
Programação Completa 

 

06/09 | terça-feira |19h 

Edmundo 
(Willian Vitória | Portugal | 2022 | Drama |29 min)  
 

Depois de ser obrigado a voltar para a casa dos pais na cidade que deixou para estudar 
e descobrir novas realidades, Edmundo se conecta com amigos de infância, 
reacendendo verdades não contadas. Ele se depara com sentimentos não resolvidos e 
o medo de ficar preso em um universo onde se sente infeliz.   

 

Miss França  
(Miss | Ruben Alves | França | 2020 | Comédia |107 min |Legendado) 
 
Em 2004, Alex, na época vista apenas como um menino de 9 anos, tem um sonho: um 
dia ser eleita Miss França. 15 anos se passam, Alex perde seus pais e sua autoconfiança 
e se vê estagnada em uma vida monótona. Porém, um encontro inesperado despertará 
esse sonho esquecido. A jovem transgênero, agora adulta, ajudada por uma colorida 
família do coração, partirá para conquistar o título, sua feminilidade e, acima de tudo, a 
si mesma. 

Classificação indicativa da sessão: 14 anos 

07/09 | quarta-feira |19h 

Hortelã  
(Thiago Furtado | Brasil | 2021 | Drama | 14 min)  
 
Uma história sobre afetos e atravessamentos. Quando o relacionamento de Luís e 
Alexandre chega ao fim, vem à tona o fato de que Dinha, doméstica que cuida de Luís 
desde pequeno é avó de Alexandre. Encarando preconceitos, relações familiares e 
trabalhistas, o filme traz um debate universal.  

Verão 85  
(Eté 85 | François Ozon | França | 2020 | Drama | 100 min |Legendado)  
 
Com o que você sonha quando tem 16 anos em um resort à beira-mar na Normandia na 
década de 1980? Um melhor amigo? Um pacto adolescente para o resto da vida? Sair 
em aventuras em um barco ou moto? Viver a vida a uma velocidade vertiginosa? As 
férias de verão estão apenas começando, e essa história relata como Alexis precisou 
amadurecer às duras penas através da paixão despertada por David.  

Classificação indicativa da sessão: 14 anos 

08/09 | quinta-feira |19h 



A Luz  
(Saulo Senra | Brasil | 2020 | Policial | 24 min) 
 
Após presenciar a morte de seu amante, um influente político, mulher precisará lidar 
com um perigoso segredo e um detetive enigmático.  

 

 

Intolerância 
(Moisés Guimarães | Brasil | 2007 | Drama | 4’28) 
 
Este curta faz parte de um projeto de pós-graduação em Produção de Materiais 
Didáticos intitulado: Intolerâncias.  

Mãe só há uma 
(Anna Muylaert | Brasil | 2016 | Drama | 82 min) 
 
Baseado numa história real, “Mãe Só Há Uma” é um drama familiar que retrata a vida 
conturbada de um adolescente de 16 anos, que vai viver com outra família ao descobrir 
que sua mãe o roubou na maternidade, sendo obrigado a deixar a família que o criou. 
Isso ocorre em um momento em que sua vida apresenta transformações, inclusive no 
âmbito da sexualidade.  

Classificação indicativa da sessão: 16 anos 

09/09|sexta-feira|16h30 

Magenta 
(Thaine Soares | Brasil | 2019 | Drama |12 min)  
 
Após seis anos de relacionamento, Nina e Manuela foram surpreendidas por uma 
terceira pessoa em suas vidas que balançou as estruturas de suas conexões de almas. A 
linha tênue entre o atual e o novo, o somar e o dividir, pode confundir o verdadeiro 
significado das cores que habitam dentro delas.  

Limiar 
(Coraci Ruiz | Brasil | 2020 | Documentário |75 min)  
 
Documentário autobiográfico realizado por uma mãe que acompanha a transição de 
gênero de seu filho adolescente: entre 2016 e 2019, ela o entrevista abordando os 
conflitos, certezas e incertezas que o perpassam numa busca profunda por sua 
identidade.  

Classificação indicativa da sessão: 14 anos 

10/09 | sábado | 19h 



Nossa Dança  
(Lua Vicentini, Lavínia Lima e Luiz Mad | Brasil | 2021 | Romance | 21 min)  
 
Julia e Isabela estudam na mesma escola de dança e quando um concurso de melhor 
vídeo-dança acontece na escola, Isabela convida Julia a gravar um vídeo com ela.  

 

Vento Seco 
(Daniel Nolasco | Brasil | 2020 | Drama | 110 min)  
 
No mês de julho, o vento seco e a baixa umidade do ar ressecam a pele dos moradores 
de uma pequena cidade no interior de Goiás. Sandro divide seus dias entre o clube da 
cidade, o trabalho, o futebol com amigos e as festas locais. Ele tem um relacionamento 
com Ricardo, seu colega de trabalho. Mas a sua rotina começa a mudar com a chegada 
de Maicon, um rapaz que desperta o seu interesse e do qual todos sabem muito pouco 

Classificação indicativa da sessão: 18 anos 

11/09 | domingo | 19h 

Homens Pink  
(Renato Turnes | Brasil | 2022 | Documentário | 51 min) 
 
Os encontros entre Renato Turnes e nove senhores gays que compartilham com ele suas 
memórias: Carlos Eduardo Valente, Celso Curi, José Ronaldo, Júlio Rosa, Eduardo Fraga, 
Luis Baron, Tony Alano, Paulinho Gouvêa e Wladimir Soares. As reflexões sobre a 
passagem do tempo e o envelhecer do homem gay no Brasil de hoje nas vozes de 
orgulhosos sobreviventes.  

Classificação indicativa da sessão: 16 anos 

 


