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5 X CHICO – O VELHO E SUA GENTE 
  
Gênero: documentário  
Direção: Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo Cavalcante, Eduardo 
Goldenstein e Eduardo Nunes 
Classificação:  
Duração: 91 min.  
Sinopse: O longa documentário Cinco vezes Chico - o velho e sua gente é 
uma jornada afetiva pelas águas e pelas histórias das comunidades 
ribeirinhas do Rio São Francisco. Cinco diretores de estilos cinematográficos 
bem marcantes acompanham o curso do rio desde sua nascente em Minas 
Gerais, cortando a Bahia, correndo para Pernambuco, até sua foz entre 
Alagoas e Sergipe. Para cada um dos 5 estados banhados pelo Velho Chico, 
um olhar diferente, 5 abordagens bem particulares formam um caleidoscópio 
de pessoas e expressões culturais, e pretende mostrar que, assim como o 
Velho Nilo, o irmão africano e o Ganges, na Índia, o leito do São Francisco é 
um fato cultural que determinou a vida e os costumes de cerca de 16 milhões 
de brasileiros. 

  

 
 

Virando Bicho 
 

Gênero: documentário  

Direção: Alexandre Carvalho, Silvia Fraiha 

Classificação: 14 anos   

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-604150/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-604151/


 
 

 
 

 

Duração: 75 min.  

Sinopse: Um documentário com sabor de ficção sobre o sistema de ingresso dos jovens brasileiros nas 
Universidades. Com uma visão bem humorada e realista, o filme acompanha a vida de seis jovens que estão se 
preparando para os diversos exames que antecedem o ingresso nas Universidades. O universo do filme gira em 
torno dos cursos preparatórios de diferentes faixas sociais, a fim de investigar as dificuldades dos jovens 
brasileiros de alta, média e baixa renda para ingressar numa boa Universidade. O filme também mostra a difícil 
realidade dos jovens que pertencem a algumas minorias, como os índios,que vivem afastados dos grandes 
centros. Através do depoimento e da rotina desses jovens e das entrevistas com educadores, o filme mapeia 
questões vitais para compreender a sociedade brasileira. Os depoimentos são entrelaçados pelas aulas dos 
professores, que muitas vezes dissertam em sala de aula assuntos inerentes à própria discussão que o filme 
fomenta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

HISTÓRIAS DO RIO NEGRO 

UMA VIAGEM PELO IMAGINÁRIO DA AMAZÔNIA COM DRAUZIO VALRELLA 

 

Gênero:documentário 

Direção: Luciano Cury 

Classificação: 18 anos 

Duração:86 min (aprox.) 

Sinopse: 

As experiências vividas pelos "ribeirinhos", pessoas que moram à beira do rio Negro. Histórias reais e 
imaginárias contadas por eles, que misturam curiosidades sobre a vida local e as lendas do lugar. 

 

MUNDO À PARTE 

Gênero:Documentário 
Direção:ArneSucksdorff 
Classificação:  
Duração: 120 min (aprox..) 
Sinopse: 
Mundo à parte retrata as viagens feitas pelo casal Arne e Maria Sucksdorff por fazendas e acampamentos no 
Pantanal Sul e Matogrossense onde realizaram, durante seis anos, ensaios fotográficos, pesquisas de campo, 
catalogação de espécies e plantas exóticas e conviveram com a cultura nativa. Produzido nos anos 70 e 
composto por quatro filmes para a televisão sueca (identificados por Sucsdorffd como I, II, III, IV, recebendo 
posteriormente os títulos Os Anos Felizes; Os Anos na Selva; Manha de Jacaré e Reino da Selva) os 
documentários revelaram para o mundo o encanto e as agressões ao ecossistema da maior planície inundada 
do planeta. 



 
 

 
 

 

UM HOMEM E O CINEMA 

Gênero:Documentário 

Direção: Alberto Cavalcanti 

Classificação: 

Duração: 151 min (aprox.) 

Sinopse: Neste filme em duas partes, subdivididas em quatro seções, Cavalcanti ilustra sua contribuição ao 
cinema de forma acronológica, mas dentro do objetivo de apresentar uma unidade a partir dos temas, técnicas, 
tarefas, enfoques sobre personagens e situações, pesquisa, enfim, sobre a adequação do cinema às várias 
possibilidades de configurar um depoimento ou uma análise. 

Fazem parte da antologia não apenas filmes dirigidos por Cavalcanti, mas também alguns que supervisionou e 
produziu, além daqueles nos quais trabalhou como cenógrafo. 

 

PANORAMA DO CINEMA BRASILEIRO 

Gênero: Documentário 
Direção: Jurandyr Passos Noronha 
Classificação:  
Duração: 131 min (aprox.) 
 
Sinopse: 
O documentário faz uma ponte instrutiva entre os pioneiros do início do século e os revolucionários dos anos 
1960. É possível perceber, na sucessão de cenas que vão de Exemplo Regenerador (1919) a O Padre e a 
Moça (1966), um largo movimento no rumo da busca de identidade e de modernidade. Realizada em 1968, 
essa antologia de cenas célebres reconstrói uma história de invenções estéticas, buscas de caminhos e 
conquistas técnicas que marcaram os primeiros 70 anos da cinematografia nacional. 



 
 

 
 

 

HEINZ FORTHMANN 

 

Gênero:Documentário 
Direção: Marcos de Souza Mendes 
Classificação: Livre 
Duração:55 min (aprox.) 
 
Sinopse: 

A vida e obra de Heinz Forthmanné recuperada através de suas fotografias, de seus filmes e da memória de 
seus contemporâneos neste filme de Marcos de Souza Mendes. 

 

 

ANABAZYS 

Gênero:Documentário 

Direção: Joel Pizzini, Paloma Rocha 

Classificação: 16 anos 

Duração: 101 min (aprox.) 

Sinopse:Com o título tirado de umas das primeiras versões de A Idade da Terra, Anabazys ainda traz cenas 
inéditas retiradas do material bruto do longa de 1980. A realização do documentário foi possível principalmente 
pela restauração de toda a obra do cineasta baiano, que faria 70 anos em março de 2009. O documentário foi 
exibido com honras no Festival de Veneza de 2007, juntamente com A Idade da Terra, 27 anos após Glauber 
Rocha ter de defender publicamente seu filme, afirmando que não havia sido compreendido.  



 
 

 
 

 

MARGEM 

 

Gênero:Documentário 

Direção: Maya Da Rin 

Classificação: livre 

Duração:54 min (aprox.) 

Sinopse: 

Durante dois dias e três noites uma embarcação navega lentamente pelo rio Amazonas, partindo da fronteira 
entre Brasil e Colômbia, em direção à cidade peruana de Iquitos. A margem se revela diante da câmera à 
medida que os passageiros divagam sobre um território de múltiplas feições e em constante transformação. 

 

PROFISSÃO CRIANÇA 

Gênero:documentário 

Direção: Sandra Werneck 

Classificação:  

Duração: 33 min (aprox.) 

Sinopse: 

Profissão Criança é um apelo pelos direitos da criança e um olhar sobre a exploração do trabalho infantil no 
estado do Rio de Janeiro. O filme acompanha o cotidiano de 4 crianças que trabalham no campo e na cidade. 
A dura realidade do trabalho infantil é exposta por Genivaldo, 12 anos, cortador de cana em Campos; Leandro, 
11 anos, trabalhador de um abatedouro de frango; Roberto, 11 anos, ajudante de mecânico e Carla, 10 anos, 
catadora de papel no centro do Rio. 

 



 
 

 
 

 

GUERRA DOS MENINOS 

Gênero:Documentário 

Direção: Sandra Werneck 

Classificação:  

Duração: 52 min (aprox.) 

Sinopse: 

Existe uma guerra silenciosa, não declarada oficialmente. Nesta guerra não se delimitam territórios ou armas. 
Um combate sem causas, disputas ou conquistas, onde os combatentes sequer distinguem seus inimigos. A 
delinqüência juvenil, a prostituição infantil, a violência policial, os grupos de extermínio, a impunidade 
generalizada e a banalização da morte, são reveladas através do contato frontal com personagens que 
vivenciam diariamente a realidade da violência. Evitando a abordagem sensacionalista, longe do academicismo 
ou do didatismo fácil, o documentário se apóia na sinceridade e delicadeza ao tratar ao tratar o assunto. Para 
alguns, o filme se caracteriza por sua abordagem marcadamente autoral. 

 

CANUDOS – AS DUAS FACES DA MONTANHA 

Gênero:Ficção / Documentário 

Direção: Sandra Werneck 

Classificação:  

Duração:54 min (aprox.) 

Sinopse: 

As duas faces da montanha é um documentário que transporta a história de Canudos para 100 anos depois e 
encontra sua semelhança nas favelas do Rio de Janeiro. Uma comunidade, chamada Comunhão, prepara seu 
desfile de carnaval cujo enredo é a saga de Canudos. Um velho, antigo habitante do morro, relata para as 
crianças a historia do desfile, ao mesmo tempo em que se inicia um confronto um entre a polícia e os 
traficantes do morro. 

 



 
 

 
 

 

O CÓDICE E O CINZEL 

Gênero:Documentário 

Duração:143 min (aprox.) 

Direção: Douglas Machado 

Classificação:  

Sinopse: 

O foco narrador deste filme é um olhar estrangeiro sobre o Pampa. O diretor, dessa forma, faz um paralelo com 
a literatura produzida pelo escritor gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil, a qual desenvolve esse mesmo olhar. 
Além do universo literário do autor, O Códice e O Cinzel apresenta uma reflexão acerca de vários temas que 
circundam seu universo existencial e estético, como por exemplo, a Oficina de Criação Literária na PUC/RS, o 
Pampa, Porto Alegre, Mozart e sua ascendência açoriana. Gravado no Brasil, Portugal (Lisboa e Ilha de São 
Miguel, nos Açores) e Espanha (Madrid). 

 

DE TEMPOS EM TEMPOS 

Gênero:Documentário 

Direção: Ana Johann 

Classificação:  

Duração:8 min (aprox.) 

Sinopse: 

De tempos em tempos a identidade vai alterando. as pessoas vão modificando os espaços, os espaços vão as 
modificando. O cenário é Cruz Machado, Paraná em uma colônia de poloneses. Por ruas estreitas a narradora 
vai conduzindo o espectador, parando emcada casa para espiar as suas vidas. Alexandra Pua, seu tear, 
Henrique, a carroça, Emilia, o pirogue, Dunha, sua bodega, o caboclo João Niaia, o Cemitério Pátio Velho, as 
vizinhas Joana, Milka que conversam em polonês. Entre uma parada, outra, aparecem Wanda, Leonardo, João 
relembrando os velhos tempos, filosofando sobre a vida atual.  



 
 

 
 

 

CINE ZÉ SOZINHO 

Gênero:Documentário 

Direção: Adriano Lima 

Classificação:  

Duração: 16 min (aprox.) 

Sinopse:José Raimundo Cavalcante, o Zé Sozinho, pernambucano de Pajeú das Flores criado em Caririaçu 
(Ceará), foge de casa aos 12 anos no rumo de Fortaleza, onde começa sua paixão pelo cinema, ao varrer a 
sala de exibição em troca de assistir filme de graça.Depois faz outros serviços na sala, em troca das refeições. 
Este seu primeiro emprego. De volta a Caririaçu, depois de alguns anos, passa a exibir filmes no Círculo 
Operário, utilizando um projetor de 16mm pertencente àquela instituição. Em 1970, adquire um projetor, circula 
por diversas cidades do interior do Nordeste, realizando exibições em salas improvisadas (garagens, 
armazéns, etc.), atividade que duraria mais de 30 anos. Hoje trabalha na construção de uma sala para projeção 
de vídeos emCaririaçu. 

 

MORRO DA CONCEIÇÃO 

Gênero:Documentário 

Direção: Cristiana Grumbach 

Classificação: Livre 

Duração:85 min (aprox.) 

 

Sinopse: Após 5 anos de visitas ao Morro da Conceição uma equipe de cinema filmou conversas com apenas 
8 dos seus cerca de 4 mil moradores – os mais velhos, com idades que chegam a 97 anos, nascidos no morro 
e filhos de portugueses. Esses senhores e senhoras narram histórias de suas vidas, inevitavelmente 
atravessadas pelas histórias da cidade e do país. A construção desse imaginário devolve ao Rio de Janeiro um 
filme que trata da sua memória e do seu esquecimento. 



 
 

 
 

 

O MUNDO EM DUAS VOLTAS 

Gênero:Documentário, aventura. 

Direção: David Schurmann 

Classificação: 12 anos 

Duração: 92 min (aprox.) 

Sinopse: Em 1519 o capitão português Fernão de Magalhães arriscou-se a viajar na contramão das grandes 
navegações e acabou provando que a Terra era redonda. Em 1997 a família Schürmann decidiu realizar uma 
nova volta ao mundo, seguindo o trajeto feito por Magalhães mais de 5 séculos antes. 

 

 

CINE MAMBEMBE 

O CINEMA DESCOBRE O BRASIL 

Gênero:Documentário 

Direção: Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi 

Classificação: Livre 

Duração: 15 min (aprox.) 

Sinopse:A viagem de Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi pelo interior do Brasil, exibindo curtas metragens 
brasileiros em praças públicas.  
Do sul da Bahia aos confins da Amazônia, este documentário descobre um país que assiste ao cinema e se vê 
na tela pela primeira vez, às vésperas do século 21. O que se vê e ouve é surpreendente. 

http://www.buritifilmes.com.br/a-lais.php?cat=lais
http://www.buritifilmes.com.br/o-luiz.php?cat=luiz


 
 

 
 

 

TITÃS 

A VIDA ATÉ PARECE UMA FESTA 

Gênero:Documentário, Musical 

Direção: Oscar Rodrigues Alves, Branco Mello 

Classificação: Livre 

Duração:95 min (aprox.) 

Sinopse: A história da banda Titãs contada pelos próprios músicos. Quando o disco Cabeça Dinossauro foi 
lançado, Branco Mello comprou sua primeira câmera e passou a gravar tudo o que acontecia, aproveitando o 
momento de explosão musical que aconteceu nos anos 80. O resultado são cenas inéditas de viagens, 
camarins, discussões, ensaios, shows, gravações e até a participação em programas de TV. Ajudam a contar a 
trajetória da banda diversos amigos e artistas que conviveram com os músicos ao longo de todo esse tempo. 

 



 
 

 
 

 

ESTAMIRA 

“TUDO O QUE É IMAGINÁRIO TEM, EXISTE, É” 

Gênero:Documentário 

Duração:115 min (aprox.) 

Direção: Marcos Prado 

Classificação: 10 anos 

 

Sinopse: O relato emocionante da origem do torneiro-mecânico que se elegeu presidente da república, e de 
como seu amor pela mãe fez com que ele transformasse o impossível em realidade. "A História de Lula, o Filho 
do Brasil" revela a importância da mãe para a formação do líder e mostra como um menino tímido se 
transformou, nos anos 70, no principal sindicalista brasileiro. 

 

 

UM CORPO SUBTERRÂNEO 

 

Gênero:Documentário 

Duração:83min (aprox.) 

Direção:Douglas Machado 

Classificação: Livre 

Sinopse: 

Uma viagem em busca da memória audiovisual do homem piauiense é agenciada pelo diálogo poético 
pontuado por nascimento e morte. 



 
 

 
 

 

ARTHUR MOREIRA LIMA 

Gênero:Documentário 

Direção:  

Duração: 

Sinopse:  
O documentário vai abordar a trajetória do pianista Arthur Moreira Lima, desde os dias de criança prodigio, 
passando por sua carreira na Europa e Brasil. O climax dessa história, e ao mesmo tempo fio condutor da 
narrativa, é seu projeto atual, chamado Um Piano pela Estrada, no qual o pianista se apresenta num caminhão-
teatro em pequenas cidades do interior do país. O projeto completa agora dez anos e já passou da marca de 
450 concertos em praça pública. A equipe vai acompanhar parte dessa turnê in loco e utilizar entrevistas, 
material de arquivo e depoimentos dessa população que pela primeira vez teve acesso a esse tipo de música. 
Nesse roadiemovie, as imagens de arquivo do pianista surgem como prenúncios dessa grande viagem pelo 
interir do Brasil, e colocam em questão as posições políticas, artísticas e estéticas do músico, hoje com 73 
anos. Para além do registro dessa singular iniciativa do pianista, o filme não pretende fazer uma hagiografia do 
personagem, mas pretende colocar em perspectiva os limites entre o popular e o erudito e as possibilidades de 
democratização de acesso à cultura. 

 

COM AS PRÓPRIAS MÃOS 

Gênero:Ficção 

Duração:15min (aprox.) 

Direção: Aly Muritiba 

Classificação: 12 anos 

Sinopse: 

Em um imenso galpão abandonado, uma mulher inflige as mais diversas torturas em um homem a fim de obter 
respostas. 

 



 
 

 
 

 

ESTESIA 

Gênero:curta 

Direção: Roberto Manfrin 

Classificação:  

Duração: 5 min (aprox.) 

Sinopse: através de metalinguagem o filme retrata o sacrifício de uma garota para se sentir bela. Se 
escondendo atrás de maquiagem e dietas radicais, se recusa a abrir os olhos e enxergar que essa busca pode 
ser prejudicial. Para ela, é o estojo de maquiagemquem dita as regras, ficando incapaz de vencer a própria 
vontade.  

 

 

NELSON SARGENTO NO MORRO DA MANGUEIRA 

Gênero:curta 

Duração: 22min (aprox.) 

 

 

 

Sinopse: Retrato biográfico do sambista Nelson Sargento encontrando seus amigos e comparsas no Morro da 
Mangueira, um dos recantos do carnaval e do samba no Rio de Janeiro. 

 



 
 

 
 

 

OS PANTANEIROS 

Gênero:Documentário 

Duração:1h (aprox.) 

 

Sinopse: 

O filme documentário OS PANTANEIROS conta a saga de dois personagens que, através de seus cotidianos, 
retratam os costumes e tradições de uma cultura própria, preservada há mais de trezentos anos. Verdadeiros 
cowboys brasileiros, Seu Fausto, condutor de boiada, e Salvador, capataz de fazenda, retratam como a lida 
com o gado e as adversidades climáticas do Pantanal foram responsáveis pela preservação de um dos mais 
belos ecossistemas da terra. Vendo suas tradições ameaçadas com a chegada de novos fazendeiros e 
ecoxiitas, os pantaneiros se veem obrigados a se adaptarem a uma nova realidade moderna. Vivendo entre os 
perigos e as lendas do pantanal, OS PANTANEIROS é uma homenagem a uma das mais ricas culturas do 
Brasil. 

 

 

PACHAMAMA 

Gênero:Documnetário 

Duração:1h41min (aprox.) 

 

Sinopse: 

O documentário mostra a viagem do cineasta ao Peru e à Bolívia, onde encontra a realidade de povos 
historicamente excluídos do processo político de seus países. Pela primeira vez na história, buscam uma 
participação efetiva na construção do seu próprio destino. 

 



 
 

 
 

 

O ARTESÃO DA PALAVRA 

MARCOS VINICIUS VILAÇA 

Gênero: 

Duração: 

 

Sinopse:  

 

 

H. DOBAL 

UM HOMEM PARTICULAR 

Gênero:Documentário 

Duração:66min (aprox.) 

Sinopse: 

O filme mergulha na trajetória do poeta piauiense e intelectual piauiense que dedicou sua vida a pensar a 
cultura brasileira. Relatos de intelectuais, familiares e do próprio Dobal apresentam esse artista que refletia o 
nordeste de maneira objetiva, retratando fielmente a realidade do país. 



 
 

 
 

  

 

EM BUSCA DOS DINOSSAUROS 

Gênero:Documentário 

Duração: 1h10min aprox. 

 

Sinopse: Numa manhã de janeiro de 2001, um comboio de cinco Land Rovers e uma equipe de 16 pessoas 
partiram do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, rumo ao Nordeste do Brasil. Eram paleontólogos, 
pesquisadores, fotógrafos, produtores e cinegrafistas, todos em busca de fósseis de dinossauros brasileiros, 
habitantes de um passado remoto do país, de um tempo situado há mais de 100 milhões de anos. No itinerário, 
descobrem-se pegadas de dinossauros herbívoros e carnívoros, insetos, peixes, ossos de pterossauros, trilhas 
de difícil acesso, paisagens deslumbrantes e, sobretudo, habitantes anônimos carregados de histórias e mitos. 
Brasileiros que vivem muito próximos deste passado de milhões de anos e, à margem das teorias científicas, 
também têm suas próprias interpretações sobre a origem do mundo. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SERTÃOMUNDO DE SUASSUNA 

Gênero:Documentário 

Duração: 1h20min aprox. 

 

Sinopse: A arte de Ariano Suassuna tem uma forte ligação com a sua vida pessoal, com uma escrita que une 
o erudito ao popular e transforma o Sertão no palco das questões humanas universais. Este documentário é 
um mergulho no universo de Suassuna. Acompanhando seu dia-a-dia, além de declarações de intelectuais e 
artistas brasileiros, o filme conta com um longo depoimento de um dos maiores escritores da cultura 
brasileira. 

 



 
 

 
 

SÉRIE VIDEOCAMP 

 

JAGUARIBE 

Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 29min (aprox.) 

Sinopse: Documentário sobre o grupo Jaguaribe Carne, criado em 1974, em João Pessoa, 
Paraíba, pelos irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró, e seu trabalho de guerrilha cultural dentro e fora 
do Estado, visando a democratização, a socialização, a popularização e a descentralização do 
conhecimento em arte, política, educação e cidadania. 

Jaguaribe: o bicho que deu nome ao rio, o rio que deu nome ao bairro, o bairro que deu nome ao 
grupo. Carne de alimento, vida e sexo. 



 
 

 
 

 

VESTIDAS DE NOIVA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 50min (aprox.) 

Sinopse: Vestidas de noiva é um documentário que traça o histórico do casamento homoafetivo 
no Brasil enquanto acompanha o processo de casamento de Fabia e Gabi . Entre beijos, flores e 
cetim, as duas apresentam outras histórias de amor homoafetivas, ativistas LGBT e figuras 
políticas. Vestidas de Noiva celebra as conquistas já alcançadas e aponta o que ainda precisa 
ser feito para garantir direitos iguais às famílias homoafetivas. 



 
 

 
 

 

VERDADE 12.528 

Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 50min (aprox.) 

Sinopse: Como manter viva a memória dos que tombaram durante a ditadura militar? De que maneira 
contornar os impedimentos legais trazidos pela Lei da Anistia, promulgada há trinta anos, e prosseguir 
com os trabalhos de resgate e reconstrução deste período? De que modo juntar os fatos dispersos para 
montar o quebra-cabeças e recuperar a imagem de uma das fases mais escuras da história do nosso 
país? Como resquícios da ditadura militar continuam presentes, ainda hoje, em nossa sociedade? A 
recém instaurada Comissão da Verdade surgiu para buscar algumas destas respostas. E paralelamente a 
ela, percebemos a necessidade de um registro desse processo. 



 
 

 
 

 

SERTÃO RESISTENTE 

Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 17min (aprox.) 

Sinopse: Três mulheres que combatem o machismo.  
Larissa é uma jovem quilombola simpática e aventureira. Raimunda Inês é líder comunitária e 
ocupou e conquistou a terra onde mora. Isabel é a mais experiente e faz poesias e dança forró 
todos os sábados. 



 
 

 
 

 

A COMUNIDADE QUE DESVIOU O TREM 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 11min (aprox.) 

Sinopse: Ivanildo e Gabriel não têm o que comemorar com a realização da Copa do Mundo da FIFA 
2014. Moradores da comunidade Lauro Vieira Chaves, em Fortaleza, sofrem com diversos impactos 
de uma obra de mobilidade urbana que faz parte das intervenções exigidas pela Federação 
Internacional de Futebol. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) é executado pelo Governo do Estado do 
Ceará e prevê a remoção de mais de 2.500 famílias em Fortaleza. 



 
 

 
 

 

TUPINAMBÁ – O RETORNO DA TERRA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 25 min (aprox.) 

Sinopse: Reunindo depoimentos e imagens de arquivo, o documentário focaliza a luta dos 
Tupinambá da Serra do Padeiro (sul da Bahia, Brasil) pela recuperação de sua terra. Há dez 
anos os indígenas esperam a conclusão do processo demarcatório. Nesse quadro, vêm 
realizando ações conhecidas como retomadas de terras, recuperando áreas que estavam em 
posse de não-indígenas. Por essa razão, têm sido alvos de criminalização e ataques violentos. 
No filme, a história de expropriação e resistência dos Tupinambá – que se entrelaça ao avanço 
da fronteira agrícola no final do século 19, à ascensão dos coronéis de cacau e ao 
reconhecimento dos direitos territoriais indígenas pela Constituição de 1988 – é narrada segundo 
a perspectiva dos indígenas, para quem a terra pertence aos encantados, as entidades mais 
importantes de sua cosmologia. 



 
 

 
 

 

QUANDO SINTO QUE JÁ SEI 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 78 min (aprox.) 

Sinopse: O documentário “Quando sinto que já sei” registra práticas educacionais inovadoras 

que estão ocorrendo pelo Brasil. A obra reúne depoimentos de pais, alunos, educadores e 
profissionais de diversas áreas sobre a necessidade de mudanças no tradicional modelo de 
escola. 

Projeto independente, o filme partiu de questionamentos em relação à escola convencional, da 
percepção de que valores importantes da formação humana estavam sendo deixados fora da 
sala de aula. 

 



 
 

 
 

 

500- OS BEBÊS ROUBADOS PELA DITADURA ARGENTINA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 105 min (aprox.) 

Sinopse: Dentre as práticas mais aterradoras do regime militar argentino estava o sequestro 
sistemático de bebês e crianças, filhos de presos e desaparecidos políticos, que eram 
apropriados por seus algozes com espólio de guerra. A partir da iniciativa das Avós da Praça de 
Maio criou-se o “Banco dos 500”, com amostras de seu próprio sangue, o que possibilitou, até 
agora, a descoberta de 114 das 500 crianças sequestradas. “500 – Os Bebês Roubados pela 
Ditadura Argentina” narra esta incansável luta das “Avós da Praça de Maio” que tem início na 
Argentina em 1976 e se liga à história do Grupo Clamor, sediado no Brasil. Esta luta das Avós 
perdura até os dias de hoje. 



 
 

 
 

 

O FIM DO ESQUECIMENTO e EM NOME DA SEGURANÇA NACIONAL 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 104 min (aprox.) 

Sinopse: O Fim do Esquecimento procura personagens que participaram do Tribunal Tiradentes e outros 
que se destacaram na luta pelos Direitos Humanos para retomar a questão da Doutrina de Segurança 
Nacional, depois de três décadas, os resquícios daquela doutrina nos dias de hoje, a tentativa das classes 
dominantes de promover o esquecimento dos fatos ocorridos durante a ditadura. Em Nome da Segurança 
Nacional tem como eixo narrativo O Tribunal Tiradentes, organizado pela Comissão Justiça e Paz da 
Arquidiocese de São Paulo em 1983. O filme acrescenta às cenas do Tribunal diversos materiais, tanto de 
arquivo quanto ficcionais, e discute a Doutrina de Segurança Nacional, eixo ideológico da ditadura 
implantada pelo golpe de 1964, e o efeito que ela teve sobre diversos segmentos da sociedade brasileira. 



 
 

 
 

 

MILITARES DA DEMOVRACIA: OS MILITARES QUE DISSERAM NÃO 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 52 min (aprox.) 

Sinopse: Eles lutaram pela Constituição, pela legalidade e contra o golpe de 1964, mas a 
sociedade brasileira pouco ou nada sabe a respeito dos oficiais que, até hoje, ainda buscam 
justiça e reconhecimento na história do país. Militares da Democracia resgata, através de 
depoimentos e registros de arquivos, as memórias repudiadas, sufocadas e despercebidas dos 
combatentes perseguidos, cassados, torturados e mortos, por defenderem a ordem constitucional 
e uma sociedade livre e democrática 



 
 

 
 

 

AINDA HOJE EXISTEM PERSEGUIDOS POLÍTICOS 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 52 min (aprox.) 

Sinopse: O documentário tem por objetivo fomentar o debate sobre a ausência de uma efetiva 
transição democrática no Brasil, pós Ditadura Civil-Militar implantada no País a partir de 1964. 
Identifica semelhanças no agir do Estado no passado e atualmente, demonstrando que a cultura 
do autoritarismo permanece arraigada em algumas instituições do Estado brasileiro. Apresenta 
também imagens do projeto que levou este debate para os mais variados públicos (quilombolas, 
universitário, LGBTT, assentados do MST, comunidades periféricas etc) desenvolvido pela 
Acesso - Cidadania e Direitos Humanos em parceria com a Comissão de Anistia. 



 
 

 
 

 

EU ME LEMBRO 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 74 min (aprox.) 

Sinopse: "Eu me Lembro" é um documentário sobre os cinco anos das Caravanas da Anistia e 
reconstrói a luta dos perseguidos por reparação, memória, verdade e justiça, com imagens de 
arquivo e de entrevistas em 94 minutos 



 
 

 
 

 

VOU CONTAR PARA OS MEUS FILHOS 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 24 min (aprox.) 

Sinopse: Entre 1969 e 1979, 24 mulheres estiveram presas na Colônia Penal Feminina do Bom 
Pastor, em Recife (PE), porque lutavam por igualdade social e pela democracia em uma época 
em que o Brasil enfrentava uma ditadura militar. Passados 40 anos, o reencontro delas, que hoje 
moram em diferentes estados do país, traz de volta não apenas os laços de solidariedade que 
surgiram no presídio, mas também a lembrança de um Brasil que tentou calar vozes e violentar 
sonhos. Este é um filme-memória indispensável para quem acredita na força de um ideal e da 
consciência política de um povo. Para quem não duvida que o tempo e a distância são capazes 
de abalar amizades verdadeiras. Uma história para jovens e adultos que se mantem viva por 
gerações. 



 
 

 
 

 

DAMAS DA LIBERDADE 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: Livre 

Duração: 28 min (aprox.) 

Sinopse: Através de narrativas de mulheres do Movimento Feminino pela Anistia e do Comitê 
Brasileiro pela Anistia é contada a história da luta pela anistia no Brasil nos anos de 1970, 
reacendendo o debate sobre um período de repressão e medo que o país jamais deverá 
esquecer. 



 
 

 
 

 

OS ADVOGADOS CONTRA A DITADURA – POR UMA QUESTÃO DE 

JUSTIÇA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: 12 anos 

Duração: 130 min (aprox.) 

Sinopse: Com a instauração da ditadura militar através de um golpe das Forças Armadas do 
Brasil, no período entre 1964 e 1985, o papel dos advogados na defesa dos direitos e garantias 
dos cidadãos foi fundamental no confronto com a repressão, ameaças e todo tipo de restrições. 
"Os Advogados contra a Ditadura" propõe uma profunda reflexão sobra a época em questão, 
relembrando, através de depoimentos e registros de arquivos, a relevante e ativa participação 
dos advogados contra as imposições do autoritarismo e na luta pela liberdade. 



 
 

 
 

 

LUA NOVA DO PENAR 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 27 min (aprox.) 

Sinopse: A família de Hiram de Lima Pereira tinha na música e na poesia um elemento central e 
unificador. Jornalista, ator e poeta, membro do Comitê Central do Partido Comunista, 
desaparecido político. As filhas cantam a música que Hiram compôs na prisão e as músicas que 
a mãe, musicista, deixou. A trilha sonora é toda da criação familiar. Um olhar sobre a pessoa, 
que transcende o contexto político. 



 
 

 
 

 

LABIRINTO DE PAPEL 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 29 min (aprox.) 

Sinopse: Um grupo de pesquisadores do Tocantins busca elucidar eventos envolvendo 
militantes e o exército durante o período da ditadura civil-militar brasileira na região do então 
norte de Goiás. 



 
 

 
 

 

A MESA VERMELHA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: 10 anos 

Duração: 78 min (aprox.) 

Sinopse: No documentário, senhores jovens subversivos comentam sobre a convivência nos 
presídios masculinos pernambucanos durante o período militar. Da chegada ao cárcere, do 
afeto, da greve de fome, do papel dos coletivos dentro da cadeia. É a história de um tempo 
sombrio narrada a partir de depoimentos, recordações e denúncias de ex–presos políticos que 
atravessaram esse período entre os porões de torturas do DOI–CODI e DOPS do nosso Estado, 
além de longa temporada carcerária entre a ex–Casa de Detenção do Recife (hoje Casa da 
Cultura) e a ainda atual Penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá–PE. 



 
 

 
 

 

A EDUCAÇÃO ESTÁ PROIBIDA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 145 min (aprox.) 

Sinopse: "A Educação Está Proibida" tornou-se um fenômeno único que viajou a oito países e 
documentou 45 experiências educativas não-convencionais. Através de mais de 90 entrevistas 
com educadores, acadêmicos, profissionais, autores, mães e pais, o filme mostra história ainda 
não contada sobre a necessidade latente de crescimento e expansão de novas formas de 
educação.  



 
 

 
 

 

RAINBOW WARRIOR 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 8 min (aprox.) 

Sinopse: Em setembro de 2013, a Guarda Costeira Russa invadiu o navio Arctic Sunrise e 
prenderam 28 ativistas e dois jornalistas envolvidos em um protesto pacífico contra a 
imprudência ambiental na indústria do petróleo. A tripulação da Maria Farinha estava a bordo 
do barco oficial da ONG ambientalista Greenpeace, o "Rainbow Warrior", para obter uma 
visão em primeira mão sobre estas questões diretamente da sua fonte. 



 
 

 
 

 

PRAÇA DE BOLSO DO CICLISTA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 24 min (aprox.) 

Sinopse: Como uma planta que floresce em um ambiente inóspito, uma praça toma o lugar de 
um terreno abandonado no centro de Curitiba (Brasil). Em pouco tempo, ela torna-se palco da 
efervescência cultural local e símbolo de um movimento pela ocupação criativa da cidade. Este 
filme curta-metragem, produzido pelos próprios criadores da praça, é um olhar sobre as 
motivações e os desafios de se transformar a cidade coletivamente. 



 
 

 
 

 

QUEM SÃO ELAS? 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 20 min (aprox.) 

Sinopse: Em julho de 2004, a Justiça brasileira autorizou que mulheres grávidas de fetos sem 
cérebro interrompessem a gestação. Durante quatro meses, dezenas de mulheres foram 
amparadas por essa decisão e optaram pelo aborto. O filme conta a história de quatro dessas 
mulheres durante dois anos. Érica, Dulcinéia, Camila e Michelle são mulheres muito diferentes 
unidas pelo acaso de uma maternidade interrompida. Protagonistas de suas próprias vidas, 
elas são as narradoras de suas escolhas em um filme que impressiona pela força e resignação 
diante do luto precoce. 



 
 

 
 

 

A MARGEM DO CORPO 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 43 min (aprox.) 

Sinopse: A história se passa no interior de Goiás, entre os anos de 1996 e 1998. Deuseli tinha 
19 anos quando foi brutalmente estuprada. Impedida de realizar o aborto, Deuseli encerra o 
primeiro ato da narrativa desaparecendo da cidade onde vivia. Meses depois, é protagonista 
de outro crime, só que agora como assassina da filha de 11 meses. Em um ritual, para alguns 
histérico, para outros satânico, Deuseli reproduz a cena do estupro e afoga a filha em uma 
banheira. Ela morre meses depois de causa desconhecida. Entre o estupro, o assassinato e a 
morte, a vida de Deuseli foi recontada por advogados, médicos e exorcistas. 



 
 

 
 

 

HABEAS CORPUS 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 20 min (aprox.) 

Sinopse: O documentário acompanha o sofrimento de Tatielle, uma jovem mulher de 
Morrinhos, interior de Goiás. Grávida de 5 meses de um feto que não sobreviveria ao parto, 
um habeas corpus apresentado por um padre que sequer a conhecia impediu Tatielle de 
interromper a gestação. Já sentindo as dores do parto, Tatielle foi mandada embora do 
hospital onde estava internada em Goiânia. De volta para Morrinhos, Tatielle agonizou cinco 
dias as dores de um parto proibido pela Religião e pela Justiça. 



 
 

 
 

 

SOLITÁRIO ANÔNIMO 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 18 min (aprox.) 

Sinopse: Um idoso deitado na grama à espera da morte. No bolso, um bilhete anunciava ser 
de terras distantes. Não havia documentos ou posses. Seu desejo era morrer solitário e 
anônimo. Esse é o início do documentário que conta a impressionante história de um homem 
obstinado a planejar e controlar sua morte. É um filme sobre a liberdade, a vida e a morte. 



 
 

 
 

 

A CASA DOS MORTOS 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 24 min (aprox.) 

Sinopse: Bubu é um poeta com doze internações em manicômios judiciários. Ele desafia o 
sentido dos hospitais-presídios, instituições híbridas que sentenciam a loucura à prisão 
perpétua. O poema A Casa dos Mortos foi escrito durante as filmagens do documentário e 
desvelou as mortes esquecidas dos manicômios judiciários. São três histórias em três atos de 
morte. Jaime, Antônio e Almerindo são homens anônimos, considerados perigosos para a vida 
social, cujo castigo será a tragédia do suicídio, o ciclo interminável de internações, ou a 
sobrevivência em prisão perpétua nas casas dos mortos. Bubu é o narrador de sua própria 
vida, mas também de seu destino de morte. 



 
 

 
 

 

UMA HISTÓRIA SEVERINA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 23 min (aprox.) 

Sinopse: Severina é uma mulher que teve a vida alterada pelos ministros do Supremo Tribunal 
Federal. Ela estava internada em um hospital do Recife com um feto sem cérebro dentro da 
barriga, em 20 de outubro de 2004. No dia seguinte, começaria o processo de interrupção da 
gestação. Nesta mesma data, os ministros derrubaram a liminar que permitia que mulheres 
como Severina antecipassem o parto quando o bebê fosse incompatível com a vida. Severina, 
mulher pobre do interior de Pernambuco, deixou o hospital com sua barriga e sua tragédia. E 
começou uma peregrinação por um Brasil que era feito terra estrangeira - o da Justiça para os 
analfabetos. 



 
 

 
 

 

OUTRO OLHAR – CONVIVENDO COM A DIFERENÇA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 34 min (aprox.) 

Sinopse: 'Outro Olhar – Convivendo com a Diferença' é um documentário que conta a história 
de um indivíduo para buscar o universal. O individuo, no caso, é Charbel Gabriel, um senhor de 
60 anos que ainda trabalha, exercita-se, cuida-se, estuda, interage diariamente com a família e 
a comunidade e tem síndrome de Down. Não seria pouco para quem tem tudo a seu favor, 
para Charbel, acaba sendo uma prova de que a síndrome de Down nem o afasta nem o limita 
no convívio com a sua comunidade, sua família e seus amigos. E, principalmente, não diminui 
seu impacto e sua influência sobre aqueles que convivem com ele. 



 
 

 
 

 

OUTRO OLHAR  
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 26 min (aprox.) 

Sinopse: A história da estudante gaúcha Renata Basso, que tem síndrome de Down e acaba 
de concluir o ensino médio, é o fio condutor de um retrato impressionante sobre a educação 
inclusiva no Brasil. Por meio de entrevistas com professores, colegas de classe, familiares e a 
própria Renata, o filme mostra que o esforço coletivo torna possível oferecer uma 
aprendizagem de qualidade a estudantes especiais. 



 
 

 
 

 

CRIANÇA – A ALMA DO NEGÓCIO 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 29 min (aprox.) 

Sinopse: Uma crítica ao consumismo exacerbado na infância, impulsionado pela publicidade 
sem limites, ética ou regulamentação. Um convite aos pais e educadores para refletir sobre 
seus papeis nesta sociedade de consumo e como podem colaborar para mudar o cenário. 



 
 

 
 

 

MUITO ALÉM DO PESO 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 84 min (aprox.) 

Sinopse: Por que existem tantas crianças obesas no Brasil? Qual a responsabilidade dos pais, 
do governo e das escolas? Por que a indústria é tão omissa? O documentário responde essas e 
outras perguntas de forma corajosa, estimulando o espectador a refletir sobre os próprios 
hábitos alimentares, os de seus filhos e familiares e os da sociedade. 



 
 

 
 

 

QUEM? ENTRE MUROS E PONTES 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 19 min (aprox.) 

Sinopse: Um retrato de um povo exilado, que sobrevive quase que exclusivamente do auxílio 
de ONGs que se fazem presentes na região do Saara Ocidental levando mantimentos, 
remédios e um pouco de esperança àqueles que há 40 anos vivem à margem da sociedade, 
esperando a pacificação do território sob intensa opressão e violência. 



 
 

 
 

 

RESTAURAÇÃO 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 14 min (aprox.) 

Sinopse: Restauração é um curta metragem que aborda os efeitos da violência doméstica na 
classe média alta brasileira. Inspirado na vida de uma restauradora de arte, traça um paralelo 
entre a vida pessoal da personagem e seu trabalho. 



 
 

 
 

 

ANOS 70: TRAJETÓRIAS 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 27 min (aprox.) 

Sinopse: Partindo da idéia de que os anos 70 no Brasil começaram com a instituição do AI-5, 
em 1968, o programa da série Panorama Histórico Brasileiro analisa a ditadura militar, o papel 
da censura, o milagre econômico pela ótica da contracultura e dos meios de comunicação de 
massa. Com depoimentos de Jards Macalé, Hamilton Vaz Pereira e Waly Salomão, entre 
outros, elabora um retrato em cores fortes dessa década tão criativa. 



 
 

 
 

 

SOBRE ANOS 60 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 29 min (aprox.) 

Sinopse: Este programa da série Panorama Histórico Brasileiro propõe uma reflexão sobre os 
anos 60 no Brasil baseada em sua memória audiovisual. Com trechos de textos e opiniões de 
Augusto Boal, Lygia Clark e Torquato Neto, entre outros, cenas de filmes e manchetes de 
jornais, o documentário permite que a década de 1960 fale por si mesma. 



 
 

 
 

 

O BRASIL DA VIRADA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 31 min (aprox.) 

Sinopse: O Brasil da Virada apresenta uma reflexão multidisciplinar sobre o Brasil 
contemporâneo. Política, tecnologia, periferia, arte e crise do padrão civilizatório são alguns 
dos temas abordados por dez intelectuais brasileiros, entre eles Washington Novaes, Mayana 
Zatz e Hermano Vianna. O documentário contextualiza, por meio de imagens e arquivos, os 
principais momentos e fatos históricos das últimas décadas no Brasil e no mundo e reflete 
sobre as principais transformações ocorridas na virada do milênio. 



 
 

 
 

 

BRUTA AVENTURA EM VERSOS 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 75 min (aprox.) 

Sinopse: Documentário resgata a trajetória da poetisa e tradutora brasileira Ana Cristina 
Cesar, ícone da Geração Mimeógrafo e Poesia Marginal, obras como A Teus Pés, suas pulsões, 
a vida e o processo de criação. Artistas, amigos e estudiosos relembram a poetisa. 

A escritora Ana Cristina Cesar foi um ícone da poesia marginal dos anos 1970 no Rio de 
Janeiro. Ela se matou em 1983, aos 31 anos, deixando inúmeros leitores e adeptos. Partindo 
da apropriação de sua obra por outros artistas, o documentário procura captar a beleza e a 
originalidade de sua escrita através do olhar de atores, dançarinos, poetas e amigos. 

 



 
 

 
 

 

TERRITÓRIO DO BRINCAR 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 90 min (aprox.) 

Sinopse: Um passeio pela geografia de gestos infantis que habitam brincadeiras de diversas 
regiões brasileiras. Gestos que contam histórias, revelam narrativas, constroem uma 
linguagem própria do brincar e nos apresentam a nós mesmos. Durante dois anos, os 
documentaristas Renata Meirelles e David Reeks viajaram pelo Brasil registrando o brincar 
universal de meninos e meninas de diferentes realidades. 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

TARJA BRANCA 
Gênero: Documentário 

Direção: Videocamp 

Classificação: livre 

Duração: 79 min (aprox.) 

Sinopse: As brincadeiras infantis fazem parte de nossa formação social, intelectual e afetiva. 
Por elas nos socializamos, nos definimos e introjetamos muitos dos hábitos culturais da vida 
adulta. Todos brincamos na infância e no brincar fomos livres e felizes. Mas será que ainda 
carregamos essa subjetividade brincante e cultura lúdica vivas dentro de nós? Será que a 
criança que fomos se orgulharia do adulto em que se transformou? Tarja Branca é um 
manifesto a importância de continuar sustentando um espírito lúdico, que surge em nossa 
infância e que o sistema nos impele a abandonar em nossa vida adulta. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ELA E EU 
Gênero: Documentário 

Direção: Carla Sellan 

Classificação: livre 

Duração: 23 min (aprox.) 

Sinopse: Emprego e renda são alguns elementos que criam condições para que as mulheres 
se libertem das incontáveis situações de opressão que vivem na sociedade. É em busca de 
emancipação que milhares de meninas e adolescentes deixam, todos os anos, o interior de 
seus estados para tentar a vida na cidade grande.  
 
Inácia e Socorro são irmãs. Nascidas e criadas na cidade de Toritama, agreste pernambucano, 
as duas migraram para o Recife ainda na infância, ingressando precocemente no mercado de 
trabalho como empregadas domésticas. Atualmente aposentadas, elas falarão um pouco 
sobre suas vivências, e vão mostrar que, para além das circunstancialidades, por vezes, os 
mesmos caminhos podem nos levar a destinos diferentes. 

 



 
 

 
 

 

ANDES ÁGUA AMAZÔNIA 
Gênero: Documentário 

Direção: Márcio Isensee e Sá 

Classificação: livre 

Duração: 22 min (aprox.) 

Sinopse: Um dos mais importantes ciclos hidrológicos da Terra acontece entre os Andes e a 
Amazônia: massas de ar úmido produzidas nas terras baixas da floresta são arrastadas até as 
encostas montanhosas, onde sofrem resfriamento, ascendem e precipitam na forma de chuva. 
Um quinto de toda a água doce do planeta é gerada nesta zona. 

 



 
 

 
 

 

S.O.S NORONHA – A HISTÓRIA DE UMA MOBILIZAÇÃO 
Gênero: Documentário 

Direção: Alice Watson 

Classificação: livre 

Duração: 28 min (aprox.) 

Sinopse: "O povo de Fernando de Noronha -- única comunidade insular oceânica do país -- 
jamais foi consultado sobre se queria, ou não, deixar de ser noronhense para ser 
pernambucano. Porque amam sua terra e trabalham para mantê-la distante da especulação e 
da destruição, os noronhenses não aceitam a anexação e vão lutar até o fim", diz o manifesto 
"Noronha, uma questão de consciência" elaborado pela comunidade e assinado por 805 
pessoas, mais da metade da população em 1988. Apesar da luta, a emenda foi aprovada no 
segundo turno, provocando uma grande frustração na comunidade e enormes mudanças na 
gestão da ilha, principalmente com a intensificação do Turismo. O documentário "SOS 
Noronha- A história de uma mobilização" traz à tona essa história, documentada por 20 jovens 
do arquipélago. 

 



 
 

 
 

 

CORATIO – 30 ANOS DE BRASIL NUNCA MAIS 
Gênero: Documentário 

Direção: Ana Castro 

Classificação: 14 

Duração: 56 min (aprox.) 

Sinopse: Qual é o fio que liga a repressão do passado, as violações da ditadura militar, com a 
violência que vivemos hoje? O que a tortura, a violência praticada pelos militares têm a ver 
com o genocídio da população negra e periférica? O filme Coratio provoca a reflexão sobre a 
continuidade da violência por parte da polícia e de como a impunidade com os crimes do 
passado permite que a repressão se perpetue.  
Coratio: trata dos 30 anos do lançamento do livro Brasil Nunca Mais, um marco na luta pelos 
direitos humanos no Brasil. A ideia do Nunca Mais era tentar garantir que a tortura e o 
desrespeito aos direitos humanos praticados por agentes do Estado não acontecessem mais. 
Três décadas depois do lançamento ainda não podemos dizer "nunca mais" para a tortura e a 
violência. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

COM VANDALISMO 
Gênero: Documentário 

Direção: Coletivo Nigéria 

Classificação: 12 

Duração: 72 min (aprox.) 

Sinopse: "SEM VANDALISMO!" repetiam gritando parte dos manifestantes que ocuparam as 
ruas de Fortaleza. Mas na multidão das manifestações, que explodiram no Brasil em junho de 
2013, outros grupos empregaram métodos mais diretos. Tachados de "vândalos", foram 
criminalizados por parte da grande mídia, antes mesmo de serem ouvidos. Este documentário 
vai à "linha de frente" para registrar os confrontos e entrevistar os manifestantes para mostrar 
as motivações dos atos de desobediência civil. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CARONEIRO 
Gênero: Documentário 

Direção: Martina Rupp 

Classificação: Livre 

Duração: 52 min (aprox.) 

Sinopse: 18 mil KM em dois fuscas dando carona pela América do Sul. 

Dentro dos carros brasileiros, argentinos, chilenos, paraguaios e uruguaios expõem seus 
pontos de vista sobre o intercâmbio cultural que existe, ou não, entre os países, as rixas e os 
preconceitos, o domínio norte-americano e nossa educação. 

Caroneiros é um projeto independente que acredita na discussão desses temas para a 
preservação da identidade latino-americana. 

 

 

 



 
 

 
 

 

LADO CENTRO 
Gênero: Documentário 

Direção: Giovanna Consentini 

Classificação: Livre 

Duração: 25 min (aprox.) 

Sinopse: Cinco mulheres fortes, um bairro e um sonho em comum, a casa própria. Olympia, 
Carmem, Regina, Inês e Raquel contam suas histórias e ajudam a expor os problemas de 
moradia na cidade de São Paulo, na visão de quem os vive. Em contraste, falam sobre o amor a 
um bairro central: o Bixiga. 

 

http://www.videocamp.com/pt/filmmakers/giovanna-consentini


 
 

 
 

 

COMO SOMOS 
Gênero: Documentário 

Direção: Naira Soares 

Classificação: Livre 

Duração: 30 min (aprox.) 

Sinopse: Como Somos é um documentário que conta a história de doze famílias com algo 
especial em comum: a convivência com um familiar autista e/ou com síndrome de down.  
O documentário parte do pressuposto de que instituições públicas e privadas dizem não estar 
preparadas para receber essas pessoas, mas o questionamento que fica é: E as famílias? Será 
que foram preparadas? 

 

 



 
 

 
 

 

QUEBRANDO O TABU 
Gênero: Documentário 

Direção: Fernando Grostein Andrade 

Classificação: Livre 

Duração: 80 min (aprox.) 

Sinopse: Há 40 anos os EUA levaram o mundo a declarar guerra às drogas, numa cruzada por 
um mundo livre de drogas. Mas, os danos causados pelas drogas nas pessoas e na sociedade 
só cresceram. Abusos, informações equivocadas, epidemias, violência e o fortalecimento de 
redes criminosas são os resultados da guerra perdida numa escala global. Num mosaico 
costurado por Fernando Henrique Cardoso, Quebrando o Tabu escuta vozes das realidades 
mais diversas do mundo em busca de soluções, princípios e conclusões. 

 



 
 

 
 

 

EM MOVIMENTO – 20 ANOS DE INVESTIMENTO SOCIAL NO BRASIL 
Gênero: Tatiana Villela 

Classificação: Livre 

Duração: 28 min (aprox.) 

Sinopse: Os últimos anos do Brasil foram marcados por importantes movimentos da sociedade 
civil como a Constituição Cidadã, as Diretas Já, ECA, a ECO 92, o programa Fome Zero, o 
lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e muitos outros momentos que 
sinalizam um compromisso da sociedade com a democracia e a justiça social. 

Neste percurso, o nascimento do GIFE e outras associações como Abong e Instituto Ethos, que 
orientam tanto o investimento social privado quanto as empresas e as OSCs foram fundamentais 
para fortalecer e legitimar ao setor. 

‘Em Movimento’ é um resgate de nossa história e um convite a olharmos para trás, mirando a 
nação que queremos construir, provocando cada um de nós - e as organizações em que 
atuamos - a pensarmos o que faremos para a mudança que queremos ver no país. 

 

 



 
 

 
 

 

ENQUANTO A LIBERDADE NÃO CANTA 
Gênero: Documentário 

Direção: Joana Moncau, Gabriela Moncau 

Classificação: Livre 

Duração: 23 min (aprox.) 

Sinopse: O documentário "Enquanto a liberdade não canta - a redução da maioridade penal" 
contribui para o atual debate sobre a diminuição da idade penal e a realidade do sistema 
carcerário no Brasil pela voz, sobretudo, daqueles que vivem na pele essa realidade. O vídeo 
de 23 minutos traz fragmentos de vida, opiniões e sonhos de jovens e seus familiares. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Joana+Moncau
http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Gabriela+Moncau


 
 

 
 

 

DITADURA RESERVADA 
Gênero: Documentário 

Direção: Fabricio Porto 

Classificação: Livre 

Duração: 79 min (aprox.) 

Sinopse: “Ditadura Reservada” aborda o regime militar em Joinville e região resgatando 
depoimentos de ex-presos políticos, historiadores, radialistas e sociólogos convidados que 
contam como foi esse período em Joinville. Esse resgate é acompanhado de histórias de vida 
como a de Edgard Shatzmann e sua esposa Lucia Shatzmann que viveram a perseguição do 
regime.  
O documentário traz histórias contaminadas por palavras cheias de definições, mas ao mesmo 
tempo, vazias de significados. Afinal, o que era o comunismo, o socialismo e a própria ditadura 
militar para quem morava em Joinville nessa época? 

 



 
 

 
 

 

MUCAMAS 
Gênero: Documentário 

Direção: Nós, Madalenas 

Classificação: Livre 

Duração: 16 min (aprox.) 

Sinopse: O documentário conta a história da vida de mulheres que são ou já foram 
empregadas domésticas, escancarando suas lutas e desigualdades. Ao centro, o enraizado 
pensamento da casa-grande sob a Senzala e o discurso do 'trabalho e desenvolvimento' que 
garante a manutenção da lógica serviçal, de herança claramente escravocrata: preconceitos, 
classismos, distâncias, muros, pontes, remuneração, relações de poder, patroas, empregadas. 
Narrada pelas trabalhadoras, a direção do filme é das próprias filhas, e por isso propõe 
também uma importante reflexão sobre representatividade e a construção de narrativas 
populares. Pela soberania audiovisual em todas as periferias! Pela democratização dos meios 
de comunicação. 

 



 
 

 
 

 

CTRL-V 
Gênero: Documentário 

Direção: Leonard Brant 

Classificação: Livre 

Duração: 54 min (aprox.) 

Sinopse: Documentário-pesquisa sobre a indústria audiovisual global e seus efeitos sobre as 
culturas locais. Produzido com câmera digital caseira no melhor estilo do-it-yourself, sem 
qualquer aparato de produção, o diretor Leonardo Brant lança mão de trechos de filmes que 
discutem a condição hegemônica da indústria cultural e promove o diálogo com grandes 
pensadores como Gilles Lipovetsky e Ismail Xavier, com especialistas em Hollywood como 
Edward Jay Epstein e Neal Gabler, entre outros. Produzido em colaboração com a Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid), filme foi produzido 
entre 2009 e 2010, em meio ao processo de consolidação do YouTube, da cultura da 
convergência e da revolução digital, que já havia atingido o setor da música de maneira 
profunda e ainda anunciava a sua chegada ao audiovisual. 

 



 
 

 
 

 

SEM PENA 
Gênero: Documentário 

Direção: Eugenio Puppo 

Classificação: Livre 

Duração: 87 min (aprox.) 

Sinopse: Nenhuma população carcerária cresce na velocidade da brasileira, que já é a quarta 
maior do mundo. Sem Pena desce ao inferno da vida nas prisões brasileiras para expor as 
entranhas do sistema de justiça do país, demonstrando como morosidade, preconceito e a 
cultura do medo só fazem ampliar a violência e o abismo social existente. 

 



 
 

 
 

 

JUNTOS PELA PAZ 
Gênero: Documentário 

Direção: Lara Jacoski & Patrick Belem 

Classificação: Livre 

Duração: 3 min (aprox.) 

Sinopse: Revelam-se cada vez mais intensas e preocupantes as tensões entre Israel e a 
Palestina. Um governo mal intencionado, um grande genocídio que assola a história e quem 
sofre sempre são seus povos. O filme retrata uma leve brisa de paz entre judeus e 
muçulmanos. Fruto de uma reunião ocorrida dia 13 de julho em Curitiba, muçulmanos, judeus 
e simpatizantes se encontraram no Memorial Árabe, praça Gibran Khalil Gibran, em 
solidariedade às vítimas da guerra de Israel e da Palestina. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

PROJETO PERFIL – FREDDY CANDIA 
Gênero: Documentário 

Direção: Lara Jacoski & Patrick Belem 

Classificação: Livre 

Duração: 7 min (aprox.) 

Sinopse: Freddy Candia é um sujeito prestativo. Baixo e falante, é um mestre da gambiarra, 
seja na construção civil, mecânica ou até mesmo na cozinha, sempre com um grande sorriso 
no rosto e uma piada pronta pra soltar. Teve uma infância difícil, nasceu no campo e saiu de 
casa cedo pra enfrentar a vida. Hoje em dia Freddy fundou a CECAM Bolívia, uma ONG que 
constrói banheiros ecológicos, fornos solares e fogões econômicos para famílias de áreas 
menos favorecidas. 

[PROJETO PERFIL]  
Um projeto sobre e para as pessoas. Numa época em que a pessoa jurídica fala mais alto que a 
pessoa física, em que máquinas fazem mais que mãos, buscamos a humanização da vida. O 
projeto trará perfis de personagens interessantes e fundamentais para o Brasil e o mundo, que 
com suas peculiaridades irão nos inspirar, instruir e abrir os horizontes para toda cultura. 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

OS ANOS JK – UMA TRAJETÓRIA POLÍTICA 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 142 min (aprox.) 

Sinopse: O filme aborda a História do Brasil: a eleição de JK, o nascimento de Brasília, o 
sucessor Jânio Quadros que renuncia, a crise política, o golpe militar e a cassação dos direitos 
políticos de Juscelino. O foco é a trajetória política de Juscelino Kubitschek, o “presidente 
bossa nova”, popular entre os artistas, que propunha aceleração no desenvolvimento do País 
rumo à modernidade e a ocupação de um lugar entre as potências mundiais. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

JANGO – COMO, QUANDO E POR QUE SE DERRUBA UM 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 115 min (aprox.) 

Sinopse: O filme refaz a trajetória política de João Goulart, o 24° presidente brasileiro, que foi 
deposto por um golpe militar nas primeiras horas de 1º de abril de 1964. Goulart era 
popularmente chamado de "Jango", daí o título do filme, lançado exatos vinte anos após o 
golpe. 

O documentário captura a efervescência da política brasileira durante a década de 1960 sob o 
contexto histórico da Guerra Fria. Jango narra exaustivamente os detalhes do golpe e se 
estende até os movimentos de resistências à ditadura, terminando com a morte do presidente 
no exílio e imagens de seu funeral, cuja divulgação foi censurada pelo regime militar. 

 
 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

JOSUÉ DE CASTRO – CIDADÃO DO MUNDO 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 50 min (aprox.) 

Sinopse: O filme retrata a vida e a obra do médico pernambucano Josué de Castro, intelectual 
engajado em um dos maiores e eternos problemas da humanidade: a fome. Autor de vários 
livros que discutem a fome como uma questão política, Josué representou o Brasil em vários 
órgãos internacionais, como a FAO, mas acabou sendo exilado pela ditadura militar. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

CASTRO ALVES – RETRATO FALADO DO POETA 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 71 min (aprox.) 

Sinopse: Castro Alves, Retrato Falado do Poeta é uma ficção de 70 minutos com situações de 
documentário, protagonizada por Bruno Garcia. O filme recupera a atuação do escritor nas 
lutas pela proclamação da república e a abolição da escravatura, além de mostrar seu lado 
apaixonado e até mulherengo. O personagem-título viaja pelo Brasil com suas poesias e seus 
ideais, passando pela Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa viagem, o 
espectador também embarca. 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

MARIGHELLA– RETRATO FALADO DO GUERRILHEIRO 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 55 min (aprox.) 

Sinopse: Deputado constituinte de 46 e um dos principais dirigentes do Partido Comunista - 
cassado quando o partido foi posto na ilegalidade, Carlos Marighella foi um dos líderes da luta 
armada contra a ditadura militar no Brasil. Ainda no PC, em 66, propôs o caminho da guerrilha 
e por isso foi expulso. Fundou a Ação Libertadora Nacional, primeiro movimento armado pós-
64 do país. O filme sobre a vida desta figura polêmica da recente História do Brasil contará a 
trajetória do professor Marighella. Mas, acima de tudo, contará a história do homem 
Marighella. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

GLAUBER – O FILME, LABIRINTO DO BRASIL 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 98 min (aprox.) 

Sinopse: Glauber, o filme – Labirinto do Brasil é um documentário sobre a vida e a morte de 
Glauber Rocha, o polêmico 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 idéias, explodem na tela num filme-tributo à 
memória de um artista que idealizava um cinema independente e libertário. 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

ENCONTRO COM MILTON SANTOS: O MUNDO GLOBAL VISTO DO 

LADO DE CÁ 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 89 min (aprox.) 

Sinopse: Documentário do cineasta brasileiro Sílvio Tendler, discute os problemas da 
globalização sob a perspectiva das periferias (seja o terceiro mundo, seja comunidades 
carentes). 

O filme é conduzido por uma entrevista com o geógrafo e intelectual baiano Milton Santos 
(1926–2001), gravada quatro meses antes de sua morte. 

Milton Santos não era contra a globalização e sim contra o modelo de globalização vigente no 
mundo, que ele chamava globalitarismo. Analisando as contradições e os paradoxos deste 
modelo econômico e cultural, Milton enxergou a possibilidade de construção de uma outra 
realidade, que ele considerava "mais justa e mais humana". 

 
 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

MEMÓRIAS DO MOVIMENTO ESTUDANTIL: O AFETO QUE SE 

ENCERRA EM NOSSO PEITO JUVENIL 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 50 min (aprox.) 

Sinopse: Ano 2007, direção de Silvio Tendler. 

Registros pessoais de personagens do movimento estudantil, da atividade cultural dos jovens, 
músicas poesias e peças teatrais feitas pelos militantes no passado. 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

UTOPIA E BARBÁRIE 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 121 min (aprox.) 

Sinopse: O filme é um road movie histórico: para reconstruir o mundo a partir da II Guerra 
Mundial, passa pela Itália, EUA, Brasil, Vietnam, Cuba, Uruguai, Chile, entre outros países. Em 
cada um desses lugares, documenta os protagonistas da história. Tão importante quanto o 
tema é o olhar do autor. Este olhar foi se construindo a partir da elaboração do filme.  
Por isso, buscou a reconstrução da história de maneira não partidarizada. Ouviu diferentes 
personagens com abordagens distintas. Juntos compõem um rico painel de nossa época. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

GIAP: MEMÓRIAS CENTENÁRIAS DA RESISTÊNCIA 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 17 min (aprox.) 

Sinopse: O general Vietnamita Giap completou 100 anos no dia 25 de agosto de 2011. O vídeo 
retrata importantes momentos de sua luta narrados pelo próprio general em depoimento 
gravado em 2003. 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

MATZEIVA, JULIANO 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 5 min (aprox.) 

Sinopse: Filho de Arna Mer-Khamis, ativista de direitos humanos judia e fundadora do Teatro 
da Liberdade, Juliano Mer-Khamis dedicou os últimos anos de sua vida a encantar as crianças 
do campo de refugiados de Jenin. O documentário é uma homenagem póstuma ao ator, 
cineasta e ativista político israelense. 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

O VENENO ESTÁ NA MESA 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 49 min (aprox.) 

Sinopse: O filme vem mostrar como estamos nos alimentando mal por conta de um modelo 
agrário baseado no agronegócio. O perigo é tanto para os trabalhadores, que manipulam os 
venenos, quanto para toda a população do campo e das cidades, que consomem os produtos 
agrícolas com agrotóxicos. 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

SUJEITO OCULTO NA ROTA DO GRANDE SERTÃO 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 26 min (aprox.) 

Sinopse: Sujeito Oculto na Rota do Grande Sertão é uma jornada pelo norte de Minas – região 
por onde em 1952 o escritor Guimarães seguiu a célebre boiada com centenas de cabeças de 
gado, capitaneada por Manuelzão. O sertão, os vaqueiros, a linguagem, a toada, o boi, as 
fazendas, as veredas, a memória e o novo, a vida e o desastre ecológico, os sertanejos e suas 
manifestações culturais, expressões populares, os aboios, a relação do vaqueiro com o sertão, 
sua fala, seus relatos. As veredas mortas, as ruínas encarquilhadas do passado, a seca verde, as 
cinzas que jazem como lembranças do fogo criminoso e a imagem interditada do escritor 
comporão a rota do documentário. Um filme que aborda um paralelo entre a morte da 
memória e a morte do sertão. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

O BRASIL NA TERRA DO MISHÁ 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 26 min (aprox.) 

Sinopse: O Brasil na Terra do Misha trará ao espectador um momento olímpico brasileiro nem 
tanto lembrado no Brasil – exceto pelas festas, marcando já a saudade que as Olimpíadas de 
Moscou deixaram, mas de destacada relevância para diversos esportes, a compreensão das 
transformações que se seguiram no mundo e na reafirmação dos ideais olímpicos como uma 
das possibilidades de unificação dos povos. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

TANCREDO – A TRAVESSIA 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 104 min (aprox.) 

Sinopse: Tancredo, a travessia é um documentário brasileiro que retrata, por meio de 
depoimentos, a biografia do presidente Tancredo Neves. Conta a história do homem firme em 
suas decisões e sereno nas atitudes, do político moderado, mas que durante a sua vida pública 
enfrentou com ética, retidão e extraordinária coragem grandes desafios em momentos 
cruciais da história do país.  
O filme tem roteiro e direção de Silvio Tendler, supervisão do jornalista Roberto D'Avila e 
produção da Intervideo Digital. Foram entrevistadas 28 personalidades – políticos, jornalistas, 
artistas e familiares – que conviveram intimamente com o presidente Tancredo e foram, ao 
lado dele, protagonistas dos mais importantes fatos políticos ocorridos no Brasil desde a 
última metade do século 20. 

 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies?director=Lara+Jacoski+%26+Patrick+Belem


 
 

 
 

 

AGRICULTURA TAMANHO FAMÍLIA 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 59 min (aprox.) 

Sinopse: 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. 
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O VENENO ESTÁ NA MESA II 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 70 min (aprox.) 

Sinopse: 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 queremos viver? O mundo envenenado do 
agronegócio ou da liberdade e da diversidade agroecológica? 
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PRIVATIZAÇÕES: A DISTOPIA DO CAPITAL 
Gênero: Documentário 

Direção: Silvio Tendler 

Classificação: Livre 

Duração: 57 min (aprox.) 

Sinopse: O novo filme de Silvio Tendler ilumina e esclarece a lógica da política em tempos 
marcados pelo crescente desmonte do Estado brasileiro. A visão do Estado mínimo; a venda 
de ativos públicos ao setor privado; o ônus decorrente das políticas de desestatização 
traduzidos em fatos e imagens que emocionam e se constituem em uma verdadeira aula sobre 
a história recente do Brasil. Assim é Privatizações: a Distopia do Capital. Realização do 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (Senge-RJ) e da Federação 
Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), com o apoio da CUT Nacional, o filme 
traz a assinatura da produtora Caliban e a força da filmografia de um dos mais respeitados 
nomes do cinema brasileiro. 
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ESCUTE... 
Gênero: Documentário 

Direção: Manoel Meyer 

Classificação: Livre 

Duração: 25 min (aprox.) 

Sinopse: A experiência de um cego que é cineasta. O casal com deficiência visual que não vê 
qualquer impedimento para deixar de frequentar salas de cinema. A sensibilidade para 
sonorizar filmes sem enxergar. Este é um documentário sobre percepções de pessoas com 
deficiência visual a respeito de estética, imaginação e sentimentos no cinema. Também são 
discutidas questões sobre o cinema como espaço social e cultural e o funcionamento 
perceptivo e cerebral de videntes e cegos. 

Os relatos dos entrevistados foram usados como base da construção imagética do filme, que 
incluiu também o desafio de adotar a audiodescrição – recurso que descreve detalhes 
relevantes de imagens para quem não as vê – como linguagem intrínseca. 

 

 

 



 
 

 
 

 

SENTINELA SONORA 
Gênero: Documentário 

Direção: Thiago Morandi 

Classificação: Livre 

Duração: 13 min (aprox.) 

Sinopse: O documentário ‘Sentinela Sonora’ surge do projeto de preservação da linguagem 
dos sinos, de André Dangelo. Registra as características marcantes do ofício de sineiro, tão 
presente em São João del-Rei, além de ações da campanha para aquisição de um novo sino 
para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

 

 

 



 
 

 
 

 

TIÃO PAINEIRA – 86 JANEIROS 
Gênero: Documentário 

Direção: Thiago Morandi 

Classificação: Livre 

Duração: 9 min (aprox.) 

Sinopse: Conhecido em Tiradentes e região, Tião Paineira é um patrimônio vivo da cidade 
mineira e carrega em seus mais de 80 anos de idade a tradição do artesanato brasileiro e os 
princípios da arte do barro, herdados de seu bisavô. O filme retrata um pouco da vida e 
momentos importantes da caminhada deste artista. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMADORA BRASIL  
 

 

Pobre é quem não tem jipe 

 
Gênero: documentário 

Direção: amauri tangará 

Classificação: livre 

Duração: 25 min (aprox.) 

Sinopse: a história de um menino que sonhava conhecer o outro lado dos horizontes. 



 
 

 
 

 

Mestre Humberto 

 
Gênero: documentário 

Direção: Rodrigo Savastano 

Classificação: livre 

Duração: 20 min (aprox.) 

Sinopse:  Um passeio pela Lapa, Campo de Santana e pela África através dos amigos e da 
memória de um aluno mais antigo da vida, cuja graça é Humberto de Souza. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

A ordem dos penitentes 
Gênero: documentário 

Direção: Petrus Cariry 

Classificação: livre 

Duração: 17 min (aprox.) 

Sinopse:  Um passeio pela Lapa, Campo de Santana e pela África através dos amigos e da 
memória Aspectos da religiosidade popular herdados da Idade Média européia são revelados 
pela narrativa do Mestre Decurião Joaquim Mulato, 81 anos. No Cariri cearense, a Ordem dos 
Penitentes surgiu por volta de 1860, época de fome e peste.  

 

 



 
 

 
 

 

Cego Oliveira no Sertão do seu olhar 
Gênero: documentário 

Direção: Lucila Meirelles 

Classificação: livre 

Duração: 17 min (aprox.) 

Sinopse:  O relato de um velho músico do sertão nordestino, cuja visão parcial não prejudica sua 
compreensão de mundo, sustenta essa metáfora da cegueira. Recursos de decomposição da 
imagem, cenas embaçadas e fora de foco recriam as dificuldades da visão. A textura da leitura 
em Braile se combina com a granulação da imagem. 

 

 

 

 

 

 


