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ANEXO IIIb – EDITAL Nº 006/2020 AGENDAMENTO DE SESSÕES DO CINECLUBE VILA DO ROSÁRIO

OBRA SINOPSE

203

90 Rounds 

A cidade engolida pela areia

A Estrada Silvestre

A Flor Azul

O ônibus circular 203 é responsável pelo transporte de passageiros entre Santa Clara e Ilha do Boi, bairro 
nobre da cidade de Vitória. Diariamente as pessoas utilizam-no para atravessar a cidade, sobretudo para 

chegar ao trabalho. 

O cotidiano de Mc Noventa, um jovem rimador da periferia de Vitória que tenta dar certo no mundo do rap 
depois de fazer sucesso na internet participando de Batalhas de Rima.

Em algum lugar na fronteira entre o Espírito Santo e a Bahia se encontram os Ndongo oriundos do antigo 
banto oriental trazido ao Brasil a partir de 1550. Vivendo em constantes mudanças, acompanhados pelo vento 

que isiste em socavar seus pertences, tentam permanecer o máximo em cada parada.

O filme descreve modos de vida e imaginário de comunidades tradicionais não urbanas. Personagens Guarani, 
Pomeranos e quilombolas revelam aspectos preservados de suas culturas.

Memória, afeto e devoção. Nair caminha por sua casa com o coração: canta e floresce ao partilhar 
simplicidade e a raiz forte de sua sabedoria. Desabrocha a potência de uma pureza inabalável; contempla a 

natureza nas pessoas e leva a casa pra calçada. Em um portão florido, evoca sensibilidade e lembra da 
brevidade de ser flor, luz e amor em Jardim Sulacap, bairro do Rio de Janeiro composto majoritariamente por 

famílias de militares.
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A Guardiã dos 3 Pontões 

A Mulher do Treze Inês mantém sua rotina.

A Mulher dos Três Desejos Mulher que realizava três desejos.

Ádito

Água Viva

Realizado por estudantes acolhidos pela Associação Diacônica Luterana, no Distrito de Serra Pelada – Afonso 
Cláudio, sendo realizado por adolescentes e participantes de uma Oficina de Documentário promovida pelo 
Projeto Olhares – Cultura e Meio Ambiente. O filme aborda a relação do ser humano com o meio ambiente, 
valorizando ao patrimônio natural a partir das vivências de um agricultor que reside nas proximidades Pedra 

dos 3 Pontões. Aonde também, vive uma Águia Chilena, conhecida por guardiã dos 3 Pontões.

A Pedra Que o Estilingue 
Lança

O documentário é um trabalho de pesquisa, investigação e memória sobre o "Estiligue Gigante", obra 
considerada o ponto inicial da arte contemporânea no Espírito Santo.

Em 1970 o jovem artista plástico Nenna dispensou a galeria e transformou uma pacata rua em museu aberto 
com seu Estilingue Gigante.

40 anos depois, ele reconstruiu a obra para a realização deste documentário que fala da arte, da cidade, da 
vida e da correlação entre tudo isso.

Uma mulher dorme num quarto vazio, sem janelas. Uma voz insiste em mantê-la acordada. Entre 
proximidades e distâncias, “Ádito” revela um fragmento da história da vida de duas mulheres.

Mulheres de uma turma de hidroginástica comunitária conversam submersas sobre questões femininas da 
terceira idade. Maternidade, trabalho e aposentadoria são alguns temas abordados.
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Ai de Ti

Alcova

Alguns Tritões Um filme dos Tritões não pede desculpa.

Alice Alice e sua vida cheia de inseguranças.

Ano Passado Eu Morri

Areias de Itaúnas Areia presente na cidade.

Baseado na famosa crônica de Rubem Braga ("Ai de Ti, Copacabana"), é uma fábula irônica sobre 
Copacabana e seus pecados.

Um sonho, um delírio, uma ilusão, um pesadelo... O inconsciente grita quando é colocado frente a frente à três 
personalidades distintas. Dentro de uma alcova, um homem acorda preso num ritual diabólico executado pelo 

seu "eu vilão" e presenciado por um "eu adormecido".

À Rodrigo, o diretor deste filme, foram dados três meses de vida. Solitário diante da morte, o diretor procura 
por Eduardo, seu primeiro namorado. Mas Eduardo não responde. Rodrigo e o Brasil talvez não tenham 

sobrevivido a 2016.
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As Minas

Asé

Bate Paus A perseguição sofrida pelos pomeranos e seus descendentes no Espírito Santo, durante a Segunda Guerra.

Beatitude

Bicho – Cativeiro de aparência Vida de aparências.

Black Catolic Galatic Música dramática com vìdeo em que busca emoção.

Resistência e representatividade feminina no movimento hip hop na Grande Vitória. Entre tantas mulheres que 
fazem parte dessa cultura na cidade, alguns grupos ganham a cena.

Candomblé, uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há crença em um Ser 
Supremo e culto dirigido a forças da natureza personificadas na forma ancestrais divinizados.

Releitura do mito de Anastácia, a escrava divinizada pela cultura afro-brasileira. A jovem Anastácia, uma das 
mulheres responsáveis pela confecção de panelas de barro em Goaibeiras, é vista pelo orixá Ajalá. 

Apaixonam-se. O amor dos dois vai causar a alegria em uns deuses e a ira em outros. Esse amor perfeito irá 
resultar numa comunhão divina entre homens e deuses, mostrando que todo homem e toda mulher é uma 

divindade através da realização de seu trabalho no dia-a-dia.
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Blubird Mulher praticando alguns movimentos corporais, sob um filtro de cor predominantemente azul.

Brasília Não disponível

C (elas)

Cabeça Nua

Calado

Campo

Os meses finais da gravidez e os primeiros após o nascimento de um bebê são experiências únicas na vida de 
uma mulher. E quando esse cotidiano é vivido dentro de uma penitenciária? 

O documentário “Cabeça Nua” mostra as várias nuances da relação das pacientes de quimioterapia com o 
lenço para, num sentido amplo, debater o quanto o tratamento interfere na autoestima das mulheres.

O corpo estranho e majestoso em meio à metrópole. Calado é a profundidade que um navio imerge em água. 
Que imerge em nós.

Fluido ferro e campo. Videoarte que experimenta a interação de campos magnéticos, imãs e objetos metálicos 
de ferro fluido.
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Casa de Vó

Catrina

Ceca

Como areia do mar

Corpo - Paisagem

Canto de Mulher Quilambola -  
Território Sapê do Norte 

 Produzido pelo Grupo Sawabona de Cultura Negra, o documentário retrata o protagonismo de mulheres 
quilombolas da região do Sapê do Norte, no Espírito Santo, através das memórias de seu “canto” territorial e 

seus cantos culturais ancestrais.

Meu filho vem com o garotinho dele passar uns dias aqui, e eu tô precisando de uma menina que goste de 
criança que trate bem ele e que possa tomar conta dele.

A vida e a morte estão sempre conosco. Uma mulher tenta enfrentar o lado sombrioque existe dentro dela. O 
lado das trevas.

Videoclipe da música "Ceca" de Joana Bentes. Na canção "Ceca", que significa lugar indefinido, distante, há 
uma consonância entre o ser e as coisas ─ o interior e o exterior dialogam, se fundem e entram em sintonia, 
formando o todo harmônico, a unidade geopoética. O tempo reúne todas as condições para a chegada do 

amor: “tô com você/tempo solar/sol que acerta”.

Compilado de memórias de três idosas, onde suas histórias de vida se cruzam e se misturam a serviço de 
sensações múltiplas, refletindo suas dores, traumas e opressões vividas.

Vídeo experimental que busca articular a ideia do hibridismo que há entre o corpo, paisagem e lugar. Busca, 
portanto, mostrar em imagens e sons, a perene intercambialidade que há entre o habitar o corpo e habitar a 

cidade. Resulta, nesse sentido, na constituição de uma narrativa poética que é tecida na diluição das fronteiras 
existentes entre a dança e paisagem, bem comona e pela experiência do corpo, como um mapa de afetos. as 
imagens foram capturadas entre janeiro e dezembro de 2017 em Portugal e no Brasil, como parte da pesquisa 

de pós-doutorado realizada no Departamento de Geografia (Instituto de Ciências Sociais - Universidade do 
Minho), sobre os temas Cidade, Geografia e Dança, com a supervisão da Profa. Dra. Ana Francisca de 

Azevedo.
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Corpo Flor WebDoc

Córrego Grande

Da Curva pra Cá Dizem que, quando você está sonhando, a única forma de descobrir se é um sonho é acender a luz.

Domingo Não disponível

Dona`S

Web-documentário que pretende construir diálogo com pessoas que se organizam cultural e politicamente na 
contramão de imposições de gênero, sexualidade e comportamento, todas atravessadas pela negritude.

Meus avós chegaram na Rua Córrego Grande em 1971 e desde então vivem na mesma casa e trabalham na 
mesma mercearia. Essa história está registrada pelas imagens fotográficas, que neste filme são colocadas em 

diálogo com o presente. Partindo da ideia do meu avô de transformar seu quarto em museu, o filme se 
aproxima das memórias e das projeções de futuro dos meus avós.

Do Dia em que Mudarmos a 
Rota

Um breve relato da população de Jardim da Penha, bairro que abraça o aeroporto de Vitória, no dia em que 
descobrimos que a rota dos voos irá mudar.

Dona’S é um documentário que busca contribuir para o conhecimento e o reconhecimento da participação 
feminina no processo de ocupação do bairro Engenharia, Território do Bem – Vitória ES. Mais do que isso, 

destaca-se o protagonismo quase invisível de mulheres que deslocavam-se entre o espaço familiar e público, 
na luta pela dignidade junto a seus familiares e amigos
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Eclipse Solar

Entre

Epigramas Cidade arruinada pelo tempo resiste através da memória de alguns epigramas.

Espírito São

Estrardalhaço Não disponível

Eu, Mulher O documentário narra histórias de opressões e limitações vividas por mulheres trans, da infância à vida adulta.

O filme fala sobre o relacionamento um pouco conturbado entre uma mãe, o seu filho e a namorada do filho. 
Mostra os sentimentos profundos de ser mãe e como eles dialogam com a família envolvendo muito amor, 

mas também o ciúme, a raiva e outros sentimentos poderosos.

musica "entre" de joana bentes. Pode ser um intervalo, uma escolha, o interior de alguma coisa, a demarcação 
de duas situações, o caminho de uma à outra ou pode ser som. 

Cultura de várias religiões e modos vida presentes no Espírito Santo, buscando o mesmo propósito de fé e 
busca pela felicidade.
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Evo

Força Bill Indignada com a poluição na praia, uma ave resolve dar o troco nos banhistas.

Frequência

Guri 

Hic

Hotel Cidade Alta

Chove torrencialmente. Uma mulher procura abrigo em uma antiga pensão, a única casa em um raio de 
quilômetros. Existe apenas uma vaga em um quarto compartilhado. Parece ser suficiente para ela, que 

pretende seguir viagem tão logo a chuva cesse. No entanto, a espera pode ser mais longa que a duração de 
uma tempestade.

Experiência e percepção através de sons, . Não é possível parar de ouvir assim como se para de enxergar a 
partir do momento em que se fecha os olhos. Frequência é uma experiência de imersão sonora.

Victor é um menino de 12 anos que sonha em vencer um campeonato de Bolinha de Gude do seu bairro, 
porém um obstáculo inesperado surge no seu caminho.

O maratonista africano Wandijiru Kebebe é acometido por uma crise de soluços que o teletransportam para as 
mais inusitadas situações na pequena ilha de Vitória, transformando-o em um fenômeno midiático mundial.

Três homens se encontram em um antigo hotel abandonado. Nesse edifício aparentemente sem vida, eles 
buscam construir uma nova história. Suas vozes se misturam ao ruído das ruas
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Ilhéu

Imersão Não disponível

Inhumane I

Instinto Primitivo

Insular

Karma

Ilhéu nasce do convívio diário do morador de uma cidade-ilha com sua paisagem natural de sua capital: 
cercada de mar. Mesmo com inúmeras alterações em sua geografia, a cidade se mantém ilha, mas, seu 

morador se mantém “Ilhéu”?  

O vídeo dialoga sobre o processo de desumanização que a sociedade está vivendo nas últimas décadas. As 
novas tecnologias nos aproximam ou nos distanciam? As relações pessoais estão sendo administradas por 

códigos binários, algoritmos, curtidas e número de seguidores. Quais serão as consequências dessa 
administração não humana? INHUMANE I dialoga sobre o poder das tecnologias na vida de um casal, mas 

também de certa forma nas nossas vidas. Trata-se de uma construção poética sobre o assunto. 

Videoclipe da música "Instinto Primitivo" de Fora do Padrão. Baseado em um sonho instinto primitivo traduz 
dois homicidios que de forma não cronológica e contado no decorrer do video onde a canção nos diz que 

perder a fé, acreditar e o sublimar são loucuras que fazem parte da vida nisso o matar e morrer se misturam  
em um instinto primitivo.

“Nenhum homem é uma ilha, completo em sí próprio; cada ser humano é uma parte do continente, uma parte 
de um todo.” (John Donne). “Insular” é um documentário que convida o espectador a imergir o olhar no modo 
de vida de uma família que vive em uma ilha. É um filme de significado livre, cabe ao espectador preenchê-lo, 

permitir a experiência do contato com esse universo, à rejeição ou identificação.

Videoclipe da música "Karma" de Fora do Padrão. Com recortes  propositais e uma fina edição o grupo aposta 
no lúdico e o surreal que a música proporcionou.
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Lá Não Venta Como Venta Aqui

Liberdadel 

Lucha Libre Lutas livres.

Luiz, Paixão pelo Jazz

Maicon – Jogo da Vida

Marcas da Vila

A Vila de Itapemirim tem ares de florescer, mas é pequena e carrega marcas de um passado e de um futuro 
que parecem nunca se concretizar.

Liberdade! esse é um grito de expressão do feminino diante de suas batalhas e de seus anseios. Um filme 
baseado em obras de grandes autoras feministas dos nossos tempos. Liberdade trás através da sensibilidade 
a essência do que é ser mulher e da nossa busca por liberdade de tudo aquilo que nos prende e de tudo aquilo 

que nos faz ser o que não somos. Liberdade!

O documentário Luiz, Paixão pelo Jazz de Eurico Scaramussa realiza uma jornada pelo mundo do jazz. O 
passeio é conduzido por Luiz Paixão através de suas memórias, discos e autógrafos.

Retrata a vida de um jovem que cresceu na periferia e, mesmo a vida lhe dando oportunidades, uma escolha 
errada fez com que tudo em sua volta começasse a se desfazer. Maicon chega ao ápice de suas loucuras, 

mas não imaginava as consequências que a decisão traria.

Marcas da Vila resgata o drama vivido pelos familiares das quatro vítimas fatais do maior incêndio da história 
do Espírito Santo, ocorrido no dia 1° de julho de 1994.



Planilha3

Página 12

Maria e Ela

Meninas Maria Carolina Finamore Santos ama Lucas de Souza Altoé.

Meus vinte anos

Mikro Visão de alguns objetos em lentes de aumento.

Minhocas

Baseada em fatos reais, Maria & Ela narra uma história muda entre a amizade entre espécies, uma criança 
humana e uma vaca, assim como mostra de forma poética e minimalista a triste realidade das vacas leiteiras, 

e que como um simples sentimento faz diferença na vida dela em um ser que não tem direitos.

Melodiário, sobre a obra de 
Jaceguay Lins

Ensaio sobre a obra musical, cinematográfica e poética do Maestro, poeta, montador e trilheiro de cinema 
Jaceguay Lins. Compositor erudito, regente da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo e pesquisador da 

cultura capixaba. Músico de vanguarda nos efervescentes anos 1970, importante compositor de trilhas 
cinematográficas do cinema brasileiro, Lins chega ao Espírito Santo na década de 1980 para reger nossa 

Orquestra Filarmônica, passando a realizar uma profunda pesquisa de nossa cultura popular, em especial a 
expressão do Congo.

Videoclipe da música "Meus Vinte Anos" de Velho Scotch. Gênero
Rock e Música Brasileira.

Júnior está na pré-adolescência. Cavado acidentalmente para fora da terra, Júnior vive uma aventura com 
seus novos amigos Nico e Linda e precisa voltar para casa. Porém, antes, ele precisa impedir os planos de 

dominação de um terrível tatu-bola. 
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Minhas Horas com Camomila

Minhocas

Morenna - Blá blá blá Força, coletividade e ancestralidade são as palavras de ordem na construção  visual da música.

Nada, Nadador! Curta-metragem realizado por alunos da rede municipal e inspirado no poema do Nadador, de Jorge de Lima.

No Caminho da Escola

Nosztalgia

Minhas Horas com Camomila é uma alegoria sobre a condição feminina. Desde a antiguidade  as mulheres 
usam a Camomila para curar corpo e alma. Seu nome original é Matricaria e significa útero. Em um universo 
particular e solitário, uma mulher habitada por múltiplas personalidades está aprisionada pela repetição de 
padrões sociais decadentes. A cada dia ela busca através de rituais alguma espécie de alívio e conexão.

Júnior está na pré-adolescência. Cavado acidentalmente para fora da terra, Júnior vive uma aventura com 
seus novos amigos Nico e Linda e precisa voltar para casa. Porém, antes, ele precisa impedir os planos de 

dominação de um terrível tatu-bola. 

No caminho da escola, uma menina faz uma viagem alucinante por planetas imaginários e perde a primeira 
aula.

Sensação de saudade idealizada, e às vezes irreal, por momentos vividos no passado associada a um desejo 
sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais.
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O Bicho do Buraco

O Frade e a Freira

O Processo – Elisa Queiroz

O Processo – Rosana Paste O processo criativo da artista Rosana Paste.

O Quarto Um garoto tira fotos das pessoas e estes registros vão parar dentro de seu quarto.

O Que Resta da Imagem 

A antiga Vila de Itaúnas abrigava cerca de dois mil habitantes, antes de ser soterrada pelas dunas. A extração 
de madeira provocou a degradação da restinga entre a Vila e o mar, movimentando o “mar de areia” que 
atingiu mais de 20 metros e obrigou os moradores a transferir a Vila para o outro lado do rio. As praias de 

Itaúnas estão entre as dez mais bonitas do Brasil.

Pedra que possui um formato semelhante a um frade e uma freira próximos. Beleza natural que encanta quem 
passa e vive por lá.

Retratando a artista Elisa Queiroz, este é um dos episódios da série de minidocumentários que retrata o 
processo criativo de artistas plásticos e suas artes visuais.

Entre os anos de 1930 e 1960, um fotógrafo fez os primeiros registros da vida dos pomeranos no interior do 
Espírito Santo. Suas imagens ainda ecoam nas lembranças dos moradores de uma vila, que contam suas 

histórias a partir desses registros. Nesse documentário, imagem é memória.
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Os Mais Amados 

Os Muros Gritam o Silêncio

Penedo O Penedo ergue-se a 133 metros acima do nível do mar e é considerado o guardião da Ilha de Vitória.

Platônico

Olhares: Patrimônio Natural e 
Cultural de Afonso Cláudio

A animação foi realizada por meio do Projeto Olhares – Cultura e Meio Ambiente a partir de uma Oficina de 
Animação desenvolvida no Município de Afonso Cláudio com participação de alunos e alunas da Associação 

Diacônica Luterana. Sendo o filme, realizado pelos alunos e alunas, com orientação do Educador Bruno 
Cabus. O filme aborda cenários e personagens que compõe a rica diversidade do Patrimônio Natural e Cultural 

de Afonso Cláudio.

Onde você ancora seus 
silêncios ? 1

Perdida em um mar de silêncios sobre sua ancestralidade africana, a personagem busca na Calunga algum 
lugar onde possa se encontrar. Desequilibrada, sem porto, resolve ela mesma ancorar-se dentro de uma frágil 

nau.

O mundo acaba e Emanuel é deixado para trás. Quando João aparece em seu abrigo, Emanuel precisa guiá-lo 
até o lugar da passagem: o portal que leva os merecedores à eternidade. Emanuel está desesperado para 
ascender, mas João desafiará o direito do mestre ao paraíso. Uma adaptação queer-cristã do Apocalipse: 

Livro das Revelações.

Os muros gritam através da arte, a violência sofrida por muitas “Marias”, na qual várias guardam em silêncio 
os abusos sofridos.

Videoclipe da música "Platônico" de De-Bando.  De- Bando é uma banda brasileira, autoral, com influências 
variadas que transitam pelo samba, jazz, funk, blues e reggae, com uma autêntica pegada rock n´roll e letras 

originais.
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Mulheres manifestam nas ruas em razão a violência contra mulher.

Polígono Lis comeu uma uva e se lembrou

Ponto Final

Quis 

Radion Balada.

Rainhas da Noite

Poéticas do Corpo: Bonecas 
de Louça

Depois de trinta anos como ponto final de ônibus na cidade de Vitória, o Terminal Dom Bosco vai abaixo, 
substituído por terminais mais bonitos e modernos. A uma semana de demolição, usuários e trabalhadores 

contam as histórias que fizeram dele um dos lugares mais peculiares da cidade.

Catarina sofre um acidente aos 26 anos de idade e entra em coma. Enquanto isso, a vida aqui fora traz Maria, 
sua irmã mais nova, que permanece ao seu lado diariamente, quase como uma âncora de Caqui. Já a mãe, 
Rita, sofre de amargura e insatisfação com a vida e, apesar de não ter ainda visitado a própria filha, permeia 
sua consciência, que anda cada vez mais longe da realidade. O filme nos convida a mergulhar no mar que 

agora só pode ser navegado pelo espírito de Catarina.

 

O palco e a vida de artistas performáticos que se apresentam vestidos de mulher nos clubes noturnos 
capixabas.
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Recicle Faça diferença, recicle.

Recomeços

Redundancia As voltas que a vida dá.

Refúgio Recomeçar em um novo país – faces da crise humanitária da imigração.

Rio das Lágrimas Secas

Riscadas

O documentário conta a jornada para iniciar uma nova vida a partir de personagens cuja trajetória individual 
espelha as dificuldades e esperanças dos sírios refugiados no Brasil.

 Traz um recorte sobre as perdas sofridas por mulheres de três pequenas comunidades, localizadas no 
caminho da lama de destruição do desastre/crime ambiental provocado pelo rompimento da barragem de 

rejeitos de mineração da Samarco, que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 e afetou o Rio Doce e todos os 
ecossistemas ao seu redor, matou 19 pessoas e desalojou inúmeras outras.

Tendo como cenário o Centro da capital do Espírito Santo, três artistas mulheres capixabas contam suas 
vivências e como a arte urbana aliado ao movimento feminista se tornaram importantes ferramentas no 

enfrentamento a violência contra a mulher.



Planilha3

Página 18

S.O.S Rio Santa Joana 

Secret Lie – Black Butterflies

Sem Saída 

Sobre a Gente O curtas conta as histórias das crianças que fizeram a animação.

Sol na Garganta da Wanessa

Solveris – CherryBlossom

Projeto Olhares – Cultura e Meio Ambiente realizou uma Oficina de Documentário no Município de Itaguaçu, 
se apropriando do audiovisual como recursos pedagógico na abordagem de novas formas de observação e 
percepção. O documentário S.O.S Rio Santa Joana, foi produzido durante a oficina com realização do filme 

pelos participantes do curso. O documentário, apresenta memórias e relatos de populares locais, se 
aprofundando na intensa relação entre os moradores  e o Rio Santa Joana, e na importância deste Rio para o 

contexto histórico, cultural e ambiental da cidade e sua população.

Os Secret Lie são uma banda musical de rock gótico e melódico. Sua música "Black Butterflies" foi uma das 
composições pertencentes ao álbum Pandora, possuindo um som de grande firmeza e consistência.

Trata-se de uma pesquisa e constatação de que os jovens menores de 18 anos vitimados durante a greve da 
Polícia Militar do Espírito Santo eram egressos do Iases (Instituto Socioeducativo do Espírito Santo.  A 

seletividade penal é a marca do documentário na medida em que demonstra que há 20 anos são os mesmos 
bairros, pobres e abandonados que, “fornecem ocupantes” para serem internados no sistema, e que, ao 

saírem de lá tornam-se matáveis.

O pop poupa a poesia? Ou o inusitado encontro entre Wanessa (Camargo) e a banda Sol na Garganta do 
Futuro?

Videoclipe gravado para a faixa “Cherry Blossom”, do grupo capixaba Solveris, presente no álbum “Coligações 
Expressivas 4”, do produtor e DJ Caique. Cherry Blossom significa o lindo fenômeno em que as cerejeiras se 
afloram em conjunto. Além de ter uma letra contagiante com ótimas ideias, a música tem boas influências dos 
estilos musicais de R&B e Acid Jazz.O clipe foi gravado em uma fazenda localizada em Colatina, destacando 

as belezas do Noroeste do estado.



Planilha3

Página 19

Sonhos (Lado B)

Sweet river

Talvez Amanhã Relação conturbada.

Teresa

Thriller Não disponível

Tiro ao alvo 

Videoclipe da música "Sonhos (Lado B)" de César MC. Oriundo do Morro do Quadro, uma comunidade da 
cidade de Vitória, no Espírito Santo, o artista diz que se identifica como mais um sonhador que se encontrou 
na poesia e na música por meio do rap, das batalhas de MC's e todo o sentimento envolvido na cultura hip-

hop.

“Sweet River”, antes de ser apenas um videoclipe de música,surge como um manifesto em forma de lamento 
artístico, explorando as belas e tristes imagens captadas por uma expedição feita pela ONG Últimos Refúgios 
(ES), dias após o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana (MG), em 2015. E propõe a reflexão sobre 
os impactos nocivos do nosso consumo no meio ambiente. Vidas perdidas, ecossistemas inteiros eliminados. 

A ironia de um Rio Doce amargando o fim de maneira tão trágica e violenta.

O clipe mostra a banda Whatever Happened To Baby Jane num ensaio antes subir ao palco para o seu show. 
Paralelamente, narra a tarde de algumas garotas, onde todas são Teresas, que, juntas, assistirão à banda 

logo mais à noite. Dentre elas, a protagonista, que destaca-se em sua montanha-russa de emoções. Teresa 
pode ser um alter ego de todos.

Palavra Negra é uma websérie de poesias de autores exclusivamente negros e negras. Tem como 
protagonistas jovens poetas negrxs oriundos de comunidades carentes da Grande Vitória.
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Tito e os pássaros

Tomar o Tempo - Poesia inútil

Transcender 

Transvivo

Tríptico

Último Dia de Verão O último dia de verão.

Um menino e seus dois amigos partem para encontrar a pesquisa perdida do seu pai sobre canções de 
pássaros, algo que pode salvar seu mundo de uma epidemia na qual o medo adoece as pessoas.

Poesia de desencontros que geram encontros dos olhos aos troncos dos seres da cidade inútil uma conversa 
silenciosa no côncavo que sem nexo é sentido com verso.

Transcender é um documentário que aborda o ser mulher no Espírito Santo, estado com maior índice de 
feminicídio do Brasil, na perspectiva de três mulheres de diferentes gerações. A obra reúne a trajetória de vida 
de cada uma, mostrando que o sexismo, machismo, e até mesmo abusos mentais e físicos, velados, ou não, 

não as impedem de transcender.

Transvivo é um documentário que acompanha as vivências de Izah e Murilo enquanto passam pelo processo 
de transição de gênero.

Uma porta que se fecha ao som de um cometa; uma patrulha de exército; uma moeda de real gira como se 
tivesse perdido o controle, como um cometa desgovernado. Segundo Pasolini, o vídeo ilustra sua persepção 

do mundo atual, um mundo que se fecha física e intelectualmente, dominado pelo medo e o prospecto de 
colapso econômico.
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Uns Tenta Ação

Vai Brincar na Rua

Verônika Oyá Mareow

Viaduto

Vida, saudosas lembranças

Vinillis Frutiferis

Videoclipe da música "Uns tenta ação" de Fora do Padrão. Três amigos de pouco tempo de vida, observam 
juntos uma transação entre traficantes da comunidade Impressionado com as cenas eles decidem andar sobre 
sua comunidade com brincadeiras. em meio a essa caminhada avistam uma sacola no chão, e sem perceber, 

eles chutam como uma bola se deparando com dinheiro dentro dela.

Minidocumentário de um ensaio. É gente que chega, que sai, é cachorro que passa, é criança que brinca e 
telefone que toca.

Como traduzir em poesia a narrativa de um assassinato? com verônika morta, sua parceira de palco athenna 
recorre a mitologia de oyá, a que rompe o véu entre mundos e conduz os mortos, para honrar as almas de 

suas irmãs travestis através do jogo cartográfico da performance.

Um encontro casual entre duas realidades é interrompido pelo ruído da cidade. Entre tantas interferências, 
duas alegorias urbanas se esforçam para se tornarem compreendidas.

Relação das pessoas com a perda de entes queridos, a forma como reconstroem suas vidas a partir da 
ausência e a busca pela celebração da memória dos mortos.

Libanês cria a árvore de vínil como presente para sua esposa. Por conta da guerra no Líbano ele decidi vir 
para o Brasil com sua família, trazendo consigo sementes de sua árvore de vínil.
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Vovô faz 100 Anos Migração dos italianos para o Brasil. 
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