
 

 

PROGRAMAÇÃO  

MOSTRA DE CINEMA DO DESENVOLVIMENTO 

DIA 19/03 – 14h 

TARDE – Mostra de Cinema do Desenvolvimento 

14h 

PERRENGUE: direção de Murilo Azevedo – 25 minutos 

Perrengue nasce da indignação com o problema que virou marca registrada da cidade de São 
Paulo: o trânsito. No documentário, quatro personagens de pontos distintos da região 
metropolitana apresentam os próprios dramas diários: superlotação, estresse e perda de 
tempo. 

14h30 

EFEITO RECICLAGEM: direção de Sean Walsh - 91 minutos 

O filme revela o cotidiano dessas pessoas que fazem dos materiais recicláveis seu sustento e 

seu meio de integração social. Responsável por uma família com mais de 25 filhos,  Claudinês 

Alvarenga vai rotineiramente ao bairro de Santa Efigênia, no centro da cidade, em sua kombi 

verde-limão e coleta materiais que podem ser vendidos em depósitos de recicláveis. Por ser 

frequentador do bairro há mais de cinco anos, é conhecido por boa parte dos comerciantes e 

habitantes da região, que muitas vezes lhe entregam não apenas papelão ou plástico, mas 

também peças velhas de computadores, que também são posteriormente “reciclados” - 

remontados e vendidos. 

16h15 

EXPEDICIONÁRIOS: direção de Otávio Cury – 72 minutos 

Nas margens do rio Xié, no norte da floresta amazônica, a 30 km da fronteira entre Brasil, 
Venezuela e Colômbia, uma pequena aldeia indígena se transforma em um hospital 
temporário. Expedicionários da Saúde é um grupo de cirurgiões voluntários da cidade de 
Campinas, na região industrializada de São Paulo, a mais de 4.000 km de distância ao sul do 
país. O grupo desenvolve um programa único de cirurgias em regiões remotas da Amazônia 
brasileira. E os encontros entre médicos e pacientes espelham os extremos do país - o Brasil 
moderno e urbano dos médicos e a Amazônia selvagem dos pacientes. 

17h40 

IBITIPOCA, DROBA PRA LÁ: direção de Felipe de Barros Scaldini – 71 minutos 

Ibitipoca, Droba Pra Lá é o retrato de um momento de transição, de um cotidiano que há 
tempos não é o mesmo. Uma transformação repentina de cenário gerou um contraste entre a 



 

 

simplicidade e a modernidade num pequeno município do interior de Minas Gerais. O 
documentário relata a ação do tempo na vida de importantes personagens inseridos nessa 
mudança. 

DIA 20/03 

MANHÃ - Especial Tv Câmara e Tv Senado – 8h30 às 12h30 

CHICO MENDES - CARTAS DA FLORESTA: direção de Dulce Queiroz – 44 minutos 

A trajetória de Chico Mendes baseada em cartas e entrevistas: o enfrentamento aos 
devastadores de terras e a luta pela criação das reservas extrativistas, que acabaram 
resultando em sua morte. 

LABORATÓRIO BRASIL: direção de Roberto Stefanelli – 59 minutos 

O documentário mostra como a economia e a população brasileiras foram cobaias em 

experiências que tentavam domar os altos índices de inflação nas décadas de 80 e 90.  

MEMÓRIAS SYDNEY POSSUELO: UMA VIDA AMAZÔNICA: direção de Roberto Stefanelli – 39 
minutos 

Os depoimentos do sertanista que viveu mais de 50 anos na selva, sobreviveu a mais de 30 
malárias e até hoje defende a proteção dos povos indígenas na Amazônia.  

LONGEVIDADES: direção de Gisele Rodrigues – 32 minutos 

O documentário traz depoimentos que compõem um retrato bastante humano do desafio de 
envelhecer no Brasil de hoje e discute as consequências do recente aumento da população de 
idosos para o País.  

TRIBUTO: ORIGEM E DESTINO: direção de Frederico Schmidt – 23 minutos 

Documentário discute como o Brasil usa o dinheiro arrecadado pelos impostos e como as 

pessoas percebem o uso destes recursos em áreas como saúde e educação. 

FLORESTAN FERNANDES – O MESTRE: Roberto Stefanelli – 50 minutos 

O vídeo retrata a vida do engraxate, garçom, professor, deputado, constituinte, que fez da vida 

uma verdadeira aula. 

 

 

 

 

  

http://www2.camara.gov.br/tv/materias/DOCUMENTARIOS/184815-CHICO-MENDES---CARTAS-DA-FLORESTA.html
http://www2.camara.gov.br/tv/materias/DOCUMENTARIOS/175503-LABORATORIO-BRASIL.html
http://www2.camara.gov.br/tv/materias/DOCUMENTARIOS/195552-MEMORIAS:-SYDNEY-POSSUELO:-UMA-VIDA-AMAZONICA.html
http://www2.camara.gov.br/tv/materias/DOCUMENTARIOS/184596-LONGEVIDADES.html
http://www2.camara.gov.br/tv/materias/DOCUMENTARIOS/197839-TRIBUTO:-ORIGEM-E-DESTINO.html
http://www2.camara.gov.br/tv/materias/DOCUMENTARIOS/175503-LABORATORIO-BRASIL.html


 

 

TARDE – Mostra de Cinema do Desenvolvimento – 14h30 

14h30 

OLHAR CONTESTADO: direção de Fabianne Batista Balveddi – 15 minutos 

Este documentário aborda um episódio acontecido quase 15 anos após o término da Guerra 
de Canudos. Com proporções e significado semelhantes, a Guerra do Contestado conflagrou-se 
numa região do sul do Brasil cuja posse era disputada pelos estados do Paraná e Santa 
Catarina. Além do importante caráter histórico/documental, o filme se destaca pelo fato de ser 
aberto (filme e fontes disponibilizados livremente) e ter sido produzido com ferramentas 
livres. 

15h 

O CONTESTADO –RESTOS MORTAIS: direção de Sylvio Back – 118 MINUTOS 

Com o testemunho de trinta médiuns em transe, articulado ao memorial sobrevivente e à 
polêmica com especialistas, “O Contestado – Restos Mortais”, é o resgate mítico da chamada 
Guerra do Contestado (1912-1916). Envolvendo milhares de civis e militares, o sangrento 
episódio conflagrou Paraná e Santa Catarina por questões de fronteira e disputa de terras, 
mesclado à eclosão de um surto messiânico de grandes proporções. 

17h20 

BRASIL VISTO POR DENTRO: direção de Ananda Jyothi & Carina Bini  – 60 MINUTOS 

Documentário revelador sobre as potencialidades e desafios brasileiros.  Uma reflexão do 
papel da diversidade, educação e meio-ambiente no desenvolvimento do país dentro do 
cenário global! Inspirado no livro “O Brasil Visto por Dentro” do economista indiano Vinod 
Thomas, que viveu no Brasil. Filmado na Amazônia, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná e Índia, com 
a participação de  Cristovam Buarque, João Paulo dos Reis Veloso, Marina Silva, Antonio 
Anastasia, Flávia de Oliveira, Vandana Shiva, Leonardo Boff entre outros. 

 

DIA 21/03  

MANHÃ - Especial Tv Câmara e Tv Senado – 8h30 às 12h30 

REDESCOBRINDO BRASIL - GLAUBER ROCHA: direção de Maria Maia – 48 MINUTOS 

Um panorama sobre a vida e a obra do cineasta baiano Glauber Rocha, expoente do Cinema 
Novo no Brasil na década de 60. Com depoimentos de dona Lúcia Rocha, mãe do cineasta, e do 
poeta Ferreira Gullar.  

MÍDIA, PODER E SOCIEDADE: direção Aluízio Oliveira – 58 MINUTOS 

 Documentário busca esclarecer as relações entre os três setores - mídia, poder político e 
sociedade civi0 - na virada do século 20 para o século 21, a partir de depoimentos de 
jornalistas que são referência no país.   



 

 

10h30   Mesa de debate: Cinema e desenvolvimento 
– panorama, perspectivas e potências 

Local: Sala Vera Cruz 1 

Coordenador 
Allex Medrado, editor e produtor audiovisual do Ipea 
 
Palestrantes 
Adirley Queiroz, cineasta e integrante do Coletivo de Cinema de Ceilândia (CEICINE) 
Erika Bauer, cineasta e professora da Universidade de Brasília (UnB) 
Leopoldo Nunes, Secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura  
Marcus Ligocki Jr, produtor e diretor 
Márcio Moraes; animador, produtor e presidente do Conselho de Cultura do DF  
 

TARDE – Mostra de Cinema do Desenvolvimento 14h30 

 
14h 

CIDADE IMPROVISADA: direção de Alice Riff – 19 minutos 

Cidade Improvisada reúne 16 MC’s brasileiros que fazem improvisação de RAP (Freestyle) para 

rimar sobre a cidade que vivem, seus problemas e questões. Nas batalhas de MC’s, um MC 

batalha contra o outro, para mostrar quem é melhor na improvisação. Neste filme, 16 MC’s se 

juntam para batalhar contra os problemas da cidade, e expressar suas opiniões. 

14h20 

BRASIL ORGÂNICO: direção de Kátia Klock e Lícia Brancher – 58 minutos 

Documentário sobre a cadeia de alimentos orgânicos, do produtor ao consumidor. Uma  

viagem pelos biomas brasileiros contando histórias de pessoas que tem na agricultura, na  

pecuária ou no extrativismo sustentável o seu meio de vida. 

15h20 

PLANO C: direção de Cristiano Soares – 27 minutos 

O documentário explora o universo dos concurseiros, pessoas que mudam o rumo de suas 
vidas em busca de realização pessoal e profissional. 

15h50 

NO FUNDO NEM TUDO É MEMÓRIA: direção de Carlos Segundo – 75 minutos 

O filme traz a história de um narrador-personagem que, já de início, revela possuir um sonho, 
um sonho de infância, o sonho de construir uma cidade. A sua cidade. Em seu caminho, ele se 
depara com a cidade velha de Nova Ponte, que foi consumida pelas águas para dar lugar ao 
lago de uma usina hidrelétrica. Ainda no processo de construção de sua cidade, sua história se 
choca com a de outros personagens, moradores e não-moradores da velha cidade; uma 



 

 

mistura de várias diferentes memórias que se cruzam, memórias inundadas pela água e pelo 
tempo, memórias registradas, memórias afetivas, paralelas ou até mesmo inventadas. Afinal, 
“reconstruir uma história nada mais é do que inventar uma outra”. 

17h15 

MENOS QUE NADA: direção de Carlos Gerbase – 105 minutos 

"Menos que nada" é a história de Dante, um doente mental internado há dez anos num 
hospital psiquiátrico. Ele é considerado um caso perdido, até que uma jovem médica decide 
tratar dele. Ao investigar o passado de Dante, surgem três personagens importantes – seu pai, 
uma amiga de infância e uma importante cientista. Nem todos eles querem revelar o que 
sabem. 

 


