em Pinhais, 

na Região Metropolitana de Curitiba. Biografia: O Colégio Newton Freire Maia foi a primeira escola agrícola ocupada 

no Brasil. Resistiu por 3 semanas com muita dedicação e organização dos(as) estudantes, que realizaram diversos 

debates, aulões, oficinas e articulações entre as escolas ocupadas. Biografia: a oficina de audiovisual teve orientação 

de Guilherme Lourenço Gomez, estudante de Cinema da Unespar, campus localizado ao lado do Colégio Newton 

Freire Maia.  

 

Transbordar, 9 min., 2017, Oficinas É Nóis na Fita (São Paulo-SP) 

 Sinopse: Carlos nasceu Carla. Não há o que questionar. Não há o que entender. É preciso ser quem se é. 

Mesmo que algumas pessoas não compreendam, mesmo que o mundo prefira não ver, é preciso transbordar. E 

Carlos transborda. 

 

Plano B, 8 min., 2017, Oficinas É Nóis na Fita (São Paulo-SP) 

Sinopse: Roger e seus três amigos formados em cinema, que nunca conseguiram fazer um filme. Afinal isso 

não é pra qualquer um! É preciso ter dinheiro e uma boa ideia. Roger consegue os dois quando resolve assaltar um 

banco. 

 

O quarto de dentro, 8 min., 2017, Oficinas É Nóis na Fita (São Paulo-SP) 

 Sinopse: Rafael é um jovem esquizofrênico que busca na arte um alívio para a dor de viver. Em seu quarto, 

ele luta com suas angústias e enfrenta um inimigo que ele conhece muito bem: ele mesmo. 

 



 

A Loira Fantasma, 6 min., 2017, graduação UP (Ctba-Pr) 

 Sinopse: O filme faz uma reconstrução da lenda da Loira Fantasma em Curitiba. A narrativa é permeada de 

depoimentos e causos, atriz convidada Julia Rian. Biografia: Jéssica, Natalie e  ... são estudantes de Jornalismo na 

Universidade Positivo e produziram o filme para a disciplina de Cinema. 

 

Preta-Dance Hall, 14 min., 2016, Oficinas JAMAC (São Paulo-SP) 

 Sinopse: A equipe acompanha a dançarina de DanceHall Fabi R. da Silva e seu trabalho de 

empoderamento por meio da dança. Documentário realizado como Trabalho de Conclusão de Curso no projeto 

JAMAC Cinema Digital 2016. 

 

Maria Maya, 4 min., 2017, Oficinas JAMAC/SampaCineTec (SP-SP)  

 Sinopse: Curta realizado durante processo de convivência no coletivo JAMAC Cinema Digital com jovens da 

Zona Sul participantes do projeto Sampa Cinetec. 

 

COMPETIÇÃO 1 TUDO É POSSÍVEL NA FICÇÃO – DIA 29/11 – QUARTA-FEIRA – 17 H   
Duração: 56 min. 

 
Órion, 17 min., 2016, direção: Rodriane D L (Pr-Br) 

Sinopse: Cecília ama astronomia. Toda noite ela sai de casa para observar as estrelas, levando sempre sua 

coleção de lanternas para reproduzir no gramado as conteslações que vê no céu. Até que em certo dia algo estranho 

acontece. Biografia : Rodriane DL é roteirista e diretora.  Estudou Publicidade na Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUC / PR) de 1996 a 1999. Em 2004, ela decidiu seguir a sua verdadeira paixão, então foi para escola de 

cinema na Faculdade de Artes do Paraná (FAP / PR), onde se formou em 2009. Ainda na escola de cinema começou 

a dirigir videoclipes e curtas-metragens, incluindo o seu primeiro filme Naftalinas, Doces e Traças (2009). Terminou 

recentemente seu novo curta-metragem Órion (2016), já exibido em diversos festivais de cinema.  

  

João & Maria, 20 min., 2016, direção: Eduardo Baggio (Pr-Br) 

 Sinopse: O viúvo João declara sua solidão em um programa radiofônico e encontra Maria, mulher recém 

separada que anseia por uma nova vida a dois. Biografia: 

Eduardo Baggio é cineasta com ênfase em documentarismo. Teve seus filmes independentes exibidos em vários 

festivais e mostras nacionais e internacionais, com prêmios no Brasil e no exterior. É docente no curso de Cinema e 

Audiovisual da Unespar. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP com a tese “Da teoria à 

experiência de realização do documentário fílmico”. Líder do grupo de pesquisa Cinema: Criação e Reflexão 

(UNESPAR/CNPQ), membro coordenador do GT Teoria dos Cineastas da AIM (Associação de Investigadores da 

Imagem em Movimento de Portugal) e coordenador do ST Teoria dos Cineastas da SOCINE (Sociedade 

Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual). 

 



 

Hoje Jesus não vem, 2016, 19 min., direção: Silviani Barone (Pr-Br) 

 Sinopse: três histórias sobre crianças e adolescentes no Brasil, e diferentes formas de violações dos seus 

direitos. É daqueles filmes, que nos mostra a realidade que insistimos em não ver. Biografia: Formado em Direito e 

Cinema. Autor da história e co-roteirista da Série Nuit, para televisão. Autor do roteiro para curta Choque, projeto 

aprovado pela Fundação Cultural de Curitiba para captação de recursos, Lei do Mecenato, Edital 2016 e Professor 

convidado da Universidade Aberta da Maturidade – UFPR 2015/2016. 

 

COMPETIÇÃO 1 FILMES SOLIDÁRIOS – DIA 29/11 – QUARTA-FEIRA – 18H  
Duração total da sessão: 36 min. 
 

Parque Estadual Ibitipoca - Casal Adventure, 17 min., 2016, direção: Celino Dutra (MG-Br) 

Praia Isolada - Casal Adventure, 19 min., 2015, direção: Celino Dutra (RJ-Br) 

Sinopse: O Casal Adventure foi criado por um casal que se conheceu em uma trilha e a partir daí passaram a 

viajar por diversos lugares magníficos de natureza e vida selvagem, possuindo um grande público fiel de seguidores 

nas redes sócias e com isso, surge a ideia de apresentar um programa de Reality Show de aventura o “Reality Casal 

Adventure”, mostrando tudo que acontece nessas experiências arriscadas como: frio, sede, fome, medo, alegria, 

tristeza, conflitos, saudade. 

 

FICÇÃO – DIA 29/11 – 19H (FILME CONVIDADO) 

Eu, de Whashington Carvalho, 114 min., 2016 (Brasil) 

Sinopse: “Eu” é um filme que retrata uma das grandes realidades negativas que as famílias  do mundo inteiro 

vem suportanto por anos. O alcoolismo do homem da casa. Gabriel, o personagem principal, é um chefe de família, 

um grande homem, é casado e tem um filho astro de cinema, uma família como poderia se dizer perfeita. Até que 

toma seu primeiro copo de bebida e torna-se irreconhecível, frio, calculista e assassino. Depois de perder tudo que 

construiu em sua fica, agora é rodeado por ilusões e mentiras. Todos os dias, depois de acordar, Gabriel pratica suas 

atividades, repetidamente, vivendo sozinho em sua enorme casa, na companhia apenas das fotos de sua esposa e 

filho, espalhadas por toda casa. Sua rotina de exercícios, remédios e muita bebida o faz viver fora da realidade. Mas 

tudo que ele faz tem um propósito, Algo que ele guarda dentro dele e que o motiva a continuar até o fim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPETIÇÃO 2 FILMES SOLIDÁRIOS – DIA 30/11 – QUINTA-FEIRA – 15H 
Duração total da sessão: 1 h e 22 min. 

 
Seu José, 14 min., 2016, direção: Sileno Alexandre (SP-Br) 

 Sinopse: Seu José é um coletor de material reciclável que trabalha nos mangues e rios de Cubatão. São 

quilos e quilos de lixo descartados de forma incorreta pelas pessoas e que acabam destruindo o ecossistema. Seu 

José faz esse trabalho pela própria consciência e amor que tem pela natureza, pelo lugar onde vive. Biografia: Sileno 

Alexandre é estudante de Cinema e Audiovisual no Centro Universitário Monte Serrat (UNIMONTE), 27 anos. Iniciou 

suas atividades com cinema em 2006, em um projeto cultural “Gente é pra Brilhar”. Em 2014 sua vontade de produzir 

produtos audiovisuais veio à tona, fazendo a fotografia do documentário “Água Corrente, o ideal de Gianfrancesco” o 

qual foi selecionado e premiado no Curta Santos – Festival de Cinema de Santos, do mesmo ano, pelo voto popular.  

 

Sobre a Borboleta e seu casulo, 13 min., 2017, direção: R. B. Lima (PB-Br) 

 Sinopse: Sinopse: Quando eu nasci me vestiram de azul e disseram que eu era um menino. Depois, 

molharam minha cabeça e disseram que eu era cristão. Primeiro lhe impõem o gênero, depois areligião. Biografia:  

estudante do Curso de Cinema e Audiovisual na Universidade Federal da Paraíba. No campo das artes se interessa 

pelo desenvolvimento de roteiro de filmes, cujos temas são mais relacionados a questões sociais que dialogam com 

discussões sobe sexualidade e, principalmente, diversidade de gênero.  

 

Campocontracampo, 15 min., 2016, direção: Nathalia Cavalcanti (PR-Br) 

 Sinopse: Uma paixão chamada Cinema. A arte que inspira muitas pessoas faz parte da vida de Estevão 

Furtado, um administrador  que nunca deixou  de lado sua admiração pela sétima arte. Assim, Estevão traz à tona 

memórias que se confundem com um enredo cinematográfico. Biografia: Nathalia Cavalcanti é jornalista e 

especialista em Produção Audiovisual. Graduanda em Cinema e Vídeo, desde julho de 2013. Roteirista e diretora do 

curta-metragem “Reticências”, selecionado em festivais nacionais e internacionais.  CAMPOCONTRACAMPO e outras 

cinco produções. Desde março de 2014 em edição e montagem de vídeo. 

 

Meu Rio Vermelho, 20 min., 2016, direção: Rafael Irineu (MT-Br) 

 Sinopse: O curta-metragem convida o público para uma expedição no Rio Vermelho, localizado no sul do 

estado de Mato Grosso, realçando histórias de personagens com diferentes culturas que foram encontradas ao longo 

das correntezas. O rio passa por Jarudore, povoado que sobrevive da pesca, a Aldeia Tadarimana, da etnia Bororo e 

uma das mais antigas do país, por Rondonópolis, onde recebe cargas de esgoto a céu aberto. E por fim, com sua 

deságua, no Pantanal, a maior planície alagada do mundo. Biografia: Rafael Irineu é natural de Rondonópolis-MT,  

começou a fotografar com apenas 11 anos de idade, encontrando numa simples câmera digital a forma de superar 

uma depressão. Trabalhando com a fotografia desde 2005. Atualmente é estudante de Rádio e TV pela UFMT.  

  

 

 



 

Nascer no Brasil, 20 min., 2014, direção: Bia Fioretti (RJ-Br) 

 Sinopse: No Brasil, a chance de dar à luz sem intervenções durante o trabalho de parto é remota. Apenas 5% 

das mulheres tiveram essa experiência segundo a pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz. Muitos 

procedimentos passaram a ser usados de forma rotineira, causando mais traumas do que benefícios. O vídeo aborda 

a realidade de nascer no Brasil e para qual direção caminhamos. Biografia: publicitária, fotógrafa, documentarista 

deixou uma carreira de 20 anos como diretora de criação pra fazer mestrado em Evidência Científica na UNIFESP 

(Escola Paulista de Medicina, 2014). Em 2011,  foi convidada pela FIOCRUZ para mostrar a voz atrás dos números 

do inquérito epidemiológico Nascer no Brasil em um documentário. Atualmente faz doutorado em Saúde Pública na 

Faculdade de  Saúde Pública da USP e esta finalizando o documentário Nascer nas Prisões.  

 
COMPETIÇÃO 2 – PRIMEIRO FILME – DIA 30/11 – 17 H  
Duração: 44 min. 

 

Ressonância, 14 min.,2017, direção: Fabiana de Paula (SC-Br) 

 Sinopse: Ressonância mostra o drama da menina Luísa, que, aos sete anos, precisa lidar com a perda 

gradativa da audição. Biografia: Estuda Teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina.É produtora, roteirista, 

atriz e diretora de curtas metragens. Com Ressonância, estreia na direção de ficção. 

 

O conto do burro amarelo, 30 min.,2017, direção: Daina Mendes (MG-Br) 

 Sinopse: O filme se passa em pequenos lugares rurais do interior de Minas Gerais. O tema central está 

ligado à memória, tradição, o velho e o novo. O método de construção fílmica começa com a diretora contanto as 

histórias do avô para um garoto de 6 anos e é através delas que o menino desenha garatujas. Após a 

captação do filme a diretora faz animação direta em película a partir da referência sincrônica da vós do narrador/ 

personagem do avô. E a trilha sonora do filme é inspirada na Toada Histórica ritmo regional/rural brasileiro. Biografia: 

Daiana Mendes pesquisa sobre animação experimental direta em película.  Graduo-se em Comunicação Social e 

Cinema de Animação e Artes Digitais pela Universidade Federal de Minas Gerais, com intercambio acadêmico na 

Universidade Federal Fluminense. O primeiro filme é o Conto do Burro Amarelo. 

 

CINE-OFICINAS “É NÓIS NA FITA – SP” – DIA 30/11 -  17 H 45 MIN. (FILMES CONVIDADOS) 
classificação 14 anos  Duração: 47 min. 

 

Jackie Kill, 7 min. Sinopse: Andrópolis nunca mais será a mesma depois de conhecer a força de Jackie Kill, que 

representa a força das mulheres 100% feministas.  

O repentista, 7 min. Sinopse: Ciço é um repentista. Que não larga seu ofício. E por mais que Rosa insista, Parar 

de rimar é bem difícil. Impregnado pela rima, Versa sempre que prosa, Como sair dessa fria. Tendo sido deixado por 

Rosa?  

 



 

Emanuelle, 8 min. Sinopse: Quais são os pequenos detalhes que fazem a gente se apaixonar por alguém? 

Quantos diferentes encantos podem ser descobertos em uma única pessoa? As pessoas são o que são, ou aquilo 

que enxergamos nelas? Afinal, quem é Emanuelle? 

Se essa vida fosse minha, 7 min. Sinopse: A rotina cruel do dia a dia sufoca e apaga os mais puros prazeres 

da infância. Mas, às vezes, basta uma pequena fagulha de memória para trazer novamente a cor e o gosto pela vida! 

E se essa vida fosse minha? 

Com que roupa?, 6 min. Sinopse: Você tem certeza de que está vestido? Thomás também sempre teve. Até 

que, num dia qualquer, todos o acusam de estar nu. Será que a imoralidade está nos olhos de quem vê? 

Descompasso, 5 min. Sinopse: Helena, como tantas outras mulheres, quer se livrar das amarras de um marido 

violento. Através da dança ela reelabora sua realidade, retratando em movimentos seus medos, suas angústias e seu 

desejo de libertação. 

(Re)Existência, 7 min. Sinopse: (Re) Existência – (s.f) Ato ou efeito de resistir, de novo, renascer, reiventar-se. 

1.1 Força que se opõe à desistência. 1.2 Força que defende um organismo da opressão, da tristeza, do desamor. 

Biografia: O projeto É NÓIS NA FITA - Curso Gratuito de Cinema foi idealizado por cineastas e professores 

universitários com o intuito de estimular o potencial criativo e o senso crítico de jovens de todas as camadas sociais. 

Potentes em vários sentidos, os curtas produzidos pelos alunos de 15 a 20 anos têm também uma qualidade artística 

surpreendente. Iniciado em 2014 e atualmente em sua 4ª edição, o projeto conta com o patrocínio do Bradesco. 

www.enoisnafita.com.br 

 

COMPETIÇÃO 2 TUDO É POSSÍVEL NA FICÇÃO – dia 30/11 – QUINTA-FEIRA – 19 H 
 
O Caipira, 72 min., 2016, direção: Arnaldo Silveira e Coletivo O.C.P. (Pr-Br)  
 
 Sinopse:O filme é baseado no século passado, época em que as famílias, apesar de terem muitas posses, 

viviam de forma muito simples, até com certa ingenuidade. Era de costume os casamentos arranjados entre os filhos 

dos compadres, tudo para não dividir a herança e assim garantir a riqueza de ambos. Biografia: o Coletivo, O.C.P. 

Oficina de Cinema de de Pinhais nasceu em 2010, a partir na necessidade de implantação do plano Municipal de 

Cultura que se iniciaria nesta época.  

 

TESTE DE AUDIÊNCIA PRIMEIRO FILME – 30/11 –QUINTA-FEIRA  -  20H 15 MIN 
 
(Des)amores (Des)esperados, 2017, 35 min., direção: Liz  Santos (Pr-Br)  
 
 Sinopse: As desventuras amorosas de três amigas na noite curitibana e a esperança de encontrar um amor 

verdadeiro. Biografia: Liz Santos, Bruno Luiz e Vânia Machado formaram um grupo para a realização desse filme 

durante a especialização em Cinema, da Universidade Positivo e aproveitam para discutir com a platéia os ajustes 

finais do filme que promete ser revelador dos hábitos de paquera e conquista na noite curitibana. O filme teve 

orientação de Eveline Araujo. 

 

http://www.enoisnafita.com.br/


 
 
COMPETIÇÃO 3 FILMES SOLIDÁRIOS – DIA 1º/12 – SEXTA-FEIRA – 15 H 
 
A casa de Lúcia, 70 min., 2017, direção: João Marcelo e Lúcia Luz (Ctba-Pr) 
 
 Sinopse: Lucia vem de Aleppo e se refugia no Brasil, entretanto, a estudante de arquitetura precisa retornar 

para o Kuwait e conseguir os documentos para a transferência de seu curso para uma universidade brasileira. Ao 

reencontrar os pais e irmãos acaba por questionar sua própria visão de mundo, que agora percebe estar transformada 

após três anos vivendo no Brasil. Biografia: João Marcelo nasceu em Curitiba, em 1982. Pós-graduado em Música 

João Marcelo passou a dedicar-se a área de direção e assistência de direção em curtas e longas-metragens. Este é 

seu primeiro trabalho de longa-metragem. Lucia Luz mora há três anos no Brasil e essa é sua primeira experiência 

com cinema. 

 
COMPETIÇÃO 1 FILMES ETNOGRÁFICOS  – DIA 1º/12 – SEXTA-FEIRA  - 16 H 15 MIN 
Duração: 32 min. 

 
Tabuluja,11 min., 2017, direção: Shambuyi Wetu, Jasper Chalcraft, Rose Satiko  

Gitirana Hikiji (Congo/Brasil/Inglarerra) 

Sinopse: Shambuyi Wetu, artista da República Democrática do Congo refugiado em São Paulo, constroi com 

suas performances narrativas sobre a experiência da diáspora e a situação do homme noir no mundo. O 

filme Tabujula é uma criação colaborativa do artista com os antropólogos Rose Satiko Hikiji e Jasper Chalcraft, e 

integra a coleção Afro-Sampas, série de filmes sobre a experiência de músicos, dançarinos e artistas africanos 

residentes em São Paulo, desenvolvidos no projeto "Ser/Tornar-se africano no Brasil: Fazer musical e patrimônio 

cultural africano em São Paulo".  

 

Piragui: a dona dos peixes, 21 min., 2016, direção: Luiza Calagian (aldeia Tenonde  

Porã, São Paulo- Br) 

 Sinopse: O filme, realizado em parceria com um grupo de jovens mulheres da aldeia Tenonde Porã, em São 

Paulo, mistura ficção e documentário numa narrativa em torno da figura da Piragui, dona dos peixes na tradição 

Guarani Mbya. Foi realizado em parceria com o LISA (Laboratório de Imagem e Som em Antropologia) da 

Universidade de São Paulo, orientado pela Profa. Dra. Rose Satiko e com apoio da CNPQ. Biografia: Luiza 

Calagian nasceu em São Paulo e trabalha como fotógrafa, indigenista e documentarista. Estudou Ciências sociais na 

Universidade de São Paulo, com enfoque nas áreas de antropologia visual e etnologia. Em 2016, dirigiu seu primeiro 

filme, também sua iniciação científica em antropologia visual, em parceria com o  em parceria com o LISA (Laboratório 

de Imagem e Som em Antropologia).  

 
 
 
 
 



 
 
COMPETIÇÃO 2 FILMES ETNOGRÁFICOS  – DIA 1º/12 – SEXTA-FEIRA  - 17 H  
Duração: 1 h e 31 min  

 
A vida Tocando, 25 min., 2016, direção: Marco Poglia e Vinícius Correa (RS-BR) – filme com 

audiodescrição 

 Sinopse: Nivaldo José começou a tocar violão aos treze anos de idade e desde então sua trajetória musical é 

marcada por encontros com grandes nomes do violão brasileiro. Aos vinte anos descobriu-se vítima de retinose, 

doença que lhe ocultaria gradativamente a visão ao longo da década seguinte. Biografias: Marco Poglia é 

antropólogo e diretor/produtor do projeto audiovisual Angola Poa: expressões da capoeira angola de Porto Alegre. 

Vinicius Correa é músico integrante do duo Batuque de Cordas e produtor cultural. 

 

Afluentes, 28 min., 2013, direção João Meirinhos (Inglaterra/Portugal) 

 Sinopse: Ayahuasca é uma mistura psicadélica que tem sido utilizada para fins de curativos e divinatórios 

desde, pelo menos, o século XVI. O documentário aborda o aumento de "turistas espirituais" na Amazónia Peruana, o 

estado do xâmanismo contemporâneo e os potenciais curativos da medicina indígena através de plantas 

consideradas sagradas. Biografia: João Meirinhos é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova 

de Lisboa (2007). Foi voluntário internacional pela ONG italiana Bambini Nel Deserto. Com eles montou o Cinema du 

Desert. Um cinema nómada que viaja por terra a mostrar filmes de graça nas aldeias mais isoladas do mundo (2010). 

Mestrado em Antropologia Visual e Filme Etnográfico pela Universidade de Manchester (2013).  

 

Angola Poa: Mestre Churrasco, 38 min., 2014, direção: Marco Poglia e Magnólia  

Dobrolski (RS-BR)  

 Sinopse: Um dos mais antigos mestres de capoeira do Rio Grande do Sul e grande referência desta arte, 

Mestre Churrasco narra cenas da sua vivência com a capoeira nas ruas de Porto Alegre desde a infância e fala sobre 

sua atuação com educação social através da capoeira, trazendo importantes reflexões sobre a história e filosofia da 

capoeira. Biografias: Marco Poglia é antropólogo e diretor/produtor do curta A Vida Tocando (2016). Magólia 

Dobrovolski é artista visual e arte educadora. Juntos, produzem e dirigem o projeto audiovisual Angola Poa: 

expressões da capoeira angola de Porto Alegre. 

ETNOFICÇÃO – DIA 1º/12 – SEXTA-FEIRA – 19 H (FILME CONVIDADO) 

Era o Hotel Cambrigde, de Eliane Caffé, 99 min., 2016, Brasil (estreia em Curitiba) – Etnofição, 

1º/12, às 19h. 

Sinopse: Refugiados recém-chegados ao Brasil dividem com um grupo de sem-tetos um velho edifício 

abandonado no centro de São Paulo. Os novos moradores do prédio têm que lidar com seus dramas pessoais e 

aprender a conviver com pessoas que, apesar de diferentes, enfrentam juntos a vida nas ruas. Biografia: Eliane 

Caffé, paulista, nasceu em 1961, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 

1985 e cursou o mestrado no Instituto de Estética y Teoria de las artes, Universidade Autonoma de Madrid, Espanha - 

1991/92. 

http://www.angolapoa.com.br/
http://www.cinemadudesert.org/
http://www.cinemadudesert.org/
http://www.angolapoa.com.br/
http://www.angolapoa.com.br/


 

Etnoficção – DIA 02/12 – SÁBADO – 15 H (FILME CONVIDADO) 

Onde Jaz teu Sorriso, de Pedro Costa, 104 min., 2001 (Portugal) 

Sinopse: Enquanto Danièle Huillet e Jean-Marie Straub procedem à montagem da terceira versão de Gente 

da Sicília, Pedro Costa filma uma “comédia de remontagem”. Por detrás da sua paciência no trabalho, terna e 

violenta, os dois cineastas revelam uma certa ideia do cinema, numa viagem espaço-temporal única, e oferece ao 

cinéfilo o presente mais belo com que pode sonhar participar do interior, no ato de criação cinematográfica. 

(http://ocinemadepedrocosta.blogspot.com.br/p/filmes_28.html)  

 

FICÇÃO BASEADA EM FATOS REAIS  -  DIA 02/12 –  SÁBADO – 17H (FILME CONVIDADO) 

Nise, o Coração da Loucura, de Roberto Berliner, 108 min., 2015 (Brasil) (classificação 12 anos) 

Sinopse: Nos anos 1950, a psiquiatra Nise da Silveira contrária aos tratamentos convencionais de 

esquizofrenia da época é segregada pelos outros médicos. Ao assumir o setor de terapia ocupacional, onde inicia 

uma nova forma de lidar com os pacientes, a partir da arte-terapia. Biografia: Carioca, nascido em 1957, foi ator e 

diretor de teatro e formou-se em jornalismo pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Em 1982 abriu a produtora Antevê. 

 

CINE-MEMÓRIA – DIA 02/12 – 19h (PROGRAMADORA BRASIL) 

Duração: 24 minutos 

Carmen Miranda, 18 min., 1969, de Jorge Ileli (Brasil) – 02/12, às 19h 

 Sinopse:   O filme traz a vida de Carmen Miranda que foi a primeira atriz de formação brasileira a se projetar 

no cine internacional. O filme reúne cenas da vida particular e dos musicais de sucesso. Biografia: Jorge Ileli nasceu 

em 1925, no Rio de Janeiro, roteirista e diretor de Amei um Bicheiro (1953), Mulheres e Milhões (1961) e Carmem 

Miranda (1969). Ileli foi jornalista de O Cruzeiro e crítico da revista de esquerda Diretrizes. Foi dono da rede 

Entrelivros. Faleceu em Maio de 2003, na cidade em que nasceu. (http://criticos.com.br/?p=2200).   

 

A Velha a Fiar, 6 min., 6 min., 1960, de Humberto Mauro (Brasil)  - 02/12, às 19h 

Sinopse: Ilustração da velha canção popular do interior do Brasil, utilizando tipos e costumes das velhas 

fazendas em decadência. (retirado do Porta Curtas). Biografia: Entre 1936 e 1967 foi o cineasta responsável pela 

realização de 357 filmes do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Depois de se aposentar no INCE realizou, entre 

os anos de 1952 e 1967, dezenas de curtas-metragens.  Mauro foi autor dos diálogos em tupi-guarani de "Como Era 

Gostoso o Meu Francês" (Nélson Pereira dos Santos, 1971).  Faleceu em 1983, aos 86 anos de idade. 

(http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-28976/biografia/)  

 

SESSÃO DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO  – dia 02/12 – 19 H 30 MIN. – 21h 

 

 

 

http://ocinemadepedrocosta.blogspot.com.br/p/filmes_28.html
http://criticos.com.br/?p=2200
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-28976/biografia/


 

 

FILME ETNOGRÁFICO – DIA 03/12 – 15 H (FILME CONVIDADO) 

Pas Ho Dame, de Daniel Simião, 82 min., 2016 (Brasil/Timor)   

Sinopse: Por meio de duas histórias de separação entre jovens em uma aldeia timorense o filme retrata 

processos locais de resolução de conflitos e suas consequências para a relação entre grupos familiares. Diferentes 

temas como o das trocas de bens para reparação, a relação entre justiça e signos de sacralidade, o papel das 

autoridades locais na mediação entre o que é visto como cultura e Estado são abordados em uma narrativa 

visualmente densa e dinâmica. Biografia: Doutor em Antropologia Social, pela UNB. Realiza pesquisas nas áreas de 

antropologia urbana, gênero, antrpologia do direito e da política. Integra o Instituto de Estudos Comparados em 

Administração Institucional de Conflitos (INCT/InEAC).  

(http://cinusp.dobralab.com.br/mostra/2017/07/premio_pierre_verger/filme/pas_ho_dame) 

 

DOCUMENTÁRIO – DIA 03/12 – 17 H (FILME CONVIDADO) 

Maé da Cuíca, de Nivaldo Lopes e Eduardo Prante, 56 min, 2014 (Brasil) (classificação  

livre) – Documentário, 03/12, às 17h. 

Sinopse: O filme reúne depoimetos do próprio Maé e de figuras importantes do samba em Curitiba, como o 

historiador João Carlos Freitas, o carnavalesco Glauco Souza Lobo, os compositores Homero Réboli e Cláudio 

Ribeiro e sambistas como Mãe Orminda, Susto, Binho Cordeiro (filho de Maé) e outros. Biografia: diretores 

curitibanos. Nivaldo (Palito) trabalha na Cinemateca de Curitiba. 

 

DOCUMENTÁRIO – dia 03/12 – 19H (FILME CONVIDADO) 

Belarmino & Gabriela, de Geraldo Pioli, 85 min., 2005 (Brasil) (classificação livre) -  

Documentário, 03/12, às 19h. 

 Sinopse: O filme resgata a trajetória de 40 anos de uma das mais conhecidas duplas caipiras do país. O 

humor inocente, a musicalidade e a impressionante história de carisma e popularidade dos artistas Salvador Graciano 

(Nhô Belarmino) e Julia Alves (Nhá Gabriela) -, autores de ´´Mocinhas da cidade´´, música conhecida e cantada em 

todo o Brasil. A dupla se destacou pela alegria, simplicidade e a forma peculiar e carismática de contar causos e 

cantar, que os fizeram famosos em todo o Brasil nas décadas de 50, 60 e 70. (retirado de fetecpr.org.br e site da 

livrarias Curitiba). Biografia: Geraldo Pioli é ator, diretor e roteirista curitibano. Ministra cursos de cinema na 

Cinemateca de Curitiba. Cresceu influênciado pelos cinemas de rua, principalmente pelo Cine Luz. 

http://olugardecadaum.com.br/inicio/?page_id=1085)   

 

 
Obs: A maioria dos filmes são recomendados para maiores de 15 anos 
Curadoria: Eveline Stella de Araujo e Roderick Steel 
Contato: evearaujo@hotmail.com, cinetornadofestival@gmail.com   

http://cinusp.dobralab.com.br/mostra/2017/07/premio_pierre_verger/filme/pas_ho_dame
http://olugardecadaum.com.br/inicio/?page_id=1085

