
 

Ficha técnica dos filmes 
 
Aranha (Araña) 
Direção: Andrés Wood 
Ano: 2019 
Gênero: Ficção 
Idioma: Espanhol (legendado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 105 min. 
Elenco: Mercedes Morán, María Valverde, Marcelo Alonso, Felipe Armas, Gabriel 
Urzúa, Pedro Fontaine, Caio Blat, Maria Gracia Omegna, Mario Horton 
Sinopse: Na década de 1970, Inés, Justo e Gerardo pertenciam a um violento grupo 
nacionalista que pretendia derrubar o governo de Salvador Allende. Em meio ao fervor 
desse conflito, eles se envolvem em um apaixonado triângulo amoroso e cometem um 
crime político que os separa para sempre. Quarenta anos depois, Gerardo surge 
inspirado não apenas pela vingança, mas também pela obsessão de reviver a causa 
nacionalista. Quando ele é preso por assassinato e a polícia descobre um arsenal em 
sua casa, o caso inevitavelmente passa a envolver seus antigos aliados. Mas Inés, hoje 
uma influente empresária, fará de tudo para impedir que Gerardo revele o passado dela 
e de Justo, seu marido. 
 
Berlin Alexanderplatz 
Direção: Burhan Qurbani 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Alemão (legendado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 183 min. 
Elenco: Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch, Joachim Król, Annabelle 
Mandeng, Nils Verkooijen 
Sinopse: Quando Francis é resgatado no litoral do sul da Europa, ele faz um juramento 
a Deus: de agora em diante, será um novo homem; um homem melhor e decente. 
Agora, Francis está em Berlim, onde se dá conta de como é difícil ser justo quando 
você é um refugiado ilegal na Alemanha —sem papéis, sem uma nação e sem 
autorização para trabalhar. Ele, então, recebe uma oferta de trabalho de Reinhold, um 
carismático alemão, com a promessa de conseguir dinheiro fácil. Francis, inicialmente, 
resiste à tentação, mantém seu juramento e se afasta dos negócios obscuros de 
Reinhold. Mas, eventualmente, ele se vê imerso no submundo de Berlim e sua vida fica 
totalmente fora de controle. Baseado no romance de mesmo nome escrito por Alfred 



 

Döblin. 
 
Casa das Antiguidades (Memory House) 
Direção: João Paulo Miranda Maria 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 93 min. 
Elenco: Antonio Pitanga, Ana Flavia Cavalcanti, Sam Louwyck 
Sinopse: Ambientado no Brasil atual, o filme retrata Cristovam, um homem negro do 
norte rural, que se muda para uma antiga colônia austríaca, no sul do país, para 
trabalhar em uma fábrica de leite. Diante de conservadores xenófobos, ele se sente 
isolado e alienado do mundo branco. Cristovam descobre uma casa abandonada, cheia 
de objetos e recordações que o lembram de suas origens. Ele se instala ali, 
reconectando-se com suas raízes. Como se esta casa de memória estivesse viva, mais 
objetos começam a aparecer. Lentamente, Cristovam passa por uma metamorfose. 
 
O Charlatão (Charlatan) 
Direção: Agnieszka Holland 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Tcheco (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 118 min. 
Elenco: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná 
Sinopse: Inspirado na história do herborista Jan Mikolasek, que dedicou a vida aos 
cuidados de pessoas doentes, apesar dos imensos obstáculos que enfrentou nas 
esferas pública e privada. Nascido na virada do século 20, Mikolasek ganha fama e 
fortuna usando métodos de tratamento pouco ortodoxos para curar uma ampla gama 
de doenças. Renomado na Tchecoslováquia antes da Segunda Guerra Mundial, o 
curandeiro aumenta a reputação e a riqueza durante a ocupação nazista e sob o 
regime comunista. Todos esses regimes, um após o outro, se beneficiam das 
habilidades de Mikolasek e dão proteção a ele em troca. Mas quão altos devem ser os 
custos para manter esse status quando as coisas mudarem? 
 
Cidade Pássaro (Shine your eyes) 
Direção: Matias Mariani 
Ano: 2019 



 

Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 102 min. 
Elenco: OC Ukeje, Indira Nascimento, Paulo André, Ike Barry, Chukwudi Iwuji 
Sinopse: Amadi é um músico na casa dos 30 anos que vive na Nigéria. Ele viaja ao 
Brasil para tentar encontrar o irmão, Ikenna, que trabalha como matemático em um 
instituto de tecnologia, em São Paulo. Ao chegar lá, porém, Amadi descobre que a 
instituição sequer existe. Seguindo pistas fracas, ele percebe que o irmão não é o 
profissional respeitado que aparentava ser. Em meio à sua busca, Amadi precisa 
escolher entre a fidelidade à sua família despedaçada e uma nova vida na capital 
paulista. 
 
Curral (Corral) 
Direção: Marcelo Brennand 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 87 min. 
Elenco: Thomás Aquino, Rodrigo Garcia, Carla Salle, José Dumont, Fernando 
Teixeira, Ane Oliva 
Sinopse: A população de uma pequena cidade brasileira é dividida entre os partidos 
Azul e Vermelho durante as eleições para prefeito. Esses partidos representam 
oligarquias políticas que sempre lutam pelo poder. Devido a uma forte seca, a água é a 
principal moeda de troca para obter os votos da população. Chico Caixa é um 
ex-funcionário municipal que perdeu o emprego tentando levar água para um bairro 
pobre, abandonado por motivos políticos. Caixa é convidado por Joel para trabalhar em 
sua campanha de vereador. Joel se apresenta como uma alternativa aos antigos 
candidatos que estão no poder há décadas. Mas, à medida que a campanha avança, 
Chico Caixa percebe que romper com o jogo político estabelecido nem sempre é uma 
alternativa fácil. 
 
Dias (Days) 
Direção: Tsai Ming-Liang 
Ano: 2019 
Gênero: Ficção 
Idioma: Mandarim (legendado) 
Classificação: 14 anos 



 

Duração: 127 min. 
Elenco: Lee Kang-Sheng, Anong Houngheuangsy 
Sinopse: Kang mora sozinho em uma casa grande. Através de uma fachada de vidro, 
ele olha para as copas das árvores açoitadas pelo vento e pela chuva. Sente uma dor 
estranha de origem desconhecida que mal consegue suportar e que se espalha por 
todo o seu corpo. Non vive em um pequeno apartamento em Bancoc, onde prepara 
metodicamente pratos tradicionais de sua aldeia natal. Quando Kang encontra Non em 
um quarto de hotel, os dois homens compartilham sua solidão. Ambos esquecem o 
lado duro da realidade por uma noite, e talvez até se aproximem da verdade, antes de 
retornarem ao seu cotidiano. 
 
Dente por Dente 
Direção: Julio Taubkin, Pedro Arantes 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 85 min. 
Elenco: Juliano Cazarré, Paolla Oliveira, Renata Sorrah 
Sinopse: Ademar trabalha em uma empresa de segurança particular de segunda classe 
que presta serviços para uma construtora de São Paulo. Um encontro violento com um 
funcionário da construtora acaba levando Ademar a questionar se seu sócio, Teixeira, 
não está escondendo algo, até que o encontra morto. Teixeira teve todos os dentes 
arrancados e foi executado após tentar fugir do país com uma mala forrada de dinheiro. 
A partir disso, Ademar se vê jogado numa trama de investigação. Transitando por uma 
São Paulo em transformação, Ademar vai desvendar uma conspiração do mercado 
imobiliário em que Teixeira estava posicionado como figura central e, na qual, sem 
saber, ele mesmo é um cúmplice. 
 
Dezesseis Primaveras (Spring Blossom / 16 Printemps) 
Direção: Suzanne Lindon 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Francês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 74 min. 
Elenco: Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Frédéric Pierrot 
Sinopse: Suzanne tem 16 anos. Pessoas de sua idade a deixam entediada. Todos os 
dias, a caminho do colégio, a menina passa por um teatro. Lá, conhece um homem 



 

mais velho, que se torna obcecado por ela. Apesar da diferença de idade entre os dois, 
eles encontram um no outro uma resposta para o tédio e acabam se apaixonando. Mas 
Suzanne tem medo de estar perdendo um momento de sua vida, aquele momento na 
vida de uma garota de 16 anos que ela tanto lutou para aproveitar da mesma forma 
que seus colegas. 
 
O Livro dos Prazeres 
Direção: Julio Taubkin, Pedro Arantes 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 99 min. 
Elenco: Simone Spoladore, Javier Drolas, Felipe Rocha, Gabriel Stauffer, Martha 
Nowill, Teo Almeida 
Sinopse: O filme traz o romance Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de 
Clarice Lispector, para os dias de hoje. Na trama, Lóri é uma mulher solitária e 
melancólica que divide o tempo entre suas tarefas como professora de Ensino 
Fundamental e seus relacionamentos amorosos, que são sempre rápidos e 
superficiais. Em um acaso, ela conhece o argentino Ulisses, um renomado professor de 
filosofia, egocêntrico e provocador. Mesmo que Ulisses não entenda nada sobre 
mulheres, é com ele que Lóri aprenderá a amar e a enfrentar sua própria solidão. 
 
Mães de Verdade (True Mothers / Asa ga kuru) 
Direção: Naomi Kawase 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Japonês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 140 min. 
Elenco: Arata Iura, Miyoko Asada, Hiroko Nakajima, Hiromi Nagasaku, Taketo Tanaka 
Sinopse: Após um longo e fracassado esforço para engravidar, e convencidos pelo 
discurso de uma associação de adoção, Satoko e o marido decidem adotar um 
menininho. Alguns anos depois, a paternidade do casal é abalada por uma garota 
desconhecida e ameaçadora, Hikari, que finge ser a mãe biológica da criança. Satoko, 
então, resolve confrontar Hikari diretamente. 
 
Mar de Dentro (The Sea Within) 
Direção: Dainara Toffoli 



 

Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 98 min. 
Elenco: Monica Iozzi, Rafael Losso, Gilda Nomacce, Fabiana Gugli 
Sinopse: Manuela é uma profissional de sucesso que tem de lidar com a transformação 
de seu corpo e de seu cotidiano ao descobrir que está grávida. Apesar de nunca ter 
contemplado a maternidade, quando o bebê nasce, ela precisa aprender a ser mãe. 
 
Mosquito 
Direção: João Nuno Pinto 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 122 min. 
Elenco: João Nunes Monteiro, Sebastian Jehkul, Filipe Duarte, Josefina Massango, 
Miguel Moreira 
Sinopse: Zacarias, um jovem português de 17 anos, sonha em viver grandes 
aventuras. Por isso, ele se alista no Exército durante a Primeira Guerra Mundial. É 
enviado a Moçambique, na África, com a missão de defender a colônia portuguesa da 
invasão alemã. Zacarias, porém, contrai malária e é deixado para trás quando seu 
pelotão segue rumo ao front de batalha. O rapaz não se dá por vencido e parte, 
sozinho, para alcançar o esquadrão. Ainda sofrendo os efeitos da enfermidade, ele 
passa a ter dificuldade em distinguir a realidade das alucinações que vem tendo. Em 
sua jornada, ele encontra —ou acredita encontrar— animais selvagens, desertores 
alemães e colonos perdidos. O roteiro de Mosquito é baseado na história real do avô 
do diretor, que foi um dos soldados mandados a Moçambique na guerra. 
 
Mulher Oceano (Ocean Girl) 
Direção: Djin Sganzerla 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 99 min. 
Elenco: Djin Sganzerla, Kentaro Suyama, Stênio Garcia, Lucélia Santos, Gustavo 
Falcão, Rafael Zulu, Jandir Ferrari 



 

Sinopse: Uma escritora brasileira que acaba de se mudar para Tóquio dedica-se a 
escrever um novo romance, instigada por suas experiências no Japão e por uma das 
últimas cenas que presenciou no Rio de Janeiro: uma nadadora de travessia oceânica 
rasgando o horizonte com vigorosas braçadas em mar aberto. Essas duas mulheres, 
aparentemente, não compartilham nenhuma conexão, até que a vida de uma começa a 
interferir na vida da outra, estranhamente ligadas pelo mar. Hannah, a escritora, 
mergulha em uma jornada de autodescoberta no Japão, enquanto Ana, a nadadora, no 
Rio, estranhamente tem seu corpo transformado em uma espécie de oceano interior. 
 
Minha Jovem Irmã (My Little Sister) 
Direção: Stéphanie Chuat, Véronique Reymond 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Alemão (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 99 min. 
Elenco: Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller, Jens Albinus, Thomas Ostermeier, 
Linne-Lu Lungershausen, Noah Tscharland, Isabelle Caillat, Moritz Gottwald, Urs 
Jucker 
Sinopse: Lisa já foi uma dramaturga brilhante, mas não escreve mais. Faz algum tempo 
que ela desistiu de suas ambições em Berlim e se mudou para a Suíça com os filhos e 
o marido. Ainda que esteja longe, seus pensamentos continuam na capital alemã, onde 
se encontra seu irmão gêmeo Sven, um famoso ator de teatro. Porém, quando Sven é 
diagnosticado com leucemia, Lisa volta para a Alemanha e faz tudo o que está ao seu 
alcance para levá-lo de volta aos palcos e, assim, dar a ele alguma esperança e força 
para a luta contra a doença. Por seu irmão, ela negligencia tudo que está à sua volta e 
começa a colocar em risco o próprio casamento. Mas as condições de saúde de Sven 
rapidamente se deterioram, e por sua relação difícil com a mãe, também atriz, Lisa 
decide levar o irmão para a Suíça. Essa complicada situação acaba por refletir seus 
anseios mais profundos e desperta em Lisa o desejo de voltar a criar, e de se sentir 
viva novamente. 
 
Nadando até o Mar se tornar Azul (Swimming out till the sea turns blue / Yi zhi 
you dao hai shui bian lan) 
Direção: Jia Zhangke 
Ano: 2020 
Gênero: Documentário 
Idioma: Mandarim (legendado) 
Classificação: 12 anos 



 

Duração: 111 min. 
Sinopse: Em maio de 2019, importantes escritores e acadêmicos chineses se reuniram 
em um vilarejo na província de Shanxi, na China —que, por acaso, é a província natal 
do diretor Jia Zhang-ke. As imagens desse evento literário iniciam uma narrativa em 18 
capítulos que abrange a história da sociedade chinesa desde 1949. Essa história é 
contada por meio das memórias do falecido escritor e ativista Ma Feng e dos 
testemunhos de três grandes escritores: Jia Pingwa, Yu Hua e Liang Hong, nascidos 
nas décadas de 1950, 1960 e 1970, respectivamente. Eles falam sobre a vida e suas 
carreiras literárias, transformando o filme em uma trajetória espiritual dos últimos 70 
anos do povo chinês. 
 
Nadia, Borboleta (Nadia, Butterfly) 
Direção: Pascal Plante 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Francês, Inglês (legendado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 106 min. 
Elenco: Katerine Savard, Ariane Mainville, Hilary Caldwell, Pierre-Yves Cardinal 
Sinopse: Ainda jovem e em seu auge, Nadia decide se aposentar da natação 
profissional após os Jogos Olímpicos. Ela quer escapar de uma vida rígida e de 
sacrifícios. Depois de sua última prova, Nadia mergulha em noites de excesso 
pontuadas por episódios de insegurança. Mas mesmo esse entorpecimento transicional 
não pode esconder sua verdadeira busca interior: definir sua identidade fora do mundo 
dos esportes de elite. 
 
Não há mal algum (There is no evil / Sheytan vojud nadarad) 
Direção: Mohammad Rasoulof 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Árabe (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 152 min. 
Elenco: Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar, Alireza Zareparast, 
Salar Khamseh, Darya Moghbeli 
Sinopse: Todo país que aplica a pena de morte precisa de pessoas para serem os 
executores. No Irã, quatro homens são colocados diante de uma escolha impensável, 
mas, ao mesmo tempo, simples. Não importa a decisão que eles tomem, ela irá 
transformar de maneira corrosiva, direta ou indiretamente, eles mesmos, seus 



 

relacionamentos e a vida de cada um. As quatro histórias são variações de temas 
cruciais ao redor de questões morais e da pena de morte, e que questionam até que 
ponto a liberdade individual pode ser expressa sob um regime tirânico e suas ameaças 
aparentemente incontornáveis. 
 
Nova Ordem (New Order / Nuevo Orden) 
Direção: Michel Franco 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Espanhol (legendado) 
Classificação: 18 anos 
Duração: 88 min. 
Elenco: Naian González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando 
Cuautle, Eligio Meléndez, Darío Yazbek 
Sinopse: Enquanto a Cidade do México ferve com protestos, em um bairro chique, um 
casamento luxuoso da elite mexicana dá errado. Uma revolta inesperada abre caminho 
para um violento golpe de Estado. Visto pelos olhos de Marianne, a jovem e simpática 
noiva, e dos criados que trabalham para —e contra— sua família rica, o filme mostra o 
colapso de um sistema político, enquanto ele é substituído por algo ainda mais 
angustiante. Nessa nova ordem, tanto ricos quanto pobres são aprisionados por uma 
lógica militar, onde os mais ricos financiam involuntariamente sua própria perda de 
poder. 
 
Ordem Moral (Moral Order) 
Direção: Mário Barroso 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 101 min. 
Elenco: Maria de Medeiros, Marcello Urgeghe, João Pedro Mamede, João Arrais, 
Albano Jerónimo, Júlia Palha 
Sinopse: Em 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, herdeira e proprietária do Diário 
de Notícias, abandona uma vida de luxos —social, cultural e familiar— para fugir com 
um insignificante motorista, 26 anos mais novo. As consequências da decisão de Maria 
Adelaide serão obviamente dolorosas e moralmente devastadoras. 
 



 

Shirley 
Direção: Josephine Decker 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 16 anos 
Duração: 106 min. 
Elenco: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Logan Lerman 
Sinopse: Duas personalidades imponentes estão no centro deste drama atmosférico: a 
escritora de terror Shirley Jackson e seu marido, Stanley Hyman, crítico literário e 
professor universitário. Quando o estudante de graduação Fred Nemser e sua esposa 
grávida, Rose, vão morar com os Hymans no outono de 1964, eles se veem envoltos 
sob o encanto e o magnetismo dos brilhantes e pouco convencionais anfitriões. Porém, 
a necessidade de Shirley de alimentar sua criatividade e escrita é uma força voraz que 
ameaça devorar o relacionamento do jovem casal. 
 
Stardust 
Direção: Gabriel Range 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Inglês (legendado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 104 min. 
Elenco: Jena Malone, Johnny Flynn, Marc Maron, Jimmy Star, Anthony Flanagan, 
Aaron Poole, Lara Heller, Roanna Cochrane 
Sinopse: Em 1971, David Bowie é um jovem de 24 anos que viaja até os Estados 
Unidos para promover seu mais novo disco, The Man who Sold the World. Deixando 
para trás Angie, sua esposa, grávida, ele e sua banda embarcam em uma turnê 
improvisada de costa a costa do país. Pelo caminho, o artista se depara com um 
público que ainda não está pronto para o que ele representa. Durante essa atribulada 
viagem, Bowie aos poucos começa a perceber a necessidade de se reinventar, para se 
aproximar verdadeiramente de si mesmo. É a partir dessa percepção que surge seu 
icônico alter ego celestial Ziggy Stardust. 
 
Summertime 
Direção: Carlos López Estrada 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Inglês (legendado) 



 

Classificação: 14 anos 
Duração: 95 min. 
Elenco: Tyris Winter, Marquesha Babers, Maia Mayor, Austin Antoine, Bryce Banks, 
Amaya Blankenship, Bene&#39;t Benton, Raul Herrera, Mila Cuda, Gordon Ip, Jason 
Alvarez, Hanna Harris, Anna Osuna, Walter Finnie, Olympia Miccio, Paolina 
Acuña-González, Madyson Park, Xochitl Morales, Zach Perlmutter 
Sinopse: Ao longo de um dia quente de verão em Los Angeles, a trajetória de 25 jovens 
se cruza. Por meio da poesia, eles falam sobre vida, amor, sofrimento, família, lar e 
medo. Inspirado por histórias de 25 jovens artistas, o filme é construído por uma 
narrativa solta e interconectada, permitindo que esses não atores se expressem e 
versem sobre sua relação com a cidade. 
 
Um dia com Jerusa 
Direção: Viviane Ferreira 
Ano: 2020 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 14 anos 
Duração: 74 min. 
Elenco: Lea Garcia, Debora Marçal, Antonio Pitanga 
Sinopse: A sensitiva Silvia, uma jovem pesquisadora de mercado, enfrenta as agruras 
do subemprego enquanto aguarda o resultado de um concurso público. Ao mesmo 
tempo, a graciosa Jerusa, uma senhora de 77 anos, é testemunha ocular do cotidiano 
vivido no bairro do Bixiga, recheado de memórias ancestrais. No dia do aniversário de 
Jerusa, enquanto ela espera a família para comemorar, o encontro entre suas 
memórias e a mediunidade de Silvia lhes proporciona transitar por tempos e realidades 
comuns às suas ancestralidades. 
 
Verlust 
Direção: Esmir Filho 
Ano: 2019 
Gênero: Ficção 
Idioma: Português (dublado) 
Classificação: 12 anos 
Duração: 111 min. 
Elenco: Andréa Beltrão, Marina Lima, Alfredo Castro, Ismael Caneppele, Fernanda 
Pavanelli 
Sinopse: Em 2020, membros da elite intelectual do Brasil decidem se mudar para uma 
praia distante. Como símbolo da estrutura degenerativa política e social do país, uma 



 

gigantesca criatura marinha chega à praia e se transforma em catalisadora de conflitos. 
 


