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Este catálogo reúne a produção brasileira de longas-metragens de 2004. Trata-se de fruto 
de parceria entre o Ministério das Relações Exteriores (mre), a Secretaria do Audiovisual 
do Ministério da Cultura (sav-MinC) e a Agência Nacional de Cinema (ancine).

A publicação visa a suprir uma necessidade fundamental: o conhecimento detalhado da 
produção nacional e sua divulgação para o mundo. É nosso objetivo futuro a publicação 
de catálogo anual que, como este, apresente os longas-metragens produzidos, sua ficha 
técnica e outras informações úteis para conhecer o mercado.

A principal característica do cinema brasileiro atual é a diversidade. Nos cerca de 200 
títulos filmados nos últimos três anos, constata-se a multiplicidade de temas, cenários e 
esquemas de produção que caracterizam a cinematografia nacional. De grandes produ-
ções de estúdio a filmes independentes, de comédias românticas a dramas com temática 
social, o início do século xxi já revela uma expressiva obra que reflete a diversidade da 
sociedade brasileira. 

Em 2004, por exemplo, duas produções brasileiras entraram na lista dos dez filmes mais 
vistos do País: Cazuza, o Tempo não Pára e Olga, cada um atraindo cerca de 3 milhões de 
espectadores. A taxa de ocupação do cinema brasileiro no mercado foi de 14%, indicando 
uma maior freqüência do público para filmes nacionais.

O cinema de um país é parte indissociável de sua cultura. O filme não representa apenas 
um bem a enfrentar o teste do mercado, mas também a síntese de diversas manifesta-
ções técnicas e culturais, como a literatura, a fotografia, o teatro, etc., que culminam num 
retrato em movimento das contradições e dos anseios de uma sociedade. Essa natureza 
dual do fenômeno cinematográfico, a comercial e a cultural, condiciona sua existência, 
lhe dá forma e substância. Os filmes compilados neste catálogo são o resultado dessas 
duas variantes.

Apresentação





Presentation

This catalogue presents information about feature-length films produced in Brazil in 
2004.  It is the product of a partnership between the Ministry of Foreign Relations (mre), 
the Audiovisual Secretariat of the Ministry of Culture (sav-MinC) and the National Agency 
for Cinema (ancine).

The aim of this publication is to meet the essential need to compile a complete and de-
tailed list of the films that are produced in Brazil and publicize this information to the 
world.  Our future goal is to publish an annual catalogue that, like this one, presents the 
feature-length films produced, their technical details and other useful information about 
the Brazilian motion picture market.

The main characteristic of Brazilian cinema today is its diversity.  Among the roughly 200 
films produced over the last three years, there are a multitude of topics, settings and types 
of production that are characteristic of filmmaking in Brazil.  Ranging from major studio 
productions to independent films, from romantic comedies to dramas about social is-
sues, the beginning of the 21st century has already produced a significant body of work 
that reflects the diversity of Brazilian society. 

In 2004, for example, two Brazilian productions made it onto the list of the top ten most-
watched films in Brazil: “Cazuza, Time Doesn’t Stop” (Cazuza, o Tempo não Pára) and 
“Olga”, each of which attracted an audience of about three million filmgoers in Brazil.  
The attendance rate for Brazilian films in the market was 14 percent, indicating a greater 
rate of attendance on the part of the public for films produced in Brazil.

A country’s films are an inseparable part of its culture.  Movies represent not just a product 
being tested on the market, but also the synthesis of a variety of technical and cultural 
forms of expression, such as literature, photography and theater, which together form 
a moving depiction of a society’s contradictions and longings.  This dual nature of the 
filmmaking phenomenon, of being both commercial and cultural, is a condition for its 
existence, giving it both form and substance.  The films compiled in this catalogue are the 
result of these two elements.







1,99 – Um Supermercado
Que Vende Palavras
1,99 – A Supermarket That Sells Words

2004 / 72 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Marcelo Masagão

Sinopse •• 1,99 é um supermercado que vende palavras. Os 
personagens principais do filme são o desejo, a angústia 
e a compulsão que temos pelo ato da compra. Curiosas 
histórias ocorrem neste supermercado branco e ninguém 
consegue de lá sair.

Festivais
2004

Grande Prêmio Cinema Brasil
Indicação ao Prêmio de Melhor Som

Festival do Rio
Première Brasil

Festivals
2004

Grande Prêmio Cinema Brasil
Best Sound Award Nomination

Festival do Rio
Première Brasil

Synopsis • 1.99 is a supermarket that sells words. The main 
characters are our desire, anguish and impulse to buy. No 
one can get out of this supermarket, which is white inside 
and where strange stories unfold.



33
33

2004 / 74 min / 35mm / PB - BW / Documentário - Documentary

Festivais
2004

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Competição Novos Diretores

Festivals
2004

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
New Directors Competition



Kiko Goiffman

Sinopse • Kiko Goifman é filho adotivo e, no ano em que• Kiko Goifman é filho adotivo e, no ano em que 
completou 33 anos, decidiu procurar sua mãe biológica. 
A partir de pistas dadas por detetives de São Paulo e Belo 
Horizonte, o cineasta parte nessa jornada, documentando 
com humor e ironia todo o seu trajeto em um diário on-

line que foi transformado em material para seu filme.

Synopsis • At age 33, adopted child Kiko Goifman heads 
off in search of his real mother. Following leads gotten 
from detectives in São Paulo and Belo Horizonte, this film-
maker sets out on his journey. The diary he kept provides 
tongue-in-cheek material for this humorous movie.



500 Almas
500 Souls

2004 / 105 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • O filme constrói um retrato douniversoGuató,• O filme constrói um retrato do universo Guató, 
etnia dispersa pela região do Pantanal. Conhecidos como 
canoeiros, esses índios vivem em relação constante com 
a água e em contínuo deslocamento.

Synopsis • This feature-length movie portrays the uni-
verse of the Guato Indians, an ethnic group scattered 
around the region of Pantanal, in Mato Grosso. Known as 
canoeiros (canoemen), these Indians live in direct contact 
with water and are constantly moving.



Joel Pizzini

Festivais
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Melhor Fotografia, Melhor Edição, Melhor Trilha, Melhor Som

2005

Festival de Cinema de Cuiabá
Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte

cnbb

Prêmio Margarida de Prata

Festival do Rio
Melhor Documentário 

Cinesul
Melhor Documentário Latino-Americano

Festival de Cinema de Paraty
Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Documentário, Melhor Fotografia

Amazon Film Festival
Menção Especial do Júri

2006

Festival de Mar del Plata, Argentina
Melhor Documentário Latino-Americano

Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina
Menção Especial do Júri

Festivals
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Best Cinematography, Best Editing, Best Soundtrack, Best Sound

2005

Festival de Cinema de Cuiabá
Best Cinematography, Best Art Direction

cnbb

Prêmio Margarida de Prata

Festival do Rio
Best Documentary

Cinesul
Best Latin American Documentary

Festival de Cinema de Paraty
Best Sound, Best Editing, Best Documentary,

Best Cinematography

Amazon Film Festival
Jury Special Mention

2006

Festival de Mar del Plata, Argentina
Best Latin American Documentary

Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina
Jury Special Mention



À Margem da Imagem
On the Fringes of São Paulo: Homeless

2004 / 72 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Um documentário que focaliza as rotinas de sobrevivência, o estilo de vida• Um documentário que focaliza as rotinas de sobrevivência, o estilo de vida 
e a cultura dos moradores de rua de São Paulo, principalmente daqueles que vivem 
na região central da cidade. Nesta área, os moradores de rua têm acesso a produtos e 
materiais descartados pelos escritórios, bancos e estabelecimentos comerciais. Com 
estes restos, a população de rua vem criando uma “arquitetura” e uma cultura própria 
que, ao mesmo tempo, expressam sua identidade e uma forma de resistência a partir de 
métodos alternativos e espontâneos de viver numa grande cidade.

Festivais
2004

Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino
Melhor Documentário – Júri Oficial

Festival do Rio
Melhor Documentário – Júri Oficial



Evaldo Mocarzel

Festivals
2004

Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino
Best Documentary – Jury Award

Festival do Rio
Best Documentary – Jury Award

Synopsis • A documentary spotlight on the lifestyle, cul-
ture and means by which the street people of São Paulo 
survive. The homeless in this downtown area make do 
with office products and materials discarded by banks 
and businesses. In other words, the homeless population 
creates its own “architecture” out of unwanted materials. 
They spontaneously fashion for themselves a countercul-
tural identity of alternative styles of big-city living.



Benjamim
Benjamim

2004 / 97 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Benjamim conta a história de uma paixão 
perigosa em dois tempos, separados por um lapso de 30 
anos. Ao conhecer a jovem Ariela Masé, de espantosa se-
melhança com o grande amor de seu passado, o veterano 
e esquecido modelo publicitário Benjamim Zambraia re-
vive as delícias e horrores da paixão. A “reencarnação” da 
sua amada Castana Beatriz tem algo mais a lhe oferecer: 
um acerto de contas com a sua própria consciência.

Festivais
2004

Festival do Rio
Melhor Atriz

Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Prêmios Lentes de Cristal: Melhor Filme, Melhor Ator,

Melhor Edição, Melhor Direção de Arte

Festivals
2004

Festival do Rio
Best Actress

Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Prêmios Lentes de Cristal: Best Film, Best Actor, Best Editing,

Best Art Direction

Synopsis • Benjamim tells the story of a dangerous liaison 
in two time periods 30 years apart. Benjamim Zambraia, a 
male model whose career is now forgotten, chances upon 
young Ariela Masé, who bears a striking resemblance to his 
former flame. While Benjamin relives the thrill and anxiety 
of falling in love, this “reincarnated” version of his cher-
ished Castana Beatriz gives him more than he bargained 
for as he comes to terms with his stricken conscience.



Monique Gardenberg



Cama de Gato
Cat’s Cradle

2004 / 92 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Em Cama de Gato, Cristiano, Francisco e 
Gabriel são três bons amigos integrantes da classe mé-
dia alta paulistana. Eles cursaram o ensino médio em 
uma das escolas particulares mais conceituadas da ci-
dade e agora comemoram a entrada na universidade. 
Diferentes de seus pais, serão obrigados a vivenciar 
uma sociedade cada vez mais desigual. Em uma noite 
de horrores, a diversão confunde-se com a violência, 
assim como a preocupação de se afirmar socialmente 
se mistura com a tragédia humana. Quanto mais eles 
tentam colocar embaixo do tapete os problemas cria-
dos, mais se complicam.

Festivais
2004

Festival de Cinema e Internet de Seul
Grande Prêmio do Júri de Melhor Filme

Mostra de Filmes do Mundo de Montreal
Melhor Longa-Metragem – Menção Especial

Mostra br de Cinema de São Paulo
Melhor Filme Brasileiro – Prêmio do Público

Festival de Cinema Latino de Nova York
Melhor Ator, Prêmio do Público

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Melhor Ator Coadjuvante



Alexandre Stockler

Festivals
2004

Festival de Cinema e Internet de Seul
Best Film – Jury Award

Mostra de Filmes do Mundo de Montreal
Best Feature Filme – Special Mention

Mostra br de Cinema de São Paulo
Best Brazilian Film – Audience Choice Award

Festival de Cinema Latino de Nova York
Audience Choice Award

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Best Supporting Actor

Synopsis • In Cat’s Cradle, Cristiano, Francisco and 
Gabriel, upper-middle-class high school buddies, have 
attended a posh school in São Paulo and now they cel-
ebrate their entrance to university. Yet the social in-
equality in their world goes beyond anything witnessed 
by their parents. Horseplay turns to violent horror one 
night, as their yearning for self-assertion leads to hu-
man tragedy. Their attempts to cover up what they have 
done lead to an increasingly tangled web.



A Cartomante
The Fortune Teller

2004 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Uma jovem se envolve com o melhor amigo• Uma jovem se envolve com o melhor amigo 
de seu noivo e toma decisões baseadas nas previsões de 
uma cartomante, apesar de sua melhor amiga ser uma 
renomada psicóloga. A história mostra um triângu-
lo amoroso formado por Camilo, Rita e Vilela. Os dois 
homens são amigos de infância, mas enquanto Camilo 
preferiu ser um bon vivant, Vilela tornou-se um com-
petente médico. Eles se reencontram quando Camilo 
é internado no hospital após uma noitada. Depois de 
salvar a vida do amigo, Vilela apresenta a ele a sua noi-
va, Rita, uma jovem que veio do interior para vencer na 
vida. Ela gosta de horóscopos (tem uma coleção de boas 
previsões) e faz análise com a competente Dra. Antônia. 
Camilo e Rita se apaixonam e, após uma consulta a uma 
cartomante, a jovem se deixa cair na armadilha do des-
tino. Juntos, eles pensam em fugir. Com medo, Rita volta 
à cartomante, que dessa vez prevê um final trágico para 
o seu amante. Para preservar a vida de Camilo, Rita re-
solve reatar com o noivo. Mas pode ser tarde demais. Os 
três se encontram no consultório de Antônia, e as sur-
preendentes verdades do destino aparecem. 

Synopsis • A young woman gets involved with her fi-
ancé’s best friend and makes some decisions based on 
what she hears from a fortune teller, despite the fact that 
her best friend is a well-known psychologist. The story 
is about a love triangle involving Camilo, Rita and Vile-
la. The two gentlemen are childhood friends, but while 
Camilo is a bon vivant, Vilela is a distinguished doctor. 
They meet again when Camilo is hospitalized after party-
ing all night long. After saving his friend’s life, Vilela intro-
duces his fiancée to Camilo. Her name is Rita, and she has 
come from a small town in the countryside to succeed in 
life. She likes to read horoscopes—she has a collection of 
some good future readings—and is under psychoanalysis 
with Dr. Antônia. Camilo and Rita fall in love with each 
other and, after seeing a fortune teller, she is trapped by 
destiny. The couple makes plans to escape. Rita is scared 
and runs back to the fortuneteller, but now the cards 
show a tragic ending for her lover. To save Camilo’s life, 
Rita decides to get back together with her fiancé, but it 
might be too late. The three of them meet at Antônia’s of-
fice, and surprising truths of fate come out. 



Wagner de Assis
Pablo Uranga



Sinopse • Cazuza, que morreu aos 32 anos, viveu muitas 
vidas, foi muitos em sua urgência de vivenciar todas as 
possibilidades e afetos, testar todos os limites. Este Ca-
zuza múltiplo e inquieto e, acima de tudo, poeta e prin-
cipal porta-voz dos anseios da geração anos 80 é o tema 
central do filme. Inspirado no emocionante e corajoso 
depoimento da canção Só as Mães São Felizes.

Cazuza, O Tempo não Pára
Cazuza, Time Never Stops

2004 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Synopsis • Though he never lived beyond age 32, Cazuza 
lived numerous lives in his no-holds-barred search for 
sensation and experience. Cazuza, a restless and multi-
faceted poet, is spokesman for the anxieties faced by the 
eighties generation as the central character of the film. 
The work is based on the brave and compelling song, Só 

as Mães São Felizes (Only Moms are Happy).



Sandra Werneck

Walter Carvalho
Festivais
2004

Grande Prêmio de Cinema Brasileiro
Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Ator,

Melhor Montagem, Melhor Som, Melhor Trilha Sonora

Festival de Cinema de Países Língua Portuguesa
Melhor Filme - Júri Popular

Prêmio Adicional de Renda
Film Festival of Miami
Melhor Longa-Metragem, Melhor Ator

Festival de Cine Brasileño de Barcelona
Mostra de Cinema Brasileiro – Fundação Luso-Brasileira de Lisboa
Tropicália – A Revolution in Brazilian Culture
Cine Ceará
Festival Ibero-Americano de Cinema
Chicago Latino Film Festival

Festivals
2004

Grande Prêmio de Cinema Brasileiro
Best Film, Best Adapted Screenplay, Best Cinematography, Best Actor,

Best Editing, Best Sound, Best Soundtrack

Festival de Cinema de Países Língua Portuguesa
Best Film – Popular Jury

Prêmio Adicional de Renda
Film Festival of Miami
Best Feature Film, Best Actor

Festival de Cine Brasileño de Barcelona
Mostra de Cinema Brasileiro – Fundação Luso-Brasileira de Lisboa
Tropicália – A Revolution in Brazilian Culture
Cine Ceará
Festival Ibero-Americano de Cinema
Chicago Latino Film Festival



Cinegibi, o Filme – Turma da Mônica
Monica’s Gang in Cine Gibi, The Movie

2004 / 70 min / 35mm / Color / Animação - Animation

Sinopse • Franjinha inventou um grande liquidificador 
que engole gibis e passa suas histórias nas telas dos cine-
mas. A turma da Mônica vai se meter em novas aventuras. 
No meio do caminho, eles encontram amigos famosos, 
como Luciano Huck, Fernanda Lima, Wanessa Camargo, 
Pedro, Thiago e Maurício de Sousa.

Synopsis • Franjinha has built a big blender into which 
he feeds comic books which are then projected onto mov-
ie screens. Monica’s Gang is off to new adventures. Along 
the way, they run across such famous friends as Luciano 
Huck, Fernanda Lima, Wanessa Camargo, Pedro, Thiago 
and Maurício de Sousa.



Maurício de Sousa

José Marcio Nicolosi



Como fazer um filme de amor
Manual for Love Stories

2004 / 85 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



José Roberto Torero

Sinopse • Como fazer um filme de amor mostra exa-
tamente isso: como fazer um filme de amor. Enquanto 
vemos uma trama típica na tela, com uma mocinha, um 
mocinho, uma rival e um vilão, um narrador vai mostran-
do ao espectador todos os clichês, truques e golpes baixos 
necessários para fazer um filme desse tipo. É uma espécie 
de raio-x dos filmes românticos – mais ou menos como 
ver os projetos das pirâmides ou um raio-x da Mona Lisa.

Festivais
2005

Festival de Belém do Cinema Brasileiro
Melhor Roteiro, Melhor Fotografia

Cine pe – Festival do Audiovisual
Melhor Roteiro

Festival de Montreal
Melhor Roteiro

Festival de Biarritz

Festivals
2005

Festival de Belém do Cinema Brasileiro
Best Screenplay, Best Cinematography

Cine pe – Festival do Audiovisual 
Best Screenplay

Festival de Montreal
Best Screenplay

Festival de Biarritz

Synopsis • Manual for Love Stories is precisely a how-to 
movie. Onscreen we have a typical plot, with a heroine, 
her rival, the good guy, and a villain, with the narrator 
calling the moviegoer’s attention to all the clichés and un-
derhanded tricks that go into the making of this sort of 
movie. It is a kind of x-ray analysis of romantic movies, 
somewhat akin to seeing floor plans for pyramids or an 
x-ray of the Mona Lisa.



Contra Todos
Up Against Them All

2004 / 96 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivais
2004

Hong Kong International Film Festival
Silver Firebird Award

Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste
Melhor Atriz

Cine pe – Festival do Audiovisual
Prêmio Especial da Crítica, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor, 

Melhor Direção de Arte

Festival de Bélem do Cinema Brasileiro
Melhor Atriz, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte

Festival do Rio
Melhor Filme, Melhor Atriz 

FestNatal
Melhor Filme, Melhor Ator

Associação Paulista de Críticos de Arte
Melhor Atriz

Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira
Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Ator

2005

Festival Internacional de Las Palmas de Gran Canaria
Melhor Atriz

Festival sesc dos Melhores Filmes de 2004

Melhor Filme, Melhor Atriz

Prêmio Fiesp do Cinema Paulista
Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Ator

Providence Latin-American Film Festival
Melhor Atriz

Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa 
Melhor Atriz Coadjuvante 

Festival de Cinema Brasileiro em Israel
Melhor Filme

Sinopse • Na periferia de São Paulo, uma família em• Na periferia de São Paulo, uma família em 
crise se defronta com um misterioso assassinato e passa 
a lutar contra uma trama inesperada e mortal.

Synopsis • Up Against Them All is a story about the lies, 
treachery and revenge faced by a middle-class family, 
who live in the outskirts of São Paulo. Four characters try 
desperately to change their lives, but are unable to escape 
their destiny.

Festivals
2004

Hong Kong International Film Festival
Silver Firebird Award

Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste
Best Actress

Cine pe – Festival do Audiovisual 
Special Critics Award, Best Director, Best Actor, Best Sound,

Best Art Direction

Festival de Bélem do Cinema Brasileiro
Best Actress, Best Editing, Best Art Direction

Festival do Rio
Best Film, Best Actress

FestNatal
Best Film, Best Actor

Associação Paulista de Críticos de Arte
Best Actress

Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira
Best Film, Best Actress, Best Actor

2005

Festival Internacional de Las Palmas de Gran Canaria
Best Actress

Festival sesc dos Melhores Filmes de 2004

Best Film, Best Actress

Prêmio Fiesp do Cinema Paulista
Best Film, Best Actress, Best Actor

Providence Latin-American Film Festival
Best Actress

Festival de Cinema dos Países de Língua Portuguesa
Best Supporting Actress

Festival de Cinema Brasileiro em Israel 
Best Film



Roberto Moreira



De Passagem
Passing By

2004 / 87 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Extremamente próximos e cúmplices na infân-• Extremamente próximos e cúmplices na infân-
cia, os irmãos Jefferson e Washington e o amigo Kennedy 
tomam rumos diferentes em suas vidas adultas. Jeferson, 
um moço sério e obstinado, muda-se para o Rio para seguir 
a carreira militar. Mas, algum tempo depois, um telefone-
ma o traz de volta a São Paulo: a notícia do assassinato de 
seu irmão. Ainda de farda, Jefferson chega à casa dos pais. 
Lá, encontra Kennedy, um amigo que se oferece para per-
correr, ao seu lado, o caminho para a identificação e libera-
ção do corpo. Os dois partem, e alguns rancores e mágoas 

vêm à tona. Jefferson culpa o envolvimento do irmão com o 
tráfico como a causa da morte. Aponta também para o ami-
go como co-responsável por essa opção, desdenha quando 
ouve de Kennedy que ele não está mais no “movimento”. 
A rigidez de Jefferson não dá abertura à solidariedade do 
amigo. E assim, de trem, metrô, a pé, de ônibus, os dois per-
correm São Paulo. A dupla lembra também de um episódio 
no qual, ainda crianças, foram obrigados pelos traficantes 
do bairro a levar uma encomenda a um lugar distante, o 
que provocou um acontecimento marcante em suas vidas.



Ricardo Elias

Festivais
2003

Festival de Gramado
Melhor Longa Metragem Brasileiro, Melhor Roteiro, Melhor Diretor, 

Melhor Ator Coadjuvante, Prêmio da Crítica

2004

Festival de Miami 
Melhor Direção, Melhor Roteiro

Festival de Viña del Mar
Melhor Ator Coadjuvante 

Festival de Cinema Luso Brasileiro
Prêmio do Público

International Film Festival of Kerala
Ciclo de Cine Brasileño de Chile
2005

Arte In Brasile
New Brasil – The uk Brazilian Festival
Göteborg BrasilCine Film Festival

Festivals
2003

Festival de Gramado
Best Brazilian Feature Film, Best Screenplay, Best Director, 

Best Supporting Actor, Critics Award

2004

Festival de Miami
Best Direction, Best Screenplay

Festival de Viña del Mar
Best Supporting Actor

Festival de Cinema Luso Brasileiro
Audience Choice Award

International Film Festival of Kerala
Ciclo de Cine Brasileño de Chile
2005

Arte In Brasile
New Brasil – The uk Brazilian Festival
Göteborg BrasilCine Film Festival

Synopsis • This movie tells the story of three friends from the outskirts 
of São Paulo. One of them, Jefferson, moves on to the Military Academy in 
Rio de Janeiro and only returns to São Paulo when his brother, Washing-
ton, who is involved in drug dealing, is thought to have been murdered. 
Along with Kennedy, his childhood friend, Jefferson travels around the city 
in search of his brother’s remains, a journey that will bring back moments 
from their childhood together.



Didi quer ser Criança
Didi Wants to be a Child

2004 / 86 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Didi trabalha em uma pequena fábrica de do-• Didi trabalha em uma pequena fábrica de do-
ces tradicionais que está passando por dificuldades, de-
vido à concorrência de uma fábrica que vende somente 
balas com corantes e ingredientes artificiais. Ajudado por 
São Cosme e São Damião, ele recebe balas mágicas que o 
transformam em criança. Agora, Didi tem a chance de se 
aproximar da garotada para tentar salvar a pequena fá-
brica e também a tradição de São Cosme e São Damião.

Synopsis • Didi works in a small candy factory that is 
going through financial hardships due to unfair competi-
tion from a factory that only produces artificially colored 
candies. Helped by Sts. Cosmas and Damian, he obtains 
some magic candies that enable him to become a kid 
again. From now on, Didi has the chance to approach the 
kids as one of them and save the small factory and the 
tradition of the Party of Sts. Cosmas and Damian.



Alexandre Boury

Festivais
2005

Festival de Cinema de Paraty
2006

Mostra de Cinema de Tiradentes
Mostra de Cinema Brasileiro no Japão

Festivals
2005

Festival de Cinema de Paraty
2006

Mostra de Cinema de Tiradentes
Mostra de Cinema Brasileiro no Japão



Do Outro Lado do Rio
Across the River

2004 / 89 min / Video Digital / Color / Documentário - Documentary



Lucas Bambozzi

Sinopse • O filme registra a evasão de brasileiros emdireção àGuiana France-• O filme registra a evasão de brasileiros em direção à Guiana France-
sa, no extremo norte do Brasil, ao longo do Rio Oiapoque. A cidade de Oiapo-
que testemunha um mundo em trânsito - o maior fluxo migratório existente 
ao longo das fronteiras brasileiras. Para muitos, essas são as portas para uma 
nova vida em território francês, com salários pagos em euros ou mesmo em 
ouro. Os indivíduos que habitam essa região e suas histórias são o foco do do-
cumentário. Obstinadas, desesperançadas e insatisfeitas com as condições 
que a Amazônia lhes proporciona, essas pessoas procuram, acima de qualquer 
coisa, a consolidação de um sonho, na maioria das vezes, vago, tênue e incerto. 
Nessa área de limites imprecisos, permutam-se identidades e incertezas, em 
um ambiente permeado por atividades ilícitas e temporárias.

Synopsis • The movie captures the exodus of Brazilians across the border 
into French Guiana, at the northern tip of Brazil along the Oiapoque River. 
The town of Oiapoque bears witness to a movement afoot—the largest hu-
man migration across any of Brazil’s borders. To many, this is the pathway to 
a new life in French territory, where wages are paid in euros or even gold. The 
documentary focuses on the individuals who inhabit the region and their 
stories. A stubborn folk, restless and dissatisfied with what the State of Ama-
zonian has to offer, they are trying above all to build a dream which, to most 
of them, is vague, misty and uncertain. There is a give-and-take of identi-
ties and uncertainty in this land of roughly-drawn borders, where illegal and 
temporary jobs can be found.

Festivais
2004

Miami International Film Festival
Mês do Cinema Documentário: Centre d’Arts Plastiques et Visuelles de Lile
Festival do Rio
Indie Fest
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Prêmio do Ministério da Cultura de Melhor Direção

Festivals
2004

Miami International Film Festival
Mês do Cinema Documentário: Centre d’Arts Plastiques et Visuelles de Lile
Festival do Rio
Indie Fest
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Best Direction



A Dona da História
The Owner of the History

2004 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Carolina é uma mulher de• Carolina é uma mulher de 50 anos que, em 
meio à venda de seu apartamento, começa a analisar sua 
vida. Após anos de casada e depois de ter criado quatro 
filhos, ela se pergunta como teria sido a sua vida se ela 
não tivesse aceitado o pedido de casamento. Como seria 
se ela não tivesse ido ao baile? Ou se tornado atriz? Em um 
momento em que passado e presente se cruzam, Carolina 
tem a oportunidade de confrontar o passado e avaliar os 
diferentes rumos que a sua vida poderia ter tomado.

Festivais
2004

Grande Prêmio Cinema Brasil
Cinco Indicações: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino, Melhor 

Direção de Arte, Melhor Fotografia, Melhor Edição

Festival do Rio



Daniel Filho

Festivals
2004

Grande Prêmio Cinema Brasil
Five Nominations: Best Adapted Screenplay, Best Costume Design, 

Best Art Direction, Best Cinematography, Best Editing

Festival do Rio

Synopsis • At age 50, Carolina puts her apartment up for 
sale and starts analyzing her life. After years of marriage 
and having raised four children, she wonders how her 
life would have turned out if she had turned down the 
marriage proposal. What if she had not gone to the ball? 
What if she had become an actress? At this crossroads of 
past and present, Carolina confronts her past and pon-
ders the alternative paths her life might have taken.



Entreatos
Intermissions

2004 / 117 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Cenas reservadas da campanha de Luiz Inácio• Cenas reservadas da campanha de Luiz Inácio 
Lula da Silva à presidência da República em 2002 foram 
captadas com exclusividade para esse documentário, que 
traça um perfil do candidato em ação e revela os bastido-
res de um momento histórico na vida do país.

Synopsis • Intermissions is a behind-the-scenes look at 
the election of Luiz Inácio Lula da Silva to the Brazilian 
presidency. In never-before-seen footage, this documen-
tary reveals Lula’s private life on the brink of a historic 
moment in Brazilian politics.



João Moreira Salles
Festivais
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo 
Horizonte
2005

Associação Paulista de Críticos de Arte
Melhor Filme Brasileiro de 2004, Melhor Documentário

Festival de Campo Grande
Mostra Cinema Político – ccbb

Festival Rodacine
Festival de Caçapava
Festival de Havana
Festival de Munique
Mostra no moma-ny

Festivals
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo 
Horizonte
2005

Associação Paulista de Críticos de Arte
Best 2004 Brazilian Film, Best Documentary

Festival de Campo Grande
Mostra Cinema Político – ccbb

Festival Rodacine
Festival de Caçapava
Festival de Havana
Festival de Munique
Mostra no moma-ny



Espelho d’Água, uma Viagem no 
Rio São Francisco
Mirror of Water, a Journey on the São Francisco River

2004 / 108 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Festivais
2004

Prêmio Margarida de Prata
Festival de Miami
Melhor Fotografia, Melhor Som Direto

Prêmio Especial tam

Festival de Recife
Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante

Festivals
2004

Silver Daisy Award
Festival de Miami
Best Cinematography, Best Direct Sound

Special tam Award
Festival de Recife
Best Supporting Actor, Best Supporting Actress



Marcus Vinícius Cézar

Sinopse • No ano de• No ano de 2004, num mundo globalizado e praticamente sem fron-
teiras, o vale do rio São Francisco é um universo à parte, de uma vida simples e 
rica, com suas lendas e seus mistérios. Celeste, uma jovem carioca, parte para 
o São Francisco para encontrar o fotógrafo Henrique, seu namorado. Mas, che-
gando lá, ela descobre que Henrique saíra de barco pelo rio e está desaparecido. 
Celeste decide percorrer o rio à sua procura. É nessa busca que ela encontra 
Abel, um remeiro aposentado que passou a vida nas águas do São Francisco, e 
afirma que tudo o que sabe sobre aquele lugar lhe foi ensinado por sua velha 
canoa. Durante a procura de Henrique ao lado do remeiro, Celeste mergulha 
fundo na cultura do rio São Francisco e descobre um mundo repleto de histó-
rias, lendas, milagres, superstições e crendices. Entre encontros e desencontros, 
o espectador transita com os personagens por tradições seculares que estão de-
saparecendo, dentro de um universo que esconde muitas riquezas.

Synopsis • The São Francisco Valley in Brazil is a universe secluded from 
the globalized world of 2004, with its simple daily life, myths and mysteries. 
Celeste, a young girl from Rio de Janeiro, goes there to meet her boyfriend, 
Henrique. Once she arrives, she learns that Henrique has left on a boat trip 
and is reported missing. She sets out on a trip along the São Francisco River 
in order to find him. In her quest, she is led by Abel—a wise old oarsman who 
says that all the knowledge he has about the river was given to him by his old 
canoe. While traveling, Celeste goes deep into the culture of the São Francis-
co Valley, and discovers a world full of tales, legends, miracles, superstitions, 
and secular traditions that are slowly disappearing.



Evandro Teixeira –
Instantâneos da Realidade
Evandro Teixeira – Snapshots of Reality

2004 / 76 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • O documentário narra a vida e a obra do fo-• O documentário narra a vida e a obra do fo-
tógrafo Evandro Teixeira, um dos maiores fotojornalistas 
do país. O filme conta toda a trajetória de Evandro desde 
sua infância e adolescência, na humilde cidade de Iraju-
ba, no interior da Bahia, até os primeiros anos da carreira 
de fotógrafo, começando por 1958, quando ingressou no 
jornal carioca Diário da Noite, passando para 1963, com 
a transferência para o Jornal do Brasil, e atravessando 
todo o período de ditadura, que rendeu imagens e histó-
rias inesquecíveis. Evandro, junto com Sebastião Salgado, 
é o único brasileiro a fazer parte da Enciclopédia Mundial 
de Fotografia.

Festivais
2004

Festival de Cinema Internacional de Biarritz
Festival Internacional de Cinema de Brasília
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo
Hors Concours



Paulo Fontenelle

Synopsis • It was from Rio de Janeiro that Evandro Teixeira went on to build 
one of the most solid and respected careers in photojournalism in the world. In 
his 37 years working for the newspaper Jornal do Brazil, Evandro has taken pic-
tures from the slums (favelas) to the catwalks of fashion, from Ipanema Beach 
to Maracanã Stadium, from Leila Diniz, the famous Brazilian actress, to Mané 
Garrincha, the great soccer player. And from there, he travelled all over Brazil to 
show the dramatically unusual life in the hinterland of the Brazilian northeast to 
record presidential inaugurations in Brasília, the Carnival of Rio de Janeiro, the 
visits of the Pope to Brazil, etc. The movie brings testimonies from photographers 
Sebastião Salgado and Rogério Reis, journalist Marcos Sá Correa and composer 
Chico Buarque, who tells the story of the time when he was portrayed by Evan-
dro, in the 1970s, with musicians Tom Jobim and Vinicius de Moraes at a table in 
Churrascaria Carreta, in Ipanema, an image that summarized the geniuses and 
the personalities of three great Brazilian musicians.

Festivals
2004

Festival de Cinema Internacional de Biarritz
Festival Internacional de Cinema de Brasília
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Festival Guarnicê de Cinema e Vídeo
Hors Concours



Fábio Fabuloso, o Filme
Fabulous Fabio

2004 / 63 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Ofilme conta de formabemhumorada, em tom• O filme conta de forma bem humorada, em tom 
de fábula, a trajetória do paraibano Fábio Gouveia, consi-
derado por muitos o maior surfista brasileiro de todos os 
tempos. Além de muito surfe e do registro dos momentos 
mais importantes de sua carreira, como as vitórias nos 
campeonatos mundiais no Havaí e na França, o filme tam-
bém mostra um lado mais íntimo e familiar do surfista, em 
que ficam evidenciados toda a singularidade e o carisma 
desse ídolo do surfe brasileiro.

Synopsis • The movie tells the story of Fábio Gouveia—
a Northeastern youth considered Brazil’s all-time great-
est surfer—in a humorous, fable-like tone. It features 
lots of surfing action interspersed with highlights of his 
career, such as his world championship victories in Ha-
waii and France. The movie also brings out the surfer’s 
personal and family life, giving the audience a feel of his 
personality and charisma.



Pedro César
Ricardo Bocão
Antônio Ricardo

Festivais
2004

FestRio
Melhor Documentário – Júri Popular

Mostra de São Paulo
Melhor Documentário – Júri Popular 

2005

Festival de Cinema de Surf do Brasil
Melhor Filme

Festivals
2004

FestRio
Best Documentary – Popular Jury

Mostra de São Paulo
Best Documentary – Popular Jury

2005

Festival de Cinema de Surf do Brasil
Best Film



Fala Tu
Fala Tu – Lives of Rhyme

2004 / 74 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • O filme acompanha o cotidiano de três mora-
dores da Zona Norte carioca que têm, em comum, a pai-
xão pelo rap. O filme é testemunha dos sonhos, dramas 
e transformações vividas pelos personagens durante os 
nove meses de filmagem.

Festivais
2004

Festival do Rio
Melhor Documentário – Júri Popular, Melhor Direção

Festival de Berlim
Seleção Oficial



Guilherme Coelho

Festivals
2004

Festival do Rio
Best Documentary – Popular Jury, Best Direction

Festival de Berlim
Official Selection

Synopsis • The movie follows the daily lives of three 
people who live in the northern part of Rio de Janeiro, 
brought together by their love for rap music. It bears stark 
witness to the changes, drama and dreams these charac-
ters live through in nine months of shooting.



Filme de Amor
A Love Movie

2004 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Festivais
2004

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Melhor Direção, Melhor Fotografia

Festival sesc dos Melhores Filmes de 2004

Melhor Filme

Festival de Cannes
Festival do Rio
Hors Concours

Festival de Brasília
Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Música

Festivals
2004

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Best Direction, Best Cinematography

Festival sesc dos Melhores Filmes de 2004

Best Film

Festival de Cannes
Festival do Rio
Hors Concours

Festival de Brasília
Best Film, Best Cinematography, Best Music

Sinopse • Três amigos, Hilda, Matilda e Gaspar, populares 
e suburbanos, encontram-se no fim de semana em um pe-
queno e pobre apartamento no centro da cidade para es-
tarem juntos, conversar, beber e sentir prazer. Os três ami-
gos projetam seu imaginário em uma espécie de sonho, 
em uma embriaguez que os eleva a um estado de espírito 
para além do insalubre e insulso dia-a-dia. Este encontro 
é um antídoto para a banalização da existência e um cla-
mor à vida, uma maneira sutil e intensa de estar presente 
no mundo. Durante um curto espaço de tempo, estes três 
amigos querem viver uma outra vida e exercitar a vontade, 
escondida e forte, de viver algum tempo fora de si.

Synopsis • Three outgoing friends who live at the city 
outskirts get away for a weekend. They share a tiny down-
town flat where they hang out, kick back and have fun. 
With a pleasant, dreamlike buzz going, the trio makes its 
escape from the drabness of everyday life. Their retreat 
is a getaway—a call of the wild—the intensity of being 
here now. However briefly, these three friends step away 
from their lives and out of themselves to enjoy some-
thing vivid and strong.

Julio Bressane



Garotas do ABC
Girls from ABC

2004 / 124 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Aurélia, jovem operária têxtil, namora Fábio• Aurélia, jovem operária têxtil, namora Fábio 
Tavares, um fisiculturista do abc, com quem sonha em 
se casar um dia. O rapaz está a cada dia se envolvendo 
mais com um grupo racista da região, e gradativamente 
começa a participar de manifestações violentas contra 
nordestinos, homossexuais e negros. Fábio vive a con-
tradição de namorar uma jovem negra, que é apelidada 
de Schwarzenega pela admiração que dedica ao astro 
austro-americano Arnold. O estilo do filme mistura a 
crônica urbana, familiar e social com os clichês do filme 
de ação e pancadaria. Ágil e violento, Aurélia Schwarze-
nega busca a denúncia com as mesmas armas do gênero 
que critica.

Synopsis • Textile mill worker Aurélia is going out with 
Fábio Tavares, a bodybuilder from the São Paulo Metro 
Area whom she dreams of marrying. The young man drifts 
into increasing involvement with a group of local racists, 
and is soon swept up in violent demonstrations against 
Northeasterners, homosexuals and blacks. Yet Fábio’s 
living contradiction is his young, black girlfriend—nick-
named Schwarzenega because she is such a devoted fan 
of the Austrian-American Arnold. The film is a blend, an 
urban chronicle of family and social life interwoven with 
action movie fight scenes. Girls from abc—an exposé of 
violence couched within a violent movie—offers up its 
own brand of contradiction.

Festivais
2003

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante,

Melhor Argumento, Prêmio Especial do Júri

Festivals
2003

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Best Supporting Actress, Best Supporting Actor, Best Story,

Special Jury Award



Carlos Reichenbach



Glauber, o Filme – Labirinto do Brasil
Glauber Labyrinth

2004 / 98 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • No dia• No dia 22 de agosto de 1981, morreu, aos 42 
anos, Glauber Rocha, o artista que deu identidade ao ci-
nema brasileiro. Baiano, cineasta, crítico de cinema, jor-
nalista, pensador efervescente, provocador e polemista, 
seu velório – no histórico Parque Lage, no Rio de Janeiro – 
reúne, na dor da perda, a inteligência brasileira. Glauber 

o Filme, Labirinto do Brasil é um documentário sobre a 
vida e a morte de Glauber, um dos brasileiros que mais 
pensou e amou o Brasil. O velório, filmado em 1981, unido 
aos depoimentos de quem acompanhou, viveu, admirou, 
foi amigo e lutou junto com esse mito do cinema nacio-
nal, conta mais uma página da história do cineasta, uma 
história que permaneceu na gaveta durante dezoito anos 
e que agora ressurge como uma homenagem a este artis-
ta revolucionário e solitário.

Synopsis • Brazilian cinema outlived the star that 
shaped its formative years when Glauber Rocha passed 
away, at age 42, on August 22, 1981. A movie critic, journal-
ist and challenging thinker from Bahia, Rocha assembled 
in mourning Brazil’s intelligentsia at his vigil in Rio de Ja-
neiro’s historic Parque Lage. Glauber Labyrinth is a doc-
umentary on the life and death of Glauber, a passionate 
thinker in love with Brazil. The 1981 recorded vigil brings 
together testimonials from those who knew, admired, be-
friended and struggled alongside this mythical figure in 
Brazilian cinema. It is another chapter in the story of this 
great movie maker, a chapter locked away in a drawer. 
Eighteen years later, it emerges as a tribute to this singu-
lar and revolutionary personality.



Sílvio Tendler

Festivais
2004

Festival de Cannes
Festival de Brasília
Melhor Filme – Júri Popular, Prêmio da Crítica, Melhor Pesquisa

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Prêmio Andorinha de Ouro 

Festival de Tiradentes
Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Vila Nova de Famalicão

Festivals
2004

Festival de Cannes
Festival de Brasília
Best Film – Popular Jury, Critics Award, Best Research

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Golden Swallow Award

Festival de Tiradentes
Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Vila Nova de Famalicão



Irmãos de Fé
Brothers in Faith

2004 / 105 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Paulo, um garoto de• Paulo, um garoto de 14 anos, é preso e levado 
para a febem depois de uma tentativa de roubo. Desespe-
rada, sua irmã Marina pede ajuda ao Padre Marcelo. Am-
bos decidem visitar o garoto na instituição. Paulo já tinha 
sido preso antes e acha que a irmã contribuiu para a sua 
prisão. Com raiva dela, Paulo rejeita a ajuda de Padre Mar-
celo. Antes de ir embora, o padre dá a Paulo uma Bíblia 
com algumas páginas marcadas. De início, Paulo se recusa 
a ler o livro, mas acaba sendo atraído. As páginas marca-
das são as narrativas das vidas dos apóstolos. A partir des-
se momento, a história de Paulo parece ser semelhante à 
dos apóstolos, na imaginação do garoto. Lentamente, ele 
se torna mais compreensivo e começa a aceitar as visitas 
do Padre Marcelo. Paulo e Mariana se reconciliam. Paulo é 
libertado, mas ainda precisa da supervisão do Padre Mar-
celo, que o leva para a terra dos apóstolos.

Synopsis • Paulo, 14 years old, is taken to a reformatory 
after an attempted robbery. Desperate, his sister, Mariana, 
looks for Father Marcelo to ask for help. Both decide to visit 
the boy at the correctional facility. Paulo has been arrested 
before and believes that his sister contributed to it in the 
past. Angry with her, he rejects the priest’s help. Before 
leaving, Father Marcelo gives Paulo a Bible, with a couple 
of pages marked for his attention. At the beginning, Paulo 
resists, but then he feels drawn to the book. The marked 
pages are the narratives of the lives of the Apostles. From 
then on, Paulo’s story appears to be similar to the Apostles’, 
in the boy’s imagination. Slowly, the boy becomes more 
understanding and begins to accept Father Marcelo’s visits. 
Paulo and Mariana make up and are in good terms again. 
Paulo is released, but needs to be supervised by the Father, 
who takes him on a trip to the Apostles’ land.



Moacyr Góes

Festivais
2006

Mostra de Cinema Brasileiro no Japão

Festivals
2006

Mostra de Cinema Brasileiro no Japão



Justiça
Justiça

2004 / 100 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Maria Augusta Ramos
Festivais
2004

Festival Visions du Réel
Grande Prêmio

Festival Internacional de Cinema Feminino de Bordeaux
La Vague d’Or de Melhor Filme

Festival Internacional de Documentário de Copenhagen
Prêmio da Anistia Internacional

ii Festival Internacional de Cinema Documental em Lisboa
Menção Especial do Júri

Festival Internacional de Documentário de Taiwan
Prêmio Grand Prize de Melhor Filme

Play-Doc
Melhor Filme na Categoria Atlântico

Festivals
2004

Festival Visions du Réel
Grand Prize

Festival Internacional de Cinema Feminino de Bordeaux
Best Film

Festival Internacional de Documentário de Copenhagen
Prêmio da Anistia Internacional

ii Festival Internacional de Cinema Documental em Lisboa
Jury Special Mention

Festival Internacional de Documentário de Taiwan
Best Film

Play-Doc
Best Film na Categoria Atlântico

Sinopse • Este documentário pousa a câmera onde muitos brasileiros ja-
mais puseram os pés: em um Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro, acom-
panhando o cotidiano de alguns personagens. Há os que trabalham ali 
diariamente (defensores públicos, juízes, promotores) e os que estão de 
passagem (réus). A câmera é utilizada como um instrumento que enxerga 
o teatro social, as estruturas de poder, ou seja, aquilo que, em geral, nos é 
invisível. O desenho da sala, os corredores do fórum, a disposição das pes-
soas, o discurso, os códigos, as posturas, todos os detalhes visuais e sonoros 
ganham relevância.

Synopsis • This documentary places a camera where few Brazilians ven-
ture to tread: daily routine at a courtroom in Rio de Janeiro. Some (pub-
lic defenders, judges and prosecutors) work here day-to-day, while others 
(defendants) are just passing through. The camera angle encompasses the 
human angle, spanning the power structure we never see. The courtroom 
setting and courthouse halls, seating arrangements, speeches and codes, 
attitudes and affectations come to life in minute detail through the viewer’s 
eyes and ears.



Língua – Vidas em Português
Lingua – Life in Portuguese

2004 / 89 min / Betacam / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Todos os dias, duzentos milhões de pessoas 
levam suas vidas em português. Fazem negócios e escre-
vem poemas. Brigam no trânsito, contam piadas e decla-
ram amor. Todos os dias, a língua portuguesa renasce em 
bocas brasileiras, moçambicanas, goesas, angolanas, ja-
ponesas, cabo-verdianas, portuguesas, guineenses como 
novas línguas mestiças, temperadas por melodias de to-
dos os continentes, habitadas por deuses muito mais an-
tigos. A língua portuguesa foi apropriada pelos povos co-
lonizados e é devolvida agora, reinventada. Uma língua 
que novos e velhos imigrantes levam consigo para dizer 
certas coisas que nas outras não cabe. Todas as noites, 
duzentos milhões de pessoas sonham em português. Al-
gumas delas estão neste filme.

Synopsis • Two hundred million people go through 
their daily lives in Portuguese. They write agreements 
and poetry, shout in traffic jams, tell jokes and whis-
per sweet nothings. The Portuguese language is revived 
every day by people from Brazil, Mozambique, Goa, 
Angola, Japan, Cape Verde, and Equatorial Guinea, di-
versified by new patois seasoned with melodies from 
continents called home by ancient gods and goddess-
es. The Portuguese language was absorbed by colonial 
subjects who have now rewritten it. Immigrants old and 
new carry the language with them. They use it to say the 
things that can’t be said in other languages. Every night 
200 million people dream in Portuguese. Some of them 
are in this movie.



Victor Lopes

Festivais
2004

Mostra Internacional de São Paulo
Festival do Rio
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
FamaFest
Grande Prêmio da Lusofonia

Festival Internacional de Documentários de Lisboa
Hors Concours

2005

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Melhor Filme Digital

Festivals
2004

Mostra Internacional de São Paulo
Festival do Rio
“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
FamaFest
Grande Prêmio da Lusofonia

Festival Internacional de Documentários de Lisboa
Hors Concours

2005

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Best Digital Film



Lost Zweig
Lost Zweig

2004 / 114 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • O filme fala sobre a última semana de vida 
do escritor judeu austríaco Stefan Zweig, autor do livro 
Brasil, País do Futuro, e de sua jovem mulher, Lotte, que, 
num pacto cercado de mistério, se suicidam em Petrópo-
lis (rj), após o Carnaval de 1942. Um gesto que ainda hoje, 
sessenta anos depois, desperta incógnitas e assombro 
pela sua premeditação e caráter emblemático.

Synopsis • The film covers the last week in the life of 
Stefan Zweig, Austrian Jew and author of Brasil, País do 

Futuro (Brazil, Country of the Future), and of his young 
wife, Lotte. The couple died in a mysterious suicide pact 
in Petrópolis, near Rio, after the close of Carnaval in 1942. 
Sixty years later the tragedy is puzzling in its details and 
frightening because of its iconic premeditation.



Festivais
2004

Festival de Brasília
Melhor Atriz, Melhor Roteiro, Melhor Direção de Arte

Festival de Cinema de Cuiabá
Melhor Fotografia

Cine Ceará
Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora

Festival de Cinema de Natal
Melhor Diretor

Festivals
2004

Festival de Brasília
Best Actress, Best Screenplay, Best Art Direction

Festival de Cinema de Cuiabá
Best Cinematography

Cine Ceará
Best Film, Best Director, Best Cinematography, Best Soundtrack

Festival de Cinema de Natal
Best Director

Sylvio Back



Festivais
2004

Festival de Roterdã
Seleção Oficial

Festival de Fribourg
Prêmio da Crítica

Cine pe – Festival do Audiovisual
Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, 

Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Montagem, Melhor Som,

Prêmio Gilberto Freyre

Festival do Rio
Melhor Filme – Júri Oficial, Melhor Filme – Júri Popular, Melhor Ator

Festival de Bruxelas
Melhor Filme, Melhor Roteiro

Festival de Cinéma des 3 Ameriques
Melhor Filme

Festival Um Cine de Punta
Melhor Filme

Ecocine
Melhor Filme 

Prêmio apca (Associação Paulista de Críticos de Arte)
Melhor Roteiro

Prêmio abc (Associação Brasileira de Cinematografia)
Melhor Montagem

Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Melhor Roteiro

Festivals
2004

Festival de Roterdã
Official Selection

Festival de Fribourg
Critics Award

Cine pe – Festival do Audiovisual 
Best Film, Best Direction, Best Actor, Best Supporting Actress,

Best Supporting Actor, Best Editing, Best Sound, Gilberto Freyre Award

Festival do Rio
Best Film – Jury Award, Best Film – Popular Jury, Best Actor

Festival de Bruxelas
Best Film, Best Screenplay

Festival de Cinéma des 3 Ameriques
Best Film

Festival Um Cine de Punta
Best Film

Ecocine
Best Film

Prêmio apca (Associação Paulista de Críticos de Arte)
Best Screenplay

Prêmio abc (Associação Brasileira de Cinematografia)
Best Editing

Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
Best Screenplay, Best Supporting Actor

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Best Screenplay

Narradores de Javé
The Storytellers

2004 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Eliane Caffé

Sinopse • A rotina do pequeno vilarejo de Javé é afetada pela ameaça repentina 
de sua extinção: Javé deverá desaparecer inundado pelas águas de uma grande 
hidrelétrica. Diante da infausta notícia, a comunidade decide escrever um dos-
siê que documente o que consideram ser os “grandes” e “nobres” acontecimen-
tos da história do povoado para justificar a sua preservação. Como a maioria dos 
moradores de Javé mal sabem escrever o próprio nome, é necessário conseguir 
um escrivão à altura de tal empreendimento. É designado o nome de Antônio 
Biá, personagem anárquico, de caráter duvidoso, porém o único no povoado 
que sabe escrever fluentemente. Apesar de polêmico, ele terá a permissão de 
todos para ouvir e registrar os relatos mais importantes que formarão a trama 
histórica do vilarejo. Na construção deste dossiê, inicia-se um duelo poético en-
tre os contadores, que disputam com suas histórias – muitas vezes fantásticas e 
lendárias – o direito de permanecer no patrimônio de Javé.

Synopsis • The tiny hamlet of Javé is suddenly faced with imminent destruc-
tion. The town is to be covered by the lake behind the new power dam. This 
shocking revelation spurs the community to document—in an effort to pre-
serve the village—what they consider the township’s greatest and noblest his-
torical events. Since most of the locals can barely sign their names, a proper 
scribe must be found to produce the necessary record. Chosen for the task is 
the village anarchist Antônio Biá, an uninspiring character but the only person 
in town able to write in fluent style. This controversial figure is given everyone’s 
permission to hear and record the most important facts and deeds forming the 
historical background of their settlement. Compilation of this dossier stirs up 
some colorful competition among the narrators, who challenge the placement 
on the record of each others’ fantastic and legendary stories on the heritage of 
the brave little town of Javé.





Heitor Dhalia

Festivais
2004

Moscow International Film Festival
Prêmio da Crítica

LacinemaFE New York Film Festival
Melhor Diretor

Festival El Cine de Lima
Melhor Fotografia

Rotterdam
Destaque

Los Angeles
Destaque

Havana Festivals
Destaque

Festival de Melbourne
Festival de Helsinque
Festival de Bruxelas
2005

Festival de Miami

Festivals
2004

Moscow International Film Festival
Critics Award

LacinemaFE New York Film Festival
Best Director

Festival El Cine de Lima
Best Cinematography

Rotterdam
Highlight

Los Angeles
Highlight

Havana Festivals
Highlight

Festival de Melbourne
Festival de Helsinque
Festival de Bruxelas
2005

Festival de Miami

Nina
Nina

2004 / 83 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Nina, uma menina sensível e fragilizada, procura meios de sobre-• Nina, uma menina sensível e fragilizada, procura meios de sobre-
viver numa metrópole desumana. Ela aluga um quarto no apartamento de 
Eulália, uma velha cética e amarga. Com o coração exasperado por teorias e 
ansiedades, ela defende o direito de viver segundo a própria vontade e acaba 
cometendo um crime terrível. Irreverente e inovador, o filme foi selecionado 
para mais de vinte festivais internacionais, nos quais recebeu vários prêmios.

Synopsis • Nina is a sensitive and fragile girl who tries to survive in an in-
humane large city. She rents a room in the apartment of Eulália, a skeptical 
and bitter elderly woman. Troubled by theories and anxieties, she defends 
her right to live according to her own will and winds up committing a ter-
rible crime. Irreverent and innovative, the film has been invited to more than 
twenty international film festivals, having received several awards.



Noite de São João
Saint John’s Feast

2004 / 95 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • As famílias camponesas estão organizando uma 
grande festa de São João, como é costume no local. Enquan-
to Joana termina seus afazeres domésticos na casa grande, 
seu noivo João, que trabalha como capataz na fazenda, a 
espera na festa. Em meio às comemorações surge Júlia, a 
arrogante filha do fazendeiro. Animada pelo vinho, Júlia 
chama João para dançar. É quando ela aproveita para re-
lembrar sua infância e revelar a João seus sonhos íntimos.

Synopsis • Rural families are busy organizing a traditional 
bonfire shindig for Saint John’s Feast. While Joana finish-
es her chores at the landowner’s country estate, foreman 
João, her betrothed, awaits her at the celebration. Júlia, the 
rancher’s insolent daughter, arrives and asks João for a spin 
‘round the dance floor. Júlia seizes her chance to whisper 
childhood recollections, and soon lets on to João all about 
her deepest desires.



Sérgio Silva

Festivais
2004

Festival de Gramado
Cinema Brasileiro e Latino
Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Música

Festival de Cinema de Fortaleza
Prêmio Especial de Melhor Filme, Melhor Cenografia,

Melhor Som

Festival de Punta del Este e de Montevideo
Mostra Séc. xxi Festival de Mar Del Plata

Festivals
2004

Festival de Gramado
Cinema Brasileiro e Latino
Best Cinematography, Best Actor, Best Supporting Actress, Best Music

Festival de Cinema de Fortaleza
Best Film Special Award, Best Cenography, Best Sound

Festival de Punta del Este e de Montevideo
Mostra Séc. xxi Festival de Mar Del Plata





Festivais
2005

Prêmio sesc

Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz,

Prêmio do Júri Popular

Festival Latino-Americano de Washington
Melhor Atriz

Academia Brasileira de Cinema
Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino,

Melhor Maquiagem

Festival de Viña del Mar
Melhor Filme – Júri Popular, Melhor Direção

Festival de Havana
Melhor Filme – Júri Popular 

Olga
Olga

2004 / 140 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Olga é o relato da vida e época da judia alemã Olga Benário Prestes 
(1908-1942). Militante comunista desde os 15 anos, Olga era conhecida pela sua 
coragem física. Com a cabeça posta a prêmio pela polícia alemã, Olga tem que 
fugir para a União Soviética. Recebe treinamento militar, ganha altos postos 
na hierarquia comunista e é designada para a importante missão de acom-
panhar o Capitão Luís Carlos Prestes em sua volta para o Brasil e ajudá-lo na 
organização da insurreição comunista de 1935. Durante sua viagem arriscada 
pela Europa e Estados Unidos, Prestes e Olga se apaixonam. Com o fracasso 
da insurreição, Olga e Prestes são presos. Algum tempo depois, já grávida de 
sete meses, Olga é deportada pelo governo Vargas para a Alemanha nazista, 
onde é encarcerada e dá à luz sua filha Anita Leocádia. Separada da filha, Olga 
é enviada ao campo de concentração de Ravensbrück. Ela nunca mais voltará 
a ver Prestes ou sua filha. É uma das primeiras vítimas da solução final nazista, 
sendo morta numa câmara de gás em Bernburg, em 1942.

Jayme Monjardim

Festivals
2005

sesc Award
Best Film, Best Direction, Best Actress,

Popular Jury Award

Festival Latino-Americano de Washington
Best Actress

Academia Brasileira de Cinema
Best Art Direction, Best Costume Design,

Best Makeup

Festival de Viña del Mar
Best Film – Popular Jury, Best Direction

Festival de Havana
Best Film – Popular Jury

Synopsis • Olga is a compelling chronicle of the life and times of German Jew 
Olga Benario Prestes (1908-1942). A Communist activist since her youth, Olga 
was known for her physical courage. Persecuted by the German police, she 
flees to Moscow, where she undergoes military training. She is put in charge 
of escorting Luís Carlos Prestes to Brazil and helping him lead the Communist 
Revolution of 1935, but she falls in love with him along the way. With the failure 
of the Revolution, Olga is arrested alongside Prestes. Seven-month pregnant 
Olga is then deported by President Vargas’ government to Nazi Germany, where 
she gives birth to her daughter, Anita Leocádia, while incarcerated. Separated 
from her daughter, Olga is sent away to the Ravensbrück Concentration Camp. 
Olga is never to see Prestes or her daughter again. She is one of the first victims 
of the nazi final solution, killed in a Bernburg gas chamber in 1942.



Onde Anda Você
Where have you been

2004 / 100 min / 35 mm / Color / Ficção - Fiction



Sinopse • Felício, um velho comediante, está em situa-
ção de decadência após a morte de seu parceiro, Man-
darim. Quando descobre que Paloma, um antigo amor, 
morreu, deixa São Paulo e volta para o Piauí, procurando 
um novo parceiro. Ele acredita que, ao consegui-lo, pode-
rá voltar aos velhos tempos.

Synopsis • Over-the-hill comedian Felício is badly shak-
en by the death of his partner, Mandarim. When he dis-
covers that his old flame, Paloma, has passed away, he 
leaves São Paulo and returns to Piauí in search of a new 
partner. If he can just manage that, he believes, the good 
old days will be back once again.

Sergio Rezende



Festivais
2002

Festival de Cinema de Curitiba
Cine Ceará
2003

Chicago Latin Film Festival
2005

Festival de Cinema da Lapa
Hors Concours

Onde os Poetas Morrem Primeiro
Where the Poets Die First

2004 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse •• Onde Os Poetas Morrem Primeiro é uma comédia romântica 
que descreve as dificuldades dos relacionamentos humanos nas gran-
des metrópoles. Depois de namorarem por 12 anos, Guido, um escritor, e 
Charlotte rompem o namoro de modo agressivo. O pai de Charlotte, um 
general aposentado, preocupado com a saúde mental de sua filha, vai 
tirar satisfações com Guido. Ainda não acostumado com a fama repen-
tina de seu primeiro livro, Guido é pressionado por seu agente literário 
a entregar o seu novo livro na data prometida pelo contrato. Através da 
imaginação do escritor, o filme descreve o processo criativo de seu novo 
trabalho literário, em que o próprio Guido se vê como personagem, um 
poeta envolvido em situações absurdas como uma guerra estranha e 
um tribunal obscuro. Todos os personagens que aparecem no livro es-
tão de alguma forma relacionados às pessoas que o cercam em sua vida 
pessoal. Charlotte, por sua vez, para curar a depressão, tenta novos rela-
cionamentos com a ajuda de sua amiga Betti.



Festivals
2002

Festival de Cinema de Curitiba
Cine Ceará
2003

Chicago Latin Film Festival
2005

Festival de Cinema da Lapa
Hors Concours

Synopsis • The romantic comedy Where The Poets Die First depicts 
the setbacks of human relationships in a big city. After dating for 12 
years, Guido and Charlotte break up in an aggressive way. Charlotte’s 
father, a retired General, worried about the emotional condition of his 
daughter, argues with Guido. Guido, still not used to the sudden success 
of his first book, is being pushed by his agent to finish his second novel 
on the date set in the contract. The film describes the creative process 
of his literary work, as he imagines it. Guido sees himself as a character 
in his own novel, a poet involved in bizarre situations such as a soldier 
living a strange war and the defendant in an obscure court. All the char-
acters of the novel are based on real life people around him. After break-
ing up with Guido, Charlotte becomes depressed and tries to meet new 
partners with a little help from her best friend Betti.

Werner Schumann

Willy Schumann



Festivais
2004

Festival de Berlin
Melhor Filme

San Sebastian – Mostra Horizontes
Melhor Atriz

Festival de Tribeca
Melhor Atriz

Festival de Mar del Plata
Melhor Filme Ibero-Americano

Toulouse Latin America Film Festival
Prêmio do Público

2005

Mostra de Cinema Brasileiro de Paris
Melhor Filme

Festival de Santa Bárbara
Melhor Filme Latino 

Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante

acie – Associação dos Correspondentes de Imprensa 
Estrangeira
Melhor Filme, Melhor Atriz , Melhor Roteiro

O Outro Lado da Rua
The Other Side of the Street

2004 / 99 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Regina,• Regina, 65 anos, vive sozinha e seu excesso de 
sinceridade e ironia a afasta das pessoas. Para evitar a so-
lidão e para se sentir importante, ela enche seu tempo 
relatando pequenos delitos à delegacia de seu bairro, Co-
pacabana. Quando ela é suspensa desse “serviço”, após 
denunciar um suposto assassinato que a polícia afirma 
ser morte natural, ela decide provar que estava certa e vai 
atrás do homem que diz ser o assassino, Camargo. Logo 
após iniciar sua investigação, Regina é surpreendida por 
Camargo, que a aborda na rua e começa a seduzi-la. En-
tre aproximações e temores, certezas e verdades mal-ex-
plicadas, não demorará muito para que Regina sofra com 
a cruel ambigüidade de se ver atraída por um homem 
que ela julga um criminoso. E desse encontro tardio, 
acontecido naquele momento em que a maior parte das 
pessoas se contenta em esperar o tempo passar, os dois 
conseguirão ver e reavaliar suas vidas de um modo que 
nunca poderiam imaginar.



Festivals
2004

Festival de Berlin
Best Film

San Sebastian – Mostra Horizontes
Best Actress

Festival de Tribeca
Best Actress

Festival de Mar del Plata
Best Ibero-American Film

Toulouse Latin America Film Festival
Audience Choice Award

2005

Mostra de Cinema Brasileiro de Paris
Best Film

Festival de Santa Bárbara
Best Latin Film

Cinema Brazil Grand Prize
Best Actress, Best Supporting Actress

acie – Associação dos Correspondentes de Imprensa 
Estrangeira
Best Film, Best Actress, Best Screenplay

Synopsis • Regina, a 65-year-old woman, whose ironic, 
uncensored tongue keeps most people at a safe distance, 
fills the emptiness and spare time in her life by par-
ticipating in a neighborhood watch for the local police. 
When she is suspended from her duties after denounc-
ing an apparent murder that is deemed a natural death, 
she decides to prove herself right by going after the al-
leged murderer, Camargo. Soon after she begins her 
investigation, she meets him by surprise on the street. 
After some casual encounters, dates and conversations, 
Regina becomes tormented by the cruel ambiguity of 
feeling attracted to a man whom she had denounced 
as—and who might just be—a murderer. At a time in life 
when most people are happy by merely letting time go 
by, Regina and Camargo will take stock of their lives in a 
way they could never have imagined.

Marcos Bernstein





Aníbal Massaini NetoSinopse •• Pelé Eterno é o resultado de 5 anos de pesquisas no Brasil e no 
mundo, visando criar o mais completo e fiel registro da vida do maior jogador 
de futebol de todos os tempos. Com emoções e bom humor, o filme aborda 
todos os acontecimentos importantes da carreira fabulosa do “Rei do Futebol”, 
passando pela sua adolescência, sua evolução profissional, sua vida familiar 
e as mais emocionantes conquistas dentro e fora dos estádios. Seqüências 
espetaculares de 450 dos 1231 gols marcados por ele em 21 anos de carreira, 
150 depoimentos de amigos e ex-jogadores de todo o mundo, fatos pitorescos 
ocorridos nas centenas de excursões pelos 5 continentes, as conquistas de três 
Copas Jules Rimet, sua carreira no Cosmos dos Estados Unidos, e, por fim, as 
homenagens que recebeu das mais importantes personalidades e entidades 
internacionais. Pelé Eterno não mostra apenas o percurso maravilhoso de um 
dos maiores atletas do século 20, mas também a trajetória de uma das perso-
nalidades mais conhecidas e idolatradas do mundo. Enfim, segundo o próprio 
Pelé, o filme é a história definitiva da sua vida.

Synopsis • Pelé Forever is the result of five years of international research, 
with the aim of providing the most faithful and comprehensive account of the 
life of the world’s all-time greatest soccer player. In a mixture of emotions, joy 
and humor, the film features all major events in the fabulous career of “The 
King of Soccer,” his childhood, his family life, his professional achievements 
inside and outside the stadiums. Spectacular sequences show 450 out of the 
1231 goals scored by Pelé in his 21 years as a professional player. And also over 
150 interviews with friends and soccer players from all over the world, the win-
ning of three World Cups, his career in the United States. Pelé Forever is a won-
derful portrayal of the amazing story of the 20th century’s greatest athlete, with 
2 hours of bedazzlement and pure emotion. This is a movie with fantastic real-
ism, perfect pace and a priceless collection of superbly edited documentary 
footage. In Pelé’s own words, the film is the definitive story of his life.

Festivais
2004

Fédération International du Cinéma et de la
Télévision Sportifs
Guirlande d’Honneur

2005

Festival de Cannes
Città di Roma-Arcobaleno Latino

Mostra Première Brasil
Festival Internacional Documentário de Amsterdã
2006

Zagredox – International Documentary Film Festival 
From Zagreb
Annual San Diego Latino Film Festival
Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Festivals
2004

Fédération International du Cinéma et de la
Télévision Sportifs
Guirlande d’Honneur

2005

Festival de Cannes
Città di Roma-Arcobaleno Latino

Mostra Première Brasil
Festival Internacional Documentário de Amsterdã
2006

Zagredox – International Documentary Film Festival 
From Zagreb
Annual San Diego Latino Film Festival
Festival Internacional de Cine de Guadalajara

Pelé Eterno
Pele Forever

2004 / 120 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Peões
Workers

2004 / 85 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Trabalhadores da indústria metalúrgica do• Trabalhadores da indústria metalúrgica do 
abc paulista que participaram do movimento grevista 
de 1979 e 1980 mas permaneceram em relativo anoni-
mato contam suas histórias pessoais e recordam suas 
participações nas lutas do período.

Synopsis • Former workers from São Paulo’s metal in-
dustry who took part in the historical strikes of 1979 and 
1980, but remained in relative anonymity, tell their per-
sonal stories and recall their participation in the union 
struggles of that same period.



Eduardo Coutinho

Festivais
2004

Mostra Expectativa 2005

Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Melhor Longa Metragem

2005

Mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Festival de Buenos Aires
Festival Cinematográfico Internacional de Montevideo
Mostra Cinema Político – ccbb

Festival de Munique
Mostra no moma-ny

Festival de Havana
Associação Paulista de Críticos de Arte
Melhor Filme Brasileiro de 2004

Festival de Campo Grande
Melhor Longa Metragem

Festivals
2004

Mostra Expectativa 2005

Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Best Feature Film

2005

Mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Festival de Buenos Aires
Festival Cinematográfico Internacional de Montevideo
Mostra Cinema Político – ccbb

Festival de Munique
Mostra no moma-ny

Festival de Havana
Associação Paulista de Críticos de Arte
Best 2004 Brazilian Film

Festival de Campo Grande
Best Feature Film



Festivais
2003

Mostra Internacionale d’Arte Cinematográfica di Venezia
Future Film Festival, Digital Awards

Festival de Cinema de Gramado
Melhor Documentário, Prêmio da Crítica

Filmmaker Doc Festival
Medalha de Prata

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Melhor Filme Internacional, Melhor Filme Brasileiro

Prêmio abd (Associação Brasileira de Documentaristas)
Prêmio Ministério da Cultura
Festival do Rio
Prêmio Especial do Júri

2004

Leeds International Film Festival
Melhor Filme, Golden Owl Awards

Los Angeles Latino International Film Festival
Melhor Documentário Estreante

Tribeca Film Festival
Melhor Diretor Estreante de Documentário

Festival de Málaga
Melhor Documentário

2005

Grande Prêmio tam do Cinema Brasileiro
Melhor Documentário

Festivals
2003

Mostra Internacionale d’Arte Cinematográfica di Venezia
Digital Awards

Festival de Cinema de Gramado
Best Documentary, Critics Award

Filmmaker Doc Festival
Medalha de Prata

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Best International Film, Best Brazilian Film

Brazilian Association of Documentary Filmmakers Award
Ministry of Culture Award
Festival do Rio
Special Jury Award

2004

Leeds International Film Festival
Best Film, Golden Owl Awards

Los Angeles Latino International Film Festival
Best New Documentary

Tribeca Film Festival
Best New Documentary Director

Festival de Málaga
Best Documentary

2005

tam Cinema Brazil Grand Prize
Best Documentary

O Prisioneiro da Grade de Ferro
The Prisoner of the Iron Bars

2004 / 123 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Paulo SacramentoSinopse • O sistema carcerário brasileiro visto de den-• O sistema carcerário brasileiro visto de den-
tro: um ano antes da desativação da Casa de Detenção 
do Carandiru, detentos aprendem a utilizar câmeras de 
vídeo e documentam o cotidiano do maior presídio da 
América Latina.

Synopsis • This movie is about the Brazilian penitentiary 
system seen from inside. One year before the Carandiru 
Detention Center is demolished, inmates learn how to 
use video cameras and start recording their daily lives in-
side the largest jail facility in Latin America.



Procuradas
Wanted

2004 / 87 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Festivais
2004

Festival de Gramado – Mostra Competitiva
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2006

Mostra de Cinema de Goiânia
Mostra de Filmes Brasileiros no Japão

Sinopse • Dois executivos saempara umpasseio de velei-• Dois executivos saem para um passeio de velei-
ro com duas garotas de programa. Elas acabam desapare-
cendo misteriosamente. Tudo indica que foi um crime. En-
quanto isso, uma diretora de documentários faz um filme 
sobre a vida das garotas de programa. Ela conhece Viviane, 
irmã de uma das desaparecidas. Juntas, vão em busca da 
verdade. Misturando linguagem de ficção e de documen-
tário, Procuradas é uma trama policial que aborda o seg-
mento de alto padrão do mercado da prostituição.

Synopsis • Two executives take a pair of hookers out for 
a spin on a sailboat, but the girls mysteriously disappear. 
Everything points to foul play. Meanwhile, a researcher 
is working on a documentary close-up of ladies of the 
evening. She meets Viviane, whose sister is one of the 
missing girls, and the two team up to try to unravel the 
mystery. Melding together pulp fiction and documenta-
ry styles, Wanted is a detective story that delves into the 
upscale callgirl segment of the prostitution industry.

Festivals
2004

Festival de Gramado – Mostra Competitiva
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2006

Mostra de Cinema de Goiânia
Mostra de Filmes Brasileiros no Japão

José Henrique Nunes Pires

José Frazão



Querido estranho
Darling Stranger

2004 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Na noite em que é comemorado o aniversário 
de Alberto, patriarca da família, é anunciado também o 
noivado de Zezé, sua filha mais nova. É quando Alberto 
decide expôr aos presentes todas as dores e frustrações 
que teve por colocar sua família acima de tudo, ignoran-
do até mesmo os desejos de seu coração.

Festivais
2004

Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino
Melhor Ator Coadjuvante

Festival do Rio
Première Brasil

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Mostra Brasil Cinema
Mostra de Cinema dos Países do Mercosul
Mostra de Cinema de Tiradentes
Festival de Berlim
Sessão Mercado

Festival Internacional de Cinema de São Luís
Festival de Cinema de Varginha
Prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro

usa Latin International Film Festival
Festival Sala de Arte
Tiburon International Film Festival
Festival Internacional de Cinema de Brasília
Seleção de Filmes Bourbon
Festival de Verão do rs

Prêmio tam

Finalista de Melhor Roteiro Adaptado



Synopsis • On the night of a birthday celebration for 
family patriarch Alberto, his youngest daughter, Zezé, an-
nounces her engagement. Alberto decides then and there 
to air in front of everyone all of the pain and frustration he 
went through by putting his family above all else — above 
even the yearning he felt in his heart.

Ricardo Pinto e Silva

Festivals
2004

Festival de Gramado Cinema Brasileiro e Latino
Best Supporting Actor

Festival do Rio
Première Brasil

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Mostra Brasil Cinema
Mostra de Cinema dos Países do Mercosul
Mostra de Cinema de Tiradentes
Festival de Berlim
Market Session

Festival Internacional de Cinema de São Luís
Festival de Cinema de Varginha
Best Film, Best Screenplay

usa Latin International Film Festival
Festival Sala de Arte
Tiburon International Film Festival
Festival Internacional de Cinema de Brasília
Seleção de Filmes Bourbon
Festival de Verão do rs

tam Award
Best Adapted Screenplay Shortlist Finalist



Redentor
Redeemer

2004 / 100 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Em um prédio vazio à frente de uma favela de• Em um prédio vazio à frente de uma favela de 
20 mil habitantes, um jornalista acredita ter recebido de 
Deus a missão de fazer seu amigo de infância, hoje um 
corrupto construtor, se arrepender de seus pecados do-
ando toda a fortuna aos pobres. Uma sátira social sob o 
ponto de vista delirante de um cidadão comum que en-
louquece por viver em um país onde a justiça dos homens 
simplesmente não funciona.

Synopsis • An empty building in front of a slum with 
20,000 people. A reporter believes that he has received 
a mission from God to make his childhood friend—cur-
rently a corrupt contractor—regret his sins by donating 
all his fortune to the poor. A social satire narrated under 
the delirious point of view of an ordinary citizen who be-
comes insane for living in a country where the justice of 
men simply does not work.

Festivais
2005

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Cataguases
Melhor Produtor

Washington Latin American Film Festival
Melhor Ator

Brazilian Film Festival of Miami
Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte

Grande Prêmio tam do Cinema Brasileiro
Melhor Diretor

Festivals
2005

cineport – Festival de Cinema de Língua Portuguesa
Cataguases
Best Producer

Washington Latin American Film Festival
Best Actor

Brazilian Film Festival of Miami
Best Editing, Best Art Direction

tam Cinema Brazil Grand Prize
Best Director



Cláudio Torres



Rio de Jano
Rio de Jano

2004 / 73 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Anna Azevedo

Eduardo Souza Lima

Renata Baldi

Sinopse • No fim de• No fim de 2000, o artista francês Jano desem-
barcou no Rio. Durante 50 dias, Jano procurou conhecer 
o estilo de vida carioca, visitando lugares nunca antes 
retratados em cartões postais e encontrando pessoas de 
todas as classes sociais. O resultado dessa estada foi um 
livro de arte. O documentário mostra todas as etapas de 
criação deste trabalho notável e revela um Rio de Janeiro 
surpreendente, a partir da visão do artista.

Synopsis • In late 2000, French artist Jano came to Rio de 
Janeiro. For 50 days, Jano immersed himself in the carioca 
lifestyle, visiting places never before seen on postcards 
and meeting people from all social classes. The result of 
his stay in Rio was a table book. The film shows each step 
in the creation of this remarkable work and depicts Rio 
de Janeiro from a surprising perspective, thanks to the 
artist’s perception.

Festivais
2003

Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2004

Festival de Cinema Brasileiro em Paris

Festivals
2003

Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
2004

Festival de Cinema Brasileiro em Paris



Samba Riachão
Samba Riachão

2004 / 86 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • O filme retrata a história do samba como tema• O filme retrata a história do samba como tema 
central da Música Popular Brasileira. Aborda a história do 
samba no Brasil, pela trajetória do sambista Clementino 
Rodrigues, o popular sambista baiano Riachão, hoje com 
seus 80 anos de idade. Riachão é uma lenda viva do sam-
ba de rua da velha Bahia. O diretor utiliza a experiência 
pessoal do sambista para contar as transformações pelas 
quais passaram o mercado da música popular e os meios 
de comunicação durante o século xx.

Festivais
2001

Festival de Brasília
Melhor Filme, Melhor Filme – Júri Popular

2002

Festival de Cinema Luso Brasileiro
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
Festróia
Mostra de Cinema de Tiradentes
Cine Ceará
2004

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
2005

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
Caravane du Cinéma Brésilien



Jorge Alfredo

Synopsis • The film tells the history of samba as a cen-
tral topic in Brazilian Popular Music (mpb), from its first 
masters to Bossa Nova, from Tropicália to Axé Music. It 
features the life of Clementino Rodrigues (Riachão), a fa-
mous samba singer and composer, who is now 80 years 
old. Through Riachão’s personal experience, the film doc-
uments the transformations in the popular music market 
and communications media during the 20th century.

Festivals
2001

Festival de Brasília
Best Film, Best Film – Popular Jury

2002

Festival de Cinema Luso Brasileiro
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
Festróia
Mostra de Cinema de Tiradentes
Cine Ceará
2004

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
2005

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano
Caravane du Cinéma Brésilien



Sérgio Buarque de Hollanda –
Raízes do Brasil
Roots of Brazil, a cinebiography of Sergio Buarque de Hollanda

2004 / 74 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary



Nelson Pereira dos Santos

Sinopse • Através do relato de seus familiares e amigos, 
o filme aborda o processo de elaboração e pesquisa do 
livro do historiador, mostrando, assim, um panorama da 
sociedade brasileira.

Synopsis • Through the stories told by friends and rela-
tives, the movie retells the process of this historian’s pains-
taking research and preparation, and through that, paints 
a panorama on the canvas of Brazilian society.





Jorge Fernando

Sexo, Amor e Traição
Sex, Love & Betrayal

2004 / 90 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Carlos e Ana vivem no sétimo andar de um 
edifício localizado no coração do Rio de Janeiro. Ana ne-
cessita de mais carinho do que seu marido lhe dá. Ines-
peradamente, Tomás, um amigo do casal, chega depois 
de muitos anos de viagem e se hospeda na casa dos dois. 
Andréa e Miguel vivem num edifício em frente, também 
no sétimo andar. Andréa está cansada da indiferença de 
seu marido e ressentida por que ele a vê apenas como um 
objeto a ser exibido. Em uma festa, eles se encontram com 
Cláudia, o primeiro amor de Miguel. Cláudia, não tendo 
lugar para ficar, acaba passando a noite no apartamen-
to de Miguel. A presença dos recém-chegados é o grande 
detonador de infidelidades, separações e reconciliações, 
que acabam confinando os homens em um apartamento 
e as mulheres em outro, numa espécie de duelo em que 
todos os envolvidos terão de lidar com uma série de con-
flitos na busca da realização pessoal e do amor.

Synopsis • Sex, Love & Betrayal is a modern roman-
tic comedy set in Rio de Janeiro. It is about two friend 
couples who have their lives turned upside down by 
the arrival of former lovers. Carlos and Ana live across 
the street from Miguel and Andrea. Ana needs more 
affection than Carlos has been giving her. Andrea is 
tired of Miguel’s indifference. The unexpected arrival 
of Tomas—Carlos and Ana’s old friend and once Ana’s 
lover—and Cláudia—Miguel’s first love—creates con-
flicts, suspicions and betrayals that will cause the men 
to move into one apartment and the women into an-
other. The ensuing battle of the sexes leads each couple 
to face their own problems in search for personal fulfill-
ment and love.



Sobreviventes –
Os Filhos da Guerra de Canudos
Surviving – The Canudos War Children

2004 / 78 min / 35mm / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Além de dar a palavra àqueles que, por mui-
tas vezes, são ignorados por nossa sociedade, os idosos, 
o documentário recompõe, a partir de depoimentos, a 
tragédia e o sofrimento da Guerra de Canudos. Recupera 
também o sonho de pessoas que queriam apenas viver de 
forma digna nos sertões áridos e controlados por poucos, 
mas poderosos e gananciosos. Ao ouvir os sobreviventes 
do que foi um verdadeiro massacre, o filme contribui 
para uma reflexão crítica acerca dos dilemas atuais de 
nosso país, pois a trágica história de Canudos parece se 
repetir no cotidiano violento de nossas favelas sem que 
disso nos demos conta.

Synopsis • So often ignored in our society, here the el-
derly have their say. This documentary uses first-hand 
testimony to re-create the tragedy and suffering which 
attended the Canudos War. It also uncovers the long-
ing of a simple folk for a dignified living in the hot, dry 
lands of northeastern Brazil, where greed and corrup-
tion forged wealth into power in the hands of the few. 
After hearing from survivors of what was in fact a mas-
sacre, the camera turns its critical eye on current di-
lemmas in Brazil. Out of modern shantytowns here and 
there, we try not to hear the echoes of the tragedy that 
unfolded at Canudos.



Paulo Fontenelle

Festivais
2004

Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Prêmio OCIC de Melhor Longa-Metragem

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Hors Concours

Festival de Cinema de Gramado

Festivals
2004

Mostra Internacional do Filme Etnográfico
Best Feature Film

“É Tudo Verdade” – Festival Internacional de Documentários
Hors Concours

Festival de Cinema de Gramado



Subterrâneos
Conic’s Underground

2004 / 86 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Breno, um funcionário de um sindicato, aban-
dona o trabalho para escrever um livro sobre o Conic, um 
conjunto comercial formado por diversos prédios, quios-
ques e pequenas praças no centro de Brasília, por onde 
circulam mais de 20 mil pessoas por dia - gente que tra-
balha, estuda, se prostitui, reza, trafica, mendiga. Duran-
te três dias, percorre os corredores e subterrâneos do Co-
nic, onde encontra Ângela, que busca desesperadamente 
uma solução para sua vida, além de Miranda, seu amigo 
de trabalho, e Giovani, um italiano que está gravando um 
documentário sobre o Conic.

Festivais
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Hors Concours

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Rio Cine Festival.

Festivals
2004

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Hors Concours

Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá
Rio Cine Festival.

Synopsis • Union staffer Breno quits his job to write 
a book about the Conic—a business complex made 
up of several buildings, stands and miniature parks 
in downtown Brasília. Over 20,000 people wander 
through it every day—workers, students and hookers, 
worshipers, dealers and tramps. Breno spends three 
days exploring the Conic’s nooks and crannies above 
and below ground, and meets Angela—desperately 
seeking to sort out her life—fellow employee Miranda, 
and Italian filmmaker Giovani, who is filming a docu-
mentary on the Conic.



José Eduardo Belmonte



Um Show de Verão
Summer Show

2004 / 96 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction



Moacyr Góes

Sinopse • Fred é um menino mimado que se tornou um 
homem bonito e um tanto arrogante, que acha que pode 
tudo na vida. Ele gosta de Andréa, uma atendente de te-
lemarketing de origem humilde que mora num bairro 
pobre. Ela é uma garota alegre que gosta de cantar. Fred 
pensa em fazer dela uma celebridade antes de apresentá-
la à sua família, mas não diz nada a Andréa. Ele contrata 
seu amigo Marcelo, que trabalha numa agência de pu-
blicidade, para transformá-la numa cantora de sucesso. 
Marcelo leva Andréa a shows, a sessões de gravação e fes-
tas em casas de artistas. Uma noite, eles descobrem que 
estão se apaixonando e aí... tudo pode mudar.

Synopsis • Fred is a spoiled kid that grew up to become a 
handsome and slightly arrogant guy. He thinks he can do 
anything. Fred likes Andréa, a nice and pretty girl, but An-
dréa comes from a humble family, works hard and lives 
in a poor neighborhood. She is a cheerful girl that likes to 
sing. Fred plans to turn the girl into some kind of celebri-
ty, in order to introduce her to his family without causing 
any embarrassment. But Fred doesn’t tell Andréa about 
his idea. He hires his friend Marcelo, who works at an ad-
vertising agency, to help him out with his plans. Marcelo 
takes Andréa to shows, to recording sessions and to art-
ists’ parties. One night, romance is in the air. They realize 
they are dangerously falling in love with each other and 
that this can change their lives.

Festivais
2003

Festival de Gramado

Festivals
2003

Festival de Gramado



Vale a Pena Sonhar
It is Worth to Dream

2004 / 75 min / Color / Documentário - Documentary

Sinopse • Vale a Pena Sonhar retrata os sonhos e utopias 
de uma geração de homens e mulheres que dedicaram 
suas vidas à luta pela justiça, liberdade e democracia, 
tendo como fio condutor a história da vida de Apolônio 
de Carvalho: sua luta sem fronteiras, junto aos republi-
canos na Guerra Civil Espanhola, na Resistência France-
sa contra o nazismo e no combate à ditadura militar no 
Brasil nos anos 60, assim como fatos da vida cotidiana 
e familiar de um militante que assinou a ficha nº 01 de 
filiação ao pt.

Festivais
2004

Festival do Rio
Festival América do Sul
Festival Guarnicê de Cinema
Melhor Vídeo, Melhor Vídeo Nacional, Prêmio Especial do Júri

Festival União Latina La Cita
Menção Honrosa



Rudi Bohm

Stela Grisotti

Synopsis • It is Worth to Dream depicts the dreams and 
utopias of a whole generation of men and women dedi-
cated to the struggle for justice, freedom and democra-
cy. The film follows the life of Apolonio de Carvalho, his 
fighting with the Republicans in the Spanish Civil War, in 
the French Resistance against Nazism, and his engage-
ment against the Brazilian military dictatorship during 
the 1960s, as well as facts about his family and everyday 
life as a militant who was the very first one to submit an 
affiliation form to the Brazilian Workers’ Party.

Festivals
2004

Festival do Rio
Festival América do Sul
Festival Guarnicê de Cinema
Best Video, Best National Vídeo, Special Jury Award

Festival União Latina La Cita
Honorable Mention



O Vestido
The Dress

2004 / 129 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Duas meninas descobrem no porão de casa• Duas meninas descobrem no porão de casa 
um velho e lindo vestido de festa. Querem saber como foi 
parar ali, principalmente depois que viram sua mãe cho-
rando ao segurá-lo entre as mãos. Iniciam, assim, uma 
investigação. Ainda mais: por que, durante as refeições, 
sempre havia um prato reservado ao pai, que as tinha 
abandonado há muitos anos? Ângela, uma bela mulher 
de 33 anos, decide revelar o mistério às filhas e contar-
lhes suas angústias e sofrimentos, que começaram quan-
do ela, ingenuamente, deu o vestido de presente a uma 
outra mulher. Na festa de final de ano, no clube da cida-
de, diante da sociedade local, a mulher se apresentou 
exuberante usando o vestido e seduzindo definitivamen-
te o marido de Ângela, que deixou a família e partiu com 
seu novo amor. Mais tarde, o vestido, sempre com sua 
presença simbólica e mágica, volta a desempenhar um 
papel essencial e decisivo na vida das duas mulheres.

Synopsis • Two girls find an old and beautiful dress hang-
ing on a nail in the basement of their house. They wonder 
how it ended up there and remember once seeing their 
mother holding the dress in her hands and crying. They 
embark on an investigation, not only about the dress but 
also about the reason behind the extra plate that is always 
set on the table at mealtime, feeding the hope that their 
father, absent for several years now, will return. Angela, a 
beautiful 33-year-old woman, decides to reveal the mys-
tery to her daughters, telling them about the hardships 
that began when she gave the dress to another woman. At 
a New Year’s Eve party at a local club, the woman appears 
for all to see, looking absolutely gorgeous in the dress, and 
goes on to seduce Angela’s husband, who leaves his fam-
ily for this love affair. Later on, the dress, always appear-
ing as a symbolic and magic presence, plays an essential 
and decisive role in the lives of the two women.



Paulo Thiago

Festivais
2003

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Melhor Atriz 

Festivals
2003

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Best Actress





Luiz Carlos Lacerda

Festivais
2003

Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Melhor Filme – Júri Popular

2004

Festival de Cuiabá
Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção de Arte, Melhor Música

Festivals
2003

Festival de Cinema Brasileiro de Miami
Best Film – Popular Jury

2004

Festival de Cuiabá
Best Actor, Best Actress, Best Art Direction, Best Music

Viva Sapato!
Viva Zapato!

2004 / 93 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Viva Sapato! conta a história de Dolores, uma belíssima dançarina 
cubana que decide abandonar seu casamento desastroso e abrir um restau-
rante à beira-mar em parceria com a tia que mora no Brasil. Dolores, que con-
tava com a ajuda financeira da tia, fica furiosa ao receber dela como presente 
um par de sapatos de dança, ao invés do dinheiro prometido. Sem dinheiro, 
ela vende os sapatos por alguns trocados. Todos os seus planos parecem ter 
ido por água abaixo, até que ela descobre que o dinheiro estava escondido nos 
grandes saltos dos sapatos. Começa então uma frenética busca por eles. À me-
dida que ela percorre as ruas de Havana, acaba encontrando personagens di-
vertidos e curiosos que dão vida a Viva Sapato! e acabam ajudando-a a realizar 
seu sonho. Esta é a história de uma jornada, aparentemente atrás de um par de 
sapatos perdidos, mas, na realidade, uma busca por amor e felicidade.

Synopsis • Viva Zapato! tells the story of Dolores, a gorgeous Cuban dancer 
who decides to get out of her disastrous marriage and open a seaside restau-
rant with her aunt, who lives in Brazil. After pinning her hopes on her aunt’s 
financial help, Dolores becomes livid when—instead of the money she ex-
pected—her aunt sends her a pair of dancing shoes. Broke, she sells the shoes 
for a pittance. Her dreams appear to have been shattered, until she discovers 
that the money was concealed inside the high heels of the shoes. She then be-
gins a frantic search for those shoes. Up and down the streets of Havana she 
runs across odd and interesting characters who liven up the story and end up 
helping her realize her dream. This is the story of a quest, apparently for a lost 
pair of shoes, but it is actually a search for love and happiness.



Viva Voz
Speaker Phone

2004 / 87 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Duda se sente culpado pela morte do irmão, 
que aconteceu há dez anos. Por isso, ele juntou dinhei-
ro para realizar o sonho do irmão e recomeçar sua vida 
sem culpa. O primeiro passo seria separar-se da amante 
Karina, que trabalha na sua confecção. Mas o inesperado 
acontece. Quando vai falar com ela sobre sua decisão, ela 
tenta agarrá-lo e aciona a tecla send do celular de Duda, 
ligando para o último número discado, o de sua mulher 
Mari. A partir daí, numa única tarde, Mari e sua amiga 
Déia acompanham pelo viva-voz do carro uma seqüên-
cia de acontecimentos desconcertantes: traição, seqües-
tros em caixas eletrônicos, doleiros desviando dinheiro, 
assaltantes amadores, policiais cafajestes e uma tentativa 
frustrada de assassinato. Uma trama cheia de reviravoltas 
que levam a um final surpreendente.

Festivais
2004

ny Independent Film Festival
Prêmio Melhor Filme Internacional

San Diego Latino Film Festival
Chicago Latino Film Festival
Starz Denver International Film Festival
Festival de Cine Latino Americano de Trieste
Providence Festival of New Latin American Cinema
International Istanbul Film Festival
Festival Internacional do Rio de Janeiro
Mostra br de Cinema
Festival de Cinema Brasileiro de Paris
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Festivals
2004

ny Independent Film Festival
Best International Film

San Diego Latino Film Festival
Chicago Latino Film Festival
Starz Denver International Film Festival
Festival de Cine Latino Americano de Trieste
Providence Festival of New Latin American Cinema
International Istanbul Film Festival
Festival Internacional do Rio de Janeiro
Mostra br de Cinema
Festival de Cinema Brasileiro de Paris

Synopsis • Although it happened 10 years ago, Duda 
still blames himself for his brother’s death. With the 
money he put aside he wants to expunge his feelings 
of guilt by realizing his brother’s dream. He must first 
break it off with his lover, Karina, a worker at the cloth-
ing factory he owns. As Duda breaks the news to his 
girlfriend, she accidentally presses the send button on 
his cell phone, redialing the last number called. Un-
beknownst to him, his wife, Mari, answers the phone. 
For the rest of the afternoon, betrayed wife Mari and 
her close friend Déia listen in on a series of shocking 
events: betrayal, kidnappings at atm machines, mon-
ey laundering, armed robbery, cops on the take and a 
frustrated murder attempt. The plot twists and turns 
on its way to a surprising finale.



Xuxa Abracadabra
Xuxa in Abracadabra

2004 / 88 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Imagine todos os contos de fadas misturados 
em um único, todas as personagens prediletas das crian-
ças em uma única narrativa, repleta de sonho e diversão. 
Em Xuxa Abracadabra, Sofia, Lucas e Júlia atravessam 
um portal para um livro de histórias, onde vivem emo-
cionantes aventuras, em busca de um final feliz.

Synopsis • What if all the fairy tales were blended into 
one? Suppose all favorite childhood characters were to-
gether in a fun and dreamlike story? In Xuxa Abracadab-

ra, Sofia, Lucas and Júlia cross a threshold into a fabled 
storyland full of exciting adventures and the hope of a 
happy ending.
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Festivais
2004

Mostra de Cinema de Tiradentes
ParatyCine

Festivals
2004

Mostra de Cinema de Tiradentes
ParatyCine



Xuxa e o Tesouro da
Cidade Perdida
Xuxa and the Treasure of the Lost City

2004 / 105 min / 35mm / Color / Ficção - Fiction

Sinopse • Bárbara é uma bióloga que tem a capacidade 
de entender o que os pássaros falam. Tentando ajudar 
seus amigos, ela se perde acidentalmente na Floresta 
Amazônica e vive grandes aventuras. Eles enfrentam vá-
rios perigos e encontram uma cidade perdida. Em uma 
história cheia de romance, Bárbara ajuda a recuperar 
o tesouro roubado da cidade, salva a natureza e ainda 
descobre que é uma deusa.

Synopsis • Deep inside the unknown Amazonian forest, 
there is a lost subterranean city. The place was built by 
Vikings who crossed the Atlantic Ocean and ventured up 
the Amazon River, which shelters a mysterious treasure. In 
order to find the secret location, Bárbara and the children 
Riacho and Manhã will have to face many challenges and 
meet the mythical Curupira. Vicious snakes and danger-
ous pendulum blades are only the beginning of our heroes’ 
adventures in Xuxa and the Treasure of the Lost City.

Festivais
2005

Búzios Cine Festival
Mostra de Cinema de Tiradentes
Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental

Festivals
2005

Búzios Cine Festival
Mostra de Cinema de Tiradentes
Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental
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ancine – Agência Nacional do Cinema

abc – Associação Brasileira de Cinematografia 

abraci – Associação Brasileira de Cineastas 

acasp – Assistentes de Câmara Associados de São Paulo 

apaci – Associação Paulista de Cineastas 

apsc – Associação dos Produtores de Som Cinematográfico 

artv – Associação dos Roteiristas de
Televisão e outros veículos 

Associação Brasileira das Produtoras
Independentes de tv (abpi-tv)

Associação Brasileira de Cinematografia (abc)

Associação Cultural Kinoforum

Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro

Endereços importantes
sobre cinema brasileiro
Important contacts



Centro Técnico Audiovisual (ctav)

Cinemateca Brasileira

Fundação Nacional de Arte – Funarte

Grupo Novo De Cinema e tv 

Secretaria do Audiovisual / Ministério da Cultura

Sindicato da Indústria Audiovisual do
Estado de São Paulo (Siaesp)

tv Cultura
Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e tv Educativas 

tv Justiça

tv Nacional
Radiobrás – Empresa Brasileria de Comunicação S.A

tv Senado

tv Câmara



Arquivo Nacional

Arquivo Público do Estado do Ceará

Arquivo Público do Distrito Federal

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

Arquivo Público do Estado do Maranhão 

Arquivo Público do Estado do Mato Grosso

Arquivos Públicos
State Public Archives



Arquivo Público do Estado de Minas Gerais

Arquivo Público do Estado do Paraná

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul

Arquivo Público do Estado de São Paulo



Buena Vista International

Casa de Cinema de Porto Alegre

Casablanca Filmes

Columbia Tristar Buena Vista Filmes do Brasil

Copacabana Filmes e Produções

Curta o Curta Distribuição e Comércio

Distribuidoras
Distributors

Downtown Filmes

Fox Filmes do Brasil

Grupo Estação

Grupo Novo de Cinema e tv

Imagem Filmes

Imovision



Kinopus Distribuição Audiovisual e Editora

Lumière

Mais Filmes

Olympus Filmes

Pandora

Paris Filmes

Polifilmes

Riofilme Distribuidora de Filmes

Synapse

uip (United International Pictures)

Usina Digital

Videofilmes Distribuidora

Warner Bros.



24 VPS Filmes

Abbas Filmes

Agravo Produções Cinematográficas

Alô Vídeo

Asa Cinema e Vídeo

Atalaia Filmes

Bananeira Filmes

Produtoras
Production companies

Caliban Produções Cinematográficas

Cameraquatro Produções

Canto Claro Produções Artísticas

Casa Azul Produções Artísticas

Casa de Cinema de Porto Alegre

Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz

Cia d’Artes do Brasil Produções Artísticas



Cinefilmes

Cineluz Produções Cinematográficas

Cinema Brasil Digital

Cinematográfica Superfilmes

Cinematográficas

Coevos Filmes

Comunicação Alternativa

Conspiração Filmes

Cor Filmes

Coração da Selva

Dezenove Som e Imagem

Dilema Studio

Diler & Associados

Drama Filmes

Estúdio Pesquisa e Criações Artísticas

Faganello Comunicações Ltda.



fam Filmes

Film Noise

GataCine

Giros Produções Ltda.

Globo Filmes

Grifa Mixer

Grupo Novo de Cinema e tv

Gullane Filmes

In Brasil Marketing Cultural

J Sanz Produções

J.B.R. Filmes Ltda.

L.C. Barreto Produções Cinematográficas

Lagoa Cultural e Esportiva

Lavoro Produções Artísticas

Lereby Produções

Limite Produções



M. Schmiedt Produções

Menescal Produtora

Minerva Filmes

Morena Filmes

Movimento Carioca Produções Artísticas

mp2 Promoções

Mutante Filmes

Natasha Filmes

ngm Produções e Promoções

Nossa Tribo

O2 Filmes

Oeste Filmes Brasileiros Ltda.

Olhar Imaginário

Olhos de Cão Produções Cinematográficas

Panda Filmes

Passaro Films



Persona Filmes

Piedrafilme

Prodigo Films

Prole de Adão e Laz Audiovisual

Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda.

Radiante Filmes

Raiz Produções Cinematográficas

Ravina Produções e Comunicações

Regina Filmes

República Pureza Filmes

Santa Luzia Artes

Scena Filmes

SP Filmes de São Paulo

Taiga Filmes

Teatro Ilustre

Teia Produções



Tempo Design

Tibet Filme

Tietê Produções Cinematográficas

Topázio Filmes

Toscographics

Três Mundos Produções

Trópicos Arte e Comunicação

Truq Cine e tv Vídeo

tv Zero

Vem Ver Brasil

VideoFilmes Produções Artísticas

Videografia Criação e Produção

Zazen Produções Audiovisuais

Zeppelin Filmes



Fundação Cultural de Varginha

Fundação Museus da Imagem e do Som do Rio de Janeiro

Centro de Referência Audiovisual (crav) – MG

Museu da Imagem e do Som de Alagoas

Museu da Imagem e do Som de Campinas – SP

Museus da Imagem e do Som
Audiovisual Museums

Museu da Imagem e do Som de Campos

Museu da Imagem e do Som do Ceará

Museu da Imagem e do Som de Curitiba

Museu da Imagem e do Som de Goiás

Museu da Imagem e do Som do Pará



Museu da Imagem e do Som do Paraná

Museu da Imagem e do Som de Pernambuco

Museu da Imagem e do Som de Resende – RJ

Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina

Museu da Imagem e do Som de São Paulo

Museu da Imagem e do Som de Taubaté 

Museu da Imagem e do Som e da Imprensa da Bahia



Daller – Escola de Cinema Daller 

eca/usp

Escola de Comunicação e Artes, eca

Universidade Federal de São Paulo, usp

Escola de Cinema Darcy Ribeiro

Educine

Escola Livre de Cinema e Vídeo – 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

faap – Fundação Armando Álvares Penteado

Faculdade Jorge Amado 

famecos/puc-rs

Faculdade de Comunicação Social
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Universidades e
Cursos de Cinema
Film Schools and Colleges



uff – Universidade Federal Fluminense

UFSCar – Universidade de São Carlos

ugf – Universidade Gama Filho

Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade de Santa Cruz do Sul – RS

Universidade Estácio de Sá

Universidade Federal de Santa Catarina – ufsc

Universidade Metodista de São Paulo

Universidade São Judas Tadeu

Universidade Tuiuti do Paraná
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