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Sem asas
Renata Martins | FIC | 20min
São Paulo.SP | 2019

Zu é um garoto negro de doze anos. Ele vai à mercearia comprar 
farinha de trigo para a sua mãe e na volta pra casa descobre que 
pode voar.

Rã
Julia Zakia, Ana Flavia Cavalcanti | FIC | 15min
Atibaia.SP | 2019

Val e suas duas filhas vivem sozinhas. Em uma madrugada, são 
acordadas por alguém no portão. Neném Preto, amigo e funcionário 
do mercadinho, lhe faz um estranho pedido: usar seu quintal para 
colocar uma carga exótica. Mãe de família, ela hesita, mas acaba 
cedendo.

Alfazema
Sabrina Fidalgo| FIC | 24min
Rio de Janeiro.RJ | 2019

É carnaval e Flaviana vive um difícil dilema, como se livrar do 
amante que se recusa a sair de seu chuveiro?

Coragem!
Mel Jhorge | DOC | 26min
Belo Horizonte.MG | 2019

Duas mulheres guiadas pela fé, ressignificam os caminhos do amor e 
da arte.

Sapatão: uma racha/dura no sistema
Dévora MC | FIC,EXP | 12 min
Belo Horizonte.MG | 2020

Por que estamos tão cansades? Uma entregadora por aplicativo 
responde em sua última postagem: um desabafo e uma despedida. 
Um corpo vivo numa sociedade em colapso. Uma corpa que tenciona 
a cidade, rompe com padrões e cria racha/duras. Sapatão, guarde 
este dia com carinho!

É Isso!
Rubia Bernasci | FIC,EXP | 4min
Uberlândia.MG | 2020

É Isso!, refere a tomada de conscientização frente a sua realidade. 
Lembrando: nem sempre é fácil obter essa tomada de consciência.

Pietà
As Talavistas, Gabriela Luíza | EXP | 5min
Belo Horizonte.MG | 2020

Jesus recebe uma chuva de benção após ser batizado nas águas 
sagradas da piscina mil litros. Com isso ele recebe suficiente força 
para combater o mal. A justiça divina no entanto, falha, e o herói 
acaba morto no colo da senhora, sua mãe.

Diretoras contemporâneas em destaque | 19h

Mel Jhorge, Janaína Oliveira Re.Fem, Carol Rodrigues, 
Mariana Campos, Dévora MC

Day Rodrigues
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20/ago
Sabrina
Jéssica Barreto | DOC | 19min
São Paulo.SP | 2019

Um dia na vida de Sabrina Fernandes, travesti e migrante nordestina 
que saiu do Piauí para São Paulo tentar uma vida melhor. Após viver 
5 anos nas ruas da capital paulista, uma oportunidade de emprego 
surge, que poderá mudar sua vida.

Perifericu
Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita 
Pereira | FIC | 20min
São Paulo.SP | 2019

Luz e Denise cresceram em meio às adversidades de ser LGBT no 
extremo sul da cidade de São Paulo. Entre o vogue e as poesias, do 
louvor ao acesso a cidade. Os sonhos e incertezas da juventude 
inundam suas existências.

A Flaca
La Flaca
Adriana Barbosa| DOC | 20min
Nova York.EUA | 2018

“La Flaca” é um filme sobre Arely Vázquez, uma mulher Mexicana 
transexual e líder do Culto à Santa Muerte (Santa Morte) em 
Queens, Nova York. Durante a celebração anual á Santa Muerte (“A 
Flaca” como Arely gosta de chamá-la), Arely enfrenta muitos desafios 
para cumprir uma promessa que fez há dez anos.

Uma noite sem lua
Castiel Vitorino Brasileiro | DOC | 27min
Vitória-Guarapari.São Paulo.Berlin  | 2020

Pois o limite das linguagens usadas para descrever nossas 
transfigurações, é a palavra. A palavra Travesti é um limite, um 
convite e um lembrete. E minha escuridão pré-existe à raça e ao 
gênero. A comunidade é, ao mesmo tempo, veneno e mel. Eu sou 
bantu. Eu sou a mensageira que anuncia a transmutação que 
nomeamos de Travesti.

Eu, um outro
Silvia Godinho | DOC | 85min
Belo Horizonte.MG-Londres.Inglaterra | 2019

Luca deixou sua cidade há 12 anos. Ao regressar, decidiu ir atrás de 
seu primeiro amor. Ele não esperava que esse reencontro fosse 
colidir com a maior decisão de sua vida. Thalles é segurança de 
banco. Ele odeia seu trabalho e planeja mudar de vida. Raul é 
estudante de filosofia e quer ser professor. Os três têm em comum a 
urgência de viver uma vida que acaba de começar.

Direções Trans e Travesti | 19h

Cássio Kelm, Vita Pereira, Leona Jhovs, Pink Molotov e 
Darlene Valentim

Anti Ribeiro
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Direções de Fotografia Negras | 19h

Lílis Soares, Giorgia Prates, Labibe Araújo

Letícia Souza
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Direções Indígenas | 19h

Graci Guarani, Patrícia Ferreira, Sueli Maxacali, 
Watatakau Yawalapiti

Olinda Muniz
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Imagens de si | 19h

Mayara Santana, Bia Lee, Carol Sakura, Lucrécia Dias

Carla Italiano

15/ago
Mães do Derick
Dê Kelm | DOC | 77min
Matinhos.PR | 2020

Thammy é mãe de Dereck. Bruna, Chiva e Ana também. Ao som da 
trilha sonora do grupo Taiobas o documentário acompanha essa 
família que constrói com as próprias mãos seu lugar no mundo. 

Génesis
Juan Agustin Greco, Maria Sanchez Martinez | DOC | 
13min
Argentina | 2019

Karen e Alexis são um casal de Victoria, uma cidade de Entre Ríos, 
Argentina. Hoje eles estão criando sua filha Génesis, tornando-se 
uma família trans.

Uma força extraordinária (libras)
Amandine Goisbault | DOC | 25min
Paudalho-Recife.PE | 2019

Dois corações pulsando em um só corpo. Uma metamorfose 
acontecendo no escuro. Jessica dança com a água, a terra, o fogo e o 
ar. De repente, uma força extraordinária abre passagem para a nova 
vida e o mundo torna a começar. Luz, sombra, fragilidade e força. 

Em Reforma
Diana Coelho | FIC | 20min
Natal.RN | 2019

Ao receber a notícia de que a filha vem passar uns dias em sua 
companhia, Bianca decide retomar a obra inacabada na laje de sua 
pequena casa. Os planos, contudo, não saem como o esperado.

Mãe não chora
Carol Rodrigues | FIC | 20 min
São Paulo.SP | 2019

Raquel trabalha na defensoria pública mas não consegue entrar com 
um pedido de pensão contra o pai do filho ela.

Rosário
Juliana Soares, Igor Travassos | FIC | 18min
Recife.PE | 2019

Desde que sofreu uma grande perda, Rosário tem o hábito de ouvir o 
programa policial toda manhã e rezar pelas vítimas e suspeitos dos 
crimes da madrugada, até que um dia ela vira personagem de uma 
dessas histórias.

A melhor mãe do mundo
La mejor mamá del mundo
Catalina Sandoval | FIC | 19min
Machalí.Chile | 2018

Melissa (33), professora do ensino médio, enfrenta um pesadelo que 
se torna cada vez mais repetitivo e que ataca diretamente sua 
maternidade. Esse pesadelo acaba por elevar seus níveis de 
ansiedade a ponto de desencadear ataques de pânico, 
impossibilitando-a de diferenciar a fantasia real da fantasia interna 
que carrega no dia a dia.

Longe de nós
Fern von uns
Laura Bierbrauer, Verena  Kuri | FIC | 77min
Argentina | 2019

Ramira se reencontra com sua mãe e filho o que a leva a mergulhar 
novamente em uma relação de desequilíbrio e rejeição. A criança 
luta entre duas mães, enquanto Ramira procura encontrar um 
sentido de reinserção.

16/ago
Lé com cré
Cassandra Reis | animação | 5min
São Paulo.SP | 2018

Dinheiro, medo e coisas de menino e menina contados por algumas 
crianças de um jeito fofo e esquisito.

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

Muito prazer! Meu nome é Vivi Lobo. Essa história é sobre as portas 
que devemos abrir ao longo da vida, enquanto humanos, enquanto 
meninas.

Ailin no mundo da lua
Ailin en la luna
Claudia Ruiz  | animação | 5min
Argentina | 2019

Uma menina, sua mãe e a vida; às vezes este encontro não é tão 
fácil. 

O véu de Amani
Renata Diniz | FIC | 15min
Brasília.DF | 2019

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

17/ago
Eleições
Alice Riff | DOC | 100min
São Paulo.SP | 2018

É época de eleições para o grêmio estudantil. Secundaristas se 
organizam para a corrida eleitoral. Quatro grupos de estudantes, 
com opiniões e visões de mundo diferentes, criam propostas, 
debatem estratégias de campanha e lutam por melhorias na escola. 
Os conflitos e tensões entre as chapas revelam suas diferenças 
políticas, e a contundência da realidade cotidiana convive com a 
resistência do sonho, da amizade e do direito de criar caminhos para 
o mundo em que se acredita.

Swinguerra (disponível por 24h)
Bárbara Wagner, Benjamin de Burca | EXP | 22min
Recife.PE | 2019

Na quadra de esportes de uma escola pública, um grupo de 
dançarinos ensaia rotinas altamente disciplinadas sob o olhar 
atento de um coreógrafo. As tensões assombram os desejos pessoais 
enquanto são observados pelas companhias rivais.

O Órfão (disponível por 24h)
Carolina Markowiks  | FIC | 15min
São Paulo.SP | 2018

A história de Jonathas, adotado e devolvido por conta de seu jeito 
"diferente".

Duda
Eugenia Castello | DOC | 16min
Curitiba.PR | 2019

É verão e Duda quer ir a praia.

Baixas lendas da classe média alta I: Janaína sem 
cabeça 
Bruna Schelb Corrêa | FIC | 15min
Ibitipoca.MG | 2019

Do conforto de seus privilégios Janaína se preocupa com os 
problemas do mundo que estão na moda. Em sua pobre cabeça, 
porém, moram as vozes de todos os seus mais reacionários 
antepassados. Tudo o que Janaína quer é uma consciência tranquila.

Meninas invisíveis 
Karla Suarez, Isabela Aleixo | DOC | 19min
Rio de Janeiro.RJ | 2018

Como é ser mulher no sistema socioeducativo? Meninas Invisíveis 
traz um olhar sobre as vivências, experiências e visões das meninas 
que cumprem medida em um centro de detenção para adolescentes 
no Rio de Janeiro.

Baile 
Cíntia Domit Bittar | FIC | 18min
Florianópolis.SC | 2019

Há dias que nos amadurecem mais. Andréa tem só dez anos e talvez 
ainda não perceba que seu dia foi assim.

18/ago
Brasil x Holanda
Caroline Biagi | FIC | 19min
Curitiba.PR | 2018

1994. Marina tem 13 anos e viaja para o casamento da irmã, que 
acontece no mesmo dia do jogo das quartas de final da Copa do 
Mundo, Brasil x Holanda. Para alguns, o melhor jogo daquela Copa. 
Para Marina, o dia em que sua idade parou de importar. 

Receita de caranguejo
Issis Valenzuera | FIC | 20min
São Paulo.SP | 2019

Após a morte do pai, Lari e sua mãe vão passar alguns dias na praia. 
Elas resolvem cozinhar caranguejos. E os bichos, aos poucos, 
transformam-se em seres luminosos.

Como ficamos da mesma altura
Laís Santos Araújo | FIC | 17min
Anadia - Maceió.AL | 2019

Interior de Alagoas. Laura perde uma festa para viajar com seu pai. 
Lá, na casa em que cresceram, ela é deixada sozinha por ele.

Marco
Sara Benvenuto | FIC | 20min
Fortaleza.CE | 2019

Isadora decide retornar a sua cidade natal após saber da grave 
doença de seu pai. Ao chegar lá, ela revive sua tensa relação com a 
mãe em meio as reminiscências familiares mais dolorosas.

Redenção
Alessandra  Pajolla | FIC | 15min
Londrina.PR | 2019

Redenção acompanha o dilema de Lorena em acreditar na 
transformação de seu ex-companheiro. Depois de dois anos sem dar 
notícias, Bruno ressurge tentando convencer a todos que o 
comportamento violento, do qual Lorena foi vítima, é coisa do 
passado.

Mãe 
Adriana Vasconcelos | FIC | 82min
Brasília.DF | 2018

Madalena é mãe de Sônia, que é mãe de Julia, que é mãe de Camila. 
Uma família de mulheres tão diferentes, porém presas a 
acontecimentos e tragédias tão interligadas. Próximas em 
parentesco, distantes pela fatalidade. Uma história onde a realidade 
invade a ficção.

21/ago
Hoje e não amanhã
Hoy y no mañana
Josefina Morande | DOC | 76min
Chile | 2018

Em 1983 surgiu em Santiago do Chile o movimento “Mulheres pela 
Vida”, que em tempos de ditadura militar conseguiu realizar atos 
inéditos nas vias públicas para denunciar o que acontecia no país. 
Uma profunda jornada na intimidade dessas mulheres que ainda 
continuam a trabalhar ativamente por um Chile mais justo e 
solidário.

Água que chora
Mariana Fagundes | DOC | 26min
Belo Horizonte.MG | 2019

Como rezadora, Paulina Martinez é a responsável pela proteção 
espiritual de seu povo. Como líder feminina, precisa também 
garantir o respeito dos homens para comandar a aldeia onde vive, 
em Guaíra, cidade do Paraná que faz fronteira com o Mato Grosso do 
Sul e com o Paraguai. Durante uma reunião com os anciãos, Paulina 
revisita os mitos de formação de sua etnia. O ritual conduzido por 
ela evoca os espíritos da terra e nos envolve numa densa atmosfera 
mística.

Nita: uma sobrevivente do massacre de Eldorado 
dos Carajás
Maria Fernanda Ribeiro | DOC | 12min
Ilha de Cotijuba-Belém.PA | 2019

Sobrevivente do massacre de Eldorado dos Carajás, Nita reencontra 
um sentido para a vida ao se unir a um grupo de mulheres, mas sem 
se esquecer do dia que mudaria seu destino para sempre.

Esperança 1770
Carmen Kemoly da Silva Santos | FIC,EXP | 16min
São Luís.MA - Rio de Janeiro.RJ  | 2019

Esperança Garcia é vida, direito e reparação. Fala poeticamente 
sobre uma mulher em diáspora, que tem a chegada de seus 
ancestrais pelo Maranhão e ao chegar no Piauí escreve uma carta 
denunciando os maus tratos que ela e sua comunidade sofriam. O 
que não sabia, é que com isso seria a primeira advogada do Brasil, 
oficializada pela OAB em 2017.

22/ago
Ana Terra
Direção Coletiva | DOC | 20min
Arapiraca.AL | 2019

Em Ana existem caminhos irregulares por onde se percorrem, não 
sabendo por onde será levada, nem onde realmente começa. Seus 
caminhos distraem e ocultam, feito um labirinto de cores e imagens.

Adelaide, aqui não há segunda vez para o erro
Anna Zêpa | DOC | 20min
São Paulo.SP | 2020

Quem foi Adelaide Carraro? Por que me desvendar é uma tarefa 
árdua? Tive mais de 5 milhões de livros vendidos? Uma das mais 
lidas no Brasil entre os anos 60 e 70? Perseguida, acusada de 
sensacionalista, pornográfica e autora de uma subliteratura? Onde 
estão meus rastros?

As rendas de Dinho
Adriane Canan | DOC | 25min
Florianópolis.SC | 2019

No Armazém da Renda, uma voz grave se destaca entre as batidas 
suaves dos bilros. É Dinho, homem que ainda rapaz pequeno nos 
anos 1970, desafiou regras da vila de pescadores onde nasceu, o 
Pântano do Sul. Os meninos iam para alto-mar e herdavam dos pais 
a lida com a pesca. Dinho, escondido, aprendia a rendar a tramoia 
com a prima Nezinha. Saiu de seu lugar. Rodou mundo. Hoje está de 
volta e o centro de seu mundo é, enfim, a renda de bilro. Ele é Dinho 
Rendeiro.

Joãosinho da Goméa, o Rei do Candomblé
Janaína  Oliveira Re.Fem, Rodrigo Dutra | DOC | 14min
Rio de Janeiro.RJ  | 2019

O filme apresenta Joãosinho da Goméa como narrador principal de 
sua história. A Rainha Elizabeth II disse que se o candomblé tivesse 
um rei, esse seria Joãosinho da Goméa, o Rei do Candomblé.

Juanas
Sandra Godoy | DOC | 69min
Argentina  | 2019

Juanas conta a história de vida de Juana Rouco Buela e sua luta 
pelos direitos das mulheres. Ela lutou em sua dupla condição de ser 
explorada dentro e fora de sua militância, a mesma luta que hoje 
nos reagrupa nas ruas.

24/ago
À luz delas
Nina Tedesco, Luana Farias | DOC | 72min
Rio de Janeiro.RJ | 2019

A direção de fotografia é uma das funções do processo de realização 
fílmica onde menos mulheres atuam. Este documentário aborda as 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres para ingressarem e se 
manterem nessa profissão e suas resistências.

Enraizadas
Juliana Nascimento, Gabriele Roza | DOC | 14min
Rio de Janeiro.RJ | 2019

A partir de entrevistas e recriações de imagens de arquivos, 
Enraizadas investiga a tecedura dos fios capilares em tranças nagôs 
como um processo não restrito à beleza estética mas também de 
renovação dos afetos, de resistência e reafirmação da própria 
identidade e tradição. Um filme que ultrapassa e ressignifica o visual 
das tranças para exaltar a poética, a história, a africanidade, os 
conhecimentos matemáticos e as possibilidades de invenção através 
do cabelo. 

Obreiras
Ana França, Isadora Fachardo, Gabriela Albuquerque | 
DOC | 25min
Belo Horizonte.MG | 2019

"Obreiras" acompanha o cotidiano de quatro pedreiras moradoras da 
região metropolitana de Belo Horizonte. Poliana, Cenir, Adriana e 
Rosângela exercem o trabalho de base da construção civil, 
conciliando-o com a vida familiar, a maternidade, os estudos e os 
sonhos. Elas constroem, além de prédios e casas, novas formas de 
serem mulheres.

Xica
Viviane Goulart | DOC | 17min
Goiás.GO  | 2019

O saber tradicional e técnica material em cerâmica de Dona Xica, 
são apresentados em sua oralidade e revelados em dispositivos 
imagéticos, criados em seu cotidiano na Comunidade Quilombola 
Alto Santana. 

Geni
Cecilia Engels | FIC | 15min
São Paulo.SP | 2019

Geni passou a vida guardando um segredo que a faz viver à sombra 
de Fran Lopez, um cantor famoso, cheio de fãs. Disposta a mudar sua 
história, ela vai lutar por seu espaço e reconhecimento.

Modelo morto, modelo vivo
Leona Jhovs, Iuri Bermudes Weinberger | FIC | 25min
São Paulo.SP | 2019

Manuela, uma mulher trans, ao frequentar uma oficina de desenho 
de modelo vivo, desperta para sua própria beleza e potência. 

Cabeça de rua
Angélica Lourenço | FIC | 15min
Belo Horizonte.MG | 2019

Célia recebe uma proposta para um trabalho fichado em uma loja 
após trabalhar durante muitos anos como lavadora de carros. Em 
seu último dia na rua, ela precisa passar seu ponto de trabalho para 
sua prima, ao mesmo tempo que precisa lidar com sua insegurança 
em relação ao novo desafio profissional.

Filhos da puta
Santuzza Alves de Souza | DOC | 30min
Belo Horizonte.MG | 2019

O Coletivo REBU apresenta o documentário Filhos da puta, partindo 
dessa expressão popularmente dita o documentário nos apresenta 
três filhos de trabalhadoras sexuais e suas histórias. A partir daí 
somos convidados a parar e ouvir essas vozes e suas falas 
possibilitando criar outras narrativas acerca do trabalho sexual e das 
questões que o envolve. Filmado em Belo Horizonte o filme coloca 
uma luz para um outro debate acerca do trabalho sexual sob a ótica 
dos filhos de trabalhadoras sexuais. Seus questionamentos saem de 
um lugar de fala e se transformam em um forte e poderoso discurso 
que vai além do trabalho sexual.

Quando as Marias falam
Chris Tigra | DOC | 35min
Belo Horizonte.MG | 2019

Documentário feito na Maria Maria, casa de acolhimento e proteção 
a mulheres, cis e trans, em situação de rua em Belo Horizonte. O 
filme foi concebido dentro do projeto “Quando as Marias Falam - 
Histórias e Memórias Através da Roupa", de Matheus Couto, que 
reúne oficinas de arte e moda como suporte para um lugar de 
escuta e troca, possibilitando o acesso a histórias e memórias reais.

Dia de folga
Patrícia Antunes | DOC | 82min
Belo Horizonte.MG - Brasília/DF | 2020

“Dia de Folga”  entre a cobrança e a culpa, diferentes gerações de 
mulheres absorvem a excessiva carga de trabalho. Conciliando o 
cuidado com os filhos, a vida pessoal e o trabalho remunerado.

26/ago
Rua Augusta, 1029
Mirrah Iañez da SIlva | DOC | 11min
São Paulo.SP | 2020

Em São Paulo, na madrugada de 13 de Abril de 2015, 6 mil famílias 
ocuparam 18 prédios sem função social. O Ato, Abril Vermelho, 
serviu para atentar o governo sobre a falta de vontade política para 
sanar os problemas de habitação.

Terra de Nazaré
Shaynna Pidori | DOC | 40min
Ceará | 2019

O documentário conta a história de Maria Nazaré Souza, a Nazaré 
Flor, líder comunitária, poeta, educadora e uma das fundadoras do 
Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE). 
Moradora de Apiques, assentamento Maceió, no município de 
Itapipoca, no Ceará, Nazaré transformou a vida da comunidade e das 
mulheres que lá moram. Seja pela sua atuação militante na luta pela 
terra e a favor das mulheres, seja pela sua produção artística, Nazaré 
viveu para deixar um legado que permanece presente na história do 
assentamento e do movimento feminista brasileiro e mundial.

A Sússia
Lucrécia Dias | DOC | 17min
Arraias.TO | 2018

Ao  som  de  caixas,  pandeiros  e  bumbos, mulheres  e  homens  de  
todas  as  idades  cantam,  tocam, batem  palmas,  dançam,  recriam  
as  tradições  e  recontam sua  própria  história  na  Comunidade  
Quilombola  Lagoa da  Pedra.

Maré
Amaranta Cesar | híbrido | 22min
Comunidades quilombolas do Kalembá e de Santiago 
do Iguape - Cachoeira.BA  | 2018

Em um quilombo da Bahia, três gerações de mulheres se dividem 
entre o impulso de partir e a vontade de ficar, a incerteza do futuro 
e a força da ancestralidade

A viagem do seu Arlindo
Sheila Altoé | FIC | 17min
Vargem Alta.ES | 2018

Na  Comunidade  Quilombola  de Pedra  Branca,  nas  montanhas  
capixabas,  os  mais  velhos preservam  a  tradição  de  contar  
histórias  para  os  mais jovens  como  a  do  dia  em  que  o  Seu  
Arlindo  decide  fazer uma  misteriosa  viagem,  deixando  intrigados  
os moradores da comunidade.

30/ago
Torre das donzelas
Susanna Lira | DOC | 97min
Rio de Janeiro.RJ | 2018

Quarenta anos após serem presas durante a ditadura militar na Torre 
das Donzelas, como era chamada a penitenciária feminina, ao lado 
da ex-presidente da República Dilma Rousseff, um grupo de 
mulheres revisita a sua história.

Amnestia
Susanna Lira | DOC | 15min
Rio de Janeiro.RJ | 2019

O curta “Amnestia” elabora uma remontagem sensível dos pedidos 
de desculpas emitidos pelas Caravanas da Anistia a todos e todas 
que tiveram suas vidas ou a de seus familiares afetadas pela 
Ditadura Civil-Militar no país (1964-1985). Como recurso estético, a 
obra utiliza apenas materiais de arquivo e é narrada por Paulo 
Abrão, ex Secretário Nacional de Justiça.

Inês
Alice Besen | híbrido | 23min
São Paulo.SP | 2019

Inês, uma atriz de 69 anos, cria uma narrativa de fragmentos de sua 
vida, transformando memórias da juventude na ditadura militar em 
performances, nas quais transmite suas percepções sobre as relações 
entre arte e política presentes em sua história.

De Dora, por Sara
Sara Antunes | DOC | 14min
São Paulo.SP  | 2020

A partir do mergulho de Sara Antunes nos escritos de Maria 
Auxiliadora Lara Bracelos, a atriz-autora constrói um diálogo 
sensorial e íntimo com a estudante de medicina e sua mãe. "de Dora 
por Sara" compartilha trechos de escritos, cartas da prisão e cartas 
do exílio trocadas entre a guerrilheira Maria Auxiliadora Lara 
Barcelos e Clélia Lara Barcelos, recriando o que chamava de 
"Represa de Dora", um campo de comunicação entre o confinamento 
e a possibilidade da útopia.

Quando elas cantam 
Maria Fanchin | DOC | 28min
São Paulo.SP | 2018

“Quando Elas Cantam” é um documentário sobre o projeto Voz 
Própria, desenvolvido por Carmina Juarez, que é voltado ao 
tratamento terapêutico de mulheres encarceradas a partir da 
articulação entre música e psicanálise. O filme acompanha de dentro 
da prisão os ensaios dessas mulheres para um show na Capela da 
Penitenciária Feminina de São Paulo, capital.

01/set
Lésbica enrustida
Bia Lee | DOC ,EXP | 6min
São Paulo.SP | 2020

Essa é uma carta de amor tardia, são desculpas tardias, é um adeus 
tardio.

Parte do que parte fica
Camilla Shinoda | FIC | 20min
Brasília.DF | 2019

Ele precisa partir. Ela precisa encontrá-lo.

Sem retrato e sem bilhete 
Babi Baracho | FIC | 19min
Natal.RN | 2018

Através do casal, o filme nos mostra a essência de um ser humano 
que trava uma guerra entre desejos e frustrações. Nem sempre as 
tragédias apagam as belezas.

A mulher que sou
Nathália Tereza | FIC | 15min
PR  | 2019

Marta quer se dar a chance de viver uma nova vida, em uma nova 
cidade.

A felicidade delas 
Carol Rodrigues | FIC | 14min
São Paulo.SP | 2019

Duas meninas fogem juntas da polícia depois de uma manifestação. 
Apesar da violência, buscam uma forma de viver o seu desejo.

Minha história é outra
Mariana Campos | DOC | 22min
Rio de Janeiro.RJ | 2019

O amor entre mulheres negras é mais que uma história de amor? 
Niázia, moradora do Morro da Otto, abre a sua casa para 
compartilhar as camadas mais importantes na busca por essa 
resposta. Já a estudante de direito Leilane nos apresenta os desafios 
e possibilidades de construir uma jornada de afeto com Camila. 

Babi & Elvis
Mariana Borges | DOC | 18min
Belo Horizonte.MG | 2019

Babi vai se casar com Elvis no Bar do Fernando. 

Mangue Branco 
Flávia K. Ventura | FIC | 18min
Juquehy-São Sebastião.SP | 2020

Um olhar imersivo sobre a vida de Maíra, uma mulher desconexa de 
sua própria realidade. Vivendo derrotada, diante de uma 
situação-limite começa a repensar seu estado.

Enquanto o sol se põe
Marcia Lohss | FIC | 17min
Natal.RN  | 2018

O filme traz o drama de Guilhermina, uma mulher que percebe ter 
sido esquecida, dentro de uma longa relação de amor.

Acende a luz 
Paula Sacchetta | DOC | 11min
São Paulo.SP | 2020

Curta documental sobre Isabel Dias e a descoberta de sua 
sexualidade depois dos 60. Acende a Luz convida o espectador a 
entrar no quarto e a deitar na cama dos idosos, mas não para 
dormir...      

31/ago
Colhia o tempo que nem laranja no pé
Layla Braz | híbrido | 8min
Ibirité.MG | 2020

Resquícios de um tempo que não passou.

Silêncio
Maria Leite | DOC | 4min
Belo Horizonte.MG | 2020

Durante a quarentena, Maria tenta fazer uso de suas habilidades 
como contrarregra dentro de sua própria casa. Contudo, ela enfrenta 
o desafio de trabalhar em meio aos barulhos das obras na 
vizinhança.

As flores que guardei pra você
Gabi Saegesser | DOC | 18min
Recife.PE | 2019

Nas paredes do entorno, o desencontro. Entre o rio e o mar, as 
estradas, os afetos. A diretora-personagem precisa se mudar. Ela 
dança.

Drama queen
Gabriela Luíza | DOC,EXP | 11min
Belo Horizonte.MG  | 2020

Os dilemas da diretora que mirando realizar um documentário 
clássico acaba por acertar no filme-ensaio. Uma ode à arte 
dramática surpreendida por uma enxurrada tragicômica.

Plano controle 
Juliana Antunes | FIC | 15min
Belo Horizonte.MG | 2018

O ano é 2016. Um golpe político da direita derruba a primeira 
mulher eleita presidente no Brasil. Nesse contexto político distópico, 
Marcela usa o serviço de teletransporte de seu celular para deixar o 
país, mas seu plano é controle.

Brooklin
Coletivo Leblon | FIC | 22min
Belo Horizonte.MG | 2019

Em um futuro próximo, os moradores do Brooklin são submetidos a 
um toque de recolher imposto pela Guarda do Estado Verdadeiro. 
Através de uma rádio clandestina, criada por um grupo de jovens 
insurgentes, um espaço de denúncia se abre. À medida que a 
popularidade das transmissões aumenta, cresce também o incômodo 
de um agente à paisana que prepara um acerto de contas com os 
integrantes da rádio.

Abjetas 288
Júlia da Costa, Renata Mourão | FIC | 20min
Aracaju.SE  | 2021

Em um futuro distópico, Joana e Valenza fazem uma jornada à deriva 
por uma cidade nordestina. Através da música eletrônica e trilha 
ruidosa, as personagens performam pelas ruas o que sentem 
enquanto vivem nessa sociedade tentando entendê-la. Abjetas 288 
trata sobre territorialidades, identidades e meritocracia, com um tom 
irônico e utilizando alegorias que dialogam com a história popular 
de Aracaju. 

Yãmiyhex: as mulheres-espírito 
Sueli Maxakali, Isael Maxakali | DOC | 76min
Ladainha.MG | 2019

Após passarem alguns meses na Aldeia Verde, as yãmĩyhex 
(mulheres-espírito) se preparam para partir. Os cineastas Sueli e 
Isael Maxakali registram os preparativos e a grande festa para sua 
despedida. Durante os dias de festa, uma multidão de espíritos 
atravessa a aldeia. As yãmĩyhex vão embora, mas sempre voltam 
com saudades dos seus pais e das suas mães.

27/ago
Entre nós, um segredo
Beatriz Seigner, Toumani Kouyaté | DOC | 78min
Mali.África | 2020

Entre nós, um segredo conta a história de Toumani Kouyaté, que, em 
2014, estabelecido com sua família no Brasil, foi surpreendido pela 
convocação de seu avô a retornar com urgência ao Mali, seu país 
natal, junto a outros mais de 40 cidadãos malineses que moravam 
fora, para ouvi-lo contar uma última história. Seu avô sentia a morte 
se aproximar e precisava passar segredos da nação para a linhagem 
de Djélis mais jovens. A cultura oral, vista como um dos maiores 
tesouros do Estado, capaz de protegê-los de guerras e crises, é 
também um componente importante social e político que precisava 
de continuidade.

Memórias de mim
Zí Reis, Clebin Quirino | DOC,EXP | 16min
Belo Horizonte.MG | 2019

Contar, gravar, pintar, imprimir, cortar, colar, muitos filmes dentro de 
um filme. Uma cartografia afetiva dos lugares, uma composição a 
partir das memórias e experiências com a rua. Paisagens visuais e 
sonoras da cidade de Belo Horizonte, criadas a partir de um 
laboratório de produção sonora e visual  com o coletivo Filme de 
Rua.

Altiplanos
Nayra Antezana | DOC | 33min
Oruro.Bolívia | 2019

Nayra embarca numa viagem pelo sertão com o pai, seguindo o 
mesmo percurso que o bisavô Crisóforo fez no início do século XX, 
levando filmes para os centros mineiros da Bolívia.

Ari e eu
Ari y Yo
Adriana de Faria | DOC | 12min
Cuba-Brasil  | 2019

Uma aspirante a cineasta decide estudar documentário em Cuba, 
sem saber falar espanhol. Durante o curso, encontra Ari, uma garota 
de nove anos que a ensina as novas palavras. Juntas, elas descobrem 
no encontro uma ligação para além da linguagem.

Mulheres do Capão
Bárbara Lissa, Marina Alves | DOC | 9min
Capão-Presidente Juscelino.MG | 2019

Foto filme realizado com algumas mulheres da comunidade do 
Capão, às margens do rio Paraúna, Minas Gerais. A comunidade está 
recentemente se identificando como  remanescente quilombola e 
por isso foi feita uma pesquisa memorial a partir dos relatos das 
matriarcas.

Teko Haxy: ser imperfeita
Patrícia Ferreira Pará Yxapy, Sophia Pinheiro | DOC | 
39min
Aldeia Ko'enju.RS | 2018

Um encontro íntimo entre duas mulheres que se filmam. O 
documentário experimental é a relação de duas artistas, uma 
cineasta indígena e uma artista visual e antropóloga não-indígena. 
Diante da consciência da imperfeição do ser, entram em conflitos e 
se criam material e espiritualmente. Nesse processo, se descobrem 
iguais e diferentes na justeza de suas imagens.

Amador
Cris Ventura | DOC | 80min
Belo Horizonte.MG | 2020

Jônatas Amador, conhecido como Vidigal, amava demais e se 
transformou em um personagem de si mesmo. Amador nos mostra 
suas canções, sua poesia e sua arte. Vidigal vivia intensamente seu 
amor pelas pessoas, pelas ruas e pelos espaços de arte, cultura e 
boemia até partir para o outro plano em novembro de 2019.

29/ago
Imo
Bruna Schelb Corrêa | FIC,EXP | 71min
Juiz de Fora.MG | 2018

Três mulheres revisitam suas memórias, neste ambiente regido por 
suas angústias, elas podem vislumbrar reações possíveis a situações 
que já viveram. 

Esmalte vermelho sangue
Gabriela Altaf | DOC | 13min
Rio de Janeiro.RJ | 2019

A partir de entrevistas com mulheres vítimas de violência doméstica, 
e usando apenas imagens de arquivo de filmes de ficção e de canais 
do YouTube, o documentário trata da intercessão entre práticas de 
beleza e relacionamentos abusivos.

Evitável (LSE)
Júlia Morim | DOC | 26min
Recife.PE | 2019

Evitável fala da ausência. Da ausência de mulheres vítimas de morte 
materna, cujas trajetórias interrompidas forçam rearranjos familiares 
inesperados.

Corpos estrangeiros
Los cuerpos ajenos
Samanta Bianucci | FIC | 12min
Caba.Argentina  | 2019

Uma ginecologista está envolvida em um conflito moral, tendo que 
tomar decisões sobre seu próprio corpo e o corpo de outras 
pessoas... em silêncio.

Logo após
Ana Carolina Soares | FIC | 30min
Belo Horizonte.MG | 2018

Karoline falece pedindo socorro em um Posto de Saúde depois de 
um aborto clandestino e sua história vira espetáculo na TV. Sônia, 
amiga da falecida e enfermeira desempregada, assiste tudo e 
movimenta-se para encontrar Alice, jovem em quem fez um aborto 
recentemente. No percurso, os encontros confrontam o 
aprisionamento e a cumplicidade das mulheres diante do 
julgamento da nossa sociedade.

Sigo viva
Letícia Ferreira | FIC | 32min
Belo Horizonte.MG | 2019

Sigo viva, é um retrato da superação em ser mulher na sociedade 
atual. Após sofrer um abuso, Lívia busca na arte e no auto-cuidado 
um caminho revolucionário para seguir viva.

Crua
Clara Vilas Boas, Emanuele Sales | FIC | 23min
Belo Horizonte.MG | 2020

Uma adolescente pertencente a uma família de classe média tenta 
lidar com incômodos que a perseguem cotidianamente e traumas do 
seu passado.

Apneia
Carol Sakura, Walkir Fernandes | animação | 16min
Curitiba.PR | 2019

Muriel não sabia nadar, tinha tanto medo. Um medo que ecoava a 
distância de sua mãe e trazia à tona os pavores e monstros da 
infância. 

Corpo poroso
The porous body
Sofia El Khyari | animação | 6min
Londres.Inglaterra  | 2018

Uma jovem ansiosa sente a necessidade irreprimível de ir para o 
mar para se conhecer. Quando ela mergulha na água, ela penetra 
sob a pele e explora o que está escondido atrás do envelope físico e 
psicológico dela. Uma jornada meditativa tingida de poesia.

28/ago
Meu Corpo é Mais
Susanna Lira | DOC | 75min
Rio de Janeiro.RJ | 2018

Meu corpo é mais, é um documentário que trata das relações de 
mulheres com seus corpos gordos e do preconceito vivenciado por 
estes corpos fora do padrão de beleza socialmente estabelecidos. 
Através de depoimentos, relatos, intervenções e performances; o 
filme busca as raízes, as causas e efeitos da gordofobia no mundo 
contemporâneo.

Minha Raíz
Labibe Araújo | DOC | 12min
Belo Horizonte.MG | 2017

Um documentário performático que perpassa pela autoestima da 
mulher negra, autoaceitação e questiona a forma da sociedade 
invisibiliza nossa estética e existência.

Carne
Camila Kater | DOC,animação | 12min
Brasil-Espanha | 2019

Cru, mal passado, ao ponto, passado e bem passado. Por meio de 
histórias íntimas e pessoais, cinco mulheres compartilham suas 
experiências em relação ao corpo, desde a infância até a velhice.

Faça seu próprio filme pornô
DIYSex
Maria Lorente, Juno Álvarez, Yaiza de Lamo, Mariona 
Vázquez | DOC | 24min
Espanha | 2019

DIYsex é um filme que reflete sobre o uso da imagem e da 
linguagem da pornografia mainstream, e se pergunta até que ponto 
esse uso pode transcender na hora de fazer seu próprio filme pornô.

Esguicho
Carla Miguelote | DOC | 24min
Rio de Janeiro.RJ  | 2019

Esguicho é um documentário sobre a “ejaculação feminina” 
(squirting). Afastando-se das duas formas principais de discurso 
sobre o tema, o científico e o pornográfico, o filme se interessa pela 
experiência das próprias mulheres que ejaculam.

Seremos ouvidas
Larissa Nepomuceno | DOC | 13min
Curitiba.PR | 2020

Como existir em uma estrutura sexista e ouvinte? Gabriela, Celma e 
Klicia, três mulheres surdas com realidades diferentes, compartilham 
suas lutas e trajetórias no movimento feminista surdo.

Meia lua Falciforme
Dê Kelm, Débora Evellyn Olimpio | DOC | 22min
Curitiba.PR | 2019

A Doença Falciforme é o nome do conjunto de doenças causadas por 
uma alteração genética nas células do sangue. Ela afeta 
principalmente a população afrodescendente e apesar de ser a 
doença hereditária mais comum no Brasil, é desconhecida pela 
população e por muitos profissionais da saúde. O curta traz um 
conjunto de relatos de quem experiencia a doença, a dor, o racismo, 
mas também o viver. 

Colcha de retalhos
Dalila Pires | DOC | 71min
Belo Horizonte.MG | 2019

Colcha de Retalhos é um longa-metragem documental que traz um 
compilado de depoimentos feitos por onze mulheres, moradoras da 
cidade de Belo Horizonte, que enfrentaram histórias distintas de 
superação, às quais são propostas como uma amostra do universo 
de obstáculos que se apresentam à mulher contemporânea. À 
medida em que vão sendo colocadas, as histórias se mesclam umas 
às outras e também ao ato de confecção de uma colcha de retalhos, 
feito por uma costureira e poetisa.

25/ago
Mulheres do Xingu 
Maria Fernanda de Almeida Ribeiro | DOC | 12min
Xingu.MT | 2019

Mulheres do Xingu é um documentário que mostra o primeiro 
grande encontro do Movimento de Mulheres realizado em maio de 
2019 na aldeia Ilha Grande, no Mato Grosso e que reuniu mais de 
200 mulheres de 20 diferentes etnias. O objetivo foi o de discutir 
meios para ocuparem espaços de poder junto aos homens e se 
organizarem para protegerem a floresta. 

Alcateia
Carolina Castilho | FIC | 17min
Indaiatuba.SP | 2020

Mulheres que correm com as outras.

Pirâmide
Bárbara Lissa | DOC | 39min
Belo Horizonte.MG | 2020

Após três anos do fim do grupo de Xamanismo do qual participavam 
em Belo Horizonte, nove mulheres falam pela primeira vez a público 
sobre os abusos vividos pelo suposto "xamã".

Ela viu aranhas
Larissa Muniz | FIC | 27min
Belo Horizonte.MG  | 2020

Quatro jovens mulheres vagam por um pequeno apartamento. Elas 
se olham.

Ângela
Marília Nogueira | FIC | 15min
Azurita.MG | 2019

Ângela vive sozinha e coleciona diagnósticos de doenças que nunca 
teve. Sua ficção segue impertubável até a chegada de Sueli e o 
vislumbre de uma nova existência.

Nhemongueta Kunhã Mbaraete - Conversas nº 01
Michele Kaiowá, Graciela Guarani, Patrícia Ferreira 
Pará Yxapy e Sophia Pinheiro | DOC | 44min
Goiás-Rio Grande do Sul-Pernambuco-Mato Grosso do 
Sul | 2020

O projeto Nhemongueta Kunhã Mbaraete é uma troca de 
vídeo-cartas entre três mulheres indígenas e uma não indígena, sob 
a perspectiva afetiva, etnofilosófica e crítica perante o processo 
atual de isolamento social e ao universo que as permeia.         
Conversas n.1 De Michele para Sophia / De Graciela para Patrícia / 
De Patrícia para Michele / De Sophia para Graciela 

Nhemongueta Kunhã Mbaraete - Conversas nº 02
Michele Kaiowá, Graciela Guarani, Patrícia Ferreira 
Pará Yxapy e Sophia Pinheiro | DOC | 52min
Goiás-Rio Grande do Sul-Pernambuco-Mato Grosso do 
Sul | 2020

O projeto Nhemongueta Kunhã Mbaraete é uma troca de 
vídeo-cartas entre três mulheres indígenas e uma não indígena, sob 
a perspectiva afetiva, etnofilosófica e crítica perante o processo 
atual de isolamento social e ao universo que as permeia.         
Conversas n.2 De Michele para Patrícia / De Graciela para Sophia / 
De Patrícia para Graciela / De Sophia para Michele

Nhemongueta Kunhã Mbaraete - Conversas nº 03
Michele Kaiowá, Graciela Guarani, Patrícia Ferreira 
Pará Yxapy e Sophia Pinheiro | DOC | 54min
Goiás-Rio Grande do Sul-Pernambuco-Mato Grosso do 
Sul | 2020

O projeto Nhemongueta Kunhã Mbaraete é uma troca de 
vídeo-cartas entre três mulheres indígenas e uma não indígena, sob 
a perspectiva afetiva, etnofilosófica e crítica perante o processo 
atual de isolamento social e ao universo que as permeia.         
Conversas n.3 De Michele para Graciela / De Graciela para Michele / 
De Patrícia para Sophia / De Sophia para Patrícia

Nhemongueta Kunhã Mbaraete - Conversas nº 04
Michele Kaiowá, Graciela Guarani, Patrícia Ferreira 
Pará Yxapy e Sophia Pinheiro | DOC | 53min
Goiás-Rio Grande do Sul-Pernambuco-Mato Grosso do 
Sul | 2020

O projeto Nhemongueta Kunhã Mbaraete é uma troca de 
vídeo-cartas entre três mulheres indígenas e uma não indígena, sob 
a perspectiva afetiva, etnofilosófica e crítica perante o processo 
atual de isolamento social e ao universo que as permeia.         
Conversas n.4 De Michele para Graciela, Sophia e Patrícia / De 
Graciela para Patrícia, Sophia e Michele / De Patrícia para Graciela, 
Michele e Sophia / De Sophia para Graciela, Michele e Patrícia

23/ago
A mulher da luz própria
Sinai Sganzerla | DOC | 74min
São Paulo.SP - Rio de Janeiro.RJ | 2019

A Mulher da Luz Própria é um documentário de longa-metragem 
sobre a atriz e diretora Helena Ignez. Helena Ignez é uma das 
principais personalidades femininas do cinema brasileiro. O filme é 
narrado pela própria atriz e possui imagens de arquivo e imagens 
recentes que ajudam a descrever parte da história do cinema 
brasileiro, o contexto político e sua trajetória.

Fakir
Helena Ignez | DOC | 92min
São Paulo.SP | 2019

O documentário Fakir retrata o sucesso do faquirismo no Brasil, 
América Latina e França. Esse espetáculo de arte popular originário 
do circo é apresentado e analisado através de um acervo que revela 
o sucesso dessas apresentações com seus campeonatos de 
resistência a dor e a grande presença do público, incluindo políticos 
e autoridades do governo. Fakir se estende em filmagens atuais de 
artistas contemporâneos que mantêm viva essa arte em 
performances e shows. 

19/ago
O sussurro do jaguar
Thais Guisasola, Simon(e) Jaikiriuma Paetau |
híbrido | 79min
Alto Paraíso.GO-Santarém, Alter do Chão, 
Jamaraquá.PA | 2018

Em uma plantação de milho transgênico, uma artista se penetra com 
uma espiga de milho ignorando o quão próxima ela está da morte. 
Sua irmã Ana, segue seus passos e carrega suas cinzas em uma 
jornada pela Amazônia. No caminho, que é preenchido com 
aparições de sua irmã, Ana enfrenta um diálogo incontornável com 
histórias do colonialismo, a modernidade e a atual política brasileira 
e latinoamericana. Este kuir-punk road movie navega livremente 
entre performance, alegoria política e cinema narrativo, tão fluido 
quanto os corpos e identidades em uma natureza tropical.

Quebramar
Cris Lyra | DOC | 27min
São Paulo.SP | 2019

Um grupo de jovens lésbicas de São Paulo viajam a uma praia 
deserta para passar o ano novo. Lá, constroem refúgio físico e 
emocional para seus corpos e afetos através da amizade e da 
música.

Colômbia
Manuela Andrade | FIC | 16min
Recife.PE | 2019

Carmen é uma atriz colombiana que vem morar em Recife fascinada 
com a atmosfera artística da cidade. Julia é uma jornalista 
desempregada que está de partida, desiludida com o cenário 
político do país. O encontro delas revira o mundo das duas.

Rebu
Mayara Santana | DOC | 22min
Recife.PE | 2020

Rebu é um documentário em primeira pessoa que se propõe a 
investigar dentro da vivência lésbica da diretora as mais diversas 
performances de masculinidade, levando em conta seus três últimos 
relacionamentos e também entrevistas com seu pai. O filme aborda 
com descontração, temáticas como o talento paquerador, 
flexibilidade com a verdade, irresponsabilidade afetiva, 
impulsividade e romance. Temas que permeiam a vida dos dois 
personagens, mesmo que separados por um recorte geracional, 
cultural e de gênero.

E 
Bianca de Sá e Zande | vídeo poema | 2min
Belo Horizonte.MG | 2020

A letra "E" do artigo sem gênero definido. Num híbrido de vídeo 
poema e vídeo performance, a não-binariedade é apresentada como 
discurso. Na certeza da ruptura dos padrões preestabelecidos para a 
construção social de gênero, texto e imagem se somam para aflorar 
os desejos e provocar a autoafirmação.

Realeza Gay 
Maria Fernanda Ribeiro | DOC | 12min
Amapá | 2019

Em um Brasil profundo e distante, em uma pequena cidade do 
estado do Amapá, a diversidade de gênero nasce na Amazônia e se 
comunica com a vanguarda do mundo, com o desfile da Realeza Gay.

À beira do planeta mainha soprou a gente
Bruna Barros, Bruna Castro | DOC | 13min
Salvador.BA | 2020

Através de imagens de arquivo pessoal e reflexões sobre as 
ambivalências que às vezes se imprimem em relações cheias de 
amor, "à beira do planeta mainha soprou a gente" apresenta recortes 
de afeto entre duas sapatonas e suas mães.
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cardume.tv.br/vi-mostra-de-cinema-feminista

Curadoria

A 6ª Mostra de Cinema Feminista acontece entre os dias 14 de agosto a 03 de setembro e contém uma 
produção diversificada de filmes que envolvem múltiplos temas que os feminismos com os cinemas 
podem abarcar como maternidade, paternidade, infância e adolescência, questões de gênero e raciais, 
violências, personagens históricas, memória, territórios, afetividades, corpos, trabalhos, lutas, entre 
outras temáticas. Online e gratuita, a mostra é coordenada e produzida por Daniela Pimentel e Rita 
Boechat integrantes da Coletiva Malva, e será exibida na plataforma da Cardume.tv.br, através de link 
exclusivo. Cada dia da mostra compõe uma sessão que aponta um debate, uma proposta, um diálogo 
dentro de um recorte diverso e representativo que tentamos fazer sobre a produção contemporânea 
nacional. 

Destacamos composições que se posicionam e fazem uma reflexão em ditames por muitas décadas 
enraizados na história do pensamento cinematográfico. São obras que por si só constroem e explicitam 
olhares autênticos, opositores, insurgentes à manutenção do status quo branco, machista, racista, 
heteronormativo e elitista no cinema.

Na caminhada que traçamos até aqui pela Mostra de Cinema Feminista entendemos que a proposta 
está em constante movimento. Que o feminismo em si não anda sozinho com suas lacunas e 
espaçamentos enraizados. Que sua constante atualização e o precário da sua interseccionalidade no 
real seja sempre reinventado e posto em cheque por nós mesmas. E que dentro de sua fragilidade, 
sejam montadas nossas prerrogativas e nossas assinaturas. Um espaço de diálogo e aprimoramento, nós 
mesmas em inumeráveis formas, olhares e raízes. Um espaço de pensamento e transformação das 
possibilidades de representação que culminem em nosso deleite, em nosso gozo. Apresentamos 
imagens de libertação, fora de composições da passividade e da exclusão, de origens distantes daquela 
do passado, imposta, que demarcam papéis, que apagam personagens. Obras que não temem o 
explícito, o horror, o bonito, o real, e não se limitando a uma simples reação ao apagamento, são 
criações de autoimagem e autosignificação, apontando a vasto território de possibilidades sobre o 
campo da representação no cinema.

Esse olhar contemporâneo que a mostra se encontra agencia em nós também a não ceder a nenhum 
retrocesso, de seguirmos diante de produções belíssimas e históricas que já no presente nos 
apresentam outras narrativas, outros cinemas. Que já operam a libertação de preceitos dominantes do 
sistema de representação patriarcal e colonial que moldou o pensamento do passado. Apontamos para 
momentos que nos libertem e nos reposicionem, sem iconografias falsas e impostas, obras que 
irrompem através de estéticas politizadas e substanciais de um tempo em ruínas, que servem de 
oxigênio para um país em chamas.


