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ECOFALANTE E AS ODS 
 
“Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a                       
pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,                      
a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

A Agenda 2030 e os ODS afirmam que para pôr o mundo em um caminho sustentável é urgentemente necessário tomar medidas ousadas e                       
transformadoras. Os ODS constituem uma ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas, em todas as partes, a serem cumpridas até 2030.                      
Se cumprirmos suas metas, seremos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema e iremos poupar as gerações futuras dos piores efeitos                      
adversos da mudança do clima.”  

Texto do site http://www.agenda2030.com.br/ 
 
 
Contatos Ecofalante: 

Tels: 3814 9099 / 3812 0166  

Emails: caio.ecofalante@gmail.com / saulo.ecofalante@gmail.com   
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LONGAS 

Filme País ODS* Ano  
Dura
ção Sinopse Trailers 

A Cidade do Futuro EUA 9; 11 
201

7 L 96' 

Nos anos 60, enquanto as cidades colapsavam e os subúrbios se 
espalhavam, Athelstan Spilhaus teve uma visão: uma cidade futurista 
projetada a partir do zero na floresta isolada, para resolver a dupla crise 
urbana e ambiental. A cidade experimental usaria as mais recentes 
tecnologias em comunicação, transporte, energia, controle de poluição e, 
inclusive, um domo, na tentativa de criar um caminho mais habitável e 
favorável ao meio ambiente para o século XXI. A proposta de Spilhaus 
rapidamente ganhou o apoio de poderosos, mas antes que a cidade ideal 
começasse a tomar forma, as figuras mais inesperadas se levantaram em 
protesto: camponeses e ambientalistas! 

http://ecofalante.org.br/fil
me/a-cidade-do-futuro 

A Cidade É Uma Só Brasil 
10; 11; 
16 

201
3 L 79' 

A cidade satélite de Ceilândia, no Distrito Federal, é o ponto de partida do 
documentário. No início da década de 1970, a população foi retirada à força 
do local sob uma promessa de urbanização que não se cumpriu. 

https://www.youtube.com/
watch?v=mVl8DiLjMN4 

A Crise Global da 
Água EUA 6; 12 

201
2 L 105' 

O documentário, que gira em torno da crise global da água, levanta motivos 
e argumentos de porque esse assunto é um grande problema do século 
XXI. Elemento de uso diário, a água é fundamental à vida, mas o sistema 
atual apresenta defeitos que são levantados por ativistas e especialistas 
como Erin Brockovich, Peter Gleick, Alex Prud’homme, Jay Famiglietti e 
Robert Glenno. 

http://www.adorocinema.c
om/filmes/filme-196536/tr
ailer-19550939/ 

A Era das 
Consequências EUA 10; 13 

201
7 L 81' 

O documentário traz como foco as principais consequências das mudanças 
climáticas em nosso mundo, como a escassez de recursos naturais, as 
migrações forçadas e os conflitos que irão se originar a partir daí. 

https://www.youtube.com/
watch?v=L_MssN2AwOA 
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A Estrada 
China, 
Dinamarca 8; 9 

201
5 L 95' 

Em 2008, o governo chinês traçou um plano bilionário de investimentos em 
infraestrutura para tentar minimizar o impacto da crise na segunda maior 
economia do mundo. Este filme obtém um acesso sem precedentes, e por 
vezes inacreditável, à construção de um trecho de uma rodovia, feita por 
uma empresa privada apoiada pelo Partido Comunista. Testemunhamos 
violência e corrupção ao acompanhar moradores de vilarejos e camponeses 
forçados a se mudar devido à aquisição de sua terra, templos retirados do 
caminho e trabalhadores migrantes em condições de trabalho 
extremamente precárias. 

https://www.youtube.com/
watch?v=lDOfyUc31Jg 

A Grande Nuvem 
Cinza Brasil 2; 3; 8 

201
6 L 80' 

O documentários se passa no sul do Brasil, e centra na história de Lidia, 
uma ex-plantadora de fumo. Sem conseguir andar, Lidia observa dia após 
dia outros trabalhando. Nesse contexto, conhecemos outras pessoas 
ligadas à terra e à plantação por uma tradição, passando por um desejo de 
fugir e voltar. 

https://vimeo.com/155559
242 

A História do Porco 
(em Nós) Bélgica 2; 12 

201
7 L 120' 

Histórias e imagens de porcos estão presentes em todo o mundo. O animal 
causa repulsa e desejo. A maneira com que o tratamos reflete-se em nossa 
ação como 'seres humanos'. Poderia este animal glutão ser uma metáfora 
da nossa ganância infinita? O narrador nos leva em uma jornada centrada 
no porco, da pré-história ao presente e ao redor do mundo. Visitamos de 
laboratórios a museus, de matadouros a fazendas orgânicas. Vemos o que 
o homem faz com os animais e, em última instância, com o mundo. Poderia 
haver uma transição para um mundo menos ganancioso e mais respeitoso 
com os seres humanos, animais e meio ambiente? 

ecofalante.org.br/filme/a-hi
storia-do-porco-em-nos 

A Lei da Água 
(Novo Código 
Florestal) Brasil 2; 6; 15 

201
5 L 78' 

A Lei da Água é um documentário brasileiro que explica a relação entre o 
novo Código Florestal e a crise hídrica brasileira. O filme mostra a 
importância das florestas para a conservação dos recursos hídricos no 
Brasil, e problematiza o impacto do novo Código Florestal, aprovado pelo no 
Congresso em 2012, nesse ecossistema e na vida dos brasileiros. 

https://www.youtube.com/
watch?v=n3wZxYgRyWQ 
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A Verdade sobre 
Robôs Assassinos EUA 8; 9 

201
8 L 82' 

Um filme revelador que toma incidentes em que robôs causaram a morte de 
humanos – desde uma fábrica da Volkswagen na Alemanha até um dróide 
policial em Dallas –, como uma janela para a automação global e suas 
consequências. Quando um robô mata um humano, de quem é a culpa? 
Quando se apropria de uma série de empregos, qual é o futuro do trabalho? 
Mas a maior ameaça que os robôs representam para a humanidade vai 
além da substituição do trabalho e até mesmo desses casos fatais. À 
medida em que nos ajustamos ao ritmo das máquinas, nossas capacidades 
se atrofiam, a conexão humana se enfraquece e se torna cada vez mais 
remota. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/a-verdade-sobre-robo
s-assassinos 

Amazônia, o 
Despertar da 
Florestania Brasil 

3; 6; 11; 
15 

201
8 L 111' 

Com a proposta de abordar como o meio ambiente vem sendo tratado 
desde o início do século XX, a produção resgata personagens históricos e 
reúne depoimentos de representantes dos mais diversos segmentos ligados 
ao tema – a lista inclui indígenas, ambientalistas, jornalistas, artistas e 
intelectuais, entre outras pessoas que vêm lutando para preservar esse 
legado. A “Florestania”, palavra que sintetiza os conceitos de cidadania e 
direitos florestais, é o código genético de nossa identidade. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/amazonia-o-despertar
-da-florestania 

Belo Monte: 
Anúncio de uma 
Guerra Brasil 

7; 11; 15; 
16 

201
2 L 105' 

Documentário registra os danos sociais e ambientais ocorridos nos 
arredores do rio Xingu, onde fica localizada a usina hidrelétrica de Belo 
Monte, em Altamira. A comunidade indígena teve hábitos, cultura e 
ecossistema desestruturados devido à mega construção. 

https://www.youtube.com/
watch?v=RFnrWYfe_Hw 
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Bem-Vindo a 
Sodoma 

Confirmar a 
disponibilidade 

Áustria, 
Gana 8; 11; 12 

201
8 L 92' 

“Sodoma é como uma Besta. Às vezes, você mata a Besta, às vezes a 
Besta mata você”. Agbogloshie, em Gana, é um dos lugares mais 
contaminados do planeta: é o maior depósito de lixo eletrônico do mundo. 
Cerca de seis mil mulheres, homens e crianças vivem e trabalham aqui. 
Eles o chamam de SODOMA. Todos os anos toneladas de computadores, 
smartphones, tanques de ar condicionados e outros dispositivos de um 
distante mundo eletrônico e digitalizado terminam aqui. Ilegalmente. As 
vozes intimistas dos vários protagonistas permitem uma visão profunda da 
vida e do trabalho neste local. Se todos aqui estão, de uma maneira ou de 
outra, vivendo das bênçãos da era do computador, muitos morrem delas. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/bem-vindo-a-sodoma 

Burros Mortos Não 
Temem Hienas 

Suécia, 
Alemanha, 
Finlândia 1; 2; 16 

201
6 L 80' 

Como é possível que um país que exporta alimentos dependa de ajuda 
humanitária para combater a fome? A Etiópia é alvo da nova corrida global 
por terras aráveis, pelo 'ouro verde'. Países em desenvolvimento arrendam 
milhões de hectares para investidores estrangeiros, enquanto milhares de 
pequenos agricultores têm suas terras roubadas, resultando na perda de 
sua subsistência, cultura e identidade. O que é anunciado como 
prosperidade se traduz em despejos em massa, repressão brutal e um 
círculo vicioso de violência. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/burros-mortos-nao-te
mem-hienas 

Cheirando Mal EUA 3; 12; 16 
201

5 L 91' 

O mau-cheiro de um pijama infantil leva o diretor a uma jornada entre 
varejistas, laboratórios, empresários e aos salões do Congresso americano. 
Acompanhamos sua jornada pelos segredos da indústria química. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/cheirando-mal 

Damiana Kryygi Argentina 11 
201

5 L 94' 

Em 1896, uma criança Aché de três anos sobreviveu a um massacre 
realizado por colonos brancos na selva paraguaia. Batizada como Damiana, 
ela virou objeto de interesse científico, tendo o corpo medido, fotografado e 
estudado por antropólogos argentinos e alemães. Um século depois, seu 
povo recuperou seus restos mortais e a enterrou em terras ancestrais, como 
símbolo de esperança. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ejr9EUcIrqI 
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Dedo na Ferida Brasil 8; 10; 16 
201

7 L 90' 

O filme trata do fim do estado de bem-estar social e da interrupção dos 
sonhos de uma vida melhor para todos em um cenário onde a lógica 
homicida do capital financeiro inviabiliza qualquer alternativa de justiça 
social. Milhões de pessoas peregrinam em busca de melhores condições de 
vida enquanto a perversão do capital só aspira à concentração da riqueza 
em poucas mãos. Neste cenário de tensões sociais, artistas e intelectuais 
lutam para transformar o mundo, levantando temas como os fins dos 
direitos sociais, o desemprego, o mercado e o consumo. A arte se converte 
em ferramenta de mudança social provocando discussões que não 
interessam ao 1% mais rico. 

http://ecofalante.org.br/film
e/dedo-na-ferida 

Doce Mentira Canadá 3; 12 
201

5 L 91' 

Como a indústria alimentícia conseguiu que nós deixássemos de nos fazer 
a pergunta: o açúcar é tóxico? Tudo começou com uma campanha em 
1970. Por 40 anos, o negócio do açúcar livrou-se de todas as ameaças a 
seu império multibilionário enquanto adoçava nossos alimentos. E, ao passo 
que as taxas de obesidade, diabetes e doenças cardíacas disparam, a 
indústria faz uso de suas velhas táticas, entoando a antiga máxima: “nós 
simplesmente comemos demais”. Mas, dessa vez, os críticos estão mais 
espertos, corajosos e furiosos; a ciência tem recuperado o atraso. Enquanto 
indústria e ciência duelam, estaríamos nós sentados em uma dieta 
bomba-relógio? 

http://ecofalante.org.br/fil
me/doce-mentira 

Dolores 

Confirmar a 
disponibilidade EUA 

2; 5; 8; 
10 

201
7 L 95' 

Dolores Huerta é uma das mais importantes, embora pouco conhecida, 
ativistas da história do Estados Unidos. Co-fundadora da Farm Workers 
Union, contribuiu enormemente para a luta por direitos trabalhistas, 
igualdade racial e paridade de gênero, tornando-se uma das mais notórias 
feministas do século XX. O filme conta a história de uma vida dedicada à 
mudança social. 

https://www.youtube.com/
watch?v=fj61yOqZYe8 
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É Hora de Decidir EUA 2; 7; 13 
201

6 L 98' 

Em meados deste século nossa sociedade irá desencadear um processo de 
mudanças climáticas irreversível e fora de nosso controle. O que fazer a 
partir dessa informação? O filme aborda desafios e soluções mundiais em 
relação às mudanças climáticas, possibilitando ao público compreender não 
somente o que estamos fazendo de errado, mas também o que pode ser 
feito para acabar com essa ameaça global. 

https://www.youtube.com/
watch?v=5gijhTqk3fM 

Ebola: 
Sobreviventes EUA 1; 3; 16 

201
8 L 83' 

O ebola na Serra Leoa é uma das mais graves crises de saúde pública dos 
últimos tempos. Através das lentes de um cineasta (e pastor) serra-leonês, 
seguimos as histórias de três personagens no epicentro da epidemia: um 
motorista de ambulância, um menino de rua e uma enfermeira do centro de 
tratamento de ebola. O filme explora não apenas como a epidemia devastou 
famílias e comunidades, mas também os profundos mal-entendidos entre 
ONGs internacionais e as comunidades que elas atendem, além de 
desvelar tensões políticas latentes da longa e recente Guerra Civil no país 
que ainda perduram. 

http://ecofalante.org.br/film
e/ebola-sobreviventes 

Ecumenópolis: A 
Cidade Sem Limites 

Turquia, 
Alemanha 10; 11 

201
1 L 88' 

Através da história de uma família de imigrantes, o documentário relata os 
caminhos neoliberais que a Turquia e outras megacidades estão tomando 
em direção à destruição. Após sofrer com a demolição da sua vizinhança, a 
família luta para conseguir seus direitos à moradia. 

https://vimeo.com/845866
74 

Empate Brasil 8; 15; 16 
201

8 L 90' 

O que é um empate? “É uma forma de luta que nós encontramos para 
impedir o desmatamento. A gente se coloca diante dos peões e jagunços, 
com nossas famílias, mulheres, crianças e velhos, e pedimos para eles não 
desmatarem e se retirarem do local. Eles, como trabalhadores, a gente 
explica, estão também com o futuro ameaçado. E esse discurso, 
emocionado, sempre gera resultados. Até porque quem desmata é o peão 
simples, indefeso e inconsciente.” (Chico Mendes. Jornal do Brasil, 13 dias 
antes de seu assassinato). 

http://ecofalante.org.br/film
e/empate 
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Encontro com 
Milton Santos ou O 
Mundo Global Visto 
do Lado de Cá Brasil 4; 8; 10 

200
6 L 90' 

Quando o mundo estava pautado pelo pensamento único da globalização, o 
professor Milton Santos foi a voz discordante, denunciando as 
perversidades do que chamou de 'globaritarismo', sistema econômico que 
provoca a concentração da riqueza entre os ricos e que distribui mais 
pobreza aos desfavorecidos. Este filme apresenta a última entrevista do 
geógrafo Milton Santos, na qual ele traça um painel das desigualdades 
entre o norte rico e o mundo saqueado do sul, apresentando alternativas e 
um prognóstico otimista sobre o futuro da humanidade. 

https://www.youtube.com/
watch?v=IzTjR_X47pc 

Está Tudo Bem 
Venezuela, 
Alemanha 3; 16 

201
8 L 70' 

A dona de uma farmácia, um jovem cirurgião, um ativista social e dois 
pacientes com câncer enfrentam a falta de medicamentos que está no 
centro da crise do sistema de saúde da Venezuela. Sua rotina inclui 
percorrer diariamente várias farmácias em busca de remédios, que 
demoram a chegar e nunca vêm em quantidade suficiente, e vasculhar a 
internet em busca das caixas que sobraram dos pacientes mortos. 

http://ecofalante.org.br/film
e/esta-tudo-bem 

Estrutural Brasil 1; 11; 16 
201

6 L 89' 

Um dos maiores lixões a céu aberto da América Latina agora é alvo de 
pesquisa, mas, desta vez, com relação aos moradores da região. Expostos 
a condições insalubres, crianças e adultos vivem nos arredores da 
Estrutural e lutam pela sobrevivência todos os dias. A invasão do local 
aconteceu nos anos 90 e, agora, habitantes, políticos e militares irão se 
reunir para falar sobre a região, que apesar de expor riscos à saúde, abriga 
muitas vidas. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZlHVqAuKPQo 

Filhos de 
Macunaima Brasil 11 

201
9 L 90' 

Três famílias indígenas vivem na cidade de Boa Vista, no norte do Brasil. 
Enquanto Maria se despede da mãe, que não fala português e adoece na 
aldeia, seu filho Daniel, evangélico, procura na dança uma forma de viver. 
Teuza procura na Guiana uma vida mais intensa e vive se deslocando, 
entre festas, problemas familiares e buscas por trabalho. Arlen, indígena 
policial e morador de um conjunto habitacional na periferia, tenta voltar para 
a aldeia onde sua família mora, enquanto lida com a violência e outros 
problemas na cidade. Histórias de deslocamento e identidade de 
personagens em busca de si mesmos. 

http://ecofalante.org.br/film
e/filhos-de-macunaima 
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Frágil Equilíbrio Espanha 8; 10; 11 
201

6 L 81' 

Três histórias em diferentes continentes se entrelaçam: dois executivos em 
Tóquio cujas vidas estão presas no ciclo vicioso do consumismo e do 
trabalho exaustivo, uma comunidade subsaariana que arrisca sua vida 
diariamente para atravessar para o Primeiro Mundo, e famílias na Espanha 
despejadas pela crise econômica e pela especulação imobiliária. Essas 
histórias são articuladas pelas palavras de Pepe Mujica, ex-presidente do 
Uruguai, que trata de questões universais que ameaçam a humanidade, 
questionando as bases do mundo em que vivemos. 

https://www.youtube.com/
watch?v=UFxPWadvml0 

Frente Atômica EUA 3; 11; 16 
201

7 L 96' 

A cidade de Saint Louis, nos EUA, tem um passado nuclear pouco 
conhecido: ela abrigou um centro de processamento de urânio para a 
produção da bomba atômica. O filme traz à luz os devastadores efeitos 
tóxicos de longo prazo que os resíduos nucleares causam nas 
comunidades. Centrado em um grupo de mães que se tornam ativistas, o 
filme as acompanha em um enfrentamento com a Agência de Proteção 
Ambiental estadounidense, os reguladores estaduais e as corporações por 
trás do despejo ilegal de lixo radioativo em seus bairros. 

http://ecofalante.org.br/film
e/frente-atomica 

Glauber o Filme, 
Labirinto do Brasil Brasil 16 

200
3 L 97' 

Documentário sobre a vida e a morte de Glauber Rocha, cineasta baiano 
que revolucionou o cinema, promovendo uma radical revisão na cultura 
brasileira. Imagens do enterro, depoimentos recentes de quem acompanhou 
sua trajetória, seu pensamento e suas idéias explodem na tela num 
filme-tributo à memória de um artista que idealizava um cinema 
independente e libertário. 

https://www.youtube.com/
watch?v=x7wlKA7IVzY 

Idade da Água Brasil 
6; 11; 15; 
16 

201
8 L 82' 

Um alerta sobre a questão da falta de água no planeta e sobre a cobiça 
internacional pela Amazônia, o maior reservatório de água doce do planeta. 
Além de concentrar 20% da água potável do mundo, a Amazônia é a região 
com maior possibilidade de manter seus mananciais nas próximas décadas, 
graças à umidade de sua floresta. 

http://ecofalante.org.br/film
e/idade-da-agua 
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Jaci: Sete Pecados 
de uma Obra 
Amazônica Brasil 

7; 8; 9; 
16 

201
4 L 102' 

Projeto de infraestrutura, a usina hidrelétrica de Jirau atraiu mais de 20 mil 
trabalhadores ao interior de Rondônia a partir de 2009, promovendo um 
grande impacto na pequena vila de Jaci. Em 2011, uma rebelião paralisou 
os trabalhos da obra. Por quatro anos, este documentário levantou relatos e 
imagens, algumas coletadas pelos celulares dos próprios operários. 
Questionamentos ambientais, disputas trabalhistas, prisões e denúncias de 
pessoas desaparecidas fazem parte de um capítulo inacabado na dramática 
história do país. 

https://www.youtube.com/
watch?v=NHLzavFGkMM 

Jango Brasil 16 
198

4 L 114' 

O filme refaz a trajetória de João Goulart, o Jango, em meio à efervescência 
política e cultural dos anos 1960 e, por meio de imagens de arquivo e 
depoimentos, mostra em detalhes como se construiu o golpe que o depôs 
nas primeiras horas do dia 1º de abril de 1964. O filme foi lançado 
exatamente vinte anos após o golpe militar no Brasil e levou meio milhão de 
espectadores ao cinema. 

https://www.youtube.com/
watch?v=mFCvozMp78c 

Ma'Ohi Nui Bélgica 3; 11; 16 
201

8 L 113' 

Por trinta anos, no final do século XX, o povo do Taiti sobreviveu a dezenas 
de testes nucleares do governo francês em sua costa. Desde que o país foi 
colonizado, em 1880, as explosões deixaram o povo taitiano vasculhando 
os restos de suas ilhas e cultura, em um esforço para manter vivos seus 
conhecimentos tradicionais. O filme oferece um vislumbre poético do Taiti 
contemporâneo e das lutas coloniais que seu povo ainda enfrenta, enquanto 
resistem para sustentar seu modo de vida. 

https://www.youtube.com/
watch?v=voqMHlzrBN8 

Memórias do 
Oriente Finlândia 8; 11 

201
8 L  

Um inesperado filme de viagem no Extremo Oriente da Mongólia e no 
Japão atuais. A história das viagens do linguista e diplomata finlandês G. J. 
Ramstedt ao velho mundo das crenças e tradições do final do século XIX, 
um mundo hoje substituído por ideologias e pela economia de mercado. Ele 
testemunhou os eventos dos últimos cem anos, e agora nos lembra de 
porque e como estamos aqui hoje. O filme entrelaça com perfeição o 
passado e o presente em uma jornada visualmente deslumbrante de 
exploração, aventura, amor e morte, conspirações e a queda das nações. 

http://ecofalante.org.br/film
e/memorias-do-oriente 
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Mulheres Contra a 
AIDS EUA 3; 5; 16 

201
6 L 70' 

O filme conta a inspiradora história do papel essencial que as mulheres têm 
desempenhado na luta global contra o HIV/AIDS. As mulheres, 
particularmente as não-brancas, estão excluídas da história oficial dessa 
luta. O filme olha com ousadia para as dinâmicas ocultas que mantêm 
mulheres em todo o mundo expostas a um risco elevado de contrair o HIV, 
ao mesmo tempo que apresenta mulheres admiráveis, que trazem 
respostas para acabar com essa pandemia de 30 anos. O filme restaura 
seu papel crucial na história e no atual ativismo em torno do HIV, além de 
revelar o trabalho daquelas que, em todo o mundo, lutam por suas vidas. 

http://ecofalante.org.br/film
e/mulheres-contra-a-aids 

Nação Especulação 
EUA, 
Espanha 

8, 10, 11, 
16 

201
4 L 75' 

Através da Espanha, são apresentadas as consequências da crise de 
habitação no país devido a crise financeira global que começou em 2007. 
Cidadãos espanhóis se coletivizam, mobilizam e lutam pelo direito de uma 
residência, uma base da Espanha garantida pela constituição que foi 
abalada por especuladores imobiliários gananciosos, bancos corruptos e a 
catástrofe financeira global. 

http://www.adorocinema.c
om/filmes/filme-245777/tr
ailer-19549359/ 

Não Respire, 
Contém Amianto Brasil 3; 8; 9 

201
7 L 70' 

Banido em quase 70 países por seu devastador poder cancerígeno, o 
amianto ainda não foi proibido no Brasil. O filme investiga como a indústria 
do amianto tenta vender a imagem do minério como algo “não tão ruim”. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/nao-respire-contem-a
mianto 

O Amigo do Rei 
somente a partir de 
Setembro Brasil 12; 16 

201
9 L 142' 

Híbrido de documentário e ficção, o filme tem como tema a maior tragédia 
ambiental da História do Brasil: o rompimento da barragem da Samarco em 
Mariana-MG e suas consequências. Acompanhando de modo ficcional o 
cotidiano do deputado federal Rey Naldo, nos bastidores do Congresso 
Nacional, o filme mostra as relações íntimas existentes entre política e 
mineração; ao mesmo tempo documentário investigativo e ficção alegórica, 
ele revela um sujeito político empresarial diluído na sociedade brasileira 
desde o período colonial. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/o-amigo-do-rei 

O Custo do 
Transporte Global 

Espanha, 
França 9; 14 

201
6 L 83' 

Noventa por cento dos bens que consumimos são fabricados em terras 
distantes e trazidos até nós por navios. O filme é uma audaciosa 
investigação sobre o funcionamento e a regulamentação dessa indústria. 

https://www.youtube.com/
watch?v=lFdBEwYvJEs 
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O Fio da Meada Brasil 
10; 11; 
16 

201
9 L 77' 

O filme mostra a luta de povos tradicionais brasileiros contra a urbanização 
opressora. Neste documentário, Silvio Tendler instiga a denúncia à violência 
nos campos e nas comunidades tradicionais, cada vez mais ameaçados 
pela ação do homem em nome do progresso. Caiçaras, quilombolas e 
indígenas lutam para sobreviver e para tentar impedir que suas reservas 
naturais sejam destruídas pelo processo de urbanização. 

https://www.youtube.com/
watch?v=vtvd6Se_6ig 

O Jabuti e a Anta Brasil 7; 11 
201

6 L 76' 

Após a grande seca que acabou com os estoques de água nos 
reservatórios da região do sudeste, a documentarista Eliza Capai decide 
investigar as faraônicas obras de reservatórios na região da floresta 
Amazônica, conversando com a população ribeirinha, os pescadores e os 
indígenas que habitam as margens do rios Xingu, Tapajós e Ene. 

https://www.youtube.com/
watch?v=X0znvw5X7R4 

O Suplício: Vozes 
de Chernobyl 

Luxemburg
o 7 

201
5 L 87' 

Baseado no vencedor do prêmio Nobel "Vozes de Tchernóbil - A história 
oral do desastre nuclear", de Svetlana Alexievich, este filme não trata de 
Chernobyl, mas sim do mundo de Chernobyl, sobre o qual sabemos muito 
pouco. Sobreviveram relatos de testemunhas oculares: cientistas, 
professores, jornalistas, casais, crianças... Eles falam de suas antigas vidas 
cotidianas e então da vida depois da catástrofe. Suas vozes formam um 
longo, terrível, mas necessário suplício que atravessa fronteiras e nos 
estimula a questionar nosso próprio status quo. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Zzx4n40iZis 

O Veneno Está na 
Mesa II Brasil 

2; 3; 12; 
16 

201
4 L 70' 

Após impactar o Brasil mostrando as perversas consequências do uso de 
agrotóxicos em O Veneno está na Mesa, o diretor Sílvio Tendler apresenta 
no segundo filme uma nova perspectiva. O Veneno Está Na Mesa 2 atualiza 
e avança na abordagem do modelo agrícola nacional atual e de suas 
consequências para a saúde pública. O filme apresenta experiências 
agroecológicas empreendidas em todo o Brasil, mostrando a existência de 
alternativas viáveis de produção de alimentos saudáveis, que respeitam a 
natureza, os trabalhadores rurais e os consumidores. Com este 
documentário, vem a certeza de que o país precisa tomar um 
posicionamento diante do dilema que se apresenta: Em qual mundo https://www.youtube.com/

watch?v=0PXFcO1T-wA 
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queremos viver? O mundo envenenado do agronegócio ou da liberdade e 
da diversidade agroecológica? 

O Vento Sabe Que 
Volto à Casa Chile 10 

201
6 L 103' 

Verão de 1981, Juan e Maria desaparecem sem deixar vestígios e sem 
explicação na Ilha de Meulin, em Chiloé. 32 anos depois, o cineasta chileno 
Ignacio Agüero prepara seu primeiro filme baseado na trágica história de 
amor ao buscar um elenco e localidades neste lugar. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Z0GlALLNqVc 

O Verdadeiro Preço EUA 8; 10; 12 
201

5 L 92' 

Esta é uma história sobre roupas; sobre as roupas que usamos e as 
pessoas que as produzem, sobre o impacto que essa indústria tem causado 
no mundo. O preço das roupas tem diminuído há décadas, enquanto o 
custo humano e ambiental tem crescido dramaticamente. O filme revela o 
que está por trás da indústria da moda e nos leva a questionar quem 
realmente paga o preço por nossas roupas. 

https://www.youtube.com/
watch?v=DjncKUmpOZk 

Os Anos JK: Uma 
Trajetória Política Brasil 

8; 9; 11; 
16 

198
0 L 110' 

A eleição de Juscelino Kubitschek, o nascimento de Brasília, a renúncia de 
seu sucessor Jânio Quadros, a crise política, o golpe militar e a cassação 
dos direitos políticos de JK. O foco deste filme é a trajetória política do 
'presidente bossa nova', popular entre os artistas, que sonhou com um país 
que ocupasse um lugar entre as potências mundiais, propondo para isso 
uma política desenvolvimentista rumo à modernidade. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/os-anos-jk-uma-trajet
oria-politica 

Quando Dois 
Mundos Colidem 

Reino 
Unido 7; 11; 16 

201
6 L 103' 

O filme mostra os dois lados do violento conflito entre o Estado peruano, em 
seu projeto de extração de petróleo, minério e gás da Amazônia, e os povos 
indígenas que ali vivem. 

https://www.youtube.com/
watch?v=UNlojUriVgQ 

Parque Oeste Brasil 1; 11 
201

8 L 70' 

Depois de ser vítima de uma violenta desocupação ocorrida no bairro 
Parque Oeste, em Goiânia, uma mulher reconstrói sua vida tendo como 
norte a luta por moradia. 

http://ecofalante.org.br/film
e/parque-oeste 
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Pra cima, pra Baixo 
e pros Lados: 
Cantos de Trabalho Índia 2; 8 

201
7 L 85' 

Perto da fronteira entre Índia e Mianmar encontra-se a aldeia de Phek, em 
Nagaland. Cerca de 5000 pessoas vivem ali e quase todas cultivam arroz 
para o consumo próprio. Enquanto trabalham em grupos cooperativos – 
preparando a terra, plantando mudas ou colhendo os grãos e carregando-os 
por encostas íngremes –, os cultivadores de arroz de Phek cantam. As 
estações mudam, assim como a música, transformando o mundano em 
hipnótico. O amor sobre o qual eles cantam é também uma metáfora da 
necessidade do outro – o amigo, a família, a comunidade – para construir 
uma polifonia de vozes. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/pra-cima-pra-baixo-e-
pros-lados-cantos-de-trab
alho 

Ser Tão Velho 
Cerrado Brasil 2; 6; 15 

201
8 L 96' 

Preocupados com o fim do Cerrado no estado de Goiás, os moradores da 
Chapada dos Veadeiros buscam alternativas de desenvolvimento para sua 
região. A elaboração de um plano de manejo os desafia a conciliar 
interesses aparentemente incompatíveis, abrindo um diálogo necessário 
entre a comunidade científica, agricultores familiares, grandes proprietários 
de terra e defensores do meio ambiente. 

http://ecofalante.org.br/film
e/sertao-velho-cerrado 

Sonhos 
Interrompidos Brasil 1; 2; 4; 9 

201
6 L 86' 

Nos anos 1960, o Brasil foi pautado pela luta por igualdade. Uma série de 
pensadores seminais colocaram a fome, a partilha da terra, a educação e o 
desenvolvimento em discussão. Estudantes, artistas e intelectuais 
desejaram mudar o mundo, mas o que o país viu foi o presidente João 
Goulart, que idealizou as Reformas de Base, ser deposto por um golpe 
militar. Apesar disso, o que o filme procura nos mostrar é que sonhos 
interrompidos podem fazer germinar novas sementes, novos sonhos. Essa 
é a função da História: impulsionar-nos para novas lutas. não tem 

Superalimentos Canadá 2; 3; 11 
201

8 L 70' 

Todos os anos um novo “superalimento”, com propriedades nutricionais 
extraordinárias, é apresentado ao ocidente. Este filme explora os fatos e 
mitos por trás dos superalimentos. Revela o efeito cascata dessa indústria 
nas famílias de agricultores e pescadores mundo afora, explorando 
paisagens e povos da Bolívia, Etiópia e do arquipélago de Haida Gwaii, no 
Canadá. Divulga ainda os grandes problemas gerados pela globalização 

http://ecofalante.org.br/film
e/superalimentos 
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dos superalimentos, incluindo efeitos imprevistos na saúde, segurança 
alimentar, agricultura sustentável e nas práticas de comércio justo. 

Sustentável EUA 2; 7; 13 
201

6 L 92' 

Uma investigação vital sobre a instabilidade econômica e ambiental do 
sistema americano de produção de alimentos. Dos problemas agrícolas 
enfrentados – perda de solo, esgotamento de água, mudança climática, uso 
de pesticidas – à comunidade de líderes que estão determinados a 
resolvê-los. ‘Sustentável’ é um filme sobre a terra, as pessoas que 
trabalham nela e o que precisa ser feito para garantir a sustentabilidade 
para as futuras gerações. 

https://www.youtube.com/
watch?v=HGBeBDXVzFc 

Todo o Tempo do 
Mundo Canadá 3; 4; 12 

201
4 L 87' 

Em busca de novas perspectivas, uma família decide deixar o conforto do 
lar para viver por nove meses em um bangalô isolado na natureza, sem 
eletricidade, água encanada, internet ou até mesmo relógios. 

http://www.adorocinema.c
om/filmes/filme-245779/tr
ailer-19549361/ 

Um Filósofo na 
Arena 

México, 
Espanha 15 

201
8 L 100' 

Após sua aposentadoria, o filósofo francês Francis Wolff, grande fã de 
touradas, decide fazer uma viagem pela França, México e Espanha, 
acompanhado por dois cineastas mexicanos que nada sabem sobre esse 
mundo, hoje com os dias contados. Ao longo da jornada, eles encontram 
vários personagens, com os quais refletem sobre a relação dos seres 
humanos com os animais e a natureza, e, acima de tudo, sobre a nossa 
relação com a morte e o significado da jornada que chamamos vida. 

http://ecofalante.org.br/film
e/um-filosofo-na-arena 

Uma História de 
Desperdício EUA 2; 12 

201
7 L 85' 

Enquanto um terço de nossa comida vai para o lixo, milhões de pessoas 
sofrem com a fome. Para nos mostrar a viabilidade de um sistema de 
segurança alimentar, os chefs mais influentes do mundo criam pratos 
incríveis daquilo que em geral consideramos restos. O filme expõe o crime 
de nosso desperdício e como ele afeta diretamente as mudanças climáticas, 
ao mesmo tempo que aponta como podemos fazer pequenas mudanças - 
todas elas deliciosas! - para resolver um dos maiores problemas de nossa 
sociedade. 

https://www.youtube.com/
watch?v=hodknHY9zhA 
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Utopia e Barbárie Brasil 16 
200

9 L 120' 

A fim de fazer uma reconstrução narrativa do Brasil e do Mundo durante a 
Guerra Fria, o filme faz paralelos entre as experiências vivenciadas pelo 
diretor e os acontecimentos ao redor do mundo. Este road movie 
documentário passa pela Itália, EUA, Brasil, Vietnã, Cuba, Uruguai, Chile, 
entre outros, mostrando lugares e protagonistas da história. Tão importante 
quanto os temas retratados é o olhar do autor, que se constrói à medida em 
que o filme vai acontecendo, de maneira a dar voz a diferentes 
personagens e traçando um rico painel de nossa história recente. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/utopia-e-barbarie 

Vulcão de Lama: A 
Luta Contra a 
Injustiça EUA 7; 16 

201
8 L 80' 

Um tsunami de lama em ebulição soterra 16 vilarejos de uma área industrial 
e residencial de Java Oriental, na Indonésia, desalojando mais de 60 mil 
pessoas. Dezenas de fábricas, escolas e mesquitas ficam submersas sob 
uma paisagem de lama rachada. Cientistas afirmam que a tragédia se 
deveu às atividades de fracking (extração de gás de xisto), que 
acidentalmente atingiram um vulcão de lama subterrâneo. Dian, na época 
ainda criança, é hoje uma jovem ativista que mobiliza seus vizinhos na luta 
por justiça, questionando o papel do poder e dinheiro de grandes 
corporações. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/vulcao-de-lama-a-luta
-contra-a-injustica 
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MÉDIAS 

Filme País ODS* Ano  
Dura
ção Sinopse Trailers 

A Ausência dos 
Damascos 

Alemanha, 
Paquistão 11 

201
8 M 49' 

Um vilarejo remoto nas montanhas do norte do Paquistão é cercado por um 
imenso lago azul-turquesa entre penhascos escarpados e íngremes. Um 
dia, um deslizamento de terra bloqueou um rio. Em poucos meses, esse rio 
transformou-se em um enorme lago, com 30 quilômetros de extensão. 
Milhares de casas e campos ficaram inundados, aldeias inteiras 
desapareceram e os habitantes foram realocadas. O que resta são as 
pessoas e suas histórias, que são transmitidas de geração em geração. 

https://www.youtube.com/
watch?v=g1G4SDKjGY0 

A Experiência 
Cecosesola França 

2; 8; 10; 
12 

201
4 M 59' 

Nascida há mais de 50 anos na Venezuela, hoje a cooperativa Cecosesola 
tem mais de 1200 associados, que administram supermercados populares e 
feiras através da autogestão. O filme explora suas dificuldades e 
potencialidades. 

http://www.adorocinema.c
om/filmes/filme-248424/tr
ailer-19550871/ 

A Grande Ceia 
Quilombola Brasil 2; 4; 11 

201
7 M 52' 

O filme retrata o Quilombo de Damásio, que tem se valido há séculos de 
uma estrutura social em que se privilegia o trabalho coletivo para a extração 
e o cultivo de alimentos. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/a-grande-ceia-quilom
bola 

Agricultura 
Tamanho Família Brasil 2 

201
4 M 59' 

Em nosso país, dos quase 5 milhões de estabelecimentos rurais, 4,5 
milhões são ocupados por um outro tipo de agricultura: a agricultura 
familiar, que utiliza estratégias de produção que respeitam o meio ambiente 
e produzem a maior parte do alimento que chega à mesa dos brasileiros. O 
filme mostra as diversas formas de agricultura familiar e o quanto ela cria e 
impulsiona a cultura, a produção, as relações sociais e os afetos no interior 
brasileiro. Agricultura familiar é a afirmação da vida no campo. Agricultura 
Tamanho Família revela que o agronegócio não é a única modalidade de 
produção existente no campo, nem é o mais importante para o 
abastecimento interno e a garantia da segurança e soberania alimentar do 
povo brasileiro. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Xt7YdfGZl7E 

Banco Imobiliário Brasil 11; 12 
201

6 M 65' 

A urbe como uma enorme jogo de tabuleiro. Incorporação imobiliária, 
empreiteiras, especulação, investimentos, marketing. Uma imagem do 
futuro. Um projeto de cidade. não tem 
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Brumário França 8; 12 
201

5 M 66' 

Brumário, no calendário da Revolução Francesa, é o mês da névoa e do 
nevoeiro. A última mina de carvão francesa fechou há dez anos, e desde 
então tudo mudou. Um ex-mineiro nos conduz as suas memórias mais 
profundas, em meio à escuridão das galerias, do cheiro, trabalho, suor, 
camaradas, lutas sociais e o fim. Vazio. A geração mais jovem nasceu 
dessas ruínas. Hoje, aos trabalhadores, é negada força coletiva. Eles são 
ameaçados pelo desemprego e presos em empregos precários. Sem 
sonhos. Como poderia uma classe trabalhadora acabar derrubada por um 
inimigo anônimo? 

https://www.youtube.com/
watch?v=HsIlyoHyHs8 

Carne, Osso Brasil 
3; 8; 9; 
12 

201
1 M 65' 

Os frigoríficos brasileiros ganham mercado em todo o mundo. Mas na 
esteira desse sucesso estão histórias pouco conhecidas de trabalhadores 
afastados por jornadas intensas, penosas e repetitivas. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ulx2Az07BrU 

Cartucho Colômbia 1; 11; 16 
201

7 M 55' 

Na Colômbia, um rico bairro colonial, formado por famílias e comércios 
tradicionais, tornou-se o lar de centenas de sem-tetos e criminosos. Suas 
ruas e casas antigas tornaram-se locais de consumo de crack. O filme 
reconstrói a memória fragmentada de El Cartucho, bairro de Bogotá 
violentamente demolido pelo governo e transformado em um parque estéril 
em 2001. Esta é a história da degradação que representa uma sociedade 
que tenta varrer o lixo para debaixo do tapete. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/cartucho 

Corda no Pescoço Brasil 
2; 3; 8; 
12 

201
5 M 34' 

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e de tabaco. 
Esses dois setores do agronegócio são cases de sucesso no mercado 
internacional. Mas o que há em comum entre essas duas indústrias que só 
em 2014 venderam mais de dez bilhões de dólares para centenas de 
países? Por trás da embalagem impecável vendida ao consumidor final, 
escondem-se mais de 360 mil criadores de aves e agricultores de tabaco da 
região Sul do Brasil mal remunerados, endividados e presos a contratos 
nebulosos. 

https://reporterbrasil.org.b
r/2015/10/corda-no-pesco
co/ 

GIG - A Uberização 
do Trabalho Brasil 8 

201
9 M 60' 

O trabalho mediado por aplicativos e plataformas digitais cresce no mundo 
todo. Mas o avanço da chamada 'Gig Economy', fenômeno também 
conhecido no Brasil por 'uberização', vem despertando debates sobre a 
precarização e a intensificação do trabalho numa sociedade cada dia mais 
conectada. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/gig-a-uberizacao-do-tr
abalho 
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O Espanto Argentina 3; 11 
201

7 M 67' 

Em um recôndito povoado da Argentina, os remédios caseiros substituem a 
medicina tradicional. Toda doença é tratada pelos vizinhos, exceto “o 
espanto”, uma enfermidade rara que só pode ser curada por um ancião que 
ninguém se atreve a visitar. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/o-espanto 

O Quadrado 
Perfeito Argentina 12; 15 

201
8 M 61' 

Um documentário sobre o mundo da criação de cães de raça pura. Uma 
fotógrafa de competição mergulha nas memórias de seu falecido marido 
para nos mostrar seus melhores pódios; um casal narra seus próprios 
problemas de fertilidade enquanto nos ensina as proporções corretas da 
cabeça de um poodle; a comissão de juízes da Federação Cinológica 
Argentina discute modificações no regulamento da instituição... Entre 
biografias, sprays para o pelo, escritórios e teorias genéticas, é revelado 
todo um sistema que sustenta e reproduz as raças caninas. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/o-quadrado-perfeito 

O Veneno Está na 
Mesa Brasil 2; 3; 12 

201
1 M 49' 

O Brasil é, desde 2008, o país que mais consome agrotóxicos no planeta! 
Muitos desses herbicidas, fungicidas e pesticidas que utilizamos estão 
proibidos em quase todo o mundo pelo risco que representam à saúde 
humana e ambiental. O perigo é tanto para os trabalhadores que manipulam 
os venenos quanto para a população do campo e das cidades que 
consomem os produtos agrícolas com agrotóxicos. Só quem lucra com isso 
são as transnacionais fabricantes dos venenos. A ideia do filme é mostrar 
como estamos nos alimentando mal por conta de um modelo agrário 
perverso, baseado no agronegócio. É tempo de mudar! 

http://ecofalante.org.br/fil
me/o-veneno-esta-na-me
sa 

Sinfonia Industrial Polônia 8; 9 
201

8 M 61' 

Ursus era uma das maiores fábricas de máquinas agrícolas da Europa. 
Durante quase todo o século XX, foi a glória da indústria polonesa. O 
colapso do comunismo foi o começo do fim da fábrica, e hoje seus 
corredores vazios caem em ruínas. Neste documentário experimental, seus 
ex-trabalhadores reencenam um dia de trabalho com sons e memória 
corporal. É uma homenagem à cultura dos operários industriais, uma voz 
que luta pela dignidade do povo trabalhador e por uma história política que 
leve em conta suas vidas. 

http://ecofalante.org.br/fil
me/sinfonia-industrial 
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Substantivo 
Feminino Brasil 5 

201
7 M 62' 

O documentário resgata a história de Giselda Castro e Magda Renner, dua 
mulheres que foram fundamentais na militância em favor do meio ambiente, 
não só no Brasil, mas mundialmente. Tudo começou no ano de 1964, 
quando elas promoveram ações de cidadania junto à população carente e 
desinformada na Ação Democrática Feminina Gaúcha (ADFG). E foi a partir 
de então que as duas percorreram o mundo em conferências internacionais, 
na ONU e no Banco Mundial. 

https://www.youtube.com/
watch?v=4F3YS3kkqlg 

Terra de Muitos 
Palácios 

China, 
Reino 
Unido 2; 8; 11 

201
5 M 61' 

O filme acompanha uma funcionária do governo chinês cujo trabalho é 
convencer camponeses a deixarem suas terras, a fim de povoar 
cidades-fantasmas e levar em frente o plano de desenvolvimento do 
Estado. 

https://www.youtube.com/
watch?v=quEntntqhGY 

Volume Vivo - A 
Água de Dentro Brasil 6; 7 

201
5 M 30' 

O filme expõe as consequências da má gestão de recursos hídricos que 
tem como lógica captar água cada vez mais longe, ao mesmo tempo que 
negligencia as fontes de água locais. Tal dinâmica, perpetuada desde o 
início da urbanização paulistana, recorre às fontes de água das bacias 
hidrográficas vizinhas, ignorando os conflitos gerados pelas transposições e 
a crescente poluição dos rios e represas de sua própria bacia. não tem 

Vozes da Transição França 2, 12 
201

1 M 66' 

Como iremos manter nossa alimentação no futuro? Quais são as 
alternativas à agricultura industrial? Como podemos fazer uma transição 
para um sistema econômico verdadeiramente resistente? Vozes da 
Transição discute tais questões e apresente respostas inspiradoras. 

https://vimeo.com/865259
91 
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CURTAS 

Filme País ODS* Ano  
Dura
ção Sinopse 

32-Rbit 
México/Ale
manha 9 

201
8 C 8' 

Minha avó estava convencida de que o único animal que comete o mesmo erro mais de duas vezes é o 
ser humano, e eu estava totalmente convencido de que tudo pode ser resolvido com CTRL+Z. Um ensaio 
sobre minha internet, um mundo paralelo onde perda de memória, erros, vigilância e dependência turvam 
a tudo e a todos. 

À Cura do Rio Brasil 8 
201

8 C 19' 

Um velho conhecido da etnia Krenak, o Watú – o famoso Rio Doce – está doente. Através de um ritual 
xamânico, corpo e natureza se unem para um diálogo profético que enxerga a catástrofe, mas também a 
salvação do rio. O filme mostra o impacto da tragédia de Mariana em um grupo indígena Krenak. 

À Luz do Sol Brasil 8; 10 
201

7 C 13' 

O filme traz relatos sobre aspectos da trajetória de personagens travestis e transexuais de Belém-PA, na 
região amazônica. Os retratos de sua luta cotidiana, tanto no trabalho quanto contra o preconceito, fazem 
referência a pessoas que muitas vezes são invisibilizadas. 

Alma Bandida Brasil 8; 12 
201

8 C 15' 

Numa pequena cidade no interior do país, jovens sem oportunidade de emprego precisam garimpar 
pedras em buracos fundos. Dentre vários caminhos até os sonhos a se realizarem, é preciso ter coragem 
e determinação para tentar vencer na vida. Mas, às vezes, a gente gosta de coisas e pessoas erradas. 

Antes do Lembrar Brasil 11 
201

8 C 21' 
Nas primeiras evidências de humanidade, no sul do Brasil, encontramos, lado a lado, as partes visíveis e 
invisíveis de uma história. 

ATL: Acampamento 
Terra Livre Brasil 11; 16 

201
7 C 17' 

Em abril de 2017, em Brasília, povos indígenas de todos as regiões do país e das mais diversas etnias 
reuniram milhares de lideranças no maior Acampamento Terra Livre da história exigindo seus direitos, que 
têm sido sistematicamente vilipendiados. 

Auto-fitness Alemanha 3; 8; 12 
201

5 C 21' 

Ser ou não... ter tempo de ser? O filme é uma poesia labiríntica sobre o automatismo humano. Uma 
reflexão diária com o dinheiro e com o tempo, uma animação tragicômica que brinca com o conceito da 
constante e penetrante aceleração. Uma paródia da já antiga 'vida moderna'. 

Beta Brasil 8; 16 
201

8 C 7' 

Num futuro distópico, seres humanos perderam a subjetividade e a natureza é reprocessada para 
consumo. Eles acordam. Eles trabalham. Eles dormem. Eles acordam. Eles trabalham. Eles dormem. Eles 
acordam... o que é aquilo?! 
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Caçador Brasil 8; 11; 15 
201

8 C 20' 

Após um voo de monomotor sobre a floresta, ao chegar na aldeia para onde está se mudando, Nakuá se 
sente mal. Sem entender direito o que está sentindo, solitário, Nakuá se consulta com Dr. Bruno e se 
apresenta como caçador. 

Caminho dos 
Gigantes Brasil 11; 15 

201
6 C 12' 

"Caminho dos Gigantes" é um curta-metragem de Alois Di Leo e Sinlogo Animation. O filme é uma busca 
poética pela razão e propósito que conta a história de Oquirá, uma menina indígena de seis anos, que 
enfrenta o ciclo da vida e o conceito de destino. O filme explora as forças da natureza e a nossa conexão 
com a terra e os seus elementos. A música tem um papel importante na história. O mestre de música 
Andina, Tito La Rosa, foi trazido do Peru até São Paulo para compor e tocar a música utilizando 
instrumentos musicais Andinos e Incas - muitos dos quais ele e o seu filho construíram manualmente 
seguindo tradições andinas. 

Carga Alheia França 8; 12 
201

7 C 6' 
Todos os dias Ned trabalha, come e dorme em seu navio cargueiro. Um dia, seu estoque de comida 
acaba e ele é forçado a sair de sua rotina de conforto. 

Corpo D'Água Brasil 6; 11 
201

8 C 10' 

Das águas do Rio Mundaú, a lagoa-mãe dos ribeirinhos verteu e se fez laguna. Uma região urbana se 
delineia em suas margens. Entremeio às transformações, a lagoa expõe suas cicatrizes, persistentes na 
memória de seus habitantes, reescrevendo a biografia de uma cidade que se desenvolve em conflito com 
a natureza. 

Derradeiro Brasil 3; 14 
201

8 C 15' 
Seu Luiz navega no oceano de suas memórias, deixando as lembranças falarem mais alto do que a 
realidade. 

Entremarés Brasil 5; 8; 14 
201

8 C 20' 
No chão de lama, mulheres compartilham os seus vínculos e vivências com a maré, a pesca e a Ilha de 
Deus. 

Entremundo Brasil 11 
201

5 C 25' 
Um dia no bairro mais desigual de São Paulo. 

Estrela D'Água Brasil 11; 15 
201

7 C 4' 
Naiá, uma indígena tupi-guarani, encontra-se totalmente fascinada pela Lua, e faz tudo ao seu alcance 
para continuar admirando-a. O filme é baseado na lenda da Vitória-Régia, dos indígenas tupi-guarani. 

Galeria Presidente Brasil 11; 12 
201

6 C 19' 
Galeria Presidente é o local de trabalho, o espaço de convivência e a resistência da cultura de imigrantes 
africanos que residem no centro da cidade de São Paulo. 

Homens e 
Caranguejos Brasil 1; 8 

201
7 C 25' 

Josué está apenas começando a abrir os olhos para o espetáculo multiforme da vida, e o que ele encontra 
é um mar de miséria. Ao seu redor, uma paisagem peculiar formada por lama, caranguejos e seres 
anfíbios, habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. Seres humanos que se fazem irmãos 
de leite dos caranguejos e encontram força na maré para resistir, sobreviver, viver. 
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Laklãnõ/Xokleng: 
Os Órfãos do Vale Brasil 11; 16 

201
8 C 30' 

Baseado em depoimentos de indígenas Laklãnõ/Xokleng do Vale do Itajaí-SC, o curta resgata a tradição 
oral como forma de reafirmação e preservação de sua história e cultura. O filme relaciona a chegada dos 
imigrantes europeus em seu território, na metade do século XIX, com as condições atuais. 

Loucos pelo Bento Brasil 11; 12 
201

9 C 13' 

Sandro e Zezinho são dois ex-moradores de Bento Rodrigues, município devastado pela lama na maior 
tragédia ambiental do Brasil, em 2015. Suas vidas foram transformadas desde então. Hoje, enquanto 
Sandro não consegue deixar de olhar para trás, Zezinho acredita que a melhor saída para eles seja seguir 
em frente. 

Mãe do Mangue Brasil 5; 8; 14 
201

8 C 17' 
O filme retrata o modo de vida e trabalho das mulheres pescadoras da Reserva Extrativista de 
Canavieiras, na Bahia. 

Mesmo com Tanta 
Agonia Brasil 5; 8; 12 

201
8 C 20' 

É aniversário da filha de Maria. No trajeto do trabalho para a festa, ela fica presa no metrô, que para de 
correr por alguns minutos. 

Meteorito México 11 
201

8 C 15' 
Os homens-pássaro sofrem misteriosas quedas em busca do lugar onde nasce o sol. Uma realidade 
alterada através de ritos que convergem em um objetivo: morrer para gerar vida. 

Novas Palavras Coreia 8 
201

6 C 7' 

Durante o rápido processo de industrialização da Coréia do Sul, entre as décadas de 1970 e 1980, novas 
palavras surgiram entre os operários para dar nome aos elementos radicalmente novos de suas vidas 
urbanas. O filme explora esse novo léxico. 

O Botanista Canadá 2 
201

6 C 20' 

Após a queda da União Soviética, o Tajiquistão, uma antiga República Soviética, mergulhou em uma 
devastadora guerra civil. A fome atingiu a região montanhosa do Pamir, onde Raïmberdi, um botânico 
apaixonado e engenhoso, construiu sua própria estação hidrelétrica para ajudar a sua família a sobreviver 
à crise. 

O Pinguim Brasil 13 
201

8 C 3' 
Depois de encontrar seu pinguim de porcelana dentro do congelador, uma jovem estilista precisa 
descobrir o que está acontecendo em seu apartamento. 

Obon Alemanha 3; 11 
201

8 C 15' 

Em um curto documentário de animação, Akiko Takakura, uma das últimas sobreviventes da bomba 
atômica lançada em Hiroshima, conta sua história de vida. Nesta narrativa, impressionante tanto visual 
quanto emocionalmente, ela descreve como, em meio a terror e pesadelos, encontrou um raro momento 
de proximidade com seu pai. 

Osiba Kangamuke - 
Vamos Lá, 
Criançada Brasil 11 

201
6 C 20' 

As crianças da aldeia Aiha Kalapalo, do Parque Indígena do Alto Xingu (MT), são as protagonistas desse 
filme e escolheram mostrar alguns aspectos da sua rotina e da sua cultura. O filme é uma produção 
coletiva de cineastas indígenas e não-indígenas e antropólogos. 
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Palenque Colômbia 10; 11 
201

7 C 25' 

Guiada por temas que tocam vida e morte e um ritmo musical afro-latino constante, uma ode a uma 
pequena cidade que contribuiu imensamente para a cultura e a memória coletiva da Colômbia: San Basilio 
del Palenque, o primeiro povoado das Américas a se libertar do domínio europeu. 

Prestes Brasil 5; 8 
201

8 C 9' 

O filme sobe as escadas do Edifício Prestes Maia junto de Madalena, uma empregada doméstica que 
mora na ocupação há anos. Seu percurso revela uma íntima relação com o espaço e seus moradores, a 
beleza de um cotidiano instável e a dura decisão de partir ou ficar. 

Reality Brasil 9; 12 
201

7 C 4' 

As pessoas passam mais tempo na internet do que vivendo a realidade. A tela, do computador ou do 
celular, se tornou uma entrada para um novo mundo ou para uma caverna da qual temos medo de sair? 
Afinal, o que é a realidade? 

Stratum Inglaterra 9; 15 
201

8 C 12' 

Stratum revela a genealogia industrial, social e ecológica de uma região pan-europeia, capturando a 
transformação econômica, estrutural e física de locais pós-industriais, onde determinadas espécies de 
flora e fauna colonizaram a paisagem abandonada. 

Terminal 3 Brasil 8; 16 
201

7 C 24' 

Em 2013, 150 homens foram resgatados em situação de trabalho escravo na construção do Terminal 3 do 
aeroporto internacional de Guarulhos de responsabilidade da empreiteira multinacional OAS. Um grupo 
veio da cidade de Petrolândia-PE e muitos deles continuam viajando pelo país atrás de uma obra que 
construa seu maior sonho: trabalhar com dignidade. 

Terra Molhada Colômbia 11; 15 
201

7 C 17' 

Oscar vive com seus avós em uma humilde casa de campo, ameaçada por um grande projeto hidrelétrico. 
Diante da incerteza e da dor de serem forçados a deixar o local onde nasceram, seus avós decidem 
acabar com tudo. 

Vitrine Musical Brasil 8; 11 
201

8 C 11' 

Em meio a uma sociedade agitada e alienada, na qual a diversidade étnica e cultural percorre todos os 
lugares, cantores e grupos musicais se apresentam nas ruas da grande selva de pedra, procurando 
mostrar sua arte. 

Volume Vivo - De 
Onde Vem a Água? Brasil 6 

201
6 C 23' 

A obra mostra como o uso e a ocupação do solo no Brasil, marcados fortemente pelo desmatamento, não 
consideram os biomas locais e seus serviços ecossistêmicos. Por meio de entrevistas com especialistas o 
documentário explica como o ritmo da água vem se alterando e impactando os ciclos de chuvas locais e a 
fixação da água no continente. 

Yover Colômbia 8; 11 
201

8 C 14' 

Yover tem apenas doze anos, mas precisa trabalhar. Todos os dias ele pedala pelas ruas da nova Bojayá 
– um povoado sobrevivente do massacre mais sangrento da guerra na Colômbia – e se mantém, 
roubando da realidade alguns minutos da fantasia e da alegria típicas do mundo infantil. 
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*Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LEGENDA 

1 - Erradicação da pobreza 

2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável 

3 - Saúde e Bem estar 

4 - Educação de Qualidade 

5 - Igualdade de Gênero 

6 - Água Potável e Saneamento 

7 - Energia Limpa e Acessível 

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico 

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura 

10 - Redução das Desigualdades 

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis 

12 - Consumo e Produção Responsáveis 

13 - Ação contra a Mudança Global do Clima 

14 - Vida na Água 

15 - Vida Terrestre 

16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

17 - Parcerias e Meios de Implementação 
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