
MOSTRA DE CURTAS-METRAGENS DIVERSIDADES SESC/UNIFESP 
Dias: 27 e 28/08/2019 
Parceria: SESC Osasco 
Local: Sala 201 (2º andar) 
Horário: 17h30 às 19h30 
 
TERÇA-FEIRA 27/08 
   

Rhoma Acans (17h30) 
A história de uma família de um pai cigano e de uma mãe não cigana serve de 
inspiração à realizadora para ir à procura do que sua vida teria sido se o pai, inspirado 
pela sua própria mãe, não tivesse quebrado a tradição onde nasceu.  
Gêneros: Curta documentário 
Ano de lançamento: 2016 
Direção: Leonor Telles 
Duração: 14 minutos. 
Classificação indicativa: 12 anos 

   

O Órfão (17h45) 
Jonathas foi adotado, mas logo é devolvido ao abrigo devido ao seu ‘jeito diferente’ 
Gênero: Curta ficção 
Ano de lançamento: 2018 
Direção: Carolina Markowicz 
Duração: 16 minutos 
Classificação indicativa: 14 anos 

    

Prîara Jô, depois do ovo, a guerra (18h30) 
As crianças Panará apresentam seu universo em dia de brincadeiras na aldeia. O tempo 
da guerra acabou, mas ainda continua vivo no imaginário das crianças.  
Gênero: Curta Doc 
Ano de lançamento: 2008 
Direção: Komoi Panará.  
Duração: 15 minutos.  
Classificação indicativa: 12 anos 

 

Davi contra Golias (18h45) 
Filme-denúncia sobre o massacre dos índios Yanomami.  O documentário aborda 
também a ida a Brasília para reivindicar ao governo uma tomada de posição e a 
repercussão do caso nas mídia impressa e eletrônica  
Gênero: Curta doc 
Ano de lançamento: 1994 
Direção: Aurélio Michilis.  
Duração: 12 minutos.  
Classificação indicativa: 12 anos 

 
  



MOSTRA DE CURTAS-METRAGENS DIVERSIDADES SESC/UNIFESP 
Dias: 27 e 28/08/2019 
Parceria: SESC Osasco 
Local: Sala 201 (2º andar) 
Horário: 17h30 às 19h30 
 
QUARTA-FEIRA 28/08  
   

Vaca Profana (17h30) 
Nádia é uma travesti que quer ser mãe. Ela será mãe. Ela é mãe. 
Gênero: curta ficção 
Ano de lançamento: 2017 
Direção: René Guerra.  
Duração: 15 minutos.  
Classificação indicativa: 16 anos. 

  

Vestida de Laerte (17h45) 
Laerte percorre um longo caminho pela cidade de São Paulo em busca de um 
certificado. 
Gênero: Ficção 
Ano de lançamento: 2012 
Direção: Cláudia Priscila / Pedro Marques.  
Duração: 13 minutos.  
Classificação indicativa: Livre 

  

Corpo Manifesto (18h30) 
O filme explora de maneira poética as dimensões simbólicas do corpo e sua 
representação, costurando imagens de uma performance da artista Nina Giovelli, com 
entrevistas de pensadoras e militantes feministas como Djamila Ribeiro, Margareth 
Rago, Marcia Tiburi, Laerte, Luiza Coppietters e Jéssica Ipólito.   
Gênero: média doc 
Ano de lançamento: 2016 
Direção: Carol Araujo.  
Duração: 25 minutos.  
Classificação indicativa: 12 anos 

    

Exu Rei – Abdias Nascimento (19h00) 
Divindade africana que aportou no Brasil junto aos negros, Exu é conhecido como o 
orixá da comunicação, guardião das ruas e do comportamento humano. Em seu 
subtexto, o filme homenageia um de nossos grandes ativistas da causa negra – o ator, 
poeta, dramaturgo e político – Abdias do Nascimento.   
Gênero: Curta Doc 
Ano de lançamento: 2017 
Direção: Bárbara Vento.  
Duração: 21 minutos.  
Classificação indicativa: 10 anos 

 


