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Aplausos para o maior festival  
de cinema ambiental do Brasil  

a uma personalidade na área ambien-

tal que tenha se destacado. Em 2017 o 

homenageado será Vincent Carelli, indi-

genista e grande documentarista fran-

co-brasileiro, criador do projeto Vídeo 

nas Aldeias (1987), que forma cineastas 

indígenas. 

Desde sua primeira edição, em 2012, 

a Mostra já mobilizou 125 mil pessoas, 

exibindo 333 filmes em mais de 140 

espaços em 24 cidades.  Além da mos-

tra principal, que acontece na capital 

paulista, uma versão compacta da pro-

gramação itinera por cidades do interior 

do estado de São Paulo no segundo se-

mestre, levando a reflexão e o debate a 

vários espaços. 

A 6ª Mostra Ecofalante de Cinema 

Ambiental será realizada em São Paulo, 

Brasil, em junho de 2017.  A programa-

ção é gratuita e se completa com uma 

série de debates com a participação de 

especialistas, diretores e convidados. 

Boa diversão a todos!

JOSÉ LUIZ PENNA
Secretário de Estado da Cultura

Reunir e oferecer filmes recentes de 

diversas partes do mundo abordando 

questões socioambientais é uma inicia-

tiva que merece não apenas aplausos, 

mas apoio. Apoio pelo mérito de colocar 

em pauta, por meio de obras audiovi- 

suais, a discussão de tema tão caro hoje 

ao Brasil e ao mundo. Ao planeta. 

Em sua 6ª edição, a Mostra Ecofalan-

te de Cinema Ambiental vem crescendo 

e ganhando mais e mais repercussão a 

cada ano. Em 2016, foram exibidos 105 

títulos, 30% a mais que em 2015, um re-

sultado alcançado pela política curatorial 

do evento e pelo tema que representa. 

Organizada e dividida na Mostra 

Contemporânea Internacional, na Com-

petição Latino-Americana, Panorama 

Histórico, Concurso Curta Ecofalante 

(uma competição universitária), a ini-

ciativa aborda temas como alimenta-

ção, cidades, contaminação, economia, 

mudanças climáticas, povos & lugares e 

trabalho. Há também uma homenagem 

Let us bring our hands together for Brazil’s 
greatest environmental film festival

Gathering and screening films from many 
parts of the world on socio-environmen-
tal issues is worthy both of applause and 
support. Support for the virtue of placing 
in the agenda the discussion of issues so 
greatly important to Brazil, the world and 
the planet.

In its 6th edition, the Ecofalante Envi-
ronmental Film Festival has been growing 
and gaining prominence at each year. In 
2016, more than 100 films were screened, 
30% more than in 2015. This is the result 
of the curatorial policy of the event and 
the theme it represents. 

Organized into an International Con-
temporary Program, a Latin American 
Competition, a Historical Panorama and 
the Ecofalante Short Film Contest (for 
university students), the festival will ad-
dress issues such as food, cities, contam-
ination, the economy, climate change, 

peoples & places, and work. There is also 
a tribute to a personality of the environ-
mental area. In 2017, French-Brazilian 
indigenist and documentarist Vincent 
Carelli, creator of the Video at the Village 
(Vídeo nas Aldeias) project (1987), which 
trains indigenous people to be filmmak-
ers, will be celebrated.

Since its first edition, in 2012, the fes-
tival already involved 125 thousand peo-
ple, and screened 333 films in more than 
140 venues in 24 cities. Besides the main 
screenings in São Paulo, a pocket version 
of the program will travel through the 
state in the second semester, promoting 
discussions in various places. The 6th Eco-
falante Environmental Film Festival will 
be carried out in São Paulo, Brazil, in June, 
2017. The screenings and all the debates 
with specialists, directors and guests are 
free of charge. Enjoy!

JOSÉ LUIZ PENNA
São Paulo State Secretariat of Culture



Cultura e meio ambiente, 
juntos mais uma vez

longas-metragens que integram a pro-

gramação podem, além de pontos de 

reflexão, ser também oportunidades de 

ampliação do conhecimento sobre este 

universo tão amplo. Quando a curado-

ria traz como tema do Panorama His-

tórico a Amazônia, por exemplo, enxer-

gamos uma chance única de adentrar a 

maior floresta tropical do mundo, que 

pode ser conhecida a partir de diferen-

tes pontos de vista.  

As questões relacionadas às mudan-

ças climáticas, à economia e ao consu-

mo, por exemplo, que estarão presentes 

na Mostra Contemporânea Internacio-

nal, surgem em consonância com preo-

cupações modernas, que são temas de 

reportagens, documentários e inspiram 

a cultura de várias maneiras.

Com acesso gratuito e programa-

ção para todos os públicos, as salas 

de cinema da Secretaria Municipal 

de Cultura estarão novamente à dis-

posição deste importante trabalho 

de conscientização social que merece 

nossa atenção e audiência.

ANDRE STURM
Secretário Municipal de Cultura

É com enorme satisfação que a Secre-

taria Municipal de Cultura é correaliza-

dora da Mostra Ecofalante de Cinema 

Ambiental, que chega agora a sua sexta 

edição. O feliz encontro entre a cultura 

e o meio-ambiente é uma forma muito 

eficaz de abordar um tema tão urgente 

do nosso tempo, garantindo acesso a 

cidadãos de modo geral, com faixas etá-

rias e classes sociais distintas.

O meio ambiente, assim como a cul-

tura, é um tema vasto, que permite di-

versas abordagens para ser aprofunda-

do. As vozes que clamam por consumo 

consciente, comunhão com a natureza e 

respeito à fauna e flora se multiplicam, 

felizmente, a cada ano, inspirando obras 

audiovisuais com excelência técnica e 

artística. Dessa união, nascem projetos 

muito bem-sucedidos que ganham as 

telas nesta mostra. 

Sabemos que, embora os temas 

abordados sejam alertas importantes 

para que possamos refletir sobre o fu-

turo que queremos para a nossa cidade, 

nosso país e nosso planeta, os curtas e 

Culture and environment, together again

or features in the program may not only 
stir further thinking, but also expand our 
knowledge on such a vast universe. The 
choice of the Amazon as the theme for 
the Historical Panorama provides us with 
a unique chance to go into the largest 
tropical forest in the world and see it from 
different perspectives.

Other issues, such as climate change, 
economy and consumption, for instance, 
have been included in the Internation-
al Contemporary Program. These issues 
are current concerns and are the subject 
of journalistic shorts and documentaries 
that inspire culture in many ways.

Free of charge and with a program for 
all tastes, the film theaters of the Munic-
ipal Secretariat of Culture are once again 
made available for such an important 
work in social awareness, which deserve 
our attention and audience.

ANDRE STURM
Municipal Secretary of Culture

It is with great pleasure that the Munici-
pal Secretariat of Culture is a co-organiz-
er of the Ecofalante Environmental Film 
Festival, now in its sixth edition. It is very 
effective to address such an urgent issue 
of our time through the fitting union of 
culture and environment, assuring access 
to the general public of all ages and ranks.

The environment, like culture, is a vast 
theme that can be explored in many ways. 
Fortunately, the voices that advocate con-
scious consumption, communion with 
nature and respect to plants and animals 
multiply each year, inspiring films that are 
excellent both technically and artistically. 
Very successful projects that will be screened 
in the festival emerged from this union.

We are well aware that, although the 
issues addressed are important for us to 
think about the future we want for our 
city, our country or our planet, the shorts 



6Ao celebrar sua sexta edição, a Mostra 
Ecofalante de Cinema Ambiental fir-
ma-se como a vitrine brasileira privi-
legiada para as discussões dos temas 
socioambientais a partir de obras au-
diovisuais. Questões marcadas pela 
urgência a serem enfrentadas pelo 
Brasil, América Latina e pelo planeta 
estão em pauta, em um conjunto de 
títulos selecionados a partir de suas 
qualidades técnicas e artísticas – crité-
rio norteador da programação desde a 
criação do evento, em 2012.

Desde então, a Mostra Ecofalante de 

Cinema Ambiental já reuniu, em suas pro-

jeções e debates, um público total de 125 

mil pessoas. Nesse período, as exibições 

contemplaram 333 filmes de todos os con-

tinentes, tendo sido organizados mais de 

250 debates e mediações. Seu circuito foi 

integrado por 140 espaços de 24 cidades 

paulistas, incluindo salas de cinema, esco-

las e universidades, além de unidades dos 

Centros Educacionais Unificados (CEUs), 

das Fábricas de Cultura e do Serviço Social 

do Comércio – Sesc São Paulo. 

Números superlativos que atestam o 

prestígio da iniciativa, aos quais deve-se 

acrescentar o crescimento significativo de 

sua Competição Latino-Americana, que em 

seu quarto ano de realização mereceu ins-

crições de 374 produções, oriundas de 19 

países da região. Torna-se, assim, a mostra 

competitiva socioambiental entre as mais 

representativas de toda a América Latina.

O grande homenageado de 2017 é o 

indigenista e documentarista franco-bra-

sileiro Vincent Carelli, criador do Vídeo 

In its 6th edition, the Ecofalan-
te Environmental Film Festival 
has become the most privileged 
event in Brazil to use film to dis-
cuss socio-environmental issues. 
Urgent issues for Brazil and Lat-
in America are on the program, 
together with films selected for 
their technical and artistic qual-
ities – a standard for festival 
since its inception in 2012.

Since then, the Festival attracted 
a total of 125,000 people, screened 
333 films from all continents and 
organized more than 250 debates 
and discussions. It makes use of 140 
venues in 24 cities in the state of 
São Paulo, including film theaters, 
schools and universities, besides 
units of the Unified Educational 
Centers (CEUs), the “Culture Facto-
ries” and the São Paulo unit of the 
Social Service of Commerce (Sesc 
São Paulo).

Such expressive numbers are 
proof of the prestige of the event, but 
the significant growth of the Latin 
American Competition – whose 4th 



nas Aldeias, um projeto que desde 1987 

coloca o audiovisual a serviço dos projetos 

políticos e culturais dos povos indígenas. 

A retrospectiva que acompanha a home-

nagem traz os marcos históricos do Vídeo 

nas Aldeias ao lado de longas-metragens 

assinados por Carelli que tiveram grande 

repercussão nos últimos anos, Corumbiara 

e Martírio. Ele sucede uma relevante lista 

de homenageados pelo evento: o docu-

mentarista Adrian Cowell, o jornalista Wa-

shington Novaes, o professor e naturalista 

Paulo Nogueira Neto e os cineastas Aloysio 

Raulino e Jorge Bodanzky.

Os sete eixos temáticos por meio dos 

quais se organiza este ano a Mostra Con-

temporânea Internacional emblematizam 

os desafios atuais de nossas sociedades: 

alimentação & gastronomia; cidades; con-

taminação; economia; mudanças climáti-

cas; povos &  lugares; e trabalho. Todo esse 

temário é objeto de debates com especia-

listas e cineastas, parte intrínseca do DNA 

constitutivo da Mostra Ecofalante de Cine-

ma Ambiental.

Seção preferida por cinéfilos que acom-

panham o evento, por recuperar grandes 

obras-primas da história do cinema, o Pa-

norama Histórico este ano focaliza a Ama-

zônia no imaginário cinematográfico brasi-

leiro. Reúne obras premiadas realizadas no 

período de 1974 a 1991 por nomes como de 

André Luiz Oliveira, Carlos Diegues, Gusta-

vo Dahl, Hector Babenco, Hermano Penna e 

Zelito Vianna.

Outro grande cineasta, o alemão Wer-

ner Herzog, assina Eis os Delírios do Mundo 

Conectado, programado em sessão espe-

cial. O longa-metragem se debruça sobre 

o mundo virtual, desde as suas origens até 

seus maiores desenvolvimentos. 

A programação traz ainda uma nova 

edição do Concurso Curta Ecofalante, volta-

da a estudantes universitários e de escolas 

técnicas de audiovisual, verdadeiro celeiro 

de revelação de novos talentos. 

Complementam esse cardápio os traba-

lhos em exibição no Circuito Universitário 

e na Mostra Escola, mais duas iniciativas 

dedicadas à reflexão e ao debate da Eco-

falante, entidade responsável pela Mostra 

Ecofalante de Cinema Ambiental. 

Por fim, cabe agradecer a confiança 

depositada pelos parceiros – correalizado-

res, patrocinadores e apoiadores –, sem os 

quais seria impossível a realização desta 

nova edição do evento.

edition received 374 enrollments 
from 19 countries in the region – is 
also worthy of mention. It is, there-
fore, one of the most representative 
socio-environmental competitive 
screenings in all Latin America.

In 2017, French-Brazilian indi-
genist and documentarist Vincent 
Carelli, creator of the Video at the 
Villages Project which, since 1987, 
has been putting film at the service 
of the political and cultural projects 
of indigenous peoples. The retro-
spective that follows the tribute 
includes Video at the Villages videos 
and some of Carelli’s features that 
were very popular in the last few 
years, Corumbiara and Martírio. 
Carelli comes after a relevant list 
of people celebrated by the event: 
documentarist Adrian Cowell, jour-
nalist Washington Novaes, professor 
and naturalist Paulo Nogueira Neto 
and filmmakers Aloysio Raulino and 
Jorge Bodanzky.

This year, the International Con-
temporary Program has been orga-
nized around seven themes, sym-
bols of current challenges of our 

societies: food & gastronomy; cities; 
contamination; economy; climate 
change; peoples & places; and work. 
All these issues will be discussed 
with specialists and filmmakers. De-
bating is in the DNA of the Ecofalan-
te Environmental Film Festival.

The cinephiles who follow the 
event love the Historical Panorama 
because it brings back great master-
pieces in the history of film. This year, 
the Panorama focuses on the Brazil-
ian cinematographic imagination 
of the Amazon. It includes awarded 
pieces shot between 1974 and 1991 
by directors such as André Luiz Ol-
iveira, Carlos Diegues, Gustavo Dahl, 
Hector Babenco, Hermano Penna 
and Zelito Vianna.

Werner Herzog, another great 
filmmaker, signs Lo and Behold, 
Reveries of the Connected World 

– on the virtual world, from its ori-
gins to its greatest developments –, 
which will have a special session.

The program also includes a new 
edition of the Ecofalante Short Film 
Contest, for university and techni-
cal school students, a true breeding 
ground of new talent.

The menu is completed by films in 
the School & University Program, an-
other two of Ecofalante’s initiatives 
dedicated to thinking and debating. 
Ecofalante is the institution responsi-
ble by the Ecofalante Environmental 
Film Festival.

Finally, we would like to thank 
the trust of our partners – co-or-
ganizers, sponsors and supporters 

– without which this new edition 
would have been impossible.
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JOSÉ GERALDO COUTO

Homenagem
Tribute 
VINCENT CARELLI

Vincent Carelli e o cinema pela continuidade do mundo
Vincent Carelli and the cinema for the perpetuation of the world
 LEANDRO SARAIVA E FÁBIO COSTA MENEZES
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Muito antes de expressões como “agro-

negócio” e “bancada ruralista” tornarem-se 

de uso corrente, temas como o desmata-

mento e o extermínio ou a aculturação in-

dígena já inquietavam os realizadores de 

filmes como Uirá, um Índio em Busca de 

Deus (Gustavo Dahl, 1973), Bye Bye Brasil 

(Cacá Diegues, 1980), Avaeté – Semente da 

Vingança (Zelito Viana, 1985) e Fronteira 

das Almas (Hermano Penna, 1987).

ABORDAGENS VARIADAS

Embora as abordagens estéticas e os 

enfoques políticos sejam os mais variados 

possíveis, saltam aos olhos nessa cinema-

tografia alguns temas recorrentes: a ação 

predatória de madeireiros e mineradores, os 

The Open Wounds 
of the Amazon
JOSÉ GERALDO COUTO

Brazilian cinema has been turn-
ing its cameras to the Amazon for a 
long time. Dramatic environmental 
and human quests in the region fed 
into the concerns and the imagina-
tion of numerous filmmakers of dif-
ferent genres, styles and viewpoints, 
including the documental records, 
which date back to silent films and 
pioneer expeditions of the first half 
of the 20th century.

The 1970s and 1980s were a 
particularly fertile period in terms 
of fictional films for the region. The 
Historical Panorama of the 6th Eco-
falante Environmental Film Festival 

A Lenda de Ubirajara The Legend of Ubirajara 

As Chagas 
Abertas da 
Amazônia
JOSÉ GERALDO COUTO

Não é de hoje que o cinema brasileiro 
volta suas câmeras para a Amazônia. 
Sem contar os registros documentais, 
que remontam à época do filme mudo 
e às expedições desbravadoras da pri-
meira metade do século XX, as dramá-
ticas questões ambientais e humanas 
da região alimentaram as inquieta-
ções e a imaginação de inúmeros ci-
neastas de diferentes gêneros, estilos e 
pontos de vista.

As décadas de 1970 e 80 foram um período particular-

mente fértil em incursões ficcionais naquele território. E o 

Panorama Histórico apresentado pela 6ª Mostra Ecofalan-

te de Cinema Ambiental oferece um painel vívido e multi-

facetado dessa rica produção. São seis longas-metragens 

realizados entre 1973 e 1991.
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ria de um branco, motorista de caminhão, e 

uma índia – a Iracema do título, que se pros-

titui na periferia de Belém. Nesse marco in-

contornável do cinema brasileiro, os mitos 

de “Brasil grande” e “país do futuro” têm 

como contraponto a destruição ambiental 

e a degradação humana dos habitantes da 

região. O nome da protagonista, além de 

ser um conhecido anagrama de América, 

sugere uma referência irônica ao romance 

oitocentista de José de Alencar, em que a 

visão do encontro entre um colonizador e 

uma nativa era bem mais romântica.

nerable people: indigenous peoples, 
riverside populations, land-clearing 
workers, humanitarian religious in-
dividuals, conservationist NGOs etc. 
The political and police (if not mil-
itary) powers are articulated with 
economic interests (often serving 
it), which leaves little room for re-
sistance. In this vast part of the 
planet, the strongest always have 
the upper hand.

The social drama of the pioneers 
of Rondônia, which had been prom-
ised a new life in a new place, and 
of squatters of Pará, threatened out 
of their land by large land owners, is 
the main subject of Soul’s Bound-
ary. The film could have been shot 
today since the issues it addresses 
have only gotten worse.

The boundaries between fiction 
and documentary are specially dis-
solved in Iracema (Jorge Bodanzky 
and Orlando Senna, 1976) – film 
screened on the 1st and 4th Ecofa-
lante Environmental Film Festival, 
that composes this picture) – where 
two paths crosses, of a white truck 
driver and of an indigenous woman 

– Iracema, from the title, a prostitute 
on the outskirts of Belém. On this 
inescapable main brazilian work, 
the myths of a “Big Brazil” and “the 
country of the future” has it’s coun-
terpoint on the environmental de-
struction and human degradation 
of the inhabitants of the region. The 
name of the main character, besides 
being a known “América” anagram, 
suggests an ironic reference to an 
19th century romance by José de 
Alencar, in which the vision of the 

Brincando nos Campos do Senhor
At Play in the Fields of the Lord

conflitos de terra, o confronto desigual en-

tre brancos e índios, as rápidas transforma-

ções da paisagem física e humana da região.

Alguns filmes, como Avaeté e Fronteira 

das Almas, têm uma pegada mais urgente, 

quase documental, de denúncia de um sis-

tema de poderes e interesses que ameaça 

a integridade dos povos da região e seus 

meios de subsistência. A força da grana, que 

nesse canto do mundo mais destrói do que 

ergue coisas belas, eclode com toda a bru-

talidade nesses dramas em que as vítimas 

são sempre os seres mais vulneráveis – os 

índios, os caboclos ribeirinhos, os trabalha-

dores de frentes de desbravamento, os reli-

giosos humanitários, os militantes de ONGs 

preservacionistas. Articulado ao interesse 

econômico, e no mais das vezes servindo a 

ele, o poder político e policial (quando não 

militar) deixa pouco espaço para a resistên-

cia. Nessa vasta parte do planeta impera a 

lei do mais forte.

O foco, em Fronteira das Almas, é o dra-

ma social de desbravadores de Rondônia, 

iludidos com a possibilidade de começar 

uma vida nova numa terra virgem, e de 

posseiros do Pará, expulsos à bala de suas 

terras por grandes proprietários. Poderia ter 

sido filmado hoje, pois os problemas que 

aborda persistem, ainda mais agudos.

A fronteira entre ficção e documentário 

se dilui especialmente em Iracema, uma 

Transa Amazônica (Jorge Bodanzky e Orlan-

do Senna, 1976) – filme exibido na 1ª e 4ª 

edição da Mostra Ecofalante, e que compõe 

esse quadro - em que se cruzam a trajetó-

offers a vivid and multifaceted over-
view of such rich production. Six 
features filmed between 1973 and 
1991 were selected.

Long before “agribusiness” and 
“congressional rural caucus” became 
expressions of current use in the 
country, issues such as deforestation 
and the extermination or accultur-
ation of indigenous populations 
already concerned the makers of 
films such as Uirá, an Indian in 
God’s Forest (Gustavo Dahl, 1973), 
Bye Bye Brazil (Cacá Diegues, 1980), 
Avaeté, Seed of Revenge (Zelito 
Viana, 1985) and Soul’s Boundary 
(Hermano Penna, 1987).

DIFFERENT APPROACHES

Although aesthetic approaches 
and political views are as varied as 
possible, a few recurrent themes 
pop up in these films: the predatory 
action of loggers and mining com-
panies, land conflicts, the unequal 
confrontation between whites and 
indigenous peoples, as well as the 
rapid changes in the physical and 
human landscape of the region.

Some films, like Avaeté, Seed of 
Revenge and Soul’s Boundary, are 
more urgent, almost documental, 
reporting a system of power and 
interests threatening the integri-
ty of the people of the region and 
their subsistence. The power of 
money – that destroys much more 
than it builds in this corner of the 
world – blossoms with full brutali-
ty in these dramatic films in which 
victims are always the most vul-
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e sair em busca de Maíra, uma divindade 

com a qual só os mortos costumam ter con-

tato. Nessa peregrinação sem destino ele 

acaba entrando inadvertidamente no mun-

do “civilizado”, que o trata alternadamente 

como selvagem perigoso, marginal, curiosi-

dade folclórica e joguete de políticos dema-

gogos. Realizado a partir de estudo de Darcy 

Ribeiro e ambientado na época do Estado 

Novo, o filme tem um tom de lenda trágica.

Ainda no grupo de obras protagoniza-

das por índios, A Lenda de Ubirajara (An-

dré Luiz Oliveira, 1975) é um caso à parte. 

Adaptação livre do romance homônimo 

de José de Alencar, o filme só tem perso-

nagens indígenas (os principais deles inter-

pretados por atores brancos) e é todo fala-

do em língua carajá, do tronco linguístico 

macro-jê. Trata-se de entrechoque bélico e 

amoroso entre Araguaias e Tocantins. Sua 

ambientação é atemporal, mas uma coda 

ou epílogo situa um índio diante da praça 

dos Três Poderes, em Brasília, mais como 

dispositivo alegórico do que propriamente 

narrativo. De todos os filmes da retrospec-

tiva histórica é talvez o mais livre e “autoral” 

em termos de linguagem cinematográfica, 

com sua câmera na mão, seu andamento 

musical, seus longos planos abertos, sua luz 

frequentemente “estourada”.

DO CIRCO À TRAGÉDIA

Em contraste com o baixo orçamento e 

os recursos modestos de Ubirajara e Fron-

teira das Almas, temos a grande produção 

Uirá, the main character and title 
of the film, after the death of his fa-
vorite son, decides to leave his tribe 
on his own to go seek Maíra, a deity 
which, usually, only the dead meet. 
In this journey with no destiny, he 
inadvertently enters the so-called 

“civilized” world, which considers him 
a dangerous savage, an outlaw, a 
folkloric curiosity or a plaything for 
demagogue politicians. Based on a 
study by Darcy Ribeiro and set during 
the Estado Novo period, the tone of 
the film is that of a tragic legend.

The Legend of Ubirajara (An-
dré Luiz Oliveira, 1975) stands out 
among the films with indigenous 
main characters. A free adaptation 
of a homonymous novel by José de 
Alencar, the film only has indige-
nous characters (the most import-
ant played by white actors) and is 
entirely spoken in Carajá, a macro-jê 
language. It is about conflict and 
love between the Araguaia and the 
Tocantins. The film is set in no par-
ticular time, but its coda or epilogue 
places an Indian at the Three Powers 
Square, in Brasília, more like an alle-
gory than a narrative element. From 
all films in the historical retrospective, 
this may be the most “auteur” film in 
terms of film language, because of 
the handheld camera, the tempo of 
the music, its long open shots and its 
frequently overexposed photography. 

FROM CIRCUS TO TRAGEDY

In contrast with the low budget 
and modest resources of The Leg-
end of Ubirajara and Soul’s Bound-

Em outros títulos da seleção a ênfase 

está no choque cultural, no embate entre 

concepções de mundo e de civilização, do 

qual os povos indígenas têm saído sistema-

ticamente derrotados. É o caso, por exem-

plo, de Uirá, de Brincando nos Campos do 

Senhor (Hector Babenco, 1991) e de Bye 

Bye Brasil.

Vista em conjunto, portanto, essa pro-

dução cinematográfica é a história de uma 

derrota, de um massacre, de um extermínio 

físico e cultural. Mas as muitas vozes que a 

contam permitem entrever matizes, linhas 

de fuga, frestas de esperança.

PERSPECTIVA DO ÍNDIO

Algumas das narrativas são construí-

das do ponto de vista dos índios, isto é, de 

personagens indígenas que a certa altura 

se veem às voltas com o complicado e hos-

til mundo dos brancos. Em Avaeté, o único 

sobrevivente do massacre de uma aldeia 

cresce no meio dos brancos, adotado por 

um cozinheiro alcoólatra, e busca vingança 

dos matadores de sua tribo. Para isso, vê-se 

envolvido numa trama cada vez mais com-

plexa que inclui empresários, políticos, po-

liciais e mídia. A trajetória do protagonista 

é uma jornada de esclarecimento, rumo à 

ação política. Descontadas algumas dife-

renças, sobretudo de escala, é de uma atua-

lidade pungente.

Em Uirá, por sua vez, o personagem-títu-

lo, depois da morte de seu filho favorito, de-

cide por conta própria abandonar sua aldeia 

encounter between native and colo-
nizer is way more romantic.

In other films, the emphasis is 
the clash of cultures, the struggle 
between worldviews and perspec-
tives on civilization, in which indig-
enous populations have systemati-
cally been losing. This is, for instance, 
the case of Uirá, an Indian in God’s 
Forest, of At Play in the Fields of the 
Lord (Hector Babenco, 1991) and 
Bye Bye Brazil.

As a whole, therefore, these films 
account for the history of a defect, 
of a massacre, of physical and cul-
tural extermination. But the many 
voices that tell this story allow a 
window into different hues, escape 
lines and bits of hope.

THE INDIGENOUS PERSPECTIVE

Some of the narratives were de-
veloped from the point of view of 
indigenous peoples, that is, indig-
enous characters that, at a certain 
point, come in contact with the 
complicated and hostile world of 
whites. In Avaeté, Seed of Revenge, 
the only survivor of a massacre 
is adopted by an alcoholic cook 
and grows with whites, seeking 
revenge for the killing of his tribe. 
To do that, he ends up involved in 
an increasingly complex plot that 
includes businessmen, politicians, 
policemen and the media. The story 
of the main character is a story of 
clarification, aiming at political ac-
tions. Aside from a few differences, 
especially in terms of scale, the film 
is amazingly current.
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The panorama painted by Hec-
tor Babenco in At Play in the Fields 
of the Lord is much more nuanced. 
Based on a homonymous novel by 
Peter Matthiessen and shot with 
international film stars, it tells the 
story of a complicated situation 
involving an isolated Indian vil-
lage, a North-American protestant 
mission, mining companies, cor-
rupt politicians and racketeers of 
all kinds. Various layers of conflict 
take place, some material, some 
cultural, some spiritual. The articu-
lation of different levels – political, 
anthropological, philosophical-reli-
gious – takes place through a sin-
gular character, an acculturated 
Cheyenne who suddenly changes 
sides on his mission of bombing an 
Indigenous village in the Amazon 
with a single-engine plane.

The ethical struggles of various 
characters – whites and indigenous – 
in this synthetic and grandiose film 
(underappreciated at the time) con-
verge into a central issue that, in a 
way, underlies all these films: how to 
relate to others (other peoples, ethnic 
groups, cultures, social classes, gen-
ders, countries) without oppressing, 
distorting or destroying them?

What’s interesting – and disqui-
eting – about these films is that, 
even though they were shot at a 
very specific context (the end of the 
military dictatorship, the beginning 
of redemocratization in Brazil), they 
are not dated, they are not muse-
um pieces. These films address open 
wounds and echo into other more re-
cent films such as Cao Hamburger’s  

Um tanto mais nuançado é o painel 

pintado por Babenco em Brincando nos 

Campos do Senhor. Baseado no roman-

ce homônimo do norte-americano Peter  

Matthiessen, com elenco estelar internacio-

nal, o filme narra uma situação intrincada 

que envolve uma aldeia de índios isolados, 

uma missão protestante americana, mine-

radores, policiais corruptos e aventureiros 

de toda espécie. Vários planos de conflitos 

se instauram, alguns deles materiais, 

outros culturais, outros ainda espirituais. A 

articulação entre os vários planos – político, 

antropológico, filosófico-religioso – se dá 

por meio de um personagem singular, um 

cheyenne aculturado que tem a missão de 

bombardear com um monomotor uma al-

deia indígena amazônica, mas que na hora 

H resolve mudar de lado.

Nesse filme-síntese grandioso, subva-

lorizado em sua época, os dramas éticos 

de vários personagens – brancos e índios 

– confluem para uma questão central que, 

de certo modo, está subjacente a toda essa 

rica e variada produção cinematográfica: 

como se relacionar com o outro (o outro 

povo, a outra etnia, a outra cultura, a outra 

classe social, o outro gênero, o outro país) 

sem oprimi-lo, desvirtuá-lo ou destruí-lo?

O mais interessante – e inquietante – 

nesse conjunto de obras é que elas, apesar 

de produzidas num contexto histórico es-

pecífico (ocaso da ditadura militar, início da 

redemocratização), não são nem um pouco 

datadas, não são de modo algum peças de 

museu. Estão vivas, tocam em chagas aber-

internacional Brincando nos Campos do 

Senhor e, num patamar intermediário, Bye 

Bye Brasil. Este último, certamente um dos 

melhores trabalhos de Cacá Diegues, narra 

a odisseia de um pequeno circo itinerante, 

a “Caravana Rolidei”, pelo Norte e Nordes-

te do Brasil. O que se descortina, para os 

artistas da trupe (mágico, bailarina, sanfo-

neiro, homem-de-aço) e para o espectador, 

é um país em vertiginosa transformação, 

movida pela voracidade do capital e pela 

avassaladora homogeneização cultural 

promovida pela televisão. O tom é de co-

média picaresca tingida com a tinta da me-

lancolia. A Amazônia retratada ali é uma 

espécie de faroeste de homens embruteci-

dos pela ganância e mulheres prostituídas 

pela necessidade.

ary, the festival also includes a large 
international production, At Play in 
the Fields of the Lord, and, at a more 
intermediary level, Bye Bye Brazil. 
The latter, certainly one of Cacá Di-
agues’s best films, tells the odyssey 
of a small travelling circus, “Cara-
vana Rolidei,” through the North 
and Northeast of Brazil. Both art-
ists (magician, ballerina, accordion 
player, man of steel) and audience 
see a country in rapid transforma-
tion, driven by the voraciousness of 
capital and the overwhelming cul-
tural homogenization produced by 
the TV. The tone of the film is that of 
a picaresque comedy covered with 
a layer of melancholy. The Amazon 
seen there is a sort of western with 
men brutalized by greed and wom-
en turned into prostitutes by need.

Bye Bye Brasil Bye Bye Brazil
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A Lenda de Ubirajara 
The Legend of Ubirajara 
BRASIL, 1975, 90’

Ficção baseada no romance 
“Ubirajara”, de José de Alencar, 
trata do índio brasileiro antes 
do contato com o homem 
branco. Jaguarê é um famoso 
caçador da tribo dos Araguaias 
que, para se tornar guerreiro, 
precisa derrotar um poderoso 
inimigo. Ele parte de sua aldeia 
em busca de tal proeza e en-
contra Pojucã, da nação Tocan-
tins, feroz matador de gente. 
Jaguarê vence Pojucã e se torna 
Ubirajara, o Senhor da Lança. 
Casa-se com Araci e, posterior-
mente, fica sabendo que ela é 
irmã de Pojucã, a quem havia 
derrotado. A guerra entre as 
nações é inevitável. 

A fictional film based on 
“Ubirajara”, a novel by José de 
Alencar on Brazilian indigenous 
populations before their first 
contact with the white man. 
Jaguarê is a famous hunter 
of the Araguaia tribe and, to 
become a warrior, he needs to 
defeat a powerful enemy. He 
leaves from his village in search 
of such prowess and finds Pojucã, 
member of the Tocantins nation, 
a fierce killer. Jaguarê defeat 
Pojucã and becomes Ubirajara, 
the Lord of the Spear. He marries 
Araci and, later on, discovers she 
is the sister of Pojucã, who he 
had overpowered. War between 
tribes is inevitable.

DIREÇÃO DIRECTOR

André Luiz Oliveira
PRODUÇÃO PRODUCER

Roberto Duarte 
ROTEIRO WRITER

André Luiz Oliveira
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Mário Cravo Neto
EDIÇÃO EDITOR

Amauri Alves

CONTATO CONTACT

alocinesom@ 
gmail.com

tas e, eventualmente, reverberam em ou-

tros filmes, de tempos mais recentes, como 

o épico Xingu (2011), de Cao Hamburger, 

e os documentários Serras da Desordem 

(2006), de Andrea Tonacci, e Martírio (2016), 

de Vincent Carelli – homenageado da mos-

tra deste ano.

Sem os trabalhos destemidos e desbra-

vadores desse Panorama Histórico, nosso 

conhecimento e nossa sensibilidade em 

relação ao mundo amazônico seriam bem 

mais pobres. A oportunidade de vê-los lado 

a lado, permitindo que iluminem uns aos 

outros, é um feliz acontecimento.

JOSÉ GERALDO COUTO é jornalista, crítico de ci-
nema e tradutor literário. Trabalhou para o jornal 
a Folha de S.Paulo e para a revista Set, atualmente 
mantém uma coluna de cinema no blog do Institu-
to Moreira Salles. 

Xingu (2011) and documenta-
ries The Hills of Disorder (Andrea 
Tonacci, 2006) and Martírio (Vin-
cent Carelli, 2016) – the tribute of 
this edition of the festival is to Vin-
cent Carelli.

Without the bold and pioneer 
films in this Historical Panorama, 
our knowledge and sensibility to-
ward the Amazon would be scant. 
The opportunity of watching them 
side by side, allowing one to illumi-
nate the other is very fortunate.

JOSÉ GERALDO COUTO is a film critic and liter-
ary translator. He worked for Folha de S. Paulo 
and Set magazine and currently has a film col-
umn on the blog of the Moreira Salles Institute.
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Brincando nos  
Campos do Senhor
At Play in the Fields of the Lord
EUA / BRASIL, 1991, 189’

Um casal de missionários chega 
à Amazônia para catequizar 
uma tribo de índios. Ao mesmo 
tempo, dois aventureiros que 
estão de passagem pelo local 
são forçados pelo governo a 
bombardear a aldeia. As inten-
ções religiosas dos catequizado-
res e a harmonia com os índios 
se tornam instáveis. Um dos 
mercenários é descendente de 
índios americanos e o sangue 
índio que corre em suas veias 
ameaça a missão. Baseado no 
romance de Peter Mathiessen.

A couple of missionaries arrive 
at the Amazon to catechize a 
tribe of Indians. Meanwhile, two 
adventurers who were passing 
through the region are being 
forced by the government to 
bomb the tribe. The religious 
intentions of the catechizers and 
their harmony with the Indians 
become unstable. One of the 
mercenaries is a descendent 
of American Indians, and the 
Indian blood running in his veins 
threatens the mission. Based on 
a novel by Peter Mathiessen.

DIREÇÃO DIRECTOR

Hector Babenco
PRODUÇÃO PRODUCER

Saul Zaentz
ROTEIRO WRITER

Hector Babenco & 
Jean-Claude Carrière
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Lauro Escorel
EDIÇÃO EDITOR

William M. Anderson 
& Armen Minasian

CONTATO CONTACT

assistentehb@
hbfilmes.com.br

Avaeté - Semente 
da Vingança
Avaete, Seed of Revenge
BRASIL, 1984, 110’

O filme narra a história dos 
índios Cinta Larga, vítimas de 
um massacre ocorrido em 1963 
em Mato Grosso. Uma criança 
índia sobrevive e passa a ser 
protegida por um cozinheiro 
branco arrependido de ter parti-
cipado da expedição criminosa. 
Já adulto, com o assassinato de 
seu protetor, inicia uma solitária 
e eficaz vingança contra os ma-
tadores brancos de sua aldeia.

The film tells the story of the 
Cinta Larga indigenous people, 
victims of a massacre that took 
place in 1963, in the state of 
Mato Grosso. A child survives 
and is protected by a white cook 
that regretted having partici-
pated in the criminal expedition. 
Now an adult, and having his 
protector been murdered, he 
begins a solitary and effective 
process of vengeance against the 
white killers of his tribe.

DIREÇÃO DIRECTOR

Zelito Viana
PRODUÇÃO PRODUCER

Carlos Cabral & 
Jayme del Cueto
ROTEIRO WRITER

José Joffily &  
Zelito Viana
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Edgar Moura
EDIÇÃO EDITOR

Gilberto Santeiro

CONTATO CONTACT

mapafilmes@
mapafilmes.com.br
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Fronteira das Almas
Souls’ Boundary
BRASIL, 1987, 84’

Cassiano e Tião são dois 
irmãos dispersos na Amazônia. 
Cassiano é parceleiro do INCRA 
em Rondônia e Tião é posseiro 
no sul do Pará. Parceleiro e 
posseiro, partindo dessas duas 
condições, o filme conta a his-
tória dos dois irmãos, e mergu-
lha na realidade da ocupação 
amazônica promovida pelos 
governos militares. Realizado 
em 1986, o filme previu uma 
realidade que hoje continua a 
inquietar a todos – a questão 
fundiária na Amazônia.

Cassiano and Tião are brothers 
living apart from one another 
in the Amazon. Cassiano holds 
a tract of land in Rondônia 
he received from the Brazilian 
Institute of Land Reform (INCRA). 
Tião is a squatter in southern 
Pará. The film tells the story of 
the two brothers in different 
situations and dives into the 
reality of the occupation of the 
Amazon promoted by the mili-
tary government. Filmed in 1986, 
the film predicted a reality that 
continues a cause of concern: 
land ownership in the Amazon.

DIREÇÃO DIRECTOR

Hermano Penna
PRODUÇÃO PRODUCER

Daniel Santiago 
ROTEIRO WRITER

Hermano Penna & 
Murilo Carvalho 
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Antônio Luis Mendes 
EDIÇÃO EDITOR

Laércio Silva

CONTATO CONTACT

herpenna@ 
uol.com.br

Bye Bye Brasil
Bye Bye Brazil
BRASIL, 1980, 110’

Salomé (Betty Faria), Lorde Ci-
gano (José Wilker) e Andorinha 
são três artistas ambulantes 
que cruzam o Nordeste do 
Brasil com a Caravana Rolidei, 
fazendo espetáculos para cam-
poneses, cortadores de cana e 
índios, sempre fugindo da con-
corrência da televisão. A eles se 
juntam o sanfoneiro Ciço (Fá-
bio Júnior) e sua mulher Dasdô 
(Zaira Zambelli), com os quais 
a Caravana Rolidei atravessa a 
Amazônia até chegar a Brasília, 
vivendo diversas aventuras 
pelas estradas do país.

Salomé (Betty Faria), Lorde Ciga-
no (José Wilker) and Andorinha 
are three travelling artists who 
cross the Northeast of Brazil in 
the Rolidei Caravan, perform-
ing for peasants, sugar cane 
harvesters and Indians, always 
trying to fight the competition 
of the TV. Accordion player 
Ciço (Fábio Júnior) and his wife 
Dasdô (Zaira Zambelli) join 
them to cross the Amazon with 
the Rolidei Caravan to Brasília, 
going through adventures on 
the country’s roads.

DIREÇÃO DIRECTOR

Carlos Diegues 
PRODUÇÃO PRODUCER

Luiz Carlos Barreto & 
Lucy Barreto
ROTEIRO WRITER

Carlos Diegues & 
Leopoldo Serran 
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Lauro Escorel
EDIÇÃO EDITOR

Mair Tavares

CONTATO CONTACT

arquivo@ 
lcbarreto.com.br
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Homenagem
Tribute

Uirá, um Índio em Busca de Deus
Uirá, an Indian in God’s Forest
BRASIL, 1973, 90’

Uirá, índio Urubu, abandona 
sua aldeia no interior do Mara-
nhão atormentado pela morte 
de um filho. Ele parte em busca 
de Maíra, o criador do mundo. 
Na trajetória, incompreendido 
por sertanejos assustados, é en-
viado para uma prisão em São 
Luiz. Um funcionário do Serviço 
de Proteção ao Índio consegue 
libertá-lo, mas a incompreen-
são continua: utilizado como 
caso demonstrativo de uma 
visão superior do problema do 
índio, sente-se prisioneiro sob o 
tratamento que lhe dispensam 
na capital. Fugindo do zelo 
civilizador dos brancos, caminha 
para um rio onde, pela morte, 
espera chegar à casa de Maíra.

Uirá, an Urubu Indian, leaves his 
tribe in the hinterlands of Mara-
nhão, tormented by the death 
of his son. He leaves in search of 
Maíra, the creator of the world. 
In the process, misinterpreted by 
frightened locals, he is sent to a 
prison in São Luiz. An employee 
of the Indian Protection Service 
manages to free him, but the 
problem continues: used as an 
example of superiority towards 
Indians, he still feels like a 
prisoner given the treatment 
he received at the state capital. 
Escaping from the civilizational 
zeal of whites, he walks to a river 
where, through death, he hopes 
to arrive at the house of Maíra.

DIREÇÃO DIRECTOR

Gustavo Dahl
PRODUÇÃO PRODUCER

Gustavo Dahl
ROTEIRO WRITER

Gustavo Dahl
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Rogério Noel
EDIÇÃO EDITOR

Gilberto Santeiro

CONTATO CONTACT

diogodahl@ 
gmail.com
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Vincent 
Carelli e o 
cinema pela 
continuidade 
do mundo
LEANDRO SARAIVA E FÁBIO COSTA MENEZES

Talvez muitos descubram o trabalho de 
Vincent Carelli só agora, em 2017, quan-
do Martírio chega às salas de cinema. 

A julgar pelo barulho na internet – mais de 600 mil 

acessos ao trailer, com intenso debate nos comentários –, 

será uma chegada de incomum expectativa entre os es-

pectadores brasileiros, o que é ótimo: sinal da necessidade, 

nestes tempos tão difíceis, de trabalhos que encarem nos-

sa barbárie, sem tergiversações, rompendo os cordões de 

isolamento social e ideológico que separam o grupo dos 

bem nascidos – aqueles que “consomem e produzem bens 

culturais” – daqueles que sofrem a violência do processo 

de “desenvolvimento nacional”. No caso incontornável de 

Vincent 
Carelli

34
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cém-chegado VHS camcorder, ia ao Mato 

Grosso do Sul pela primeira vez para re-

gistrar um Jerokyguasu ou “grande reza”, 

reunião de líderes políticos e espirituais de 

várias aldeias Guarani e Kaiowá, na qual os 

rumos da comunidade eram vislumbrados 

no trabalho ritualístico noturno dos pajés e 

nas discussões que aconteciam dia seguin-

te afora, como ocorre até hoje. Quase nin-

guém no país – no país dos brancos – tinha 

ouvido falar dos povos Guarani e Kaiowá 

(nem mesmo por ocasião do brutal assas-

sinato do líder Marçal de Souza, cinco anos 

antes), mas Vincent foi filmá-los porque 

sabia que algo estava surgindo por lá. E a 

partir daquele momento, durante anos, ele 

voltou, ombro a ombro, participando com 

sua câmera da jornada épica e trágica da 

films stem from a commitment. 
Despite the excellence of the film’s 
historical research and the intelli-
gent articulation (put forth by the 
editing) not only of the current out-
rageous discrimination occurred 
against indigenous peoples, but 
also of the mosaic of violent mo-
ments that were crucial for the re-
gion, it is evident that this isn’t just 
a typical “professional project,” like 
the scripts presented for public calls 
or artistically-standardized, com-
mercial films. Like all of his films, it 
sprouts from an inextricably vital 
and political commitment with the 
characters, with the justice of facts, 
with history. They are an aesthetic 
consequence of a militant life; the 
camera is an instrument of empa-
thy and action.

Martírio Martírio

Martírio – o mais importante filme brasi-

leiro em muitos anos, talvez desde Cabra 

Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho 

– o que se escancara é o abismo de violência 

no qual, há séculos, os povos indígenas do 

país foram jogados. Mais especificamente, 

o genocídio dos Guarani e Kaiowá do Mato 

Grosso do Sul, povo que sofre, na carne e na 

terra, a brutalidade do avanço da fronteira 

agrícola nacional, pelo menos desde o final 

do século XIX.

Fica patente, mesmo para quem come-

ça por Martírio, que o cinema de Vincent 

emerge de um compromisso de vida. Por 

melhor que seja a pesquisa empreendida 

para compor os recuos históricos do filme, 

ou a inteligência da articulação, via mon-

tagem, da escandalosa discriminação con-

temporânea contra os índios e do mosaico 

em cascata de momentos de definição, à 

bala e a sangue, daquela região do país, é 

evidente que não se trata de um “projeto 

profissional” no estilo corriqueiro dos rotei-

ros para editais de captação de recursos, ou 

de filmes concebidos a partir de convenções 

artísticas, de desenho de produção ou via-

bilidade comercial. É um filme, como todos 

os outros do diretor, que surge de um com-

promisso indissociavelmente vital e político 

com o sujeito filmado, com a justiça dos fa-

tos, com a História. Seus filmes são um des-

dobramento estético de uma vida de atua-

ção militante. A câmera é seu instrumento 

de relação e ação. 

Em 1988, um Vincent indigenista e en-

tusiasmado com as possibilidades do re-

Vincent Carelli 
and the cinema for 
the perpetuation 
of the world
LEANDRO SARAIVA AND  

FÁBIO COSTA MENEZES

Maybe many will only find out 
about Vincent Carelli now, in 2017, 
after his Martírio hits the silver 
screen. Judging from all the fuss on 
the internet – more than 600,000 
hits on the trailer and an intense 
debate in the comment section –, 
there’s an uncommon level of ex-
pectation among the Brazilian au-
dience, which is great: a sign of the 
need, in such hard times, for films 
that address our barbarism, directly, 
breaking from the social and ideo-
logical cordon sanitaire that sepa-
rate the well-born – who “consume 
and produce cultural goods” – from 
those who bear the violence of the 

“national development” process. 
The indispensable Martírio – the 

most important Brazilian film in 
many years, maybe since Eduardo 
Coutinho’s Man Marked for Death – 
makes it obvious that there is an abyss 
of violence in which, for centuries, the 
indigenous populations of the coun-
try have been thrown in, more specif-
ically, the genocide, in Mato Grosso 
do Sul, of the Guarani and Kaiowá 
peoples who experience, in their flesh 
and their land, the brutality of the ex-
pansion of the agricultural frontier at 
least since the late 19th century.

Even for those who begin with 
Martírio, it is evident that Vincent’s 
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Entre as visitas aos acampamentos, que 

Vincent retomou a partir do assassinato 

do líder Nísio Gomes em 2011, na aldeia 

do Guaiviry, e as incursões históricas que 

remontam aos desmandos do século XIX 

e avançam até o espantoso show de horro-

res da Comissão de Agricultura do Senado 

Federal, é difícil saber o que é mais escan-

daloso. Em alguns casos, como o da senho-

ra Emília Romero, da aldeia do Jaguapiré, 

Vincent reencontra pessoas que já havia 

filmado em 1988, época da eclosão das 

ocupações, e que já lhe contavam uma his-

tória sem fim de brutalidades, assassinatos 

nunca esclarecidos, despejos sucessivos e 

arbitrários com a participação criminosa 

inclusive de policiais, infinitas postergações 

judiciais etc. Hoje – ainda em acampamen-

tos e preteridos pelo poder público – sua 

memória é um rosário ainda mais longo de 

violência, dolorosamente viva para quem 

as sofreu, mas invisível para quem vê neles 

os empecilhos representados pela “questão 

indígena”, como discursa repetidamente a 

senadora Kátia Abreu, empenhada em “re-

solver” essa ameaça à “paz” dos fazendeiros 

da região. A cada corte seco, entre os vestí-

gios do passado e a precariedade do presen-

te, em seus acampamentos e cemitérios à 

beira da estrada, o filme sugere a presença 

fantasmagórica e resistente das antigas al-

deias ou tekoha – o “lugar para viver o teko”, 

o jeito tradicional de ser – sob a superfície 

desértica do capital, com seus descampa-

dos, cercas e mares de soja.

Essa escavação da memória do terror, 

ease, conflicts, homicide and suicide 
– in a few, small reserves created in 
the beginning of the 20th century, 
abandoned and undergoing the vio-
lence of the “reclaiming camps,” the 
only possible, desperate response to 
the collusion between the govern-
ment, the agricultural elite and the 
nationalist, developmentalist, vio-
lent offensive of agribusiness. 

From the opening shot – in which 
the old shamans sing and dance at 
dawn, asking the gods about their 
future – to the end of the film – al-
most three hours later, with an in-
conclusive, open and deadly siege 
of gunmen recorded with a camera 
left by Vincent with the Kaiowá at 
the Pyelito Kué camp –, Martírio is 
electrifying, dizzying and shocking.

It is hard to decide, between Vin-
cent’s visits to the camps – which 
he resumed after one of their lead-
ers, Nísio Gomes, was killed in 2011 
at the Guaiviry village –  and the 
historical background – from the 
absurd that were made in the 19th 
century to the staggering horror 
show of the Senate Agricultural 
Commission –, which is the most 
scandalous. In some cases, like that 
of Emília Romero, of the Jaguapiré 
village, Vincent met people he had 
already filmed in 1988, when the 
occupations started, and who had 
already told him about a history 
of brutality, murder and recurrent, 
arbitrary displacements that in-
cluded the criminal participation 
of policemen, infinite judicial delays, 
etc. Currently – still living in camps 
and forgotten by the public sphere 

retomada das terras, que se iniciava. Assim 

surgiu Martírio.

O diretor nos conduz por seu próprio 

movimento de registro, pesquisa e luta, 

numa verdadeira arqueologia do massacre 

indígena no Mato Grosso do Sul. A reunião 

de 1988 se revela uma resposta daquele 

momento, então urgente e presente, a um 

histórico de violência que se confunde com 

a ocupação das terras pelos colonos e com 

própria formação da sociedade nacional. Fil-

me de fronteira, Martírio se constrói como 

um olhar privilegiado sobre a História do 

Brasil. O passado emerge na narrativa, pon-

tuando e pondo em perspectiva o presente 

trágico, no qual os mais de 50 mil Guarani 

e Kaiowá vivem entre as crises humanitá-

rias – a falta de espaço e saneamento, a alta 

incidência de doenças, conflitos, homicídios 

e suicídios – das reservas poucas e minús-

culas, demarcadas ainda no início do século 

XX, e situações de abandono e franca vio-

lência nos acampamentos de retomada, es-

tes uma resposta possível e desesperada ao 

conluio entre poder público e elite agrária, 

à ofensiva ufanista, desenvolvimentista e 

violenta do agronegócio. Do intenso plano 

de abertura, no qual velhos pajés cantam 

e dançam no amanhecer, perguntando aos 

deuses sobre seu destino, até o final do fil-

me, quase três horas depois, com o registro 

inconcluso, aberto e mortal de um cerco de 

pistoleiros, feito por uma câmera deixada 

por Vincent entre os Kaiowá do acampa-

mento de Pyelito Kué, Martírio se mantém 

eletrizante, vertiginoso e chocante.

In 1988, the indigenist Vincent, 
thrilled with the possibilities of a 
recently-arrived VHS camcorder, trav-
eled to Mato Grosso do Sul for the 
first time to record the Jerokygua-
su (the “great prayer”, a meeting 
of political and spiritual leaders of 
several Guarani and Kaiowá villag-
es), in which the future of the com-
munity was foreseen in a nocturnal 
ritual of the shamans and discussed 
in the following days, as it still hap-
pens today. Almost no one in the 
country – in the white country – had 
heard about the Guarani and Kaio-
wá peoples (not even after the brutal 
murder of Marçal de Souza, one of 
their leaders, five years before), but 
Vincent went there to film them be-
cause he knew that something was 
happening. From then on, for years, 
he went back and, shoulder to shoul-
der, with his camera, participated in 
the epic and tragic recovery of their 
land, which was only beginning. This 
is how Martírio came to be.

The director guides us through 
his own recordings, research and 
fight in an archeological search for 
the massacre of indigenous peoples 
in Mato Grosso do Sul. The event of 
1988 was a response to that urgent 
(and present) moment, to a history 
of violence typical of the occupation 
of the land by settlers and the devel-
opment of the Brazilian society. The 
past emerges in the story, putting 
the tragic present in perspective, in 
which more than 50,000 Guarani 
and Kaiowá live in-between human-
itarian crises – the lack of space and 
sanitation, the high incidence of dis-
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lista – o cineasta acumulou farto material 

ao longo de 20 anos. Vestígios de aldeias, 

das expulsões violentas dissimuladas de 

modo ligeiro, registros de ameaças de ja-

gunços, depoimentos de trabalhadores que 

testemunharam os ataques, entrevistas e 

expedições com especialistas indigenistas, 

o encontro com os índios que fugiram e so-

breviveram, a crucial confirmação do mas-

sacre por parte deles.

Também nesse filme, o sentido da pro-

dução das imagens é incorporado ao pró-

prio retrato da realidade documentada. 

Originalmente convocado por um amigo da 

FUNAI, Marcelo Santos, para buscar provas, 

os dois terminam por travar um primeiro 

contato com um pequeno grupo de índios 

isolados. As imagens são, posteriormen-

te, absorvidas e espetacularizadas numa 

matéria do Fantástico. Sua repercussão 

chega a gerar uma contra-versão, numa 

farsa montada pelos fazendeiros interes-

sados em desautorizar as denúncias, na 

qual os índios teriam sido “plantados” por 

indigenistas mal intencionados. Ao mesmo 

tempo em que incluem na narrativa docu-

mental essa luta pelo sentido das imagens, 

Vincent e Marcelo seguem buscando novas 

evidências. Tempos depois, num momento 

mais favorável, reencontram os sobrevi-

ventes, estabelecem um convívio cotidiano 

com os índios, acompanham uma equipe 

de especialistas (entre eles está Virgínia Va-

ladão, antropóloga e esposa de Vincent na 

época) que identifica o grupo como rema-

nescente de dois povos, Akuntsu e Kanoê. 

chain of events of the progress of the 
bourgeoisie, a pile of rubble going 
up to the sky) had already guided 
Carelli’s previous feature. Corumbi-
ara, they shoot Indians, don’t they?, 
winner of the Gramado Film Festival 
in 2009, is composed of his record-
ings in the homonymous region, 
in the state of Rondônia, between 
1986 and 2006. Always trying to 
get the criminals responsible for the 
massacre of an isolated indigenous 
group that was a “nuisance” – sim-
ply because they existed on land 
that investors from the south had 
purchased in an extremely profit-
able deal typical of the Brazilian 
patrimonialist developmentalism 

– to local farmers, the filmmaker 
accumulated a vast material in 20 
years. Remains of indigenous villag-
es and of violent displacements; re-
cordings of the threats of gunmen; 
accounts of workers who witnessed 
attacks; interviews and expeditions 
with experts; and an encounter 
with the natives that managed to 
escape and survive; and their crucial 
confirmation of the massacre.

In the film, the meaning of the 
images was added to the portrait of 
the recorded reality. Summoned by 
Marcelo Santos, a friend from the 
National Indian Foundation (FU-
NAI), to look for evidence, they have 
a first contact with a small group of 
isolated natives. The images were 
later used and spectacularized for a 
piece in Fantástico, a TV show. The 
piece generated a counter-version 
of the fact, a farce created by farm-
ers to undermine the accusation, in 

que lembra a visão do Anjo da História que 

Walter Benjamin vislumbrou no quadro de 

Paul Klee – aquele que vê, sob a cadeia dos 

eventos do progresso burguês, uma pilha 

de ruínas que se ergue até o céu – já condu-

zia o longa anterior de Vincent Carelli. Co-

rumbiara, vencedor do Festival de Gramado 

de 2009,  é composto de filmagens feitas 

por ele na região homônima, em Rondônia, 

entre 1986 e 2006. Sempre tentando fla-

grar os criminosos responsáveis pelo mas-

sacre de um grupo indígena isolado que 

“atrapalhava” os fazendeiros locais – pelo 

desagradável inconveniente de existirem, 

com o agravante de o fazerem sobre terras 

que investidores sulistas tinham comprado 

num negócio de lucros amazônicos promo-

vido pelo desenvolvimentismo patrimonia-

–, their memory is a large collection 
of painfully-alive acts of violence, 
but invisible for those who see the 

“Indian problem” as a hindrance, as 
repeatedly mentioned by senator 
Kátia Abreu, committed to “solving” 
this threat to the “peace” of farmers 
in the region. At each cut, between 
the remains of the past and the 
precariousness of the present, in its 
roadside camps and cemeteries, the 
film suggests the ghostly and resis-
tant presence of the old tekona vil-
lages – the “place to live the teko”, 
the traditional way – under the dry 
surface of capital, with its clearings, 
fences and seas of soy. This excava-
tion of the memory of terror (which 
reminds us of the Angel of History 
that Walter Benjamin saw in Paul 
Klee’s painting, which sees, in the 

Corumbiara Corumbiara, they shoot Indians, don’t they?
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ou o vislumbre do arredio “índio do buraco” 

por meio da câmera que pode ser arma de 

morte ou de salvação – vibram as forças ter-

ríveis da História, que tudo podem transfor-

mar, para o bem ou para o mal.

Vincent encontrou na câmera de vídeo 

a “arma”, vital, histórica e artística, para dar 

continuidade a sua militância, que envolvia 

o suporte legal, a intervenção política dire-

ta, a preservação da memória e a afirma-

ção cultural dos povos indígenas: colocar o 

aparato a serviço de suas demandas e seus 

desejos. Era 1986. Carelli, que se aventurava 

entre eles desde a adolescência e, naquela 

altura, já completava quase duas décadas 

de indigenismo – “de Estado” no começo, 

trabalhando para a FUNAI; “alternativo” 

em seguida, quando deixou o órgão do go-

verno para fundar a ONG Centro de Traba-

lho Indigenista – tornava-se “o homem com 

a câmera” junto aos índios com o Vídeo nas 

Aldeias (VNA), projeto de formação de cine-

astas indígenas que ele mantém até hoje. 

No início, era como um jogo de espelhos: 

filmar e mostrar imediatamente a imagem 

para os sujeitos filmados. Logo nas primei-

ras experiências, assistindo-se na tela e em-

polgados com o jogo, os índios entendiam 

imediatamente as possibilidades da câme-

ra e tomavam para si a direção das grava-

ções. Um balanço desse primeiro momento 

do VNA pode ser visto em Vídeo nas Aldeias, 

de 1989. O diretor vê nesse processo os ali-

cerces de seu aprendizado como cineasta, 

as bases éticas e o motor de seus filmes. 

Já em O Espírito da TV, quando Waiwai, 

his life. It is not touching because 
of its lyricism or the nostalgia of an 
unrecoverable past, of the wife he 
lost, but because of the persistent, 
realist and brave strength of re-
maining a militant. For the direc-
tor, life and work, art and history 
cannot be told apart, so, in the film, 
each human encounter is also a po-
litical encounter. The dreadful forces 
of history – which may change ev-
erything, for good or evil – frame 
unique moments like the ecstatic 
first contact with the Kanoê or the 
glimpse of the elusive “Indian of the 
hole.” The camera can be a weapon 
for death or salvation.

Vincent’s camera became the vi-
tal, historical and artistic “weapon” 
with which he gave continuity to his 
militancy, which included legal sup-
port, direct political intervention and 
preservation of the memory and the 
cultural affirmation of indigenous 
peoples. He really put the device at 
the service of their demands and de-
sires. The year was 1986. Carelli, who 
ventured among the natives since he 
was a teenager and, at the time, had 
been an indigenist – of  the State, at 
first, working for FUNAI, and an “al-
ternative” type of indigenist after he 
left the Foundation to found the Indi-
genist Work Center, an NGO – for al-
most two decades, had become “the 
man with a movie camera” for the 
natives due to Video at the Villages, 
dedicated to train native filmmakers, 
a project he maintains up to this day.

In the beginning, it was like a mir-
ror game: filming and immediately 
showing the images back. Already 

Ao todo, chegam a dez pessoas. As relações 

entre os dois grupos são complexas, tensas. 

A dificuldade da língua é enfrentada com a 

ajuda de intérpretes lacônicos, a investiga-

ção avança com dificuldade. Depoimentos 

de trabalhadores da fazenda suspeita são 

colhidos, mas há muito temor. Os indícios e 

informações se acumulam.

Esse grande filme é como um resquício, 

ele próprio, de um fracasso: mesmo com 

as provas, inclusive um claro depoimento 

do chefe Akuntsu confirmando o massacre 

original, o apontamento e a condenação 

de culpados pela cadeia de violências e 

omissões nunca chegou a ser mais do que 

um horizonte distante. O que surge desse 

esforço de décadas é Corumbiara, o filme. 

Entretecidas com as investigações e jogos 

de força da imagem, emergindo justamen-

te em função dessas tensões políticas, sur-

gem momentos fortes, de uma qualidade 

estética para além do subjetivo. A voz over 

de Vincent, sóbria, narrando um rosário de 

horrores sem empostar quaisquer drama-

tizações (como quem diz “assim são as coi-

sas”), costurando a passagem de décadas 

de sua vida, emociona não pelo lirismo ou 

pela nostalgia do tempo que se perde, da 

esposa que se foi, mas pela firmeza persis-

tente, realista e desassombrada de quem 

mantém a militância. Assim como, para o 

realizador, não se distinguem vida e traba-

lho, arte e história, no filme cada momen-

to de encontro humano é também político. 

Emoldurando momentos únicos – como o 

extasiante primeiro contato com os Kanoê 

which natives would have been put 
there by malicious indigenists. Vin-
cent and Marcelo include the fight 
for the meaning of these images on 
the film, and keep seeking evidence. 
Later, at a more favorable time, they 
meet with the survivors again, es-
tablish a more daily contact with 
them, and follow a team of experts 
(among them Virgínia Valadão, an 
anthropologist and Vincent’s wife at 
the time) who identifies the group 
as the remaining members of two 
peoples, the Akuntsu and the Kanoê. 
They are only 10 people. The rela-
tionship between the two groups 
is complex, tense. The laconic inter-
preters do not help with the prob-
lem of the language, so the inves-
tigation drags on. They record the 
accounts of farm workers, but there 
is a lot of fear involved. The evidence 
and the information pile up.

This great film is the remains of a 
defeat: even with the evidence – in-
cluding an account of the leader of 
the Akuntsu confirming the massa-
cre – the conviction of the guilty for 
the violence and the omission was 
always in a distant horizon. This 
decade-long effort produced Co-
rumbiara, they shoot Indians, don’t 
they?, the movie. Interweaved with 
the investigations and the power 
of the images, striking moments 
emerge with an aesthetic quality 
that moves beyond subjectivism. 
Vincent’s voiceover is serious. He 
narrates a collection of horrors with 
no emotional reaction (as if he was 
saying that “this is just how things 
are”), weaving together decades of 
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posta, rebate: “Não quero que nos mostrem 

bêbados”. O chefe dos Wajãpi, mais do que 

reconhecer os efeitos (e ameaças) do vídeo, 

reconhece sobretudo a sua eficácia, o seu 

poder. Entende que é preciso filmar para 

não perder, que pela câmera pode mostrar 

aos netos o que ele nunca teve: a imagem 

e a fala dos avós.

Desdobramento direto da experiência 

do filme anterior, A Arca dos Zo’é registra 

o encontro de uma comitiva Wajãpi que 

sai de suas terras no Amapá rumo ao nor-

te do Pará a fim de encontrar com os Zo’é, 

que conheceram pela TV. Um povo de con-

tato recente, que fala uma língua próxima e 

compartilha algumas das tradições dos Wa-

jãpi. Narrado pelo chefe Waiwai, o filme é 

uma elaboração dele para os conterrâneos, 

stand the speech of the Guarani 
and to know they have relatives so 
far from where they are. Vincent’s 
camera starts filming the TV ses-
sions, but also becomes a vehicle for 
the messages they want to send to 
other natives and to white people: 

“this is what we do to the miners 
who come to take our land,” says a 
young man while pretending to cut 
someone’s throat; “I want all our 
relatives to see us,” says another one. 

“Will everyone see our image in the 
city?”, asks Waiwai. After the reply, 
he retorts: “I don’t want them to see 
us drunk.” The leader of the Wajãpi, 
more than recognizing the effects 
(and threats) of video, recognizes its 
efficacy, its power. He understands 
that in order for things not to get 
lost, one has to film it, that the cam-

O Espírito da TV The Spirit of TV

o chefe dos Wajãpi, pede para que Vincent 

mostre aos outros índios e aos espectado-

res da cidade que os Wajãpi “são muitos”, o 

que está em jogo são a apropriação e o uso 

estratégico do aparato audiovisual, temati-

zados na própria narrativa. Vemos o encon-

tro dos Wajãpi com as imagens trazidas por 

Vincent e exibidas num televisor: registros 

de outros povos indígenas, trechos de noti-

ciários, programas de variedades, imagens 

filmadas na própria aldeia, no calor da oca-

sião. Logo, os Wajãpi se identificam com os 

“parentes” que veem na televisão: as notí-

cias de surtos epidêmicos em povos recém-

-contatados remetem às doenças que os 

brancos lhes trouxeram quando chegaram 

(seu primeiro contato foi em 1973), as fle-

chas usadas pelos Gavião do Pará lembram 

suas flechas dos “tempos de guerra”. Os es-

píritos invocados pelo maracá de um pajé 

Kaiowá atravessam a distância e chegam 

pelo aparelho, causando grande comoção 

entre os espectadores, que se perguntam 

se eles vêm para curar ou fazer o mal. Estão, 

sobretudo, felizes por entender a fala dos 

Guarani e saber que têm parentes tão lon-

ge dali. A câmera de Vincent, que filma as 

sessões de TV, passa a ser também veículo 

para mensagens que eles querem dar aos 

outros índios e aos brancos: “Isso é o que 

fazemos com os garimpeiros que vêm to-

mar as nossas terras”, diz o jovem fazendo 

um gesto de cortar o pescoço; “Quero que 

todos os nossos parentes nos vejam”, diz 

outro. “Na cidade, todos verão as nossas 

imagens?”, pergunta Waiwai. Diante da res-

at their first experiences watching 
themselves on screen and excited to 
play the game, natives immediately 
understood the possibilities of the 
camera and took on the directing 
of the shootings. A summary of that 
first moment of the Video at the Vil-
lages project can be seen in Video 
in the Villages, from 1989. The di-
rector understands it as the basis 
of his training as a filmmaker, the 
ethical foundations and the driver 
for his films.

In The Spirit of TV, what’s at play 
when Waiwai, the leader of the Wa-
jãpi, asks him to show other natives 
and the city folk that the Wajãpi 

“are many” is the incorporation and 
the strategic use of film by the Wa-
jãpi. We see the Wajãpi watching 
the images brought by Vincent on 
a TV set: recordings of other indig-
enous peoples, excerpts from news 
pieces, variety shows, images filmed 
at their own village right then and 
there. Soon, the Wajãpi identify 
with the “relatives” they see on TV: 
the news of epidemics among re-
cently-contacted peoples remind 
them of the diseases the white 
people brought them when they 
first arrived (their first contact had 
happened in 1973), the arrows used 
by the Gavião do Pará remind them 
of their own “wartime” arrows. The 
spirits summoned by the maraca of 
a Kaiowá shaman travel distanc-
es and reach them through the TV, 
causing a stir among the specta-
tors, who ask themselves whether 
the spirits came to heal or do harm. 
Above all, they are happy to under-
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No início de Segredos da Mata, o tercei-

ro filme de Vincent com os Wajãpi, planos 

de deslocamento em trilhas e rios na flores-

ta são justapostos à imagem de um Wajãpi 

viajando no banco traseiro de um carro e 

breves inserts de viadutos e avenidas. Na 

banda sonora, ruídos que parecem ser de 

animais ferozes e a voz do chefe Waiwai, 

que avisa: “Se um branco entrar fundo na 

mata, ele também pode ser devorado”. Sur-

gem imagens da confecção de máscaras de 

resina e argila. Waiwai continua: “Como 

será que eles são? Será que são como nós?”. 

A sequência de abertura se encerra com a 

imagem do Wajãpi vestindo uma dessas 

máscaras e improvisando trejeitos de uma 

figura monstruosa. Essa moldura urbana, 

de making of, reúne quatro histórias curtas 

nas quais os índios encenam, na aldeia e na 

mata, narrativas de monstros míticos cani-

bais. Cada uma delas é narrada por Waiwai, 

que as conta sob a sombra de uma enorme 

samaúma. Os monstros confeccionados 

nas oficinas de fantasia da cidade ganham 

vida, lugar, história pelo imaginário dos ín-

dios. Se nos filmes de antes os Wajãpi ex-

perimentavam principalmente os efeitos 

da imagem e da condição de espectador, 

o novo filme os coloca em campo oposto: 

tornam-se parceiros da concepção de uma 

obra à qual emprestam o argumento, os 

corpos, a fala e o imaginário. Há o esboço 

de uma intencionalidade, uma expectativa 

do efeito do filme sobre o Outro. Waiwai diz 

que fizeram o filme para “alertar os bran-

cos sobre os perigos da floresta”. A ficção 

nated by the clothes, the wristwatch, 
the camera and the airplane of the 
visitors. The group promises a new 
visit and more presents. We are left 
with the hope of a friendship be-
tween the peoples. Meeting Ances-
tors updates and expands the Wajã-
pi use of technology described in the 
previous film; it provides an expan-
sion in terms of the space (literally), 
of the horizon, of the reach and the 
capacity. The travel is motivated by 
the images, and the account (for 
those who stayed) is only possible 
through it.

At the beginning of Jungle Se-
crets, Vincent’s third film with the 
Wajãpi, shots of people walking 
through trails and rivers in the for-
est are juxtaposed with the image 
of a Wajãpi at the back seat of a 
car and short inserts of flyovers 
and avenues. The soundtrack brings 
sounds of what seems to be wild 
animals and the voice of Waiwai, 
who makes a warning: “if whites go 
deep into the jungle, they can also 
be devoured”. Images of someone 
making masks with resin and clay 
show up on screen. Waiwai contin-
ues: “How are they like? Are they 
like us?”. The opening sequence ends 
with the image of him wearing 
one of those masks and acting out 
a monster. This urban frame (like 
a making of) surrounds four short 
stories staged by the natives, both 
in their village and into the forest, 
about mythical, cannibal monsters. 
They are narrated by Waiwai, who 
tells those stories under a huge Sa-
maúma tree. The monsters created 

contada em flashback, quando já estão de 

volta à aldeia. Ainda que sutil e esquemáti-

co, esse deslocamento do narrador (de Vin-

cent a Waiwai) nos dá uma chave que leva 

a superar a percepção do encontro a partir 

de um ponto de vista estritamente não in-

dígena e traz os primeiros ensaios para um 

filme híbrido. Somadas ao relato do chefe 

Waiãpi, não só as imagens que Kasiripinã – 

o cinegrafista Wajãpi formado por Vincent 

– toma, mas também sua figura como to-

mador de imagens, são parte essencial da 

experiência. Vincent prepara o espectador 

para os planos da câmera indígena, colo-

cando-a em perspectiva, conferindo-lhe um 

entorno, acolhendo-a também como uma 

das vozes do filme. Wajãpi e Zo’é trocam 

experiências e histórias de caça, da mata, 

conversam sobre os costumes e os espíritos. 

Ganham e dão presentes. Waiwai surpre-

ende-se com a limpidez dos rios, a conser-

vação da floresta, alerta os parentes sobre 

a ameaça de garimpeiros e madeireiros. O 

chefe dos Zo’é, por sua vez, fascina-se com 

a vestimenta, o relógio, a câmera dos visi-

tantes, o avião que os carrega. A comitiva 

promete uma nova visita e mais presentes. 

Ficamos com a esperança de uma amizade 

entre povos que nasce. A Arca dos Zo’é atu-

aliza, amplia o manejo Wajãpi com a tecno-

logia delineado pelo filme anterior. Confe-

re-lhe um salto espacial (literalmente), de 

horizonte, de alcance, potência. A viagem é 

acontecimento motivado pelas imagens, o 

relato (para os que ficaram) torna-se possí-

vel a partir delas.

era can give his grandchildren what 
he never had: the image and the 
speech of his grandparents.

Meeting Ancestors is the direct 
consequence of the previous film 
and records a group of Wajãpi who 
travels from their land in Amapá to 
northern Pará to meet the Zo’é, who 
they found out about through the 
TV. They had been contacted recent-
ly, spoke a similar language to that 
of Wajãpi and share some of their 
traditions. Narrated by Waiwai, the 
film was created by himself and 
for his people. In a flashback, he 
tells them the story. Although sub-
tle and schematic, the change in 
narrators (from Vincent to Waiwai) 
transcends the perception of the 
encounter from a strictly non-white 
perspective and serves as an embryo 
of a hybrid film. Together with the 
account of the Wajãpi leader, the 
images shot by Kasiripinã – the Wa-
jãpi cameraman trained by Vincent 

– and his figure as a photographer 
are essential to the whole experi-
ence. Vincent prepares the audience 
for the scenes shot by the natives, 
putting them in perspective and 
understanding that they are one of 
the voices of the film. The Wajãpi 
and the Zo’é exchange experiences 
and hunting stories, stories about 
the forest; they talk about their 
customs and the spirits. They give 
and receive presents. Waiwai is im-
pressed with how clean the rivers 
are, how preserved the forest is, and 
warns his relatives about the threat 
posed by miners and loggers. The 
leader of the Zo’é, in turn, is fasci-
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artifice of creation because he un-
derstands that the “secret” of the 
title isn’t the theatrics, but really 
is the “forest” right in front of the 
eyes (in terms of perspective and 
perception) of the natives, the forest 
which, for us, in its entirety, is still a 
big mystery.

With these few films included in 
the program, we made a brief over-
view of Vincent Carelli’s film career. 
With more than two tens of films – 
besides other work for TV, made in 
the context of the Video at the Vil-
lages project, in indigenous commu-
nities throughout Brazil –, this brief 
overview is far from epitomizing 
the filmmaker. However, we sought 
here to mention unmistakable as-
pects, the pillars of his way with film. 
Contrary to the expert filmmakers 
who respond to tradition and their 
artistic environments above all 
things, Vicent is an “incidental film-
maker” because his films belong to 
a broader, cross-cutting aesthetic 
and political project that is no less 
elaborate or complex. His biography 

– which includes indigenist militancy, 
journalism, photography and the 
training of indigenous filmmakers 

– and his film work, both amazing-
ly coherent with one another, are 
direct consequences of a “political 
existence” in the world, of a body 
that touches reality, that brings the 
camera closer to “invisible” peoples 
and places, that understands the 
urgency of placing both himself and 
the camera between them and the 
colossal destructive forces against 
them, that “plays the game” of im-

este breve olhar está longe de qualquer 

abrangência panorâmica ou definição. Pro-

curamos, no entanto, apontar característi-

cas incontornáveis, pilares de seu gesto de 

cinema. Ao contrário do “cineasta especia-

lista”, que responde sobretudo à tradição e 

ao meio de sua arte, Vincent é um “cineas-

ta incidental”, seus filmes são parte de um 

projeto estético e político mais abrangente, 

transversal, mas não menos elaborado ou 

complexo. Sua trajetória – que abarca tam-

bém a militância indigenista, o jornalismo, 

a fotografia e a formação de cineastas in-

dígenas – e sua obra, ambas de assombro-

sa coerência, são desdobramentos diretos 

de um “ser e estar político” no mundo, do 

corpo que intervém no real, aproxima a câ-

mera dos sujeitos e espaços invisibilizados, 

entende a urgência de colocá-la (e de colo-

car-se) entre eles e as forças destrutivas des-

comunais que lhes são antagônicas, “joga o 

jogo” das imagens por acreditar também, e 

sobretudo, num sentido compartilhado da 

representação para os sujeitos de ambos os 

lados da câmera e para o espectador. Fru-

tos de um olhar-testemunha em direção a 

mundos em colapso (os mundos indígenas), 

os filmes de Vincent – sejam eles gestos 

de revisão histórica, denúncia e busca por 

justiça, como Martírio; de entrelaçamento 

de sua trajetória pessoal com a de povos à 

margem da História, como Corumbiara; ou 

mesmo ensaios sobre os efeitos e possibi-

lidades do vídeo como ferramenta de afir-

mação cultural, como os filmes feitos com 

os Wajãpi – são filmes que buscam uma 

não está lá para elaborar a farsa, mas sim 

um “real” para os Wajãpi que é invisível aos 

“olhos materialistas” da câmera. Vincent 

adere ao ponto de vista dos índios sem, no 

entanto, tomá-lo como seu; revela o artifí-

cio da criação por entender que o “segredo” 

do título não está aí (na representação te-

atral), mas sim na “mata” diante dos olhos 

(na concepção e na percepção) dos índios, 

aquela que para nós ainda é, toda ela, um 

grande segredo.

Atendo-nos aos filmes programados 

nesta Homenagem, traçamos um breve 

olhar sobre o cinema de Vincent Carelli. 

Com mais de duas dezenas de obras cine-

matográficas, além de trabalhos para a TV, 

realizados no contexto do Vídeo nas Aldeias 

em comunidades indígenas Brasil adentro, 

in a workshop gain life, a place and 
a story through the imagination 
of the natives. In the previous films, 
the Wajãpi experienced mainly the 
effects of the image as spectators, 
but the new film puts them on the 
other side: they are partners in the 
making of the film, to which they 
lend their stories, their bodies, their 
speech and their imagination. There 
is a hint of intention, an expectation 
of the effect of the film on the oth-
er. Waiwai says that they made the 
movie to “warn the white people of 
the dangers of the forest.” The role 
of fiction isn’t producing a farce, but 
a reality for the Wajãpi that is invis-
ible to the “materialistic eyes” of the 
camera. Vincent adopts their point 
of view without, however, making 
it his point of view. He shows the 

A Arca dos Zo’é Meeting Ancestors
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A Arca dos Zo’é
Meeting Ancestors
BRASIL, 1993, 22’

Os Waiãpi, que conheceram 
os Zo’é por meio de ima-
gens em vídeo, decidem ir 
ao encontro destes índios 
recém-contatados no norte do 
Pará e documentá-los. Os Zo’é 
proporcionam aos visitantes o 
reencontro com o modo de vida 
e os conhecimentos de seus 
ancestrais. Os Waiãpi, em troca, 
informam os Zo’é sobre os 
perigos do mundo branco que 
se aproxima e que os isolados 
estão ansiosos por conhecer.

The Waiãpi, who found out 
about the Zo’é through videos, 
decide to meet this recently-con-
tacted group in northern Pará 
and record them. The contact 
with the Zo’é allowed them 
to see the way of life and the 
knowledge of their ancestors 
again. The Waiãpi, in exchange, 
tell the Zo’é about the dangers of 
the white world that is drawing 
near, which the isolated popula-
tion is anxious to meet.

DIREÇÃO DIRECTOR

Vincent Carelli & 
Dominique Gallois
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Vincent Carelli 
EDIÇÃO EDITOR

Tutu Nunes

CONTATO CONTACT

olinda@
videonasaldeias.
org.br

continuação para esses mundos, lutam 

para que eles não deixem de existir (literal-

mente, simbolicamente, historicamente) e 

para que nós, os não índios, percebamos, de 

uma vez por todas, a continuidade entre o 

mundo deles e o nosso. 

LEANDRO SARAIVA é roteirista e diretor, formado 
em Ciências Sociais pela UFRGS e pós-graduado em 
Cinema pela USP. Foi gerente de Conteúdos Colabo-
rativos da TV Brasil e professor do Curso de Imagem 
e Som da UFSCAR. É Coordenador de Dramaturgia 
da Acere, produtora da qual é sócio.

FÁBIO COSTA MENEZES é formado em Cinema pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. É realizador, 
montador, finalizador e colaborador do Vídeo nas 
Aldeias, coordenando oficinas de audiovisual Brasil 
adentro.

ages because he also believes, above 
all, in a shared sense of representa-
tion for the individuals in both sides 
of the camera and for the audience. 
Vincent’s films, the product of a 
witnessing gaze towards a collaps-
ing world (the indigenous worlds) 

– whether gestures for historical re-
views, a denunciation or a search for 
justice, like Martírio; entanglements 
between his personal history and 
the peoples at the margins of His-
tory, as in Corumbiara, they shoot 
Indians, don’t they?; or tests on 
the effects and possibilities of video 
as a tool of cultural affirmation, as 
in the films made with the Wajãpi 

– are films that seek a continuation 
for these worlds, that fight for them 
to continue existing (literally, sym-
bolically and historically) and for us, 
the non-indigenous, to realize, once 
and for all, the continuity between 
their world and ours.

LEANDRO SARAIVA is a screenwriter and di-
rector. He studied Social Sciences at the Fed-
eral University of Rio Grande do Sul and did 
his graduate studies in film at the University 
of São Paulo. He was the manager of Collab-
orative Content at TV Brasil and a teacher of 
Image and Sound at the Federal University of 
São Carlos. He is currently the Coordinator of 
Dramaturgy of Acere, a production company 
he is a partner of.

FÁBIO COSTA MENEZES studied Film at the 
Federal University of Santa Catarina. He is a 
producer, editor, post-producer and collabora-
tor of Video at the Villages, coordinating work-
shops on film throughout Brazil.
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Martírio
Martírio
BRASIL, 2016, 162’

O retorno ao princípio da 
grande marcha de retomada 
dos territórios sagrados Guarani 
Kaiowá por meio das filmagens 
de Vincent Carelli, que registrou 
o nascedouro do movimento 
na década de 1980. Vinte anos 
mais tarde, tomado pelos 
relatos de sucessivos massacres, 
Carelli busca as origens deste 
genocídio, um conflito de forças 
desproporcionais: a insurgên-
cia pacífica e obstinada dos 
despossuídos Guarani Kaiowá 
frente ao poderoso aparato do 
agronegócio.

The return to the beginning of 
the great march to reclaim the 
sacred territory of the Guarani 
Kaiowá through the films of 
Vincent Carelli, who recorded 
the birth of the movement 
in the 1980s. Twenty years 
later, touched by the continuous 
reports of massacres, Carelli 
seeks the origins of this genocide, 
a conflict between dispropor-
tionate forces: the pacific and 
obstinate insurgency of the 
disenfranchised Guarani Kaiowá 
against the powerful machinery 
of agribusiness.

DIREÇÃO DIRECTOR

Vincent Carelli, 
Ernesto de Carvalho 
& Tatiana Almeida
ROTEIRO WRITER

Vincent Carelli & 
Tatiana Almeida
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Ernesto de Carvalho 
& Ernesto de 
Carvalho
EDIÇÃO EDITOR

Tatiana Almeida

CONTATO CONTACT

olinda@
videonasaldeias.
org.br

Corumbiara 
Corumbiara, they shoot Indians, don’t they?
BRASIL, 2009, 117’

Em 1985, o indigenista Marcelo 
Santos denuncia um massacre 
de índios na Gleba Corumbiara 
(RO) e Vincent Carelli filma o 
que resta das evidências. Bár-
baro demais, o caso passa por 
fantasia e cai no esquecimento. 
Marcelo e sua equipe levam 
anos para encontrar os sobre-
viventes. Duas décadas depois, 

“Corumbiara” revela essa busca e 
a versão dos índios.

In 1985, indigenist Marcelo 
Santos reported the massacre of 
indigenous people in Corumbi-
ara (in the state of Rondônia), 
and Vincent Carelli films what is 
left of the evidence. Excessively 
barbaric, the case is understood 
as folk tale and is forgotten. 
Marcelo and his team took years 
to find the survivors. Two de-
cades later, “Corumbiara” shows 
that search and the indigenous 
people side of the story. 

DIREÇÃO DIRECTOR

Vincent Carelli 
FOTOGRAFIA CINEMATOGRAPHER

Vincent Carelli 
EDIÇÃO EDITOR

Mari Corrêa

CONTATO CONTACT

olinda@videonasaldeias.org.br
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Segredos da Mata
Jungle Secrets
BRASIL, 1998, 37’

Quatro fábulas sobre monstros 
canibais narradas e interpre-
tadas pelos índios Waiãpi da 
aldeia de Taitetuwa. “Fizemos o 
vídeo”, dizem eles, “para alertar 
os incautos. Até um não índio 
pode ser devorado por estes 
monstros ao entrar na mata.”

Four fables on cannibal monsters 
narrated and interpreted by the 
Waiãpi people of the Taitetuwa 
tribe. “We made the video,” they 
say, “to warn the unaware. Even 
non-Indians can be eaten by 
these monsters in the forest.”

DIREÇÃO DIRECTOR

Vincent Carelli & 
Dominique Gallois
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Vincent Carelli 
EDIÇÃO EDITOR

Tutu Nunes

CONTATO CONTACT

olinda@
videonasaldeias.
org.br

O Espírito da TV
The Spirit of TV
BRASIL, 1990, 18’

As emoções e reflexões dos 
índios Waiãpi ao verem, pela 
primeira vez, a sua própria 
imagem e a de outros grupos 
indígenas num aparelho de te-
levisão. Os índios refletem sobre 
a força da imagem, a diversida-
de dos povos e a semelhança de 
suas estratégias de sobrevivên-
cia frente aos não índios.

The emotions and thoughts of 
the Waiãpi while seeing, for the 
first time, their own image and 
of other indigenous groups on 
a TV. They consider the power of 
the image, the diversity of peo-
ples and the similarity between 
their survival strategies agains 
the non-indigenous populations.

DIREÇÃO DIRECTOR

Vincent Carelli
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Vincent Carelli
EDIÇÃO EDITOR

Tutu Nunes

CONTATO CONTACT

olinda@
videonasaldeias.
org.br



5756

Vídeo nas Aldeias
Video in the Villages
BRASIL, 1989, 10’

Uma apresentação do projeto 
Vídeo nas Aldeias mostra como 
quatro grupos indígenas bra-
sileiros – Nambiquara, Gavião, 
Tikuna e Kaiapó – incorporaram 
o uso do vídeo em seus projetos 
políticos e culturais.

An introduction to the “Video at 
the Tribes” project shows how 
four Brazilian indigenous groups 

– the Nambiquara, the Gavião, 
the Tikuna and the Kaiapó – 
incorporated the use of video 
in their political and cultural 
projects.

DIREÇÃO DIRECTOR

Vincent Carelli
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Vincent Carelli
EDIÇÃO EDITOR

Tutu Nunes

CONTATO CONTACT

olinda@
videonasaldeias.
org.br

Mostra
Contem-
porânea
Internacional
International 
Contemporary 
Program
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Entre os 
mitos da  
pós-comida
ROBERTO SMERALDI

Se uma difusa síndrome contempo-
rânea é a de construir mitos em rela-
ção ao alimento, o conjunto de filmes 
selecionado para esta temática da 6ª 
Mostra Ecofalante representa uma 
boa amostra de crenças, convicções e 
rótulos que caracterizam a atualida-
de. Ou melhor, a atualidade daqueles 
3/4 da humanidade que se livraram 
de alguma forma da principal preo-
cupação que marcou todas as fases 
dos cerca de 400 mil anos de evolução 
de nossa espécie: garantir suficiente 
comida para a sobrevivência própria 
e de sua família.

Parece que o feito histórico de superar a síndrome da 

fome gerou – nos indivíduos assim como nas sociedades 

alimentação &
gastronomia
food & gastronomy

58

Insetos! Uma Aventura Gastronômica
Bugs!
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ilação, generalização e pós-verdade. Somos 

terrivelmente vulneráveis ao Big Food, de 

um lado, enquanto de outro nos iludimos 

em reagir a partir da adoção de compor-

tamentos e modismos que, na melhor das 

hipóteses, satisfazem apenas os que os pra-

ticam ou pregam.

Os filmes variam na abordagem: de um 

lado alguns documentários mais ou menos 

clássicos (Os Libertadores, Sustentável e Ba-

talha Inuk), do outro um documentário com 

algo de ficção (Desejo de Carne) e no meio 

uma espécie de reality itinerante (Insetos! 

Uma Aventura Gastronômica). O curioso é 

que a fronteira entre tais categorias nem 

sempre é nítida, o que remete também à 

forma em que se dá a relação homem-ali-

mento no mundo retratado por tais obras, 

oscilando entre realidade e ficção.

Mesmo quando prevalece uma abor-

dagem militante, de contestação explícita, 

os modelos alternativos não deixam de 

ser caracterizados com consciente ou invo-

luntária ironia a respeito dos mitos que re-

produzem. Um deles é o da nostalgia como 

ideologia, da saudade do que jamais se co-

nheceu, do ideal de bons tempos passados. 

É um mito que se reproduz como reação à 

desilusão com as promessas da massifica-

ção, da produção e distribuição em grande 

escala, da tecnologia agroindustrial que 

propõe como comida algo que a avó não 

reconheceria como tal.

Paradoxalmente, os atores e tipos so-

ciais que se identificam nesse dualismo 

são exatamente invertidos em relação 

across the value chain, as well as a 
reduced ability of increasing, valuing 
and appreciating the quality of prod-
ucts and processes) and the health 
one (with the dissemination of often 
pandemic disorders).

The five films in this section, 
therefore, seem complementary, if 
not ideally conceived as one large 
mosaic of a script. All of them reflect 
on the myths that made societies, in 
this early millennium, incapable of 
dealing with the social challenges of 
food, as well as rendering individuals 
incapable of dealing with those chal-
lenges in their private, everyday lives.

The lack of transparency about the 
origins, contents and costs of what 
we eat is the melting pot in which 
illations, generalizations and post-
truths thrive. We are terribly vulner-
able to the Big Food industry, on the 
one hand, while, on the other hand, 
we delude ourselves with behaviors 
or fads that, at best, only satisfy those 
who practice or preach them.

The films vary in approach: more 
or less classic documentaries (Lands 
for Freedom, Sustainable and Angry 
Inuk), a documentary with a fiction 
touch (Need for Meat) and a sort 
of travelling reality show (Bugs!). It 
is peculiar that the border between 
such categories isn’t always clear, 
mirroring people’s relationship with 
food in these films, which oscillate 
between reality and fiction.

Even in more militant films that 
explicitly argue against the status 
quo, alternative models are still de-
picted with either conscious or in-
voluntary irony regarding the myths 

com acesso a tal privilégio – uma espécie 

de maldição do dia seguinte, que resul-

ta em relações doentias, mal resolvidas e 

até grotescas com a comida. Como se não 

estivéssemos preparados para lidar com 

a libertação da escassez, na hora em que 

poderíamos gozar de relativa tranquilida-

de nutricional perdemos a consciência e o 

controle do ato de comer, em suas diversas 

dimensões. Aquela ambiental, seja em rela-

ção aos impactos da produção, seja da dis-

tribuição, consumo e pós-consumo. Aquela 

econômico-produtiva, por falta de articula-

ção das cadeias produtivas e das enormes 

ineficiências que resultam em perdas e 

desperdício. Aquela cultural, com distan-

ciamento ou até separação entre os elos da 

cadeia de valor, além de reduzida capacida-

de de gerar, valorar e apreciar a qualidade 

de produtos e processos. Aquela da saúde, 

com a difusão de distúrbios que atingem 

dimensões às vezes pandêmicas.

Os cinco filmes apresentados nesta 

seção parecem – neste quadro – comple-

mentares, se não idealmente concebidos 

como um único grande script em forma de 

mosaico. Todos refletem e apresentam o 

universo dos mitos que tornam as socieda-

des do início do milênio incapazes de lidar 

com os desafios sociais da comida, assim 

como tornam os indivíduos incapazes de 

lidar com os desafios da comida no coti-

diano da vida privada.

A falta de transparência sobre origem, 

conteúdo, custo do que comemos... é o 

caldo de cultura em que prolifera qualquer 

The myths of  
post-food*
ROBERTO SMERALDI

If it is the case that there is a 
diffuse syndrome creating food 
myths, the set of films selected for 
this theme in the 6th Ecofalante 
Environmental Film Festival offers a 
great display of beliefs, convictions 
and labels that exist today, reflect-
ing the situation of those three-
fourths of humanity that, in some 
way, got rid of the main concern 
that marked the previous 400,000 
years of evolution of humans: as-
suring enough food for their own 
survival and that of their families.

It seems that overcoming hun-
ger – for individuals and societies 
with that privilege – was a sort of 
day-after curse, generating a sick, 
unresolved and even grotesque re-
lationship with food. It was as if we 
were not prepared to deal with the 
freedom from scarcity. Right when 
we would be able to enjoy our lives 
with relative nutritional tranquility, 
we lost our awareness and control 
regarding eating, in its many di-
mensions: the environmental one 
(whether regarding the impacts of 
production, distribution, consump-
tion and post-consumption), the eco-
nomic/productive one (due to a lack 
of articulation between productive 
chains and the huge inefficiencies 
that result in loss and waste), the 
cultural one (with the distancing 
or even separation of the segments 
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Valores tipicamente liberais – desde a 

livre escolha do consumidor até o direito ao 

prazer – se tornam bandeira dos que con-

testam o domínio do mercado. Já os funda-

mentos do antigo socialismo real passam 

a perfazer a narrativa da grande empresa, 

que estigmatiza o comer bem como luxo 

e privilegia uma espécie de comer medío-

cre para todos comerem, exalta a primazia 

da comida barata, aponta a praticidade do 

ultraprocessado como solução pronta para 

a classe trabalhadora que não tem tempo 

para a preocupação burguesa do cozinhar.

A comida como fato político não apenas 

destruiu as categorias de identificação – e 

autoidentificação – convencional da socie-

dade contemporânea, mas chegou a inver-

tê-las, o que explica em parte a perda de 

referências que gera desnorteamento em 

muitos grupos sociais, assim como as difi-

culdades de comunicação e linguagem que 

caracterizam muito do que se fala, escreve, 

pensa ou desconfia a respeito do alimento.

Tais paradoxos se revelam de maneira 

contundente – embora não sempre assu-

mida – nas personagens icônicas dos docu-

mentários deste eixo, seja com as nuances 

de enraizamento cultural próprias da pers-

pectiva europeia (como em Os Libertado-

res), seja com a abordagem politicamente 

correta que permeia aquela norte-america-

na (como em Sustentável).

Nesse contexto, aparece com frequên-

cia a pergunta preferida do grande agro-

negócio, das traders que especulam em 

commodities, dos fornecedores de insumos 

tion of society, as well as advocate 
entrepreneurial and gastronomic 
diversity. On the other hand, “con-
servatives” trust the redemption of 
modernity, of large industry, defend-
ing that quantity is more important 
than quality and that tastes should 
be homogenized in order for benefits 
of the consumption society to be uni-
versalized and granted to everybody.

Typical liberal values – from the 
consumer’s freedom of choice to 
the right to pleasure – became the 
motto of those who dispute market 
dominance. On the other hand, the 
bases of the old “real socialism” en-
tered the narrative of large compa-
nies, stigmatizing great gastronom-
ic experiences as luxury, favoring 
formulas such as eating ordinary 
for all to eat, extolling the virtues of 
cheap food, highlighting the practi-
cality of ultra-processed foods as a 
simple solution for the working class 
that has no time for the bourgeois 
concern with cooking.

Food, as a political fact, not only 
destroyed conventional categories 
of identification – and self-identi-
fication – in the contemporary so-
ciety, but even changed their signs, 
which partially explains the loss of 
reference that causes many social 
groups to be disoriented, as well as 
problems in communication and 
the use of language, which char-
acterize much of what people say, 
write, think or guesses about food.

Such paradoxes appear most 
strongly – although it isn’t always 
acknowledged – in the iconic charac-
ters of the documentaries under this 

aos rótulos com os quais a sociedade os 

reconhece e eles mesmos se enxergam, 

a partir de categorias do século passado. 

Quem é considerado “progressista” na 

realidade alça a valor a comida da avó, o 

saudosismo, exalta a individualidade dos 

valores antigos do agricultor familiar e 

de sua resistência à transformação da so-

ciedade, prega a diversidade da iniciativa 

empreendedora assim como das culturas 

gastronômicas. Já o “conservador” vira 

portador da confiança redentora na mo-

dernidade, na grande indústria, advoga a 

prioridade da quantidade sobre a quali-

dade, prega a homogeneização do gosto 

a partir da necessidade de universalizar 

as supostas benesses da grande pratelei-

ra do consumo.

they reproduce. One of them is the 
ideology of nostalgia, of missing 
what one has never met, of ideal-
izing a supposedly good past. This 
myth is disseminated as a reaction 
to disillusionment with the prom-
ises of massification, of large-scale 
production and distribution, of 
the agro-industrial technology re-
sulting in food our grandmothers 
wouldn’t recognize as such.

Paradoxically, the actors and so-
cial types that fit that dualism are 
the opposite of how they are con-
ventionally labeled and how they see 
themselves, based on categories of 
the previous century. “Progressivists”, 
in reality, are nostalgic, extolling the 
value of their grandmothers’ food, 
old family agriculture values and 
their resistance to the transforma-

Sustentável Sustainable
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Esse já seria tema incômodo e gerador de 

contradições gritantes, inclusive no Brasil. 

Mas no caso do filme Batalha Inuk o di-

lema vai muito além disso. Não se trata 

apenas do indígena comer o bicho sel-

vagem, algo que é até aceito em círculos 

urbanos mais iluminados, mas do fato de 

que o indígena precisa, por exemplo, tam-

bém vender a pele do animal para poder 

comprar o combustível que permite usar 

o veículo com o qual se desloca no gelo 

para conseguir sua comida, e assim evitar 

a dependência de comida enlatada que 

rapidamente acaba com a saúde de sua 

comunidade. E aí? Vamos parar aqui pois 

esse texto não é um spoiler, mas o tema é 

suficiente para gerar crises de identidade 

até nos mais resolvidos.

preservation of huge tracts of natural 
spaces is made by using and manag-
ing the local fauna. This issue alone 
would already be enough uncom-
fortable and contentious to generate 
striking contradictions, also in Brazil. 
In Angry Inuk, however, the dilemma 
goes beyond that. It is not just about 
natives eating wild animals, which 
is accepted in the most enlightened 
urban circles, but about the fact that 
certain indigenous peoples also need, 
for instance, to sell the skin of those 
animals to buy the fuel that allows 
them to use their vehicles, to move 
around to hunt their food and so 
avoid depending on canned food that 
quickly destroys the health of their 
communities. What to do? Let’s stop 
right here, since this is not meant to 
be a spoiler, but the issue is plainly 

Batalha Inuk Angry Inuk

químicos e mecânicos. Aquele meme com o 

qual se iniciam as apresentações em Power 

Point de quaisquer vendedores de soluções 

padronizadas: “Como vamos alimentar 9 

bilhões de pessoas em 2050?”.

Em Insetos! Uma Aventura Gastronô-

mica a pergunta é, porém, reformulada no 

âmbito do Nordic Food Lab, um grupo vin-

culado ao chef René Redzepi, respeitado e 

reconhecidamente independente: será que 

os insetos podem fornecer a proteína para 

alimentar uma humanidade que já tem 

(muita) comida de sobra? Mas a engraça-

da dupla viajante formada por um nerd e 

um cozinheiro logo perde o interesse pela 

questão e a substitui por uma mistura de 

curiosidade e fascínio pela diversidade de 

experiências gastronômicas que os insetos 

podem proporcionar, e mais ainda pela di-

versidade das culturas vinculadas à partici-

pação dos insetos no cardápio. Uma delícia. 

E pensar que nem chegaram a conhecer 

nossos índios.

E se for para falar em índios... aqui a re-

velação dos mitos que embasam as cren-

ças politicamente corretas do público que 

dita as tendências da moda – tipicamente 

urbano e jovem – pode ficar dolorida. Co-

mida de índio já é bom assunto para ques-

tionar a percepção que muitos têm dos 

temas ambientais: aquele público para 

o qual comer animais de granja em es-

cala de bilhões é fato assumido, mas que 

não tolera que os que ajudam a preservar 

enormes espaços naturais utilizem e ma-

nejem a fauna selvagem que ali se abriga. 

theme, whether with a typical cul-
turally-rooted European experience 
(such as in Lands of Freedom), or in 
the politically correct approach of the 
North-American one (in Sustainable).

In this context, the favorite ques-
tion of agribusiness companies, 
traders who speculate with com-
modities and suppliers of chemical 
and mechanical products frequent-
ly emerges. It is the meme used by 
salespeople of standardized solu-
tions to begin their power point pre-
sentations: “How are we going to 
feed 9 billion people in 2050?”.

In Bugs!, the question is reformu-
lated in the context of the Nordic 
Food Lab, a group associated with 
respected and recognized chef René 
Redzepi: could insects offer protein 
for a global society that already has 
(a lot of) leftover food? However, 
the funny duo composed of a nerd 
and a cook soon loses interest in the 
issue and substitutes it for a mix of 
curiosity and fascination for the di-
versity of gastronomic experiences 
that bugs can allow, and even more 
for the diversity of cultures that in-
clude bugs in their menu. Delicious. 
Despite they never got to meet our 
Amazonian indigenous peoples.

When it comes to natives, the ex-
plicitation of the myths at the roots 
of the politically correct beliefs of 
trend-setters – typically urban and 
young – can be hurtful. Indigenous 
food is itself a good way to question 
the perception of many regarding en-
vironmental issues: the same people 
to whom eating billions of farmed 
animals is OK do not tolerate that the 
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a conjuntura contemporânea, entre a mal 

resolvida superação da longa fase de busca 

de saciedade e uma recente nova fase na 

qual falta o equilíbrio entre o hedonismo 

desenfreado e a culpa mística, sem ainda 

atingir o alvo do equilíbrio necessário para 

o saudável prazer. Com as devidas diferen-

ças, não é algo muito diferente do que a 

humanidade passou a respeito do sexo, na 

transição entre funcionalismo reprodutivo 

controlado pelo macho e a atual busca de 

uma dimensão de prazer para todos, e en-

tre todos, o que reflete uma cultura. E como 

todas as culturas, dinâmica.

Por sinal, há uma cena marcante em 

que a metáfora sexual entra com ironia 

alusiva, ainda no filme Desejo de Carne. 

Ressalva: eu pouco entendo de cinema, e 

certamente não fui convidado a escrever 

nesse espaço para falar a esse respeito. Mas 

enquanto espectador bastante ineducado, 

tenho a impressão de que a cena tem po-

tencial antológico. É quando as mãos de um 

jovem chef bonitão, de escola Slow Food e 

postura reconfortante, se entrelaçam com 

aquelas da moça em busca de poder comer 

seu bife em paz, numa peculiar experiência 

sensorial: a de palpar um boi buscando en-

tender, a partir de sua gordura subcutânea, 

se está ou não pronto para o abate. Não 

será o carrinho de bebê na escadaria do 

Encouraçado Potemkin, mas vale seus 20 

segundos de cinemateca.

Talvez a única limitação do conjunto de 

obras apresentadas é a de refletirem, todas, 

uma visão oriunda do mundo desenvolvido. 

The idea of food as an individual 
or social disorder may be what best 
describes the contemporary scene, be-
tween the poorly-resolved overcom-
ing of a long period of trying to end 
hunger and a recent, new phase in 
which we lack balance between ram-
pant hedonism and a sort of mystical 
sense of guilt, without yet attaining 
the necessary equilibrium for healthy 
pleasure. Despite their differences, it 
is not that much different from what 
humanity went through concerning 
sex, in the transition between the tra-
ditional male-controlled reproductive 
functionality and the current search 
for pleasure for all and between all, 
which is the reflection of a culture, 
which, like all cultures, is dynamic.

By the way, in Need for Meat 
there is a striking scene with an 
ironic and allusive sexual metaphor. 
I should mention that cinema is in-
deed not my area of expertise, and 
for sure I was not invited to write this 
text from this perspective. However, 
as a quite uneducated spectator, I 
have the impression that the scene 
could be historical. It is the moment 
when the fingers of a young, hand-
some, reassuring, slow-food chef in-
tertwine with those of that young 
woman who tries to overcome her 
steakofobia, in a peculiar sensorial 
experience: touching a cow to check 
whether – based on development of 
subcutaneous fat – it is ready to be 
slaughtered. It certainly is not the 
scene with the baby stroller in Bat-
tleship Potemkin, but it’s worthy of 
a cinematheque’s 20 seconds.

Maybe the only limitation of this 

Aliás, a meu ver o ponto alto de todos os 

filmes é atingido quando uma psicanalista 

holandesa acompanha sua paciente no em-

bate entre seus desejos carnívoros e a pres-

são do pacote de informação diária com o 

qual é bombardeada, e que transforma sua 

infantil gulosidade em distúrbio. Esse mo-

mento retrata idealmente toda a relação 

atual com o alimento, assim como a culpa 

que a caracteriza: a paciente daquela cena 

poderia ser a pessoa obcecada por dietas, a 

que medicaliza ou funcionaliza a comida a 

partir de alguma pesquisa no Google, a que 

atribui propriedades boas ou más ao ingre-

diente em si, em vez de a maneira e quanti-

dade que ele é utilizado e consumido.

A comida como distúrbio, individual 

ou social, é talvez o que melhor descreve 

capable of generating an identity cri-
sis even among people that are most 
conscious about these issues. 

I felt the high point of all films is 
the scene in which a Dutch psycho-
analyst follows a patient in her fight 
against the desire to eat meat as well 
as the pressures of the bombardment 
of information she receives every day, 
which converts her childish gluttony 
into a disorder. This is an ideal depic-
tion of people’s current relationship 
with food, as well as the ensuing 
guilt: the patient in that scene could 
well be someone obsessed with diets, 
medicalizing or functionalizing food 
based on a simple Google search, as-
cribing good or bad properties to the 
ingredient in itself, rather than to 
how it is used and consumed, and to 
which extent.

Desejo de Carne Need for Meat
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Batalha Inuk
Angry Inuk
CANADÁ, 2016, 82’

A caça de focas é parte essencial 
da vida dos Inuit, fornecendo 
alimento e peles como matéria- 
prima de seus produtos. Mas 
seu modo de vida sustentável 
é ameaçado quando gran-
des ativistas influenciam o 
Parlamento Europeu para 
proibir os produtos de focas, e 
outras nações minam recursos 
naturais de suas terras. O filme 
acompanha uma nova geração 
de ativistas Inuit que desafiam 
percepções anacrônicas sobre 
seu povo: “Precisamos acabar 
com o preconceito contra nossa 
cultura que nos impede de be-
neficiarmos de nosso ambiente 
natural sem ter de perfurar o 
solo em busca de petróleo”.

Seal hunting is a essential part 
of Inuit life. It provides them 
food and pelts as raw material 
for their products. But their 
sustainable way of life is at risk 
when famous activists push the 
EU’s parliament to prohibit seals’ 
goods, and other nations mine 
resources form their land. The 
film follows a new generation 
of Inuit activists challenging 
outdated perceptions of their 
people: “We need to stop the cul-
tural prejudice that is imposed 
on us by not being allowed 
to benefit from our natural 
surroundings without having to 
drill into the ground”.

DIREÇÃO DIRECTOR

Alethea  
Arnaquq-Baril
PRODUÇÃO PRODUCER

Alethea 
Arnaquq-Baril & 
Bonnie Thompson
ROTEIRO WRITER

Alethea  
Arnaquq-Baril
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Qajaaq Ellsworth
EDIÇÃO EDITOR

Sophie Farkas Bolla

CONTATO CONTACT

E.Seguin@nfb.ca
Embora não faltem filmagens e testemu-

nhas do Sul econômico, notadamente em 

Insetos! Uma Aventura Gastronômica e Os 

Libertadores, a perspectiva que as introduz 

é sempre a do Norte. O que não é uma li-

mitação dos filmes em si, mas sugere talvez 

a oportunidade de dar seguimento a essa 

experiência apontando visões desse hemis-

fério, inclusive para checar até que ponto 

podem resultar sendo rigorosamente as 

mesmas do outro. Ou não.

ROBERTO SMERALDI é jornalista, ambientalista e 
cozinheiro. Colunista do caderno Paladar do jornal 
Estado de S. Paulo (coluna Prato Cabeça), é fundador 
e vice-presidente do Instituto Atá. Está atualmente 
engajado na criação de um centro de gastronomia e 
biodiversidade na Amazônia.

set of films is the fact that all of them 
reflect only a developed-world per-
spective. Although some of the scenes 
have been shot in the economic South, 
notably in Bugs! and Lands for Free-
dom, the point of view is always that 
of the North. This, by itself, is not a 
limitation of the films, but it suggests 
that, maybe, this experience could 
be followed by perspectives from the 
other hemisphere, in order to verify 
whether they might well reproduce 
the same approach. Or not.

*Translated by Cristiano Botafogo

ROBERTO SMERALDI is a journalist, environ-
mentalist and cook. He is a columnist for the 

“Paladar” section of Estado de São Paulo (his 
column is called Prato Cabeça) and the found-
er and vice-president of the Atá Institute. He is 
currently engaged in the creation of a gastron-
omy and biodiversity center in the Amazon.

Os Libertadores Lands for Freedom
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Insetos! Uma  
Aventura Gastronômica
Bugs!
DINAMARCA, 2016, 74’

Comer insetos é hoje um tema 
em alta, especialmente desde 
que a ONU recomendou a práti-
ca como solução para combater 
a fome no mundo: eles têm 
sabores incríveis, baixo impacto 
ecológico e um grande conteú-
do nutricional. O filme acompa-
nha uma equipe de jovens chefs 
e pesquisadores que rodam 
o mundo saboreando insetos 
em comunidades tradicionais, 
aprendendo o que alguns dos 
dois bilhões de pessoas que 
já comem insetos têm a dizer. 
Durante essa jornada, algumas 
questões sensíveis começam a 
surgir. Se a produção industrial 
de insetos se tornar norma, eles 
ainda serão tão deliciosos e 
benéficos? E quem realmente 
se beneficiaria disso?

Insects as food is a hot top-
ic, particularly since the UN 
recommended it as an answer 
to combat world hunger: they 
have incredible flavours, low 
ecological impact and a great 
nutritional content. The film 
follows a team of young chefs 
and researchers as they taste 
insects with communities all 
around the world, learning what 
some of the two billion people 
who already eat insects have to 
say. During this journey, some 
hard questions start to emerge. 
If industrially produced insects 
become the norm, will they be 
as delicious and as beneficial 
as the ones in diverse, resilient 
ecosystems and cuisines around 
the world? And who will actually 
benefit as insects are scaled up?

DIREÇÃO DIRECTOR

Andreas Johnsen
PRODUÇÃO PRODUCER

Sigrid Dyekjær
ROTEIRO WRITER

Andreas Johnsen
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Andreas Johnsen
EDIÇÃO EDITOR

Menno Boerema

CONTATO CONTACT

welcome@
autlookfilms.com

Desejo de Carne
Need for Meat
HOLANDA, 2015, 74’

Nós somos viciados em carne? 
Por que comer muita carne nos 
deixa com sentimento de culpa? 
E por que existe um abismo 
conceitual tão grande entre o 
animal e o pedaço de carne que 
vem dele? A diretora Marijn 
Frank explora o dilema entre o 
amor pela carne e os argumen-
tos racionais contra os produtos 
dessa indústria. Ela é uma 
jovem mãe que tenta, mais 
uma vez, parar de comer carne 
estagiando em um matadouro 
e fazendo terapia. O filme exa-
mina valores morais, hipocrisia 
e o valor simbólico da carne.

Are we addicted to meat? Why 
does being a meat junkie leave 
you with a sense of guilt? And 
why is there such a conceptual 
gulf between the animal and 
the abstracted slice of meat that 
comes from it? Director Marijn 
Frank explores the dilemma  
between love for meat and 
rational arguments against the 
products of the meat industry. 
She is a young mother trying, 
once more, to stop eating meat 
by becoming a slaughterer’s ap-
prentice and getting counselling 
from a psychologist. This film  
examines moral values, hypocrisy 
and the symbolic value of meat.

DIREÇÃO DIRECTOR

Marijn Frank
PRODUÇÃO PRODUCER

Carolijn Borgdorff
ROTEIRO WRITER

Suzanne Raes
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Adri Schrover
EDIÇÃO EDITOR

Riekje Ziengs

CONTATO CONTACT

info@moondocs.nl
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Sustentável
Sustainable
EUA, 2016, 92’

Uma investigação fundamental 
sobre a instabilidade econômica 
e ambiental de nosso sistema 
alimentar, das questões agríco-
las que enfrentamos – perda de 
solo, falta de água, mudanças 
climáticas, pesticidas – até as 
pessoas que estão determina-
das a resolver o problema. Este é 
um filme sobre a terra, aqueles 
que nela trabalham e o que 
precisa ser feito para preservar 
o mundo para as gerações fu-
turas, porque o futuro de nosso 
sistema alimentar determina o 
futuro da humanidade.

A vital investigation of the 
economic and environmental 
instability of our food system, 
from the agricultural issues we 
face — soil loss, water deple-
tion, climate change, pesticide 
use — to the people who are 
determined to fix it. This is a 
film about the land, the people 
who work on it and what must 
be done to sustain it for future 
generations, because the future 
of our food system determines 
the future of mankind.

DIREÇÃO DIRECTOR

Matt Wechsler
PRODUÇÃO PRODUCER

Annie Speicher
ROTEIRO WRITER

Matt Wechsler & 
Annie Speicher
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Matt Wechsler
EDIÇÃO EDITOR

Matt Wechsler & 
Annie Speicher

CONTATO CONTACT

matt@
hourglassfilms.com

Os Libertadores
Lands for Freedom
BÉLGICA, 2015, 82’

A agroindústria não é apenas 
prejudicial para o ser humano 
e para o meio ambiente, mas 
também não é capaz de vencer 
a fome global. É nisso que os 
agricultores que encontramos 
neste filme acreditam. Mas eles 
não estão presos à nostalgia 
de algum paraíso perdido, pelo 
contrário, praticam uma nova 
forma de agricultura intensiva 
e sustentável, resultado de 
um conhecimento profundo 
e inovador da agroecologia. 
Conforme conhecemos suas 
histórias, imagens de arqui-
vo colocam sua rebeldia em 
contexto, retomando a política 
agrícola do pós-guerra, quando 
se acreditava que a ciência po-
deria salvar o mundo da fome e 
da desnutrição.

Agro-industry is not only harm-
ful to human and environment 
but, also, it cannot defeat glob-
al hunger. That’s what farmers 
we meet in this film believe. 
But they aren’t caught up by 
nostalgia for some paradise lost, 
on the contrary, they practice 
a new form of intensive and 
sustainable agriculture, a result 
from a deep and innovative 
knowledge of agro-ecology. As 
we get to know their stories, 
archive footage puts their re-
bellion into a historical context, 
resuming the History of post-
war agricultural policy, when 
it was commonly believed that 
Science could save the world 
from hunger and malnutrition.

DIREÇÃO DIRECTOR

Jean-Christophe 
Lamy &  
Paul-Jean Vranken
PRODUÇÃO PRODUCER

Jean-Christophe 
Lamy &  
Paul-Jean Vranken
ROTEIRO WRITER

Jean-Christophe 
Lamy
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Paul-Jean Vranken
EDIÇÃO EDITOR

Alice de Matha

CONTATO CONTACT

jc.lamy@skynet.be
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Milagres e 
miragens
OTÍLIA ARANTES

Nos primeiros planos dos cinco filmes 
agrupados nesta sequência temáti-
ca predominam as imagens e os sons 
característicos da assim chamada 
máquina urbana de crescimento eco-
nômico funcionando a todo vapor. Ao 
lado dos skylines estilizados de sempre, 
quando se trata de promover a ima-
gem das cidades à venda no mercado 
da liquidez global, alinham-se os ce-
nários de demolição-construção atra-
vessados por uma profusão de gruas, 
elevados, vias expressas, subterrâneos, 
torres em cidades ora reluzentes ora 
fantasmagóricas, conjuntos habitacio-
nais de viabilidade duvidosa, presença 
avassaladora das infraestruturas de 
toda sorte, do transporte às centrais de 
geração e transmissão de energia, etc. 

cidades
cities

74

Império da Fantasia
Dream Empire
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aborda a grande narrativa do Sonho Chi-

nês, oficialmente entronizada no discurso 

inaugural do presidente Xi-Jinping, no final 

de 2012, pelo prisma de um desengano 

pessoal. Que será apenas, como lembrado 

acima, uma frustração a mais num mar de 

capitulações, no qual, faz tempo, a soma 

das desilusões não retempera mais a alma 

posta à prova pela força das coisas. O filme 

acompanha a breve carreira de uma jovem 

e ambiciosa provinciana (Yana), recém-che-

gada à descomunal Chongqing, disposta 

a batalhar pela sua fatia do tal sonho na-

cional, lançando-se com simpática energia 

empreendedora num curioso ramo subsi-

diário dos grandes negócios imobiliários 

locais. Associando-se a Jimmy – este, na-

tural da terra e dispondo de algo de seu –, 

Yana abre uma agência especializada num 

produto verdadeiramente surreal: alimen-

tar a frenética e onívora estratégia de ven-

das dos incorporadores com “manequins 

ocidentais” ou, como os agenciadores pre-

ferem dizer, referindo-se aos bárbaros de 

ultramar, “macacos brancos”, sem excluir 

os africanos, pelo seu exotismo suplemen-

tar, desde que apresentados como pop-star 

franceses, por exemplo. Com eles, um gêne-

ro não menos inconcebível de espetáculo 

é montado, uma mescla inacreditável de 

show mambembe e farsa teatral, a que o 

narrador americano se refere, um tanto 

encabulado, como os nossos gigs. É que, 

na possível ficção da obra, seu narrador (o 

diretor do filme) meio que perambula pela 

nova China, cujo renascimento a realização 

in the strangely soothing and me-
diatory short Champ des Possibles 

– a sort of summary of the series –, 
a male voice that identifies himself 
as a former inmate recently out 
of prison says that his feeling of 
freedom did not last more than an 
hour, even in the prosperous Mon-
treal, while his female counterpart, 
feeling good about herself, wheth-
er at home with her young son or 
on the streets on her way to work, 
thinks to herself that all that inte-
rior and exterior harmony may end 
in the following years.

Opening the Chinese “trilogy,” 
David Borenstein’s Dream Empire 
is like a classic novel of formation 
and addresses – through a bitter 
personal experience – the great 
narrative of the Chinese Dream, 
officially celebrated in the inaugu-
ral speech of president Xi-Jinping 
in the end of 2012. It will be – as 
reminded above – another frustra-
tion in a sea of capitulations where, 
for a long time now, the sum of dis-
illusionments cannot season souls 
tested by the power of things. The 
film follows the brief career of a 
young and ambitious country girl 
(Yana), recently arrived at the gi-
gantic Chongqing and willing to 
fight for her share of the national 
dream, who jumps with friendly 
entrepreneurial energy at a curi-
ous subfield of the local real estate 
business. With Jimmy – a local with 
some possessions – Yana opens an 
agency specialized in a truly sur-
real product: feeding the frenzied 

Numa palavra, a imagem mesma da co-

lossal aceleração do processo urbanizante 

que tomou conta do planeta nas últimas 

décadas. A ONU projeta um acréscimo de 

2,5 bilhões de pessoas à população urbana 

até 2050. Para variar, podemos presumir 

que só as cidades chinesas comportarão 

bem mais de 1 bilhão de pessoas. Não sur-

preende assim que, dos cinco filmes esco-

lhidos, três se passem na China.

Todavia, os filmes que veremos no eixo 

Cidades documentam essa ruptura assus-

tadora na história conhecida dos assenta-

mentos humanos pelo filtro da experiência 

pessoal da vida na metrópole nessas con-

dições globais inéditas. Obviamente, esta-

mos bem longe da intensidade carregada 

de promessas dos primeiros tempos da 

invenção urbana da modernidade. Mesmo 

no estranhamente apaziguador e medita-

tivo curta-metragem Champ des Possibles 

– por assim dizer, uma vinheta dessa série –, 

a voz masculina, que se identifica como um 

presidiário recém-saído da prisão, declara 

que seu sentimento de liberdade não durou 

uma hora, e isso na próspera Montreal, en-

quanto seu contraponto feminino, bem na 

sua pele, seja em casa com o filho pequeno, 

seja na rua a caminho do trabalho, reflete 

consigo mesma se toda aquela harmonia 

entre interior e exterior não estaria desfeita 

nos anos seguintes. 

Abrindo a “trilogia” chinesa, como um 

romance de formação clássico, o filme de 

David Borenstein, Império da Fantasia 

Miracles and 
mirages
OTÍLIA ARANTES

The typical images and sounds 
of an urban economic growth ma-
chine at full speed dominate the first 
shots of the five films in this theme. 
To render the image of cities for sale 
in a global liquid market, there’s a 
demolition/construction landscape 
side by side with the usual stylized 
skylines crisscrossed by a multitude 
of cranes, overpasses, express high-
ways, tunnels, high-rise buildings in 
cities that sometimes sparkle, some-
times are ghostly, housing com-
plexes of questionable viability, the 
overwhelming presence of all sort of 
infrastructure, means of transpor-
tation and energy generation and 
transmission. It’s the very synthesis 
of the colossal acceleration of ur-
banization that took over the planet 
in the last few decades. The UN proj-
ects that the urban population will 
increase by 2.5 billion until 2050. As 
usual, we can assume that Chinese 
cities alone will house way more 
than one billion of those. Therefore, 
it isn’t surprising that three out of 
the five films here are set in China.

However, films under the theme 
Cities register this scary rupture in 
the known history of human set-
tlements through personal experi-
ences in large cities that face such 
unprecedented global conditions. 
Obviously, we are far from the in-
tensity of the promises of the early 
urban invention of modernity. Even 
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posto de estereótipos estrangeiros. Uma 

trapaça sem dúvida engenhosa, mas que 

não sobreviveria se não contasse com o 

envoltório kitsch de todo esse desesperado 

arrivismo de massa, alçado pelo discurso 

oficial à condição de mola do take off chinês. 

Quando finalmente o engodo vem à tona, a 

multiplicação de condomínios fantasmas 

no meio de lugar nenhum, a quilômetros 

da Chongqing saturada (quase 40 milhões 

de habitantes), pequenas multidões de 

compradores indignados e enfurecidos 

passam a tumultuar aqueles programas de 

auditório. A consciência de Yana, que sabia 

das coisas só pela metade, começa a pesar e 

fraquejar, agravando ainda mais o desalen-

to com que ela assistia sua própria débâcle 

financeira, até encerrar sua, até então ani-

ing events for the baffled mass of 
possible buyers, which are sold a 
yet-to-be experience: living in an 
international, first-class environ-
ment. As Jimmy notes, the Made in 
China doesn’t sell among the Chi-
nese, so a first-class-internation-
al-city needs to be a simulation of 
London, for example, or any theme 
park, full of foreign stereotypes. It 
is surely an ingenious trick, but it 
would never survive without being 
surrounded by the kitsch bubble of 
mass social climbers, turned by offi-
cial discourse into the motor of the 
Chinese transformation. When the 
deceit surfaces, there is a multipli-
cation of ghost condominiums in 
the middle of nowhere, kilometers 
away from the saturated Chongq-
ing (where 40 million people live) 

Champ des Possibles Champ des Possibles

do Sonho Chinês deve resgatar para o mun-

do, um pouco sem eira nem beira depois de 

esgotada uma inespecífica bolsa de estu-

dos urbanos, quando é recrutado por Yana 

justamente por sua “cara branca”, à qual se 

soma uma certa habilidade escolar com o 

clarinete, formando com alguns europeus 

desgarrados pela cidade uma inesperada 

banda brancaleone, como se fosse um ar-

tigo de primeira recém-desembarcado no 

país. Os “macacos brancos” também can-

tam, dançam, desfilam em pseudo passa-

relas fashion, e quando as coisas começam 

a apertar, as vendas nacionais de moradia 

despencando, em 2014, são convocados 

para um último lance teatral: passam a 

representar diversos personagens em do-

cumentários fake, “atuando”, ora como 

engenheiros ultra especializados nos can-

teiros de obras, ora como executivos inter-

nacionais deliberando em gabinetes luxu-

osos, e até como residentes em hospitais 

sequer inaugurados. Toda essa parafernália 

acontece sobretudo nos dias especiais de 

visitas de investidores e líderes políticos e, é 

claro, nos eventos de “house opening”  para 

a massa embasbacada de possíveis com-

pradores, aos quais se vende antes de tudo 

uma “experiência” ainda por vir: a de morar 

num ambiente internacional de primeira 

classe. Como constata Jimmy, o Made in 

China vende mal entre os chineses, de sorte 

que uma “first-class-international-city” para 

ser passada adiante precisa apresentar-se 

como um simulacro londrino, por exemplo  

– ou um parque temático qualquer, com-

and greedy sales strategy of con-
struction companies with “western 
mannequins” or, as the agents pre-
fer, referring to the barbarians from 
overseas, the “white monkeys”, not 
excluding the supplementary exot-
icism of Africans, as long as depict-
ed as French pop-stars, for instance. 
An inconceivable show is presented, 
an unbelievable barnstorm farce 
comedy play, to which the Amer-
ican narrator refers, embarrassed, 
as one of our gigs. In the possible 
fiction of the film, its narrator (the 
director) walks about this new Chi-
na, whose rebirth the world must 
see as the realization of the Chi-
nese Dream. Slightly lost after the 
end of an unspecific scholarship 
on “urban studies,” he is recruited 
by Yana because of his “white face” 
and his school-learned ability with 
the clarinet, forming, with a few 
stray Europeans, an unexpected 
sort of army of Brancaleone, pre-
tending to be a first-class item re-
cently brought to the country. The 

“white monkeys” also sing, dance 
and work as fashion models. When 
things start to get tough and hous-
ing sales fall in the country, in 2014, 
they are hired for one last theatric 
performance: they become various 
characters in fake documentaries: 
ultra-specialized engineers in con-
struction sites, international exec-
utives in luxurious offices or even 
residents at hospitals that hadn’t 
even been inaugurated. This show 
takes place especially during the 
visits of investors and political lead-
ers and, of course, in house open-
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que podiam, para não falar nos investidores 

de olho na industrialização da agricultu-

ra que se seguiria, uma vez completada a 

operação. Intrigados com o fenômeno, dois 

estudantes de Stanford, hoje professores 

em Pequim, a chinesa Song Ting e o inglês 

Adam Smith (sic) fizeram uma primeira 

visita à cidade em 2011, retornando dois 

anos mais tarde para a filmagem do docu-

mentário Terra de Muitos Palácios. Guiados 

pela jovem funcionária da municipalidade, 

Yuan Xiaomei, por sua vez supervisionada 

por seus líderes (nada sem autorização e 

prestação de contas), os dois cineastas fa-

rão então sua “experiência” particular do 

terremoto social programado para deslocar 

nos próximos 20 anos mais 250 milhões de 

habitantes do campo para as novas zonas 

urbanas, transposição jamais vista nesta 

escala e velocidade.

Respira-se no filme uma inesperada at-

mosfera de melancolia e civilidade. Não por 

acaso a primeira imagem mostra longos 

trapos pretos esvoaçando sobre um campo 

de neve encardida. Embora “autorizado”, o 

que se segue não será nem um pouco eu-

forizante, malgrado a voz acolhedora de 

Xiaomei abrindo o dia em algum progra-

ma radiofônico, saudando a “brisa da nova 

cidade”, sobre cujo vazio a perder de vista 

a câmara passeia. Logo veremos Xiaomei 

em pessoa ensinando a um casal de cam-

poneses o manuseio básico de um aparta-

mento moderno, a começar pelos desvios 

de função do vaso sanitário – a serem evi-

tados! O tom será esse. Com uma cartilha 

air of urbanity to its buildings and 
start-of-the-art equipment, to the 
despair of speculators who bought 
as much as they could even before 
construction started – not to men-
tion investors looking at the ensu-
ing industrialization of agriculture. 
Intrigued, two students of Stanford 

– now professors in Beijing: Chinese 
Song Ting and English Adam Smith 
(sic) – make their first visit to the 
city in 2011, returning, two years 
later, to shoot the documentary 
The Land of Many Palaces. Guid-
ed by an employee of the munici-
pality, Yuan Xiaomei, overseen by 
her supervisors (nothing happens 
without authorizations and later 
rendering of accounts), the two 
filmmakers have their own “expe-
rience” in the social earthquake 
scheduled to move, in the next 20 
years, more than 250 million peo-
ple from the hinterlands to new 
cities, at an unprecedented scale 
and speed.

The film exudes an unexpected 
atmosphere of melancholy and ci-
vility. It is not a coincidence that its 
first shot shows a long, ragged piece 
of black fabric flying over a field cov-
ered with dirty snow. Although “au-
thorized”, what follows won’t be at 
all euphoric: despite Xiaomei’s wel-
coming voice opening a radio show 
and greeting the “breeze of the new 
city”,  throughout the camera travels 
recording the infinite empty land-
scape. Soon, we see Xiaomei herself 
teaching a couple of peasants how 
to handle a modern apartment, 
starting by the misuse of the toilet 

mada, sociedade com Jimmy, aos olhos do 

qual – se dá conta – era apenas uma garota 

ingênua e deslumbrada com as luzes da ci-

dade e, por isso mesmo, finalmente abatida 

pelo estouro da primeira bolha imobiliária 

de sua carreira. É nesse horizonte raso que 

transcorre a educação sentimental da pe-

quena Yana.

Na Mongólia interior, então uma das re-

giões mais pobres da China, apesar de rica 

em carvão, foi dado início, em 2001, a um 

dos projetos urbanos mais ambiciosos da 

Era das Reformas, a cidade de Ordos, na lín-

gua local, “a terra de muitos palácios” – que 

nos remetem aos tempos gloriosos de Gen-

gis Khan, mas também, involuntariamente, 

ao urbanismo de fachada da Nova China – 

projetada com o propósito de se tornar um 

cluster de excelência ou uma Dubai chinesa. 

Por enquanto, no entanto, não mais do que 

outra cidade Potemkin, conhecida no mun-

do todo como a maior “cidade fantasma” 

da China. Não exatamente por um colap-

so econômico, mas porque o governo não 

conseguiu ainda “convencer” inteiramente 

as pessoas, especialmente aquelas ligadas 

à exploração de carvão ou os pequenos 

agricultores à volta – aos quais afinal ela 

acabou sendo destinada, após o fracasso 

do projeto original –, a se mudarem para lá, 

e seriam necessários no mínimo 1,5 milhão 

para dar um ar de cidade às torres e equipa-

mentos de última geração e seu imponente 

centro urbano. Para desespero dos especu-

ladores que compraram na planta tudo o 

and small crowds of outraged buy-
ers begin to disrupt that spectacle. 
Yana, who only knew half the sto-
ry, starts to feel guilty, which only 
makes the sorrow with which she 
watched her own financial deba-
cle worse. She ends her, hitherto 
joyous, partnership with Jimmy to 
whom - she realizes - she was only 
a naïve girl thrilled by the city lights 
and, exactly because of that, final-
ly tackled by the burst of the first 
housing bubble in her career. Little 
Yana will get her emotional educa-
tion in this shallow horizon.

In Inner Mongolia, then one of 
the poorest regions in China, de-
spite its wealth in coal, in 2001, 
began one of the most ambitious 
urban projects of the Age of Re-
form, the city of Ordos, called, in 
the local language, “the land of 
many palaces” – alluding to the 
glorious time of Genghis Khan, 
but also, involuntarily, to the fake 
urbanism of the New China –, cre-
ated to be a cluster of excellency, a 
Chinese Dubai. For now, however, it 
is no more than another Potemkin, 
known throughout the world as 
China’s largest “ghost town” – not 
exactly because of its economic 
collapse, but because the govern-
ment hasn’t yet been entirely able 
to “convince” people (especially 
those in coal mining or small farm-
ers, to whom the place was handed, 
after the collapse of the original 
project) to move there, and of the 
fact that at least 1.5 million peo-
ple would be necessary to lend an 
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(palestras sobre saúde e finanças, seguida 

de venda de apólices de seguro). Os cam-

poneses relutam, embora no fundo saibam 

que cedo ou tarde a terra lhes será tomada 

a baixo preço. A economia do dinheiro lhes 

parece um contrassenso, pois viviam largos 

períodos sem ele e não precisavam de su-

permercados para sobreviver. Tampouco é 

fácil encontrar trabalho, salvo na redundan-

te construção civil. E, no entanto, o clima 

de paciente convencimento não se altera 

e, o mais curioso, nos termos do filme, nem 

mesmo nas cenas oficiais de espetáculos 

públicos. Talvez contribuam para essa sen-

sação de baixa coerção o rosto impassível 

e indecifrável dos camponeses passeando, 

ouvindo arengas, e sobretudo assistindo 

estáticos os canais de TV a cabo em apar-

tamentos decorados por burocratas. Ao 

final do filme vemos pelo menos um deles 

voltando para sua terra, nada convencido 

com a parte que lhe fora atribuída no So-

nho Chinês. A resistência, na acepção mais 

branda da palavra, possivelmente se expli-

que em alguma medida também pelo fato 

de Ordos ser mais uma cidade “genérica”, 

na terminologia do arquiteto Rem Koolha-

as: suas “marcas” podem mudar, mas não a 

sensação do déjà vu, quem viu uma viu to-

das, não há como incutir em seus habitan-

tes, apesar das muitas esculturas de Gengis 

Khan e de cavalos mongóis espalhadas pela 

cidade, algo como o “espírito do lugar” ou 

o “patriotismo de cidade” demandado pe-

los fabricantes de cidades competitivas na 

arena global.

order, cleanliness and beauty. City 
tours, visits to welcoming centers 
(lectures on health and finances, fol-
lowed by the sale of insurance) mul-
tiply. The peasants fight it, although, 
deep down, they know that earlier 
or later, their land will be taken from 
them at low prices. Monetized econ-
omy seems illogical to them because 
they lived for long periods without it 
and needed no supermarkets to sur-
vive. Moreover, it isn’t easy finding 
work, except in the redundant field 
of construction. However, despite 
that, the atmosphere of patient 
convincing is unchanged and, the 
most curious, in the words of the 
film, so is the official scenes of pub-
lic spectacles. The unmoved, undeci-
pherable faces of peasants walking 
around, listening to speeches and, 
above all, motionlessly watching 
cable TV channels in apartments 
decorated by bureaucrats, may con-
tribute to that feeling of a low level 
of coercion. At the end of the film, 
we see at least one of them going 
back to his land, unconvinced by the 
part of the Chinese Dream handed 
to him. The resistance, in the softest 
meaning of the word, may possibly 
be explained, in some extend, by the 
fact that Ordos is one more “generic” 
city or, in the words of architect Rem 
Koolhaas, the fact that its “marks” 
may change, but the feeling of déjà 
vu, that all are alike, is impossible 
to instill into their dwellers, despite 
the many sculptures of Genghis 
Khan and Mongolian horses spread 
throughout the city, something like 
a “local spirit” or “city patriotism” 

na mão, Xiaomei e um colega dão aula de 

boas maneiras urbanas, embora tenham 

dúvidas quanto à melhor definição de cida-

de civilizada, nada encontrando a respeito 

no manual. Noutra palestra motivacional, 

um dos líderes de Xiaomei encarrega-se da 

explicação, recorrendo ao “grande conceito 

de Sonho Chinês, recentemente proposto 

pelo presidente Xi-Jiping”, rapidamente 

traduzido nos termos de uma urbanização 

incontornável e patriótica. Mudando-se 

para uma cidade “limpa” – há uma espécie 

de varrição constante pontuando o filme – 

as ideias também mudarão. Tudo somado, 

uma paródia involuntária e nada isenta da 

definição freudiana de civilização: ordem, 

limpeza e beleza. Multiplicam-se tours pela 

cidade, visitas a centros de acolhimento 

– which should be avoided! That will 
be the tone. With a booklet at hand, 
Xiaomei and a colleague teach 
good urban manners, although 
they themselves have trouble defin-
ing what a civilized city is, finding 
nothing about it in their manual. At 
another motivational lecture, one 
of Xiaomei’s supervisors is the one 
doing the explaining. He uses “the 
great idea of the Chinese Dream, re-
cently put forth by president Xi-Jip-
ing”, which is rapidly translated in 
terms of an unavoidable and patri-
otic urbanization. The moving into 
a “clean” city will also cause ideas 
to change – and the film includes 
constant sweeping to highlight the 
motif. The sum of all of it is an in-
voluntary parody permeated by the 
Freudian definition of civilization: 

Terra de Muitos Palácios The Land of Many Palaces
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futuro dos filhos, inclusive o direito à es-

cola, indo buscar um trabalho na cidade e 

fazer jus ao título de cidadania. O roteiro é 

conhecido.... mas a novidade e a força do 

filme estão em documentar a espantosa 

resistência de uma família que cultiva obs-

tinadamente sua terra na contramão do 

pesadelo chinês. Várias imagens do filme 

sugerem que sua inacreditável energia tal-

vez emane do simples fato de ainda sonha-

rem, mas com a terra.

Frágil Equilíbrio também envolve so-

nho e o correspondente despertar para 

um pesadelo. Desta vez, o sonho por ex-

celência do curto século XX: produção de 

massa, consumo de massa, democracia de 

massa. O colapso conjugado do fordismo 

city lost momentum, leaving only 
rubble without future –, he has to 
leave to assure that of his children, 
including the right to an education, 
seeking work in the city and become 
a “real” citizen. There is nothing new 
about the script… the novelty is the 
power of the film, the record of the 
remarkable resistance of a family 
who bravely cultivates the land, in 
the opposite direction of the Chi-
nese nightmare. Several of the film’s 
images suggest that its incredible 
energy may emanate from the sim-
ple fact that these people still have 
dreams, but about the land.

Delicate Balance also involves 
dreams and waking into a night-
mare. This time, it’s the quintessen-
tial dream of the 20th century: mass 

Minha Terra My Land

No último filme desta trilogia chinesa, 

Minha Terra, despertamos do sonho para a 

violência que impulsiona a expansão des-

sas formas urbanas extremas, por sua vez 

a casa de máquinas nada oculta do milagre 

chinês. O ponto de vista adotado pelo dire-

tor (Fan Jian) é o de um morador do campo, 

Chen Jun, cuja trajetória acompanha por 

três anos (de 2011 a 2014). Chen resol-

ve deixar sua terra e ir para a cidade (Pe-

quim) ainda muito jovem, em 2004, mas, 

não conseguindo trabalho, acaba tendo 

que se fixar na região de Hebei – ao sul de 

Pequim –, numa área semi-rural, onde as-

socia-se a outros migrantes que também 

se dedicam ao cultivo da terra. Mas, após 

anos ali estabelecidos (alguns há mais de 

dez anos), acabam sendo expulsos pelas 

autoridades, sem aviso prévio e sem ne-

nhuma indenização (eram considerados 

ilegais), retirados à força de suas casas 

destruídas pelos bulldozers do incorpora-

dor, com a sanção da administração local, 

para dar lugar à expansão imobiliária da 

cidade vizinha ao assentamento. O filme é 

a história, a partir de 2011, da resistência 

deste personagem, com sua esposa e filha, 

que, com tudo demolido à volta, a água e 

a luz cortadas, tentam sobreviver, refazer 

a horta, criar galinhas, etc., enfim sobre-

viver com um mínimo de dignidade. No 

entanto, após o segundo filho, quando já 

não era mais pressionado –  o crescimento 

acelerado da cidade próxima cedia o passo, 

deixando apenas escombros sem futuro 

–, se vê obrigado a partir para assegurar o 

demanded by the manufacturers of 
cities that are to be competitive in 
the global arena.

In the last film of the Chinese tril-
ogy, My land, we wake from a dream 
into the violence that propels the 
expansion of such extreme urban 
forms, the very powerhouse of the 
Chinese miracle. Fan Jian, the direc-
tor, adopts the point of view of Chen 
Jun, who lives in a rural area and 
whose life is followed for three years 
(from 2011 to 2014). Chen decides 
to leave his land and move to Bei-
jing while still very young, in 2004, 
but cannot find work, so he settles 
in Hebei, in the south of Beijing, a 
semi-rural area where he associates 
with other migrants who also culti-
vate the land. However, after years 
(more than ten years for some of the 
people there), they are kicked out by 
the authorities with no notice or 
compensation (they were consid-
ered to be illegals), removed by force 
and their homes destroyed by the 
bulldozers of a construction com-
pany with the permission of local 
government, to promote the hous-
ing boom of the neighbor city. The 
film is the story, beginning in 2011, 
of the resistance of that character, 
his wife and child, who try to survive, 
replant the garden, raise chickens, 
etc. – that is, live with a minimum 
amount of dignity – amid the debris 
from the demolition, without water 
or electricity. However, after his sec-
ond child is born, when there was 
no more pressure to leave the place 

– the accelerated growth of the 



8786

M
os

tr
a 

Co
nt

em
po

râ
ne

a 
In

te
rn

ac
io

na
l >

 c
id

ad
es

 | 
 In

te
rn

at
io

na
l C

on
te

m
po

ra
ry

 P
ro

gr
am

 >
 c

it
ie

s

próprio trabalho, como quem diz: mesmo 

dormindo, estou presente, estou traba-

lhando, a rigor não durmo mais. Deambu-

lando pela noite de Tóquio, o salaryman 

insone compra um tênis sem saber por-

quê, possivelmente o mesmo tênis que do 

outro lado da cerca africana o refugiado 

manuseia como o passaporte para tentar 

escalar mais uma vez o muro da desgraça, 

o qual, já percebeu, aliás, não ser uma sim-

ples cerca mas uma fonte de negócios para 

espanhóis e marroquinos financiados pela 

União Europeia. Meses a fio, não desistem, 

como o ferroviário madrilenho despejado 

e morando na rua. Mais uma vez, de onde 

viria essa energia paradoxal? Não de uma 

“sociedade do cansaço”, como a japonesa. A 

ironia da situação é que o filme nos apre-

in any position, even at work, as if 
they were saying “even sleeping, I’m 
here, working, and, strictly speak-
ing, I don’t sleep anymore”. Walk-
ing around at night in Tokyo, one of 
the sleepless salaryman buys a pair 
of sneakers for no reason, possibly 
the same shoes African refugees 
wear to try once again climbing 
the fence of disgrace, which they 
already realized isn’t just a simple 
fence, but a business for the Span-
ish and the Moroccan who receive 
funding from the European Union. 
Month after month, they do not 
give up, like the railway man who 
has been evicted from his home 
and is living in the streets. Once 
again, where would that paradox-
ical energy come from? Not from 
a “society of fatigue” like Japan. The 

Frágil Equilíbrio Delicate Balance

ocidental e do sistema soviético, acresci-

do da assustadora mutação chinesa e a 

pressão de todos esses desastres na acele-

ração da crise civilizatória que está arras-

tando consigo a vida no planeta. O sinal 

de alarme é acionado ao longo da exten-

sa entrevista do ex-presidente uruguaio 

Pepe Mujica, cujo estilo de vida refratário é 

todo um argumento, que por seu turno as 

imagens do filme ilustram, por vezes lite-

ralmente. Todavia, como em todo bom fil-

me, o encadeamento delas tem um rumo 

próprio. O mesmo drama da vida por um 

fio assombra três situações de crise em 

três continentes: um campo de migrantes 

africanos no Marrocos, onde toda noite 

enfrentam a morte para entrar na Espanha 

pela fronteira do enclave de Melilla; do ou-

tro lado, no entanto, cidadãos espanhóis 

são brutalmente despejados pela ruína do 

castelo de cartas imobiliário que se sabe; 

enquanto isso em Tóquio, dois salarymen 

extenuados conversam sobre suas vidas 

literalmente consumidas por uma gigan-

tesca máquina produtivista tão sem sen-

tido que até o suicídio parece uma saída. 

A redenção dos desesperados que fogem 

de um continente saqueado consiste em 

saltar para um barco que está fazendo 

água. Muitas sequências do filme concen-

tram-se nos mínimos vitais representados 

por funções elementares: comer, morar 

ou simplesmente conviver. Dorme-se por 

toda parte na afluente capital japonesa: 

nos metrôs, nos bancos públicos, em qual-

quer canto, em qualquer posição, até no 

production, mass consumption, 
mass democracy. It’s the combined 
collapse of western Fordism and 
the Soviet system followed by the 
daunting mutation of China and 
the pressure of many disasters in 
the worsening of the civilizational 
crisis that drags the life of the planet 
with it. The alarm is sound through-
out the entire interview with former 
president of Uruguay Pepe Mujica, 
whose alternative life style is an 
argument in itself, which the film il-
lustrates, often literally. However, as 
in any good film, its sequence takes 
a path of its own. The same drama 
of life hanging by a thread hovers 
over three other crises in three dif-
ferent continents: a camp of African  
migrants in Morocco, where they 
face death every night to get into 
Spain through the border with 
Melilla. At the other side, however, 
Spanish citizens are brutally evict-
ed from their homes due to the 
well-known collapse of the housing 
house of cards. Meanwhile, in Tokyo, 
two overtired salarymen talk about 
their lives literally consumed by a 
giant productivist machine that is 
so meaningless that even suicide 
seems to be an option. The redemp-
tion of the despaired running from a 
ransacked continent is hopping into 
a boat that is taking on water. Many 
of the film’s scenes focus on bare 
minimums represented by essential 
functions: eating, having a roof or 
simply being with other people. At 
the affluent Japanese capital, peo-
ple sleep everywhere: on a subway 
train, on a park bench, anywhere, 
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Champ des Possibles
Champ des Possibles
CANADÁ/ SUÉCIA/ ITÁLIA, 2015, 13’

Uma sinfonia urbana contem-
porânea em que memórias 
que pairam no ar se misturam 
com sons urbanos e elementos 
naturais e histórias de amores 
e perdas são espelhadas pela 
demolição e reconstrução dos 
edifícios. Em que a morte e o 
nascimento se mantêm um ao 
lado do outro, como na hora 
mais escura da noite e nas 
primeiras luzes do amanhecer, 
e a cidade contempla todas 
as possibilidades que a vida 
poderia revelar.

A contemporary city symphony 
where floating memories blend 
with urban sounds and the 
natural elements. Where tales of 
loss and love are mirrored by the 
demolition and construction of 
new buildings, where death and 
birth stand next to each other, 
like the darkest hour of the night 
and the first lights of the day, 
and the net of the streets holds 
tight all the possibilities that life 
might unfold.

DIREÇÃO DIRECTOR

Cristina Picchi

CONTATO CONTACT

cristina@
cristinapicchi.com

senta a imagem de uma predação sem fim 

de recursos finitos, a começar pelo próprio 

tempo de vida das pessoas. Como ao fim e 

ao cabo saiu em busca de um “equilíbrio”, 

seu fecho não é propriamente distópico. 

Como nosso guia nessa viagem pelas ruí-

nas do capitalismo, o ex-tupamaro Mujica 

acredita em milagres, a começar pelo mila-

gre da vida – por que não? Milagres acon-

tecem, ainda mais num tempo de catás-

trofes, em que o impossível é uma certeza, 

como disse um filósofo otimista.

OTÍLIA ARANTES é professora aposentada da USP, 
onde lecionou no Departamento de Filosofia e na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. É autora de 
CHAI-NA, livro sobre o processo de urbanização da 
China, entre outras publicações nas áreas de estéti-
ca e crítica da arte.

irony is that the film introduces an 
image of an endless plundering of 
finite resources, starting by people’s 
own time. Since the film set out in 
a search of “balance”, its conclusion 
isn’t entirely dystopic. Our guide in 
this tour of the ruins of capitalism, 
former Tupamaro Mujica believes in 
miracles, starting with the miracle 
of life. Why not? Miracles happen, 
even more in an age of catastrophes, 
in which the impossible is certain, as 
an optimistic philosopher once said.

OTÍLIA ARANTES is a retired professor of the 
University of São Paulo, where she taught at 
the Department of Philosophy and the School 
of Architecture and Urbanism. Arantes is the 
author of CHAI-NA, on the urbanization of 
China, among other publications in the fields 
of aesthetics and art criticism.
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Império da Fantasia
Dream Empire
DINAMARCA, 2016, 73’

Yana é uma migrante rural 
que chega a Chongqing em 
busca do “Sonho Chinês”. 
Motivada pelo dinheiro fácil 
do boom imobiliário, ela abre 
uma empresa de “figurantes 
estrangeiros” que aumentam 
a venda de novos empreendi-
mentos: em dias de visita eles 
são usados num esforço surreal 
para transformar cidades-fan-
tasma em desejadas “cidades 
globais”. Quando a bolha come-
ça a estourar, Yana é forçada a 
repensar tudo em que sempre 
acreditou. Filmado ao longo de 
sete anos, o filme é ao mesmo 
tempo uma emocionante 
história pessoal e uma rara 
crônica sobre uma das questões 
econômicas mais críticas de 
nosso tempo.

Yana is a rural migrant who 
arrived in Chongqing to pursue 
her “Chinese Dream”. Drawn by 
the easy riches of the real estate 
boom, she opens a foreigner 
rental agency to help real estate 
developers market their new 
developments: they are used 
in a surreal effort to turn ghost 
towns into “globalized cities” on 
the days that outside investors 
visit. When the real estate 
bubble starts to pop, Yana is 
forced to reassess everything 
she ever believed in. Filmed 
over several years, the film is at 
once a gripping personal story 
and rare chronicle of one of the 
most critical economic issues of 
our time. 

DIREÇÃO DIRECTOR

David Borenstein
PRODUÇÃO PRODUCER

Jesper Jack
ROTEIRO WRITER

Fernanda Rossi 
& Timothy John 
Masters
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Lars Skree
EDIÇÃO EDITOR

Anders Villadsen & 
Christian Einshøj

CONTATO CONTACT

jesper@ 
houseofreal.dk

Frágil Equilíbrio
Delicate Balance
ESPANHA, 2016, 81’

Três histórias em diferentes 
continentes se entrelaçam: dois 
executivos japoneses em Tóquio 
cujas vidas estão presas no ciclo 
vicioso do consumismo e do 
trabalho exaustivo, uma comu-
nidade subsaariana que arrisca 
sua vida diariamente para atra-
vessar para o Primeiro Mundo, 
e famílias na Espanha despe-
jadas 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 mun-
do em que vivemos.

Three stories in three different 
continents intertwined: two Jap-
anese executives in Tokyo whose 
lives are in the vicious cycle of 
consumerism and working too 
many hours a day, a sub Saharan 
community risking its life every 
day trying to cross over to the 
First World, and families in Spain 
being evicted of their homes by 
the economical downturn and 
the real estate speculation. These 
stories are articulated through 
the words of José Mujica, former 
president of Uruguay, who 
addresses universal issues that 
threaten humanity, questioning 
some of the foundations of the 
world in which we live.

DIREÇÃO DIRECTOR

Guillermo García 
López
PRODUÇÃO PRODUCER

Guillermo García 
López, Pedro 
González Kühn & 
Pablo Godoy-Estel
ROTEIRO WRITER

Guillermo García 
López
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Pablo Bürmann
EDIÇÃO EDITOR

Guillermo García 
López & Victoria 
Lammers

CONTATO CONTACT

pablogodoyestel@
gmail.com
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Terra de Muitos Palácios
The Land of Many Palaces
CHINA/REINO UNIDO, 2015, 61’

Em Ordos, na China, milhares 
de camponeses estão sendo 
transferidos para uma nova 
cidade sob um plano gover-
namental para modernizar 
a região. O filme segue uma 
funcionária do governo cujo 
trabalho é convencer a popula-
ção de que sua vida será melhor 
no território urbano, a fim de 
tirá-la de suas terras e povoar 
as cidades-fantasmas. Outra ta-
refa é “civilizar” essa população. 
O filme explora um processo 
que se concretizará em uma 
escala enorme em toda a China, 
uma vez que o governo central 
anunciou planos para deslocar 
250 milhões de agricultores 
para cidades de todo o país nos 
próximos 20 anos.

In Ordos, China, thousands of 
farmers are being relocated into 
a new city under a government 
plan to modernize the region. 
The film follows a government 
official whose job is to convince 
these farmers that their lives will 
be better off in the urban ground, 
in order to take them away from 
their lands and populate the 
ghost cities. Another task is to 

“civilize” this population. The film 
explores a process that will take 
shape on an enormous scale 
across China, since the central 
government announced plans to 
relocate 250,000,000 farmers to 
cities across the nation over the 
next 20 years.

DIREÇÃO DIRECTOR

Adam Smith &  
Ting Song
PRODUÇÃO PRODUCER

Ting Song,  
Adam Smith & 
Qihan Wang
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Ting Song &  
Adam Smith
EDIÇÃO EDITOR

Adam Smith

CONTATO CONTACT

thelandof
manypalaces@
gmail.com

Minha Terra
My Land
CHINA, 2015, 81’

Chen Jun é um trabalhador mi-
grante rural que vive do cultivo e 
venda de legumes nos arredores 
de Pequim. Para ajudar seu povo, 
ele estabelece uma linha direta 
chamada “Suas Preocupações”, 
ouvindo pacientemente as 
queixas dos trabalhadores e 
oferecendo conselhos. Mas a 
expansão contínua de Pequim 
alcança a família de Chen: a 
terra que arrendou para cultivar 
vegetais é retomada pelo 
senhorio para dar lugar a um 
empreendimento imobiliário. 
Sob pressão, seus vizinhos aban-
donam o local. Mas a família de 
Chen se recusa a ser intimidada 
e decide ficar, apesar das difíceis 
consequências.

Chen Jun is a rural migrant 
worker who lives by growing 
and selling vegetables in the 
outskirts of Beijing. To help his 
people, he sets up a hotline 
named “Your Worries”, patiently 
listening to the worries and 
complaints of his fellow peasant 
workers and providing advice. 
But the continuing expansion 
of Beijing reached the threshold 
of Chen’s family: the land he 
leased to grow vegetables was 
taken back by the landlord for 
a real estate project. His neigh-
bors chose to leave under the 
pressure. Chen’s family refuses 
to be bullied and decides to stay, 
despite the hard consequences. 

DIREÇÃO DIRECTOR

Fan Jian
PRODUÇÃO PRODUCER

Isabella Zang
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Fan Jian
EDIÇÃO EDITOR

Fan Jian &  
Matthieu Laclau

CONTATO CONTACT

isabellazang@
hotmail.com
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A responsa- 
bilidade com  
as gerações 
futuras
ROBERTO KISHINAMI

O eixo temático de Contaminação da 
6ª Mostra Ecofalante de Cinema Am-
biental traz uma ótima e diversificada 
seleção de filmes que retratam a crise 
ambiental do século XXI. Os impactos 
de atividades humanas sobre o meio 
ambiente ocorrem há muito tempo. 
Registros paleontológicos mostram 
isso já nas mais antigas civilizações, 
algumas delas inviabilizadas por des-
truição ambiental. 

O que há de novo, entretanto, é a magnitude desse 

impacto. Nossa civilização é marcada pela sofisticação 

tecnológica, baseada no conhecimento de como funcio-

contaminação
contamination

94

O Suplício: Vozes de Chernobyl
Voices From Chernobyl



9796

M
os

tr
a 

Co
nt

em
po

râ
ne

a 
In

te
rn

ac
io

na
l >

 c
on

ta
m

in
aç

ão
 | 

 In
te

rn
at

io
na

l C
on

te
m

po
ra

ry
 P

ro
gr

am
 >

 c
on

ta
m

in
at

io
n

tsumura, agricultor de 57 anos que, junto 

com seu pai e seu cachorro, se recusou a 

sair da zona de exclusão de 20 quilômetros 

ao redor da planta nuclear 1 (daiichi), ali 

permanecendo para alimentar os animais 

de estimação e de criação abandonados. 

Matsumura tem viajado para depoimen-

tos em audiências internacionais sobre 

problemas com a indústria nuclear.

Para os ex-moradores de Tomioka, to-

dos vivendo fora do município, com pa-

rentes ou em lugares alugados com a aju-

da do governo central, as dúvidas sobre o 

futuro são excruciantes. Há uma pressão 

do governo central para voltarem gradual-

mente às áreas de origem, fora da zona de 

exclusão. Levantamentos recentes mos-

tram que 40% deles, principalmente os 

immigrants in Brazil (sansei), and 
my father’s father was originally 
from Fukushima, the capital of the 
Fukushima province, where the two 
nuclear plants are. More than a 
century after the migration, I found 
that several distant cousins were 
involved in the disaster, working on 
community support or assistance 
activities.

The two films on Fukushima 
– No Go Zone and Abandoned 
Land – focus on the post-disaster 
from complementary angles. They 
are both set at the town of Tomio-
ka, the location of the four nuclear 
plants affected by the earthquake 
and tsunami of March 11, 2011. 
Both films share a character, Naoto 
Matsumura, a 57-year-old farmer 
who, together with his father and 

Terra Abandonada Abandoned Land

na a natureza, nos níveis moleculares, atô-

micos e subatômicos. Essa sofisticação, ao 

que parece, não foi acompanhada de maior 

compreensão da vida como um tecido, em 

que cada parte, por minúscula e distante 

que esteja de nós, é também parte de 

estruturas que nos sustentam. Como re-

sultado, a crise até há pouco caracterizada 

como ambiental é, no conjunto, uma crise 

civilizatória. Componentes dessa crise ge-

neralizada estão expostos nos sete filmes 

dessa temática em diferentes perspectivas 

e linguagens. 

Antes dos comentários, uma declara-

ção de interesse pessoal. Dentre as obras, 

são particularmente tocantes para este 

comentarista as duas que se referem ao 

desastre nuclear em Fukushima. Pertenço 

à terceira geração de japoneses no Brasil 

(sansei) e meu avô paterno era original-

mente da cidade de Fukushima, capital 

da província de mesmo nome onde estão 

situadas as plantas nucleares. Passado 

mais de um século desde essa migração, 

vários dos primos distantes estão envol-

vidos pelo pós-desastre de Fukushima, 

dedicados a atividades comunitárias de 

apoio ou assistência.

As duas obras sobre a cidade – Zona 

Proibida e Terra Abandonada – enfocam o 

pós-desastre em ângulos complementa-

res. A locação para ambas é o município de 

Tomioka, local das quatro plantas nuclea-

res atingidas pelo terremoto e maremoto 

(tsunami) de 11 de março de 2011. Uma 

personagem comum a ambas é Naoto Ma-

Our responsibility 
to future 
generations
ROBERTO KISHINAMI

The Contamination theme of the 
6th Ecofalante Environmental Film 
Festival brings a great and diversi-
fied selection of films on the envi-
ronmental crisis of the 21st century. 
Human activities have been impact-
ing the environment for a long time. 
Paleontological records show that 
even some of the most ancient civ-
ilizations became unviable precisely 
due to environmental degradation. 
The new fact, however, is the magni-
tude of our impact. Our civilization is 
marked by sophisticated technology. 
We know how nature works at the 
molecular, atomic and subatomic 
levels. However, such sophistica-
tion, it seems, was not followed by a 
greater understanding of the fabric 
of life. Each minuscule and distant 
part of it makes up structures that 
support us as well. The result is that 
this “environmental” crisis is, actual-
ly, as a whole, a “civilizational” crisis. 
The components of this generalized 
crisis are depicted in seven films on 
the issue which address different 
perspectives and use different film 
languages.

Before I carry on to commenting 
the films, a note of personal interest. 
The two films on the Fukushima nu-
clear disaster are particularly touch-
ing to this commentator. I belong 
to the third generation of Japanese 
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e voltariam, se e quando pudessem. Por 

essa razão, o Brasil – São Paulo, mais preci-

samente – é o local em que a comunidade 

japonesa ainda preserva danças, cantos, 

comidas, sotaques e quase dialetos de co-

munidades que já não existem em seus 

locais de origem.

Uma personagem oculta nessas obras 

é a TEPCO – Tokyo Energy Power Company 

– que é dona e operadora das plantas nu-

cleares no Japão, incluídas as de Fukushi-

ma. A resposta dela à declaração de Nao-

to  Matsumura de que não deixará a zona 

de exclusão é particularmente reveladora, 

e expõe a fria lógica que tem guiado as 

decisões governamentais. Um fato novo 

no Japão é a desconfiança no governo por 

parte da população, bem como a raiva di-

rigida à TEPCO.

Há muitas lições a tirar do desastre 

em Fukushima, bem como da maneira 

como as pessoas respondem às suas con-

sequências. Um exemplo é a presença dos 

dosímetros entre os moradores. Quantos 

de nós nos conformaríamos a entrar em 

uma zona contaminada, medindo e regis-

trando a dose de radiação que está aden-

trando seu corpo? Uma explicação óbvia 

é a falta de alternativa. A diferença é que 

essa falta não é simultânea à busca de al-

ternativa. Não, as pessoas não as buscam. 

Para elas, ou a vida se passa ali ou em ne-

nhum outro lugar.

Outra obra sobre pós-desastre nuclear 

é o filme O Suplício: Vozes de Chernobyl 

baseado no livro “Vozes de Tchernóbil - A 

say in several occasions in the two 
films, which future can they have in 
a contaminated region whose agri-
cultural products have been banned 
and whose population is old and de-
creasing in number?

The question on how to live with-
out a place they feel they belong 
to is equally strong. To understand 
the drama in those films, the audi-
ence needs to understand the issue 
of belonging as an element of indi- 
vidual psyche, and, in the case of 
Japan, national psyche. This applies 
both to where one lives and to the 
company one works for. The first 
generation of Japanese immigrants 
in Brazil, for instance, always referred 
to their places of origins – their par-
ticular villages – as the place they be-
longed and one day would return to, 
if and whenever they could. For that 
reason, in Brazil – São Paulo, most ac-
curately – the Japanese community 
still preserves dances, chants, foods, 
accents and dialects of communities 
that do not exist in their places of or-
igin anymore.

TEPCO – the Tokyo Energy Power 
Company – is a hidden character 
in these films. The company is the 
owner and operator of Japan’s nu-
clear plants, including Fukushima’s. 
It’s reply to Naoto Matsumura’s 
declaration that he wouldn’t leave 
the exclusion zone is particular-
ly revealing and exposes the cold 
rationale that guide governmen-
tal decisions. The new fact is the 
mistrust of the people toward the 
government, as well as the anger 
directed at TEPCO.

jovens, não querem voltar. Como deixam 

claro vários dos depoimentos capturadas 

por essas obras, que futuro há para uma 

região contaminada, com seus produtos 

agrícolas banidos e população envelheci-

da e em decréscimo? 

Igualmente forte é a pergunta sobre 

como viver não tendo mais um lugar ao 

qual se pertence? Para entender esse dra-

ma, presente nos filmes, é preciso ter a no-

ção de pertencimento como constitutiva 

da psique individual e, no caso do Japão, 

nacional. Isso se aplica tanto ao local em 

que se vive como à empresa em que se 

trabalha. A primeira geração de japoneses 

no Brasil, por exemplo, sempre se referiu 

a seu local de origem – à sua vila em par-

ticular – como aquele a que pertenciam 

dog, refused to leave the 20-kilome-
ter exclusion zone around nuclear 
plant 1 (daiichi), remaining there to 
feed abandoned pets and animals. 
Matsumura has been traveling the 
world to testify on international 
hearings on the problems of the nu-
clear industry.

For the former dwellers of To-
mioka – all of them living out of 
the town, with relatives or at plac-
es they are renting with the help 
of the central government –, the 
doubts on their future are excru-
ciating. There is pressure from the 
central government for them to 
gradually go back to their places of 
origin, outside the exclusion zones. 
Recent surveys show that 40% of 
them, especially the youths, do not 
want to go back. As they clearly 

Mar Ensurdecedor Sonic Sea
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Um fato que não é registrado em ne-

nhuma das obras sobre os desastres nu-

cleares é o seu alcance para além das fron-

teiras nacionais. Por causa de Chernobyl, 

em vários pontos da Europa a radiação de 

fundo (background natural) aumentou 

pela presença de radioisótopos levados pe-

los ventos e chuvas. No caso de Fukushima, 

os materiais radioativos tanto nos solos 

como nas piscinas de combustíveis usados 

podem estar fluindo para o oceano a taxas 

desconhecidas. No oceano, podem entrar 

por cadeias tróficas e se espalhar para ou-

tras regiões do planeta.

O peso dessa responsabilidade, com 

os danos ambientais que temos provo-

cado em escala global, fica claro quando 

se percorre as demais obras dessa temá-

Fukushima, the authorities sought 
to stimulate the reoccupation of the 
areas outside the exclusion zone.

The film language here is more 
elaborate and the presence of 
children is both toned down and 
highlighted. The storyline is guided 
by the meaning of life after the di-
saster: do I speak of love or death? 
There are meaningful cultural differ-
ences between the two films. While 
in Chernobyl the tragedy is more 
individualized, in Tomioka, issues 
have a profound collective mean-
ing. Death is always inevitable, but, 
in a post nuclear disaster, not only 
it is followed by suffering, but also 
makes us face our responsibility to-
wards future generations.

What was not registered in any 
of the films is the reach of nuclear 

Cheirando Mal Stink!

história oral do desastre nuclear”, escrito 

pela jornalista Svetlana Alexievich, ucra-

niana Prêmio Nobel de literatura em 2016, 

que entrevistou centenas de sobreviven-

tes da catástrofe em 25 de abril de 1986, 

quando explodiu um dos quatro reatores 

nucleares na localidade de Pripyat (4 km 

da usina), no município de Chernobyl, si-

tuado a 15 km da usina e a 110 km de Kiev. 

Essa catástrofe, similar à de Fukushima 

apesar das diferenças em tecnologias do 

reator nuclear, implicou a retirada de 130 

mil pessoas, quase todas de Pripyat, nos 

dez dias que se seguiram à explosão. Pas-

sados 30 anos, a região de exclusão (30 km 

ao redor da usina sarcófago) é vigiada por 

patrulhas armadas e tem poucos morado-

res desde o desastre, a maioria envolvida 

em atividades de limpeza. Como ocorre 

em Fukushima, as autoridades procuram 

estimular a reocupação de áreas fora da 

área de exclusão.

A linguagem cinematográfica aqui é 

mais elaborada e a presença das crianças 

é, ao mesmo tempo, suavizada e realça-

da. Seu enredo é guiado pelo significado 

da vida pós-desastre: falo do amor ou 

da morte? Há diferenças no substrato 

cultural que dialoga com essas obras. 

Enquanto em Chernobyl a tragédia é 

individualizada, em Tomioka as questões 

têm significado coletivo. A morte, sempre 

inevitável, mas no pós-desastre nuclear 

acompanhada de sofrimento, nos coloca 

frente à responsabilidade com as gera-

ções que vêm depois de nós.

There are many lessons to draw 
from the disaster at Fukushima, as 
well as from the way people respond-
ed to its consequences. An example is 
the people’s use of dosimeters. How 
many of us would agree to go into 
a contaminated zones measuring 
and recording the levels of radiation 
that enter our bodies? The most ob-
vious explanation is lack of alterna-
tives. The difference is that such lack 
does not take place in parallel with a 
search for an alternative. No, these 
people don’t seek alternatives. For 
them, life is either there or nowhere.

Another film of the aftermath 
of a nuclear disaster is based on the 
homonymous book Voices from 
Chernobyl, by journalist Svetlana 
Aleksievich, an Ukrainian who won 
the Nobel Prize in literature in 2016. 
She interviewed hundreds of survi-
vors of the catastrophe that took 
place on April 25, 1986, when one 
of four nuclear reactors in Pripy-
at (2.5 miles away from the plant), 
in the city of Chernobyl (about 9 
miles away from the plant and 68.3 
miles away from Kiev), exploded. 
The catastrophe, similar to that of 
Fukushima – despite the techno-
logical differences between the two 
reactors – caused the displacement 
of 130,000 people, almost all from 
Pripyat, in the ten days that fol-
lowed the explosion. After 30 years, 
the exclusion zone (about 18.5 
miles around the sarcophagus of 
the nuclear power plant) is watched 
by armed guards. Very few people 
live there since the disaster, and 
most are involved in cleaning. As in 
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de regra, multinacionais. Esse filme deixa 

claro que precisamos mudar essa atitude.

Dos filmes desse eixo, O Rio Jarcom, de 

Israel, é, certamente, o menos crítico. Seu 

tema é o principal rio de Israel, o Jarcom, 

que cruza a capital Tel Aviv. Um paralelo 

pode ser feito com os vários rios de capi-

tais brasileiras, como o Tietê e o Pinheiros 

de São Paulo ou o Capiberibe de Recife. 

No caso israelense, o esforço para sua 

descontaminação seguiu-se a um desas-

tre em que parte da delegação de atletas 

australianos morreu ao cair no rio pelo 

rompimento de uma ponte provisória. 

As mortes, no caso, foram causadas pela 

contaminação das águas por pesticidas 

e químicos despejados juntamente ao 

esgoto. Nada diferente do que ocorre nos 

with chemicals present in the paja-
mas of his twin daughters – whose 
mother died young over a very ag-
gressive cancer –, which uncovers the 
failures in the legislation and regula-
tion created by the lobby of chemical 
industries. In the film, the ACC (the 
American Chemical Council) is par-
ticularly exposed in its responsibility 
for the situation. In Brazil, both the 
EPA and the FDA are recognized was 

“quality seals” and frequently used 
as sources of effective regulation, 
both by governments and industries, 
which, generally, are multinationals. 
The film makes it clear that this has 
to change.

Out of the films in this section, Is-
rael’s Winding is, certainly, the least 
critical. The film is about Israel’s main 
river, Yurkon, which crosses the capi-

O Rio Jarcom Winding

tica. A contaminação ambiental por po-

luentes persistentes – reconhecidos há 

décadas como disruptores hormonais, 

cujo maior efeito deletério ocorre nas 

crianças, além dos efeitos carcinogêni-

cos e mutagênicos em todos – é o tema 

de Cheirando Mal, que persegue a cadeia 

de responsabilidades entre o consumo e 

a produção dessas substâncias. 

O enredo deixa clara a onipresença 

dos poluentes persistentes: nas roupas 

que vestimos, nos alimentos que consu-

mimos, na água que bebemos e no ar que 

respiramos. Quem deveria nos proteger? 

No caso dos EUA, a EPA – Environment 

Protection Agency, e a FDA – Foods and 

Drugs Administration. No Brasil, funções 

são divididas entre o CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, e a ANVISA – 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

órgãos nacionais de meio ambiente. Em 

Cheirando Mal, o périplo que começa com 

um pai preocupado com os componentes 

químicos presentes num par de pijamas 

para suas filhas gêmeas – cuja mãe mor-

reu jovem por conta de um câncer bas-

tante agressivo – descortina as falhas na 

legislação e regulação criadas pelo lobby 

das indústrias químicas. A ACC – Ameri-

can Chemical Council é particularmente 

exposta em sua responsabilidade por essa 

situação. No Brasil, tanto a EPA como a FDA 

são reconhecidas como “selo de qualidade” 

e frequentemente citadas como fontes de 

regulação eficazes, tanto pelos governos 

como pelas indústrias, que aliás são, via 

disasters beyond borders. Because 
of Chernobyl, in several places in 
Europe, background radiation in-
creased due to the presence of radio-
isotopes brought by the wind and 
the rain. In the case of Fukushima, 
the radioactive materials both in 
the soil and the fuel pools could be 
flowing into the ocean at unknown 
rates. In the ocean, they can enter 
the food chain and spread to other 
regions in the planet.

The weight of the responsibility 
with the environmental damage 
we have been causing at a global 
scale is clear also in the other films 
on this theme. Environmental con-
tamination by persistent pollutants 

– which have been recognized for de-
cades as endocrine disruptors, and 
harms children the most, although 
it also causes carcinogenic and mu-
tagenic effects in everyone – is the 
issue in Stink!, which follows the 
chain of responsibilities between 
the consumption and the produc-
tion of these chemicals.

In the film, it is very clear how 
ubiquitous persistent pollutants are: 
in the clothes we wear, in the food we 
eat, in the water we drink and in the 
air we breathe. Who should be pro-
tecting us? In the case of the USA, it’s 
the EPA, the Environmental Protec-
tion Agency, and the FDA, the Food 
and Drugs Administration. In Brazil, 
the job is split between CONAMA 
(the National Environment Council), 
and ANVISA (the National Environ-
mental Surveillance Agency), state 
environment agencies. In Stink!, the 
story begins with a father concerned 



105104

M
os

tr
a 

Co
nt

em
po

râ
ne

a 
In

te
rn

ac
io

na
l >

 c
on

ta
m

in
aç

ão
 | 

 In
te

rn
at

io
na

l C
on

te
m

po
ra

ry
 P

ro
gr

am
 >

 c
on

ta
m

in
at

io
n

nas, que são, ainda, confinadas por muros 

a la Trump.

Uma obra militante e propositiva vem 

com Até o Fim da Terra, cuja solução para 

o esgotamento da capacidade de reposi-

ção dos recursos naturais, pelo planeta, é 

o degrowth (decrescimento). Tema atual 

no mundo dos combustíveis fósseis, cuja 

extração terá de ser eliminada até meados 

do século se atendermos a ciência sobre 

as mudanças climáticas globais. Por úl-

timo, uma obra lírica e ao mesmo tempo 

chocante vem com Mar Ensurdecedor, uma 

boa sequência de imagens e textos sobre 

como a poluição sonora – pela propulsão 

de embarcações gigantes, pelos sonares 

de uso militar e pelas explosões em es-

tudos de prospecção de petróleo – afeta 

mortalmente os cetáceos. Na base desse 

impacto está um simples fato físico. O som 

se propaga na água com muito menos dis-

sipação ou perda de energia do que no ar. 

Qualquer som viaja na água a velocidade 

maior que no ar e alcança distâncias muito 

maiores. Por isso, animais aquáticos têm 

sistemas auditivos e sensoriais muito mais 

desenvolvidos e, em contrapartida, mais 

sensíveis a sons.

Um problema comum aos impactos 

humanos sobre os diversos ambientes ou 

ecossistemas, enfocados nessa mostra, é 

a falta de um acordo internacional para 

controlá-los ou eliminá-los. As mudanças 

climáticas já são objeto de convenção in-

ternacional – e o Acordo de Paris é o seu 

mais recente desdobramento – devendo 

to the conflict are hidden – arab 
terrorists –, and the fact that Is-
raeli settlements along the river 
progressively excluded Palestinians 
from their land has not been includ-
ed. This issue is still current since 
settlements at the Gaza strip, for 
instance, repeat the same process: 
they are built as to control the ac-
cess to water, making it impossible 
for Palestine communities to stay, 
communities which, on top of that, 
are confined by walls a la Trump.

To the Ends of the Earth is mil-
itant and propositional. The film 
suggests “degrowth” as a solution for 
the depletion of the planet’s ability 
to restore natural resources. This is 
a problem for fossil fuels, whose use 
will have to be eliminated until the 
middle of the century, if we are to 
comply with the science of climate 
change. Finally, a both lyrical and 
shocking film called Sonic Sea, a 
good sequence of images and texts 
on how noise pollution – the propul-
sion of giant ships, military sonars 
and explosions in oil prospection 
studies – mortally affects cetaceans. 
At the basis of this impact is a simple 
physical fact. Sound propagates in 
water with less energy loss than in 
the air. Any sound can travel in wa-
ter at a speed greater than air and 
reaches much greater distances. That 
is why aquatic animals have a much 
more developed sense of hearing and 
sensory systems and, therefore, are 
much more sensible to sound.

A problem of human impact 
on the different environments or 
ecosystems that emerge in these 

nossos rios. A diferença é que ali, após o 

desastre, um programa de décadas conse-

guiu restituir o rio a uma condição melhor.

O que não é explorado nesse filme, en-

tretanto, á a importância da água nos con-

flitos entre palestinos e israelenses. Em O 

Rio Jarcom, as referências ao conflito são 

veladas – terroristas árabes – e o fato de 

que os assentamentos de israelenses ao 

longo do rio foram excluindo progressiva-

mente os palestinos de suas terras não es-

tão presentes. Esse conflito é atual, uma 

vez que os assentamentos condenados 

pela comunidade internacional na faixa 

de Gaza, por exemplo, repetem o mes-

mo processo: são construídos de forma a 

controlar o acesso à água, inviabilizando 

a permanência das comunidades palesti-

tal, Tel Aviv. A parallel could be drawn 
with the rivers of various Brazilian 
capitals, such as the Tietê and Pin-
heiros in São Paulo or Capiberibe, in 
Recife. In the case of Israel, the decon-
tamination effort followed a disaster 
in which a delegation of Australian 
athletes died falling into the river 
after a makeshift bridge collapsed. 
The deaths were caused by water 
contamination from pesticides and 
chemicals dumped with sewage. No 
different from what happens in our 
rivers. The difference is that, there, 
after the disaster, a decade-long 
program managed to bring the river 
back to a better condition.

What the film doesn’t explore, 
however, is the importance of water 
in the conflicts between Palestine 
and Israel. In Winding, references 

Até o Fim da Terra To the Ends of the Earth
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Até o Fim da Terra
To the Ends of the Earth
CANADÁ, 2016, 81’

Neste século, a produção de 
petróleo convencional parou de 
crescer e todo o crescimento foi 
de modelos não convencionais: 
das areias betuminosas ao 
fracking, os tipos de extração 
de energia mais perigosos, 
e que inclusive consomem 
muito mais energia do que 
imaginamos. Se quase todas 
as transações econômicas em 
nossa economia globalizada 
têm uma pegada de combus-
tíveis fósseis, isso significaria o 
fim do crescimento econômi-
co? Este filme dá voz àqueles 
que não apenas denunciam a 
ascensão da energia extrema, 
mas que também imaginam o 
novo mundo que está tomando 
forma em seu lugar: o de uma 
economia pós-crescimento.

In this century, conventional 
crude oil production stopped 
growing and all of the growth 
has been from unconventionals: 
from tar sands to fracking, the 
kind of energy extraction that 
is more dangerous, and which 
consumes much more energy 
than we think it does. Given that 
almost all economic transactions 
in our globalized economy bear 
the footprint of fossil fuels, does 
this spell the end of economic 
growth? This film brings forward 
the voices of those who not only 
denounce the rise of extreme en-
ergy, but also envision the new 
world that is taking shape in its 
stead: a post-growth economy.

DIREÇÃO DIRECTOR

David Lavallée
PRODUÇÃO PRODUCER

David Lavallée
ROTEIRO WRITER

Fernanda Rossi & 
David Lavallée
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Grant Baldwin
EDIÇÃO EDITOR

Jean Baillargeon

CONTATO CONTACT

whitegold 
productionsinc@
gmail.com

resultar no fim da extração de combustí-

veis fósseis até a metade do século. Mas 

a produção e disseminação de poluentes 

persistentes; a fissão de materiais nuclea-

res com a produção crescente de radioisó-

topos tóxicos, perigosos e de vida muito 

longa; a contaminação e a apropriação de 

fontes de água potável e a poluição dos 

oceanos, permanecem sem tratados ou 

acordos internacionais que as disciplinem 

ou, idealmente, promovam o seu fim.

Mais uma tarefa que deixamos para as 

próximas gerações? 

ROBERTO KISHINAMI é mestre em Física pela USP e 
coordena o programa de energia do Instituto Clima 
e Sociedade. Kishinami foi diretor executivo do Gre-
enpeace Brasil por sete anos e consultor em energia, 
no setor privado, por 25 anos.

screenings is the lack of an interna-
tional agreement to control or elimi-
nate such impact. Climate change is 
already the object of an internation-
al convention – the Paris Agreement 
being its most recent result –, which 
should cause the end of fossil fuel 
extraction until the mid-21st centu-
ry. However, the production and dis-
semination of persistent pollutants; 
the fission of nuclear materials and 
the growing production of toxic ra-
dioisotopes, which are dangerous 
and have a very long half-life; the 
contamination and appropriation 
of potable water sources and the 
pollution of the oceans continue 
unprotected by international trea-
ties or agreements that regulate or, 
ideally, end it.

Is it one more thing we will leave 
for future generations to do?

ROBERTO KISHINAMI has a master’s degree  in 
Physics from the São Paulo University (USP) 
and is the coordinator of the energy program 
of the Climate and Society Institute. Kishinami 
was the executive director of Greenpeace Bra-
zil for seven years and a consultant in energy 
for the private sector for 25 years.
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Mar Ensurdecedor
Sonic Sea
EUA, 2015, 63’

Os oceanos são uma grande 
sinfonia sonora. Na escuridão 
do mar, as baleias dependem do 
som para se acasalar, encontrar 
comida, migrar, criar seus filhos 
e defender-se dos predadores. 
Elas podem ouvir a centenas de 
quilômetros de distância. Mas 
a poluição sonora causada pelo 
homem está ameaçando este 
mundo frágil, causando a perda 
de audição desses animais que 
começam a fugir de seu próprio 
habitat, os oceanos, para serem 
encontrados encalhados nas 
praias, ou mesmo entrando rios 
acima. O filme nos fala sobre o 
impacto do ruído industrial e 
militar sobre as baleias, e o que 
podemos fazer a respeito.

Oceans are a sonic symphony; 
sound is essential to the survival 
and prosperity of marine life. In 
the darkness of the sea, whales 
depend on sound to mate, find 
food, migrate, raise their young 
and defend against predators. 
They can hear from hundreds 
of miles away. But man-made 
ocean noise is threatening this 
fragile world, causing hear loss 
on this animals, who starts 
running away from their own 
habitat, the oceans, to be found 
stranding on beaches or even 
going up on rivers. This film tell 
us about the impact of industrial 
and military noise on whales 
and other marine life, and what 
we can do about it.

DIREÇÃO DIRECTOR

Michelle Dougherty 
& Daniel Hinerfeld
PRODUÇÃO PRODUCER

Michelle Dougherty 
& Daniel Hinerfeld
ROTEIRO WRITER

Mark Monroe
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Stacy Toyama
EDIÇÃO EDITOR

Christopher S. 
Johnson

CONTATO CONTACT

nrdcinfo@nrdc.org

Cheirando Mal
Stink!
EUA, 2015, 91’

Tudo começa com um novo 
pijama infantil com um 
péssimo odor e um pai solteiro 
tentando descobrir o que esse 
cheiro poderia ser. Mas ao invés 
de obter uma resposta direta, 
nosso diretor tropeça em uma 
questão ainda maior: alguns 
produtos em nossas prateleiras 
simplesmente não são seguros. 
Divertido, esclarecedor e às 
vezes quase absurdo, o filme 
nos leva a uma jornada por 
varejistas, laboratórios, reuniões 
empresariais e até aos salões 
do Congresso. Acompanha-
mos este pai em conflito com 
agentes políticos e empresariais, 
todos tentando proteger os 
segredos mais ocultos da indús-
tria química.

It all begins with a new kids 
pajamas with a foul smell and 
a single father trying to find 
out what that smell could pos-
sibly be. But instead of getting 
a straight answer, our director 
stumbles on an even bigger 
issue: some products on our 
shelves are just not safe. Enter-
taining, enlightening, and at 
times almost absurd, the film 
takes you on a journey from 
the retailer to the laboratory, 
through corporate boardrooms, 
and into the halls of Congress. 
Follow this father as he clashes 
with political and corporate 
operatives all trying to protect 
the darkest secrets of the 
chemical industry.

DIREÇÃO DIRECTOR

Jon J. Whelan
PRODUÇÃO PRODUCER

Jon J. Whelan & 
Krista Saponara
ROTEIRO WRITER

Jon J. Whelan & 
Bryan Gunnar Cole
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Daniel Carter
EDIÇÃO EDITOR

Bryan Gunnar Cole

CONTATO CONTACT

jon@whelan.com
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O Suplício: Vozes de Chernobyl
Voices From Chernobyl
LUXEMBURGO/ ÁUSTRIA, 2015, 87’

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

Based on the Nobel winner 
“Voices from Chernobyl: The Oral 

History of a Nuclear Disaster”, 
by Svetlana Alexievich, this film 
does not deal with Chernobyl, 
but rather with the world of 
Chernobyl, about which we 
know very little. Eyewitness 
reports have survived: scientists, 
teachers, journalists, couples, 
children... They tell of their old 
daily lives, then of the catastro-
phe. Their voices form a long, 
terrible but necessary supplica-
tion that traverses borders and 
stimulates us to question our 
status quo.

DIREÇÃO DIRECTOR

Pol Cruchten
PRODUÇÃO PRODUCER

Jeanne Geiben
ROTEIRO WRITER

Pol Cruchten
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Jerzy Palacz
EDIÇÃO EDITOR

Dominique Gallieni

CONTATO CONTACT

distribution@ 
lahuit.fr

O Rio Jarcom
Winding
ISRAEL, 2016, 62’

O filme revela a história do 
rio mais malvisto de Israel, o 
Jarcom. Explorando a interação 
entre sociedade, política e 
natureza, somos apresenta-
dos à narrativa israelense por 
uma lente inteiramente nova. 
Acompanhamos a história 
do rio desde seus dias de 
glória, pré-estado da Palesti-
na, quando judeus e árabes 
compartilhavam seus recursos; 
observamos sua deterioração, 
ganhando o título infame de 
rio mais poluído e perigoso; e 
acompanhamos as tentativas 
atuais de recuperação. Com 
raros materiais de arquivo e 
entrevistas pessoais, o filme 
elucida a profunda conexão 
entre a sociedade e sua terra, 
entre a natureza e o homem.

The film reveals the untold story 
of the most infamous river in 
Israel, the Yarkon. Exploring 
the interplay between society, 
politics and nature, the film 
presents the Israeli narrative 
through an entirely new lens. 
We trace the story of the river 
back from its glory days in pre-
state Palestine where Jews and 
Arabs shared their resources; 
watch its deterioration, gaining 
infamy as the most polluted and 
dangerous river; and follow in 
its current attempts of recovery. 
Using a combination of rare 
archival materials and personal 
interviews, the film reveals the 
profound connection between 
society and its land, between 
nature and man.

DIREÇÃO DIRECTOR

Avi Belkin
PRODUÇÃO PRODUCER

Avi Levi
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Avi Levi & Avi Belkin
EDIÇÃO EDITOR

Asaf Lapida

CONTATO CONTACT

ahalanavi@ 
gmail.com
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Zona Proibida
No-Go Zone
BÉLGICA, 2016, 10’

Este filme stop-motion narra a 
vida diária do último homem 
que permaneceu na zona ver-
melha após a evacuação da área 
de Fukushima e do acidente na 
usina nuclear.

This stop-motion film chronicles 
the daily life of the last man 
remained in the red zone after 
the evacuation of the Fukushima 
area and the nuclear power 
plant accident.

DIREÇÃO DIRECTOR

Atelier Collectif
PRODUÇÃO PRODUCER

William Henne & 
Caroline Nugues
ROTEIRO WRITER

Atelier Collectif
ANIMAÇÃO ANIMATION

Atelier Collectif
EDIÇÃO EDITOR

Frédéric Fichefet

CONTATO CONTACT

zorobabel@
zorobabel.be

Terra Abandonada
Abandoned Land
BÉLGICA, 2016, 74’

Na zona evacuada em torno da 
usina nuclear de Fukushima há 
locais contaminados nos quais 
resistentes cultivam uma terra 
que exala radiação. Alguns cui-
dam de animais abandonados 
no decorrer do acidente nuclear, 
alguns seguem cultivando suas 
terras e outros estão gradual-
mente reconstruindo suas casas 
e considerando voltar – estes 
últimos convencidos de que 
será possível repovoar a área. 
O filme acompanha sua vida 
cotidiana no momento em que 
as obras de “descontaminação” 
orquestradas pelo governo 
parecem irrisórias, dada a escala 
do desastre tanto no plano 
humano quanto no ambiental.

In the evacuated zone around 
the nuclear plant of Fukushima 
there is a sick land where a few 
diehards are pacing a land burn-
ing with radiation. Some take 
care of animals abandoned in 
the wake of the nuclear accident, 
some carry on farming their land 
and others are gradually doing 
up their house with a view to 
moving back in – this last ones 
convinced that it will be possible 
to re-populate the area. The film 
follows them in their daily lives 
at the moment when the works 
of “decontamination” orches-
trated by the government seems 
pretty derisory given the scale of 
the quake on both the human 
and environmental levels.

DIREÇÃO DIRECTOR

Gilles Laurent
PRODUÇÃO PRODUCER

Cyril Bibas
ROTEIRO WRITER

Gilles Laurent
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Laurent Fénart
EDIÇÃO EDITOR

Laurent Fénart

CONTATO CONTACT

claudine.vano@cvb-
videp.be
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Economia 
e Meio 
Ambiente: 
avanços e 
recuos da 
maré
SERGIO LEITÃO

Os processos de tomada de decisão 
que impactam vidas e territórios para 
o atendimento imediato tão-somente 
de objetivos econômicos geram per-
manente sensação de mal-estar em to-
das as regiões do mundo. Tendo como 
pano de fundo as tensões resultantes 
dos conflitos entre a agenda ambien-
tal e a de desenvolvimento, tais proces-
sos tecem o fio-condutor na temática 
de Economia da 6ª Mostra Ecofalante 
de Cinema Ambiental.

Uma das facetas desse mal-estar diz respeito ao 

modo como os projetos de desenvolvimento são decidi-

economia
economy

114

Amanhã
Tomorrow
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sação de que o jogo jogado não era para 

valer. A sorte de cada partida é decidida 

em outro lugar, fora do campo onde seus 

efeitos irão acontecer.

Ou seja, o destino e a vida das pessoas 

são decididos por poderes que estão muito 

distantes delas, contra os quais pouco ou 

nada podem fazer. Isso gera inconformismo, 

raiva, o que muitas vezes fomenta, como 

em outros períodos da História, um perigo-

so caldo de ressentimento político pronto 

para ser aproveitado por quem oferece so-

luções fáceis a problemas complexos.

Esse coquetel de sentimentos negativos 

cresce quando se verifica que os centros de 

decisão das forças que afetam essas popu-

lações estão distantes, ao mesmo tempo 

em que os efeitos do seu poder se materia-

Espólio da Terra Land Grabbing

dals makes us think whether, for 
instance, the decisions to build 
large hydroelectric power plants 
were based on an actual need to 
make energy. Up to what point did 
the government really evaluate the 
impact each project could cause? 
Could it be that it had already been 
decided and the consultation was 
just to fulfill a necessary ritual?

Therefore, what differentiates ev-
ery discussion on decision-making in 
the world today – despite the higher 
or lower level of democracy of each 
country – is the feeling that the game 
is set. Match results are decided else-
where, outside the pitch where its 
consequences will take effect.

Therefore, the destiny and the lives 
of people are decided by instances 
of power that are very distant from 

dos, não permitindo a adequada discussão 

dos seus efeitos. Mais do que isso, há uma 

eterna controvérsia sobre até que ponto os 

prejudicados realmente podem influir no 

debate, mesmo naqueles países em que a 

legislação assegura o direito a audiências 

públicas para ouvir os afetados, como é o 

caso do Brasil.

Isso se destaca em Espólio da Terra, que 

aborda um colonialismo europeu 2.0 na 

África e na Ásia, impulsionando uma nova 

onda de espoliação de terras de pequenos 

agricultores naquelas regiões. A discussão 

de Davi versus Golias dos tempos moder-

nos atinge seu ápice com o documentário 

A Estrada, que exibe o verdadeiro rolo com-

pressor da máquina estatal na China, pas-

sando literalmente por cima de direitos e 

de pessoas que se colocam como obstáculo 

para a execução de obras de infraestrutura.

Em terras brasileiras, as recentes reve-

lações dos escândalos de corrupção nos 

levam a perguntar se, por exemplo, as deci-

sões de construção de grandes hidrelétricas 

pautaram-se apenas pela necessidade de 

geração de energia. Até que ponto o gover-

no realmente fazia um processo verdadeiro 

de avaliação dos impactos que cada obra 

poderia causar? Será que já não estava tudo 

decidido e a consulta era somente para 

cumprir um ritual? 

Assim, o traço distintivo de todas as 

discussões sobre o processo de tomada 

de decisão no mundo de hoje, em que 

pese o maior ou menor grau de demo-

cracia de cada país em particular, é a sen-

The Economy and 
the Environment: 
the tide goes back 
and forth
SERGIO LEITÃO

The decision-making processes 
that impact lives and territories 
serving only economic interests pro-
duce a permanent feeling of discon-
tent. The backdrop of the Economy 
theme of the 6th Ecofalante Environ-
mental Film Festival is the tension 
between environmental and devel-
opment agendas.

One of the aspects of such 
discontent relates to how devel-
opment processes are decided, 
disavowing an adequate level of 
discussion on its effects. More than 
that, there is a continuous contro-
versy on how much those harmed 
by it can really influence the pro-
cess, even in countries where the 
law establishes that the people af-
fected must be listened to in public 
hearings, as is the case of Brazil.

This is highlighted in Land Grab-
bing, which addresses European co-
lonialism 2.0 in Africa and Asia, driv-
ing a new wave of land seizures from 
small farmers in the two regions. The 
modern David and Goliath meta-
phor reaches a climax in The Road, 
which shows the steamroll of the 
Chinese State machine literally mov-
ing over the rights of the people who 
are considered barriers against the 
construction of infrastructure.

In Brazil, recent corruption scan-
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Não se pode falar em descarbonização, 

transição para uma economia de baixo 

carbono e combate às mudanças climáti-

cas sem que isso se faça no âmbito de um 

ambiente de decisão em que as populações 

possam participar, entender e influir efeti-

vamente sobre os assuntos que irão afetar 

o seu futuro e o de cada um de nós.

Isso demanda que as pessoas estejam 

amparadas em dados, números, análises 

e informações acerca dos projetos que vão 

impactar suas vidas e seus territórios, de-

monstrando de forma cabal os impactos de 

uma determinada atividade. Porém, muitas 

vezes não é fácil fazer isso quando se verifi-

ca a magnitude das obras e a desproporção 

de recursos entre as populações atingidas e 

os donos dos empreendimentos.

A Estrada The Road

tion, as well as be based on the idea 
of sustainability and current with 
the latest technology available. 
All to tackle the threat of global 
warming. However, the economy 
won’t change if its decision-making 
processes are not democratic and 
participatory and if the population 
cannot truly influence what is being 
discussed and done.

It’s impossible to speak of de-
carbonization, of a transition to a 
low-carbon economy and the fight 
against climate change, without 
promoting a decision-making envi-
ronment in which populations can 
actually participate, as well as un-
derstand and influence the issues 
that may affect their future and the 
future of everyone of us.

This requires people to be able 

lizam de forma tão presente. É, na verdade, 

um exercício de rotinização do sofrimento, 

subjugando comunidades em diferentes 

partes do mundo, especialmente nas re-

giões carentes. Aliás, nem precisamos ir lon-

ge; basta ver o que acontece na região do 

desastre de Mariana, nos estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo.

O poder das decisões tomadas aterris-

sa rapidamente nos mais distintos lugares 

do globo, entre outras coisas, por conta do 

deslocamento das mercadorias que conso-

lidam esse modelo. O Custo do Transporte 

Global revela um retrato atual do gigan-

tesco movimento de cargas internacionais 

pelos mares, tidos como vias preferenciais 

para facilitação do comércio, e da pesada 

logística necessária para suprir o acesso a 

bens por 7 bilhões de pessoas. Mostra ain-

da que isso não se faz sem provocar inúme-

ros e graves problemas, o que quase sempre 

é desconhecido do público em geral.

Quando se fala em uma nova economia 

do século XXI, ela deve revolucionar os pro-

cessos produtivos a partir do uso de fontes 

de energia limpas e renováveis, encurtando 

as distâncias entre os centros de produção e 

consumo, apoiada nos preceitos da susten-

tabilidade e em dia com os avanços tecno-

lógicos. Tudo isso para dar conta de se livrar 

da ameaça do aquecimento global. Porém, 

não haverá uma economia diferente se ela 

não trouxer junto processos democráticos 

e participativos de decisão nos quais a po-

pulação possa realmente interferir no que 

está sendo discutido e feito.

them and against which little they 
can do. This generates inconformity 
and anger, which, at times, generates, 
as in many other periods in History, a 
dangerous breeding ground for polit-
ical resentment ready for the picking 
of anyone with easy solutions for 
complex problems.

This cocktail of negative feelings 
grows when people realize that the 
decision-making forces that affect 
them are distant, but, even so, exert 
their power over them very strong-
ly. It’s the routinization of suffering 
subduing communities throughout 
the world, especially in the poorest 
regions. We don’t have to go far, in 
Brazil, to see it happening, as this 
is the case of the region affected by 
the disaster of Mariana in the states 
of Minas Gerais and Espírito Santo.

The power of decision-making 
moves quickly to the most different 
places in the globe, among other 
reasons, due to the transportation 
of products, which consolidate the 
model. Freightened - The Real Price 
of Shipping offers a current portrait 
of the gigantic international move-
ment of cargo by sea, the preferred 
mode of transportation for trade, 
and the heavy logistics necessary 
to supply goods for 7 billion people. 
The film also shows that it doesn’t 
happen without numerous serious 
problems, which the general public 
almost never finds out about.

Any “new 21st century economy” 
should revolutionize productive pro-
cesses using clean and renewable 
energy and shortening distances 
between production and consump-
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tão somente de atenuar os efeitos da deci-

são de implantar o empreendimento, e não 

de considerá-los em igual nível de relevân-

cia quando do planejamento e análise do 

projeto por parte das instâncias governa-

mentais competentes.

Não se pode mais falar em desenvolvi-

mento verdadeiramente sustentável sem 

levar em consideração o social, o ambiental 

e o econômico juntos, em condições de 

igualdade. Se isso não acontece, estamos 

tratando simplesmente de visões que se 

aprisionaram no passado: desenvolvimen-

to, progresso, crescimento a qualquer cus-

to. E aí a tal da sustentabilidade, garantia 

de que poderemos dispor de um meio am-

biente melhor amanhã para as gerações 

que nos sucederão, com certeza não se 

fará presente.

É preciso que a sociedade tenha uma 

ampla compreensão dos chamados trade- 

offs (escolhas) envolvidos na análise de 

cada problema, de cada projeto. Um dos 

caminhos para qualificar o debate sobre 

sustentabilidade é a tradução numérica dos 

impactos econômicos, sociais e ambientais 

das alternativas que ofereça novas leituras 

e argumentos para uma discussão pública 

informada, esclarecida e democrática. Isso 

ajuda na construção de soluções efetivas 

para o desenvolvimento sustentável.

É certo que reduzir essas assimetrias 

de poder e de diferenças de informação 

na atual conjuntura nacional e internacio-

nal se tornou ainda mais complicado. Mas 

isso precisa estar claramente colocado na 

is that environmental and social fac-
tors simply are not factored into the 
main equation. They are left to a sec-
ond round of discussions, about com-
pensations or, how economists put it, 
externalities caused by the project.

When social and environmental 
factors are invited into the debate, 
the main thing has already been 
decided. During the planning and 
analysis of the project by competent 
government authorities, they are 
there only as attenuators of the ef-
fects, and are not considered having 
an equal level of relevance.

Development is only truly sus-
tainable if there is an equality of 
conditions between social, envi-
ronmental and economic factors. 
Without that, we would be only 
reproducing past perspectives of 
development, progress and growth 
at any cost. This way, sustainability 

– that is, assuring future generations 
will have a better environment – 
will not exist.

The society needs to fully under-
stand the trade-offs involved in the 
evaluation of each problem and 
each project. One of the paths to 
improve the debate on sustainabil-
ity is translating the numbers of the 
economic, social and environmental 
impacts for the different alterna-
tives, offering different interpreta-
tions and arguments to promote 
informed, enlightened and demo-
cratic public discussion. This helps in 
the development of effective solu-
tions for sustainable development.

Surely, reducing asymmetries in 
power and information at the cur-

Outra mudança a ser promovida é o 

maior equilíbrio na avaliação dos fatores 

econômicos, sociais e ambientais no pro-

cesso de tomada de decisão sobre investi-

mentos nas esferas pública e privada. Existe 

uma overdose do econômico na decisão 

que realmente conta, isto é, se a obra vai 

ou não ser construída. Independentemente 

da discussão sobre a participação dos atin-

gidos, o fato é que o ambiental e o social 

não entram na conta da equação principal, 

ficando para um segundo tempo da discus-

são, o da chamada compensação, ou como 

se diz em “economês”, das externalidades 

provocadas pelo projeto.

Quando o social e o ambiental são con-

vidados a entrar na sala de discussão, o 

principal já está resolvido. Trata-se, assim, 

Sonhos Conectados Dreams Rewired

to access the data, numbers, analy-
ses and information regarding the  
projects that may impact their lives 
and their territories, showing the 
impacts of activities clearly. However, 
this isn’t easy, because of the sheer 
size of the projects and the dispro-
portion of resources between popu-
lations affected and project owners.

Another important change is the 
promotion of greater balance be-
tween economic, social and environ-
mental factors in the decision-mak-
ing processes regarding investments 
in the public and private spheres. 
There is an overdose of economic con-
siderations in making the decision 
that really matters, that is, whether 
the project will take place or not. Inde-
pendent on how much those affected 
participate on the discussion, the fact 
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vos indígenas e populações tradicionais, 

além do cancelamento de unidades de 

conservação que protegem florestas em 

todo o país.

Fora do país a situação também está 

complicada. Com a eleição de Donald 

Trump, o mundo mergulhou no que pas-

samos a chamar de “era da incerteza”, ca-

racterizada pela ruína da ordem política 

estabelecida a partir do fim da Segunda 

Guerra, com o compromisso americano de 

funcionar como fiador do sistema multila-

teral criado para garantir uma certa gover-

nança mundial. Trump está dizendo que 

os Estados Unidos não vão mais carregar 

o andor sozinho, e isso cria um ambiente 

gelatinoso, no qual as análises podem fa-

cilmente caducar, gerando inquietações 

sobre o fim da globalização, retomada do 

protecionismo, falência precoce da Orga-

nização Mundial do Comércio e inviabili-

zação do Acordo de Paris. A verdade é que 

o gelo sobre o qual desfilamos nossas an-

gústias quanto ao futuro da humanidade 

está cada vez mais fino.

Por outro lado, há enormes razões para 

animar o coração e seguir em frente na es-

perança de que dias melhores virão. E isso 

pode ser visto na Mostra Ecofalante com a 

exibição de Amanhã, que trata justamente 

das diferentes iniciativas espalhadas pelo 

mundo em temas como agricultura, ener-

gia, economia, democracia e educação. Há 

um conjunto de novos projetos de futuro se 

estruturando, que começam a fazer o plane-

ta vibrar na frequência da sustentabilidade.

populations, besides calling off con-
servation units that protect forests 
throughout the country.

The situation is complicated 
abroad as well. With the election of 
Donald Trump, the world dove into 
what has been called “the age of un-
certainty”, characterized by the de-
mise of the public order established 
at the end of WWII, which had the 
United States as guarantor of the 
multilateral system created to assure 
a certain level of global governance. 
Trump has been saying that the USA 
will not carry it alone, which produces  
an environment of uncertainty, in 
which analyses may easily no longer 
be valid, producing concerns over the 
end of globalization, the increase of 
protectionism, the early failure of the 
World Trade Organization and the 
preclusion of the Paris Agreement. 
The truth is that the ice over which 
we cry our anguish toward the fu-
ture of humanity is getting thinner 
and thinner.

On the other hand, there are 
many reasons to warm our hearts 
and move ahead, hoping that bet-
ter days will come. Tomorrow is 
exactly about different initiatives 
implemented throughout the world 
in areas such as agriculture, energy, 
economy, democracy and education. 
A set of new ideas for the future is 
gaining weight and causing the 
planet to align with sustainability.

When exactly these ideas will 
become the dominant reality and 
replace old technologies and ways 
of doing and thinking will be deter-
mined by the ongoing public and 

agenda de debates públicos, como condi-

ção mínima de igualdade entre atores tão 

desiguais, valor a ser permanentemente 

reivindicado em nossas democracias. Sai-

bamos que informação qualificada é tudo, 

e nunca tão poucos souberam tanto sobre 

o que realmente interessa como agora; eis 

um paradoxo da era Google.

Sonhos Conectados dialoga justamen-

te com esse paradoxo ao abordar a evolu-

ção da comunicação no momento em que 

estamos em plena economia da internet, 

dominada por plataformas controladas por 

multinacionais, as quais agem como oli-

gopólios, ditando, ao sabor dos algoritmos 

que criam, aquilo que será notícia para os 

nossos cliques e likes nas redes sociais. So-

terrados por camadas de informações que 

recebemos diariamente, fica difícil saber o 

que é falso ou verdadeiro em meio ao cam-

po de batalha em que se transformou a in-

ternet.  Afinal, como no filme, a pergunta 

é: tudo isso para quê? E complemento: em 

benefício de quem?

Para que não esqueçamos do intenso 

quadro de dificuldades enfrentadas, vale 

registrar que no Brasil existe atualmente 

uma blitz para varrer da legislação algu-

mas das principais leis que garantem me-

canismos minimamente ágeis para o con-

trole das decisões do governo em temas 

ambientais. O foco dessas iniciativas se 

coloca em especial no poder de autorizar 

a construção de grandes obras com signi-

ficativo impacto ambiental, sem falar na 

agenda de supressão dos direitos de po-

rent national and international con-
text is even more complicated than 
before. However, even so, it needs to 
be in the agenda of public debates, 
a minimum requirement in terms 
of level of equality between such 
unequal actors, a value that should 
be constantly demanded in our de-
mocracies. Let us know that good 
information is everything, and that 
never so few people knew so much 
about what really matters as now. 
That’s the paradox of the Google era.

Dreams Rewired dialogues exact-
ly with this paradox. It addresses the 
evolution of communication during 
an age of the internet economy 
dominated by platforms controlled 
by multinationals which function 
as oligopolies and dictate – through 
their algorithms – what our clicks 
and likes will look like in the social 
networks. Buried in the layers of in-
formation we receive every day, it 
is really hard to tell true from false 
in the battlefield that the internet 
became. The question of the film is: 
What for? Who benefits from it?

Just so we don’t forget the many 
difficulties we have been facing, it 
should be mentioned that, currently, 
in Brazil, there is a blitzkrieg to re-
move some of the main laws that 
assure minimally agile mechanisms 
to control government decisions 
concerning environmental issues. 
The focus is especially the power 
of authorizing the construction of 
projects with significant environ-
mental impact, not to mention the 
agenda of suppressing the rights of 
indigenous people and traditional 
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A Estrada
The Road
CHINA/ DINAMARCA, 2015, 95’

Em 2008, o governo chinês 
traçou um plano bilionário de 
investimentos em infraestrutu-
ra para tentar minimizar o im-
pacto da crise na segunda maior 
economia do mundo. Este filme 
obtém um acesso sem prece-
dentes, e por vezes inacreditável, 
à construção de um trecho de 
uma rodovia, feita por uma 
empresa privada apoiada pelo 
Partido Comunista. Testemu-
nhamos 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 tra-
balho extremamente precárias.

In 2008 the Chinese govern-
ment issued a billion-dol-
lar-plan of investment in 
infrastructure as an attempt to 
minimize the impact of the cri-
sis on the world’s second largest 
economy. This film managed to 
get unique and unprecedented 
access to the construction of 
a section of a highway by a 
private company supported 
by the Communist Party. We 
witness violence and corruption 
by following local villagers and 
peasants that are forced to 
move due to land acquisition, 
temples that are moved and 
migrant workers under very 
difficult working conditions.

DIREÇÃO DIRECTOR

Zhang Zanbo
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Richard Liang & 
Mette Heide
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Zhang Zanbo
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Quando eles serão a realidade domi-

nante, substituindo velhas tecnologias e 

modos de fazer e de pensar, será determi-

nado pelo processo público e político que 

está em pleno andamento em todo o mun-

do, num embate diário.

No secular e ancestral confronto entre o 

velho e o novo, os movimentos muitas ve-

zes se parecem com os das marés, sujeitos 

a avanços e recuos. Fala-se inclusive que as 

tentativas de retrocesso, como se vê no caso 

de Trump, em muitas situações na Europa e 

mesmo o que acontece no Brasil, obedecem 

a uma lógica de último grande esforço do 

velho jeito de fazer diante da inevitabilida-

de das mudanças.

Mas com certeza, em que pese a maior 

ou menor intensidade do avanço, uma coi-

sa podemos afirmar: o novo vai chegar!

SÉRGIO LEITÃO é um dos diretores do Instituto Esco-
lhas. Advogou para o Núcleo de Direitos Indígenas, 
foi diretor de Políticas Públicas e diretor de Campa-
nhas do Greenpeace no Brasil, onde trabalhou por 
10 anos, fundador e diretor executivo do Instituto 
Socioambiental (ISA) e assessor para temas sociais e 
ambientais do Ministro da Justiça durante o gover-
no Fernando Henrique Cardoso.

political process currently being car-
ried out – and daily being fought for 

– throughout the world.
In the ancestral clash between 

old and new, the movement pro-
duced often seems like that of the 
tides, going forwards and back-
wards. Some say that the attempts 
to turn this path around – and it 
is the case of Trump, of many situ-
ations in Europe and even of what 
has been happening in Brazil – is a 
last hard effort of the old way of do-
ing things in face of the inevitability 
of change.

However, despite a higher or low-
er speed of the advances, one thing 
we can say: the new will come!

SÉRGIO LEITÃO  is one of the directors of In-
stituto Escolhas. He advocated for indigenous 
rights, and was the Public Policies’ and Cam-
pains’ director for Greenpeace Brazil, were he 
worked for ten years. He is the founder and 
executive director of Instituto Socioambiental 
(ISA), and was the public assessor of the Justice 
Ministry during Fernando Henrique Cardoso 
government.
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Espólio da Terra
Land Grabbing
ÁUSTRIA, 2015, 91’

Terras cultiváveis estão se tor-
nando cada vez mais valiosas e 
escassas. Após a crise financeira 
de 2008, o capital financeiro 
global redescobriu o segmento 
de negócios das terras culti-
váveis globais. O filme retrata 
tanto os investidores – que 
falam de economia saudável, 
garantindo o fornecimento de 
alimentos e de prosperidade 
para todos – como suas vítimas 
– que falam sobre despejo, 
trabalho escravo e a perda de 
sua base econômica. Este filme 
nos mostra como funciona o 
“colonialismo 2.0”.

Farmland is becoming more 
and more valuable and scarcer. 
After the financial meltdown 
in 2008 the global financial 
capital rediscovered the business 
segment of global farmland. The 
film portrays both investors – 
who speak of healthy economics, 
safeguarding food supply and of 
prosperity for all – and their vic-
tims – who tell us about eviction, 
enslavement and the loss of their 
economic base. This film shows 
us how “colonialism 2.0” works.
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Amanhã
Tomorrow
FRANÇA, 2015, 115’

Com a humanidade ameaçada 
pelo colapso dos ecossistemas, 
Cyril Dion e Mélanie Laurent, 
com uma equipe de mais 
quatro pessoas, todos em 
seus trinta anos, exploram o 
mundo em busca de soluções 
que possam salvar seus filhos 
e, com eles, as gerações futuras. 
Durante sua jornada, conhecem 
pioneiros que estão reinven-
tando a agricultura, a energia, 
a economia, a democracia e a 
educação. Descobrindo ações 
concretas e positivas que já 
estão funcionando, eles come-
çaram a descobrir como poderia 
ser o mundo de amanhã…

As mankind is threatened by the 
collapse of the ecosystems, Cyril 
Dion and Mélanie Laurent, to-
gether with a team of four peo-
ple, all in their thirties, explore 
the world in search of solutions 
that can save their children, and 
with them, future generations. 
During their journey, they met 
the pioneers who are re-invent-
ing agriculture, energy, economy, 
democracy and education. Join-
ing those concrete and positive 
actions that are already working, 
they began to figure out what 
could be tomorrow’s world…
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Sonhos Conectados
Dreams Rewired
ÁUSTRIA/ ALEMANHA/ REINO UNIDO, 2015, 88’

O filme resgata os desejos e 
ansiedades do mundo hiper-co-
nectado de hoje, remontando a 
mais de cem anos, quando te-
lefone, cinema e televisão eram 
novidades. Tão revolucionárias 
quanto são hoje as mídias 
sociais, as primeiras mídias 
elétricas desencadearam um 
fervoroso utopismo na imagina-
ção coletiva – a promessa da co-
municação total, da aniquilação 
das distâncias, do fim da guerra. 
Mas na época também surgiu o 
medo da erosão da privacidade, 
da segurança, da moralidade. O 
filme combina raro material de 
arquivo de quase duzentos fil-
mes com uma análise de nossa 
situação contemporânea que, 
ao invés de mergulhar o público 
no passado, traz o material 
histórico para o presente.

The film traces the desires and 
anxieties of today’s hyper-con-
nected world back more than a 
hundred years, when telephone, 
film and television were new. As 
revolutionary then as contempo-
rary social media is today, early 
electric media sparked a fervent 
utopianism in the public imag-
ination – promising total com-
munication, the annihilation 
of distance, an end to war. But 
then, too, there were fears over 
the erosion of privacy, security, 
morality. The film puts together 
rare archival material from 
nearly two hundred films and 
a commentary on our contem-
porary predicament that, rather 
than plunging the audience 
into the past, pulls the historical 
material into the present.

DIREÇÃO DIRECTOR

Manu Luksch, 
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Alexander 
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O Custo do 
Transporte Global
Freightened: The Real Price of Shipping
ESPANHA/ FRANÇA, 2016, 83’

Noventa por cento dos bens 
que consumimos são fabricados 
em terras longínquas e trazidos 
até nós de navio. A indústria 
de transporte de carga é um 
jogador-chave na economia 
mundial, e forma a base do 
nosso próprio modelo de civili-
zação – sem ela, seria impossí-
vel suprir as demandas sempre 
crescentes de nossa sociedade. 
No entanto, o funcionamento e 
os regulamentos deste negócio 
permanecem em grande parte 
obscuros. O filme revela uma 
audaciosa investigação sobre 
o transporte marítimo de 
mercadorias e lança luz sobre os 
custos por trás dessa indústria.

90% of the goods we consume 
are manufactured in far-off 
lands and brought to us by ship. 
The cargo shipping industry is 
a key player in world economy 
and forms the basis of our very 
model of civilization – without it, 
it would be impossible to fulfill 
the ever-increasing demands of 
our society. Yet the functioning 
and regulations of this business 
remain largely obscure. The film 
reveals an audacious investi-
gation in the many faces of 
worldwide freight shipping and 
sheds light on the consequences 
of an all-but-visible industry.
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Maior desafio 
humano 
não tem 
fronteiras
CARLOS RITTL

Em 2015, duas semanas antes do iní-
cio da COP21, que selou o Acordo de 
Paris, líderes do G20 estiveram reuni-
dos em Antalya, na Turquia, em seu 
encontro anual. Em uma resposta 
à mobilização e expectativa globais 
crescentes por um grande acordo cli-
mático rumo à Conferência de Paris, a 
declaração conjunta ao final da reu-
nião afirmava que “as mudanças cli-
máticas são um dos maiores desafios 
de nosso tempo”. De fato, as mudan-
ças climáticas não são apenas um dos 
maiores desafios de nosso tempo. São 
inequivocamente o maior desafio da 
humanidade no século XXI. 

mudanças 
climáticas
climate  
change

130

Furacão - A Odisseia do Vento
Hurricane, A Wind Odyssey
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acordo com o Fundo Global para Redução 

de Desastres e Recuperação (GFDRR), o 

impacto dos desastres naturais ligados 

ao clima equivalem a uma perda anual de 

mais de US$ 500 bilhões em consumo1. E, 

principalmente, representam um enorme 

retrocesso contra os esforços globais de re-

dução de desigualdades, pois forçam cerca 

de 26 milhões de pessoas em direção à po-

breza a cada ano.

Caso não encaremos a crise climática 

com urgência, prioridade e responsabili-

dade proporcionais ao nível da emergên-

cia atual, nós e as futuras gerações vamos, 

todos, testemunhar impactos muito mais 

graves, crescentes, generalizados e ir-

reversíveis. Mas o pior de tudo terá sido 

saber que poderíamos ter evitado suas 

maiores consequências. 

O quinto relatório de avaliação do Pai-

nel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas – IPCC2 trouxe três importan-

tes mensagens: não há dúvidas de que as 

mudanças climáticas são provocadas pela 

ações humanas e já provocam impactos pe-

rigosos em todo o mundo; se a comunidade 

internacional agir agora, o aquecimento 

global ainda pode ser mantido abaixo de 

2°C; a capacidade de assegurar um futuro 

seguro para o clima não só é possível, mas 

também é economicamente viável.

O estudo mais recente publicado pela 

Comissão Global para a Economia e o Clima, 

que congrega ex-chefes de estado, minis-

tros e especialistas em economia, negócios 

e finanças, chamado The Sustainable In-

undoubtedly, the greatest challenge 
of humanity in the 21st century.

The Paris Agreement established 
the goal of limiting global warming 
to a level well below 2°C relative to 
preindustrial levels until the end of 
the century, as well as implementing 
efforts so that the increase in tem-
perature does not go beyond 1.5°C. 
2016, the warmest year ever record-
ed, was 1°C above the Earth’s aver-
age temperature. If it moves above 
1.5°C, the potential sea-level rise will 
put the survival of entire nations, 
such as small islands in the Pacific, in 
danger. However, before the green-
house gas emission cuts agreed by 
the countries in the Paris Agreement, 
we would have arrived in 2100 with 
an increase of at least 3°C.

The observed impacts of global 
warming have already been severe. 
According to the Global Facility for 
Disaster Reduction and Recovery 
(GFDRR), the impact of climate-re-
lated natural disasters equals a loss 
of more than half a billion dollars 
in consumption1. Moreover, it rep-
resents a huge setback for the glob-
al efforts of reducing inequalities, 
because it pushes 26 million people 
into poverty each year.

If we don’t face the climate crisis 
with urgency, priority and responsi-
bility proportional to the current level 
of emergency, both us and the future 
generations will witness much more 
serious, escalating, generalized and ir-
reversible impacts. The worst fact will 
be knowing that we could have avoid-
ed the most important consequences.

The fifth assessment report of the 

O Acordo de Paris definiu o objetivo de 

limitar o aquecimento global bem abaixo 

dos 2°C em relação a níveis pré-industriais 

até o fim deste século, e empreender esfor-

ços para o que o aumento não ultrapasse 

1,5°C. No ano de 2016, o mais quente já 

registrado, ultrapassamos 1°C de elevação 

da temperatura média da Terra. Acima de 

1,5°C, a elevação potencial do nível do mar 

coloca em grave risco a sobrevivência de na-

ções inteiras, como pequenas ilhas dos Pací-

fico. Mas somadas todas as metas de cortes 

de emissões de gases de efeito estufa assu-

midas pelos países antes da aprovação do 

Acordo de Paris, chegaríamos a 2100 com 

pelo menos 3°C. 

As consequências do aquecimento glo-

bal já observadas são muito severas. De 

Samuel Entre as Nuvens Samuel in the Clouds

The biggest 
challenge of 
humanity sees  
no barriers
CARLOS RITTL

In 2015, two weeks after the 
beginning of COP21, in which the 
Paris Agreement was signed, lead-
ers of the G20 gathered in Antalya, 
Turkey, for their annual meeting. In 
a response for the growing global 
mobilization and expectation for 
an important climate agreement 
on the path to the Paris Conference, 
the joint declaration at the end of 
the meeting stated that “climate 
change is one of the greatest chal-
lenges of our time”. However, cli-
mate change isn’t only that; it is, 
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Obama. O documentário entra em territó-

rio pouco abordado no debate geral sobre 

mudanças climáticas ao expor a conexão 

entre mudanças climáticas e segurança, 

sob uma perspectiva militar americana. De-

monstra de forma muito objetiva o papel 

das mudanças climáticas como acelerador 

de conflitos em ambientes de instabilidade 

social ou pobreza extrema, como na Síria, 

Oriente Médio e leste da África. Mostra a 

contribuição do aquecimento global no sur-

gimento de grupos como o Estado Islâmico 

e o Boko Haram, e na onda migratória ma-

ciça de pessoas fugindo dos conflitos e/ou 

da miséria daquelas regiões para a Europa.

Scott levanta questões de extrema re-

levância e que hoje não fazem parte do 

debate geral sobre o presente e o futuro do 

clima do planeta: estamos preparados para 

lidar com múltiplos desastres, de grandes 

dimensões, ao mesmo tempo? O que acon-

tecerá em um quadro em que centenas de 

milhões de pessoas tornam-se refugiados 

climáticos, como potencialmente pode 

acontecer com grande parte da população 

de Bangladesh?

No contexto atual, com Trump na Casa 

Branca e uma onda nacionalista radical em 

diferentes regiões do mundo, devemos ver 

um cenário de maior instabilidade e inse-

gurança, com muros sendo erguidos para 

separar países e uma escalada militar cres-

cente para defender interesses e fronteiras 

nacionais. Mas a crise climática não dá a mí-

nima para o negacionismo do governo ame-

ricano e também não reconhece fronteiras. 

emission of greenhouse gases is good 
for the Brazilian climate and economy.

The 6th Ecofalante Environmental 
Film Festival was very fortunate in 
its selection of the films on Climate 
Change screen: four excellent doc-
umentaries that address the issue 
under different and complementary 
perspectives.

The Age of Consequences was 
produced when the United States 
was still committed to promoting di-
alogue toward the tackling of global 
warming, during the administration 
of former-president Barack Obama. 
The documentary enters unknown 
land in the general debate on climate 
change by exposing the link between 
climate change and security, in the 
perspective of the American military. 
The film shows very objectively that 
climate change plays a role as an 
accelerator of conflicts in contexts of 
social instability or extreme poverty, 
such as in Syria, the Middle East and 
Western Africa. It shows how global 
warming contributed to the emer-
gence of groups such as the Islamic 
State and Boko Haram and to the 
massive wave of migration of peo-
ple fleeing conflict zones or escaping 
poverty to Europe.

The film raises extremely rele-
vant questions that are not part of 
the debate on the present and the 
future of climate in the planet: are 
we prepared to deal with multiple, 
simultaneous disasters of large pro-
portions? What will happen if hun-
dreds of millions of people become 
climate refugees, as could potentially 
become the case for a large part of 

frastructure Imperative3, conclui que temos 

uma oportunidade histórica para promover 

o crescimento econômico inclusivo, elimi-

nar a pobreza e reduzir o risco de mudança 

climática. Mudanças transformadoras são 

necessárias na forma como construímos 

nossas cidades, produzimos e usamos ener-

gia, transportamos pessoas e bens e admi-

nistramos nossas paisagens. A tarefa exige 

mudança radical nos rumos dos investi-

mentos globais em infraestrutura tradicio-

nal (energia, transportes, construções, água, 

saneamento etc.) e infraestrutura natural 

(paisagens florestais, zonas úmidas, prote-

ção de bacias hidrográficas etc.). Segundo a 

Comissão, serão necessários investimentos 

da ordem de US$ 90 trilhões em 15 anos, 

sendo que 2/3 teriam de ser feitos em paí-

ses em desenvolvimento.

No Brasil, dois estudos coordenados por 

pesquisadores da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ)4 também são muito 

claros em suas conclusões: a redução das 

emissões de gases de efeito estufa é boa 

para o clima e para a economia do Brasil.

A 6a Mostra Ecofalante de Cinema Am-

biental foi muito feliz na seleção de filmes 

do eixo Mudanças Climáticas. São quatro 

ótimos documentários, que retratam o 

assunto sob aspectos distintos e comple-

mentares.

A Era das Consequências, de Jared P. Sco-

tt, foi produzido quando ainda tínhamos 

os Estados Unidos empenhados no diálogo 

para o enfrentamento do aquecimento glo-

bal, sob a gestão do ex-presidente Barack 

Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC)2 included three im-
portant messages: there is no doubt 
that climate change is man-made 
and has already produced dangerous 
impacts throughout the world; if the 
international community acts now, 
global warming can be kept below 
2°C; assuring a safe future for the 
climate is not only possible, but also 
economically viable.

The most recent study published by 
the Global Commission on the Econo-
my and Climate – which congregates 
former heads of State, ministers and 
experts in economics, business and 
finances –, entitled The Sustainable 
Infrastructure Imperative3, concluded 
that we have a historical opportunity 
to promote inclusive economic growth, 
eliminate poverty and reducing  
the risk of climate change. The way 
we build our cities, produce and use 
energy, transport people and goods 
and manage our landscapes needs to 
go through transformational changes.  
The task will demand a radical change 
in where global investments are 
allocated in terms of traditional in-
frastructure (energy, transportation, 
construction, water, sanitation, etc.) 
and natural infrastructure (forests, 
wetlands, the protection of drainage 
basins, etc.). According to the Com-
mission, investments of around US$ 
90 trillion will be necessary in 15 years, 
around 2/3 of which would have to be 
made in developing countries.

In Brazil, two studies coordinated 
by researchers of the Federal Univer-
sity of Rio de Janeiro4 were also very 
clear in their conclusions: reducing the 
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lidade e a superioridade implacável da na-

tureza sobre nós. Em outros momentos, são 

as vítimas que assumem o papel principal, 

nos escombros de suas casas destruídas 

por Lucy. E mesmo em meio ao caos, alguns 

tentam encontrar uma perspectiva positiva 

diante da catástrofe: a natureza que se re-

nova após a tempestade e pessoas que se 

sentem fortalecidas, pois se foram capazes 

de suportar este furacão, podem, também, 

superar o próximo. É preciso ter esperança.

Samuel Entre as Nuvens, de Pieter Van 

Eecke, é um lindo documentário sobre a 

história de um senhor (Samuel) que traba-

lha há muito tempo recebendo turistas e 

esquiadores na estação de esqui mais alta 

do mundo, em Chacaltaya (5.421 m de al-

titude), montanha próxima a La Paz, na 

É Hora de Decidir Time to Choose

times, the scientists are the main char-
acters, monitoring the phenomenon 
24 hours a day and trying, in anguish, 
to predict where it is going next and 
how intense it will be, in order to evac-
uate risk areas and avoid human lives 
to be lost. The unpredictability of the 
impacts shows our immense vulnera-
bility and the unforgiving superiority 
of nature. At other times, the victims 
take on the main role, over the debris 
of their homes, which Lucy destroyed. 
Even surrounded by chaos, some try 
to find a positive perspective for the 
catastrophe: nature is renewed after 
the storm and people feel stronger be-
cause, if they were able to endure this 
hurricane, they can also endure the 
next one. Hope is fundamental.

Samuel in the Clouds is a beau-
tiful documentary on the story of a 

Nem mesmo com a “mãe de todas as bom-

bas”, usada por Trump em ataque recente, 

acabaremos com o aquecimento global.

É muito importante, portanto, que o 

debate sobre mudanças climáticas incor-

pore questões relacionadas à segurança 

nacional e global. Se feito com o equilíbrio 

que falta ao mundo neste momento, o re-

sultado pode ser o necessário aumento da 

ambição climática global e do sentido de 

urgência e o fortalecimento do multilatera-

lismo para evitarmos impactos crescentes e 

conflitos mais graves.

O filme Furação – A Odisseia do Vento, 

dirigido por Cyril Barbançon, Andy Byatt 

e Jacqueline Farmer, narra a saga de Lucy, 

tempestade que se forma na costa oeste 

da África, atravessa o Oceano Atlântico, se 

transforma em furacão e atinge Porto Rico, 

Cuba e os Estados Unidos. Sua fotografia 

bela e impactante traz imagens de Lucy 

a partir da Estação Espacial Internacional, 

imagens durante a tempestade e ventos 

nas cidades, florestas e áreas costeiras e 

após o fim do evento. 

Por vezes, a narrativa adquire tons líricos 

e é feita em primeira pessoa, pelo próprio 

vento que “controla o destino de todos por 

cujo caminho cruza”. Em outros momentos, 

os protagonistas são os cientistas, que mo-

nitoram o fenômeno 24h por dia tentando, 

angustiados, antever por onde e com que 

intensidade o furacão irá passar, a fim de 

evacuar as áreas de risco e prevenir perdas 

de vidas humanas. A imprevisibilidade dos 

impactos mostra nossa imensa vulnerabi-

the population of Bangladesh?
The current context – Trump in 

the White House and a radical na-
tionalist wave in different parts of 
the world – should generate greater 
instability and insecurity, with walls 
being lifted to separate countries 
and a growing military upsurge 
to defend national interests and 
borders. However, climate change 
doesn’t give a damn about the Amer-
ican government’s denial of it and 
sees no borders. Even the “mother of 
all bombs,” used by Trump in a recent 
attack, cannot stop global warming.

It is very important, however, 
that the debate on climate change 
includes the issues of national and 
global security. If carried out with the 
balance the world currently lacks, the 
result could be the necessary increase 
in global climatic ambition and in the 
sense of urgency toward the matter, 
as well as the strengthening of mul-
tilateralism to avoid the growing im-
pacts and more serious conflicts.

Hurricane, a Wind Odyssey 
tells the story of Lucy, a storm that 
formed on the east coast of Africa, 
crossed the Atlantic Ocean, turned 
into a hurricane and hit Puerto Rico, 
Cuba and the United States. The 
film’s beautiful, striking photogra-
phy includes images of Lucy shot 
from the International Space Station, 
images shot during the storm and of 
the wind in cities, forests and coastal  
areas, as well as of the aftermath.

At times, the narrative becomes 
lyrical and in the first person, the wind, 
which “controls the destiny of all peo-
ple whose path it crosses.” At other 
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gundo o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento, o país está em 118o lu-

gar no ranking global de Índice de Desenvol-

vimento Humano6. Samuel Entre as Nuvens 

nos leva a refletir sobre a dimensão, a velo-

cidade e a injustiça do aquecimento global.

É Hora de Decidir, de Charles Ferguson, 

mostra que frente ao desafio das mudan-

ças climáticas, não temos tempo a perder e 

temos soluções ao nosso alcance. Transita 

entre as ameaças do aquecimento global, 

suas causas, a corrupção e interesses pesa-

dos de setores com muito poder econômico, 

como o lobby dos combustíveis fósseis e a 

indústria de alimentos, e as soluções à nos-

sa disposição: as energias renováveis são 

cada vez mais competitivas e geram mais 

novos empregos do que as fontes fósseis de 

energia em todo o mundo.

Ferguson mostra como grandes confli-

tos e guerras de nosso tempo estão vincu-

lados diretamente à exploração de carvão 

mineral, petróleo e gás natural: só o gasto 

anual militar para proteger as principais ro-

tas de exportação de combustíveis fósseis 

chega a US$ 80 bilhões. Aborda o papel do 

agronegócio nas emissões globais de meta-

no e desmatamento, seja na Mata Atlântica 

e Amazônia brasileiras (o Ministro Blairo 

Maggi é retratado como o bilionário da soja 

que virou político num dos estados que 

mais desmatam no Brasil, o Mato Grosso), 

ou na Indonésia, onde a exploração de óleo 

de palma destrói maciçamente as florestas 

de turfa (peatlands), imensos reservatórios 

de biodiversidade, carbono e metano.

means its responsibility for the prob-
lem is insignificant. According to the 
United Nations Development Pro-
gram (UNDP), Bolivia is 118th in the 
Human Development Index ranking6. 
Samuel in the Clouds causes us to 
reflect on the dimension, speed and 
injustice of global warming.

Time to Choose shows that there 
is no time to lose regarding the chal-
lenge of climate change and that 
there are solutions within reach. The 
film walks through the threats and 
causes of global warming, corrup-
tion and the heavy interests of very 
economically powerful sectors, such 
as the lobby for fossil fuels and the 
food industry, as well as the solutions 
at our disposal: renewable forms of 
energy are getting increasingly more 
competitive and have been generat-
ing more new jobs than fossil sources 
of energy throughout the world.

Ferguson shows how the large 
conflicts and wars of our time are di-
rectly linked to mineral, oil and natu-
ral gas exploration: the annual mil-
itary spending necessary to protect 
the major fossil fuel export routes 
reaches US$ 80 billion. The director 
also addresses the role of agribusi-
ness in methane global emissions 
and deforestation, whether of the 
Atlantic Forest or the Amazon (Blairo 
Maggi, the Brazilian minister of agri-
culture is depicted as a soy billionaire 
turned politician in one of the states 
that most cuts forests, Mato Gros-
so) or in Indonesia, where palm oil 
exploration massively destroys the 
peatlands, huge reservoirs of biodi-
versity, carbon and methane.

Bolívia. Samuel é testemunha e vítima do 

efeito crescente do aquecimento global 

sobre as grandes massas de gelo do planeta. 

A montanha foi perdendo sua neve eterna e 

o pouco que sobra não sustenta mais a ati-

vidade turística de anos anteriores. Ele con-

tinua subindo a montanha para trabalhar, 

com a esperança de que em alguns anos 

a neve volte e junto traga os turistas. Mas 

cientistas que trabalham na região trazem 

a difícil mensagem de que o aquecimen-

to global terá efeitos por muito tempo e a 

neve em Chacaltaya não voltará a ser como 

antes. Mesmo diante desse choque de rea-

lidade, Samuel se recusa a deixar a monta-

nha. Chacaltaya é sua vida.

Este filme me tocou pessoalmente. Visi-

tei Chacaltaya em 1995 e foi lá onde, pela 

primeira vez, ouvi cidadãos comuns falan-

do sobre os impactos do aquecimento glo-

bal em suas vidas. Guias de turismo e tra-

balhadores da estação de esqui já notavam 

a redução significativa das massas de gelo 

da montanha e temiam que o aquecimen-

to global, em algum dia no futuro, deixasse 

tão pouca neve que a estação pudesse fe-

char. De fato, a estação de esqui fechou suas 

portas em 2007 e hoje, além de Samuel, al-

guns equipamentos enferrujados recebem 

os poucos turistas que sobem a montanha.

Segundo a Convenção-Quadro das Na-

ções Unidas sobre Mudança do Clima (UN-

FCCC), a Bolívia é responsável por apenas 

0,12% das emissões globais anuais de gases 

de efeito estufa5, ou seja, sua responsabili-

dade sobre o problema é insignificante. E se-

man (Samuel) who has been working 
for a long time receiving tourists and 
skiers in the world’s highest ski resort, 
Chacaltaya (5,421m high), a moun-
tain close to La Paz, Bolivia. Samuel 
is a witness and victim of the grow-
ing effects of global warming on the 
planet’s great ice masses. The moun-
tain gradually lost its perennial snow 
and what’s left cannot maintain the 
tourism of previous years. He con-
tinues climbing up the mountain to 
work, with the hope that, in a few 
years, the snow comes back bringing 
tourists with it. But scientists in the 
region bring the hard message that 
global warming will have long-last-
ing effects and that the snow at Cha-
caltaya will not be as it was. Even af-
ter this reality shock, Samuel refuses 
leaving the mountain. Chacaltaya is 
his life.

This film touched me personally. I 
visited Chacaltaya in 1995. There, for 
the first time, I heard the common 
people talking about the impact of 
global warming in their lives. Tourist 
guides and workers of the resort had 
already noticed the significant re-
duction in ice masses and feared that 
global warming could, in the future, 
leave so little snow behind that the 
station would close. In fact, the resort 
closed in 2007 and today, the rusty 
equipment only sees Samuel and a 
small number of tourists that go up 
the mountain.

According to the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), Bolivia is respon-
sible for only 0.12% of total global 
greenhouse gas emissions5, which 
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e o compromisso de governos, empresas, 

instituições de pesquisa e em especial dos 

cidadãos – de cada um de nós – é condição 

essencial para sermos bem sucedidos nes-

sa árdua tarefa. A grande tarefa de nossa 

geração. O primeiro passo é nos conscien-

tizarmos: a emergência é grave e o desafio 

é imenso. Temos a chance e a responsabili-

dade de fazer as escolhas certas. Mas não 

temos tempo a perder.

1   Veja em https://www.gfdrr.org/sites/default/
files/publication/Unbreakable_FullBook_
Web-3.pdf

2   Em https://www.ipcc.ch/report/ar5/
3  Em http://newclimateeconomy.report/2016/

wp-content/uploads/sites/4/2014/08/
NCE_2016Report.pdf

4   Opções de Mitigação de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil, 
acessível em http://www.mct.gov.br/index.
php/content/view/354029/Opcoes_de_Miti-
gacao_de_Emissoes_de_Gases_de_Efeito_Es-
tufa_GEE_em_Setores_Chave_do_Brasil.html, 
e Implicações Econômicas e Sociais: Cenários 
de Mitigação de Gases de Efeito Estufa 2030, 
acessível em http://www.centroclima.coppe.
ufrj.br/index.php/estudos-e-projetos/encerra-
dos/94-ies-brasil-implicacoes-economicas-e-

-sociais-cenarios-de-mitigacao-de-gee-2030
5   Veja https://unfccc.int/files/ghg_data/appli-

cation/pdf/table.pdf
6   Veja http://hdr.undp.org/en/countries/profi-

les/BOL

CARLOS RITTL é secretário-executivo do Observató-
rio do Clima desde 2013. Formado em Administra-
ção Pública pela FGV e doutor em Biologia Tropical 
e Recursos Naturais pelo INPA, atua na área de 
mudanças climáticas há 12 anos, tendo liderado a 
Campanha de Clima do Greenpeace no Brasil (2005 
a 2007) e o Programa de Mudanças Climáticas e 
Energia do WWF-Brasil (2009 a 2013).

research institutions and especially 
citizens – each and every one of us 

– is crucial for the success of such a 
difficult task. This is our generation’s 
great task. The first step is to be-
come aware: the situation is urgent, 
and the challenge is huge. We have 
the chance and the responsibility of 
making the right choices, but there is 
no time to lose.

1  See here: https://www.gfdrr.org/sites/de-
fault/files/publication/Unbreakable_Full-
Book_Web-3.pdf

2  Available at: https://www.ipcc.ch/report/
ar5/

3  Available at: http://newclimateeconomy 
.report/2016/wp-content/uploads/sites 
/4/2014/08/NCE_2016Report.pdf

4  Opções de Mitigação de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil 
[Options for Minitaging Greenhouse Gas 
Emissions in Key Sectors in Brazil], available 
at http://www.mct.gov.br/index.php/con-
tent/view/354029/Opcoes_de_Mitiga-
cao_de_Emissoes_de_Gases_de_Efeito_Es-
tufa_GEE_em_Setores_Chave_do_Brasil.
html, and Implicações Econômicas e Sociais: 
Cenários de Mitigação de Gases de Efeito 
Estufa 2030 [Economic and Social Implica-
tions: Scenarios for the Mitigation of Green-
house Gases 2030], available at: http://
www.centroclima.coppe.ufrj.br/index.php/
estudos-e-projetos/encerrados/94-ies-bra-
sil-implicacoes-economicas-e-sociais-cenar-
ios-de-mitigacao-de-gee-2030

5  See: https://unfccc.int/files/ghg_data/appli-
cation/pdf/table.pdf

6  See: http://hdr.undp.org/en/countries/pro-
files/BOL

CARLOS RITTL is the executive secretary of the 
Climate Observatory since 2013. Rittl is a Pub-
lic Administration graduate from the Getúlio 
Vargas Foundation (FGV) and a doctor in Trop-
ical Biology and Natural Resources from the 
National Institute for Amazon Research (INPA). 
He has been working with climate change for 
12 years, having led the Greenpeace Climate 
Campaign in Brazil (2005 through 2007) and 
the WWF-Brazil Climate Change and Energy 
Program (2009 through 2013).

Por fim, o filme traz inovadores, como 

Muhammed Yunus (Nobel da paz em 2006), 

que ajudou a instalar a baixo custo painéis 

solares em 1,5 milhão de casas em Bangla-

desh; Jesse More, da empresa M-Kopa, que 

deve chegar a 1 milhão de telhados no Quê-

nia com seus painéis solares instalados em 

2017, e Lyndon Rive, CEO da SolarCity, em-

presa que tem 250 mil clientes nos Estados 

Unidos. A solução está ao nosso alcance, 

seja em países ricos, seja nos muito pobres.

O mundo passa por uma crise climática 

sem precedentes, que exige mais compro-

misso, políticas, medidas e ações de gover-

nos, empresas e cidadãos e nenhum passo 

atrás. Mas sofremos a ameaça de enormes 

retrocessos. Trump e o lobby fóssil que o 

apoia querem acabar com a regulação de 

emissões das termoelétricas, ressuscitar 

o carvão mineral e tirar os Estados Unidos 

do Acordo de Paris. No  Brasil, a bancada ru-

ralista, grande aliada do presidente Michel 

Temer, quer aprovar a redução de milhões 

de hectares em áreas protegidas (já apro-

varam em comissões especiais a redução de 

1,1 milhão de hectares), acabar com o licen-

ciamento ambiental (e gerar uma fábrica 

de Samarcos no país) e destruir os direitos 

de povos indígenas.

A Mostra Ecofalante deste ano nos 

brinda com bons filmes sobre mudanças 

climáticas. Os quatro selecionados nos pro-

porcionam uma jornada de reflexão sobre 

as causas, as consequências e as soluções 

para enfrentar o aquecimento global e re-

duzirmos seus impactos. O engajamento 

Finally, the film also includes in-
novators, such as Muhammad Yunus 
(Nobel Peace Prize in 2006, who 
helped set up low-cost solar panels 
in 1.5 million homes in Bangladesh), 
Jesse More (of M-Kopa, which, in 
2017, will reach the mark of 1 mil-
lion roofs with solar panels in Kenya) 
and Lyndon Rive (CEO of SolarCity, a 
company with 250,000 clients in the 
USA). The solution is within our reach, 
whether in rich or poor countries.

The world is going through an 
unprecedented climate crisis that de-
mands more commitment, policies 
and actions of governments, compa-
nies and citizens, as well as taking no 
steps behind. However, enormous set-
backs are possible. In the United States, 
Trump and the fossil fuel lobby that 
supports him want to end the regu-
lation of thermoelectric power plants, 
bring coal back, and take the United 
States out of the Paris Agreement. In 
Brazil, the congressional rural cau-
cus, which supports President Temer, 
wants to reduce protected areas in 
millions of hectares (the reduction of 
1.1 million hectares has already been 
approved in special commissions), 
end environmental licensing (and, 
consequently, produce a series of envi-
ronmental disasters) and destroy the 
rights of indigenous peoples.

This year, the Ecofalante Film 
Festival has good films on climate 
change. The four films selected offer 
a journey of reflection on the causes, 
consequences and solutions for tack-
ling global warming and reducing its 
impacts. The engagement and com-
mitment of governments, companies, 
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É Hora de Decidir
Time to Choose
EUA, 2016, 98’

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

By the middle of this century, we 
will trigger runaway climate 
change — a process beyond 
our control. What should we do 
since we have this information? 
The film addresses worldwide 
climate change challenges and 
solutions, helping audiences to 
understand not only what is 
wrong, but what can be done to 
fix this global threat.

DIREÇÃO DIRECTOR

Charles Ferguson
PRODUÇÃO PRODUCER

Audrey Marrs  
& Charles Ferguson
ROTEIRO WRITER

Charles Ferguson  
& Chad Beck
EDIÇÃO EDITOR

Chad Beck

CONTATO CONTACT

nicole@ 
rocofilms.com

A Era das Consequências
The Age of Consequences
EUA, 2017, 81’

Uma investigação sobre os 
impactos das mudanças 
climáticas em conflitos ao 
redor do mundo, pelas lentes 
da Segurança Nacional dos EUA. 
O filme revela como a escassez 
de água e alimentos, a seca, as 
condições climáticas extremas 
e a elevação do nível do mar 
funcionam como “catalisadores 
de conflitos”. Oficiais militares 
fazem análises para além das 
manchetes das crises de refu-
giados, da Primavera Árabe, dos 
conflitos na Síria e até mesmo 
do surgimento de grupos 
radicais como o Estado Islâmico, 
e revelam como os fenômenos 
decorrentes das mudanças 
climáticas interagem com as 
tensões sociais.

An investigation over the im-
pacts of climate change on con-
flicts around the world, through 
the lens of US national security. 
The film unpacks how water 
and food shortages, drought, 
extreme weather, and sea-level 
rise function as a ‘catalysts for 
conflict’. Military officers take 
us beyond the headlines of the 
refugee crisis, the Arab Spring, 
conflicts in Syria, and even the 
rise of radicalised groups like 
ISIS – and lay bare how climate 
change stressors interact with 
societal tensions.

DIREÇÃO DIRECTOR

Jared P. Scott
PRODUÇÃO PRODUCER

Jared P. Scott  
& Kelly Nyks
ROTEIRO WRITER

Jared P. Scott
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Mike McSweeney
EDIÇÃO EDITOR

Hypatia A. Porter

CONTATO CONTACT

mia@theageof 
consequences.com
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Samuel Entre as Nuvens
Samuel in the Clouds
BÉLGICA/HOLANDA, 2016, 70’

Na Bolívia, as geleiras estão 
derretendo. Samuel, um senhor 
operador de teleférico, olha 
através da janela, no topo do 
mundo. Por gerações sua famí-
lia viveu e trabalhou nas monta-
nhas nevadas, mas agora a neve 
falha em retornar. Enquanto 
cientistas discutem e medem as 
mudanças climáticas, Samuel 
e seu povo honram e oram aos 
antigos espíritos da montanha. 
Nuvens continuam a passar.

In Bolivia, the glaciers are 
melting. Samuel, an old ski lift 
operator, is looking out of a win-
dow on the rooftop of the world. 
Through generations his family 
lived and worked in the snowy 
mountains, but now snow fails. 
While scientists are discussing 
and measuring climate changes, 
Samuel and his people honour 
and pray to the ancient moun-
tain spirits. Clouds continue to 
drift by.

DIREÇÃO DIRECTOR

Pieter Van Eecke
PRODUÇÃO PRODUCER

Hanne Phlypo
ROTEIRO WRITER

Pieter Van Eecke
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Johan Legraie
EDIÇÃO EDITOR

Octavio Iturbe  
& Danniel Danniel

CONTATO CONTACT

info@ 
clindoeilfilms.be

Furacão - A  
Odisseia do Vento
Hurricane, A Wind Odyssey
FRANÇA / BÉLGICA, 2015, 79’

Ventos de 200 km/h, 18 ciclo-
nes, 12 países... Lucy começa 
como uma tempestade de 
areia no Senegal, segue pelo 
Atlântico cuspindo navios, 
passa pelo Caribe ganhando 
forças, destrói florestas em 
Porto Rico, quebra recifes de 
coral em Cuba e cria uma série 
de tempestades em Louisiana, 
nos EUA. Enquanto o filme 
explora o caos de casas e vidas 
devastadas, os sobreviventes 
refletem sobre suas experiên-
cias: para eles, o furacão dá a 
força de um novo propósito, 
visões de uma natureza exube-
rante revitalizada pela tempes-
tade, esperança de renascer e 
criar um futuro melhor.

200 km/h winds, 18 cyclones, 
12 countries... Lucy begins as 
a sandstorm in Senegal, goes 
throught the Atlantic tossing 
ships, reaches the Caribbean 
gathering strength, destroys 
forests in Puerto Rico, shatters 
coral reefs in Cuba and creates 
a surge of storms in Louisiana, 
USA. While the film explores the 
chaos of homes and lives laid 
waste, survivors reflect on their 
experiences: for them, the hur-
ricane imparts strength of new 
purpose; visions of an exuberant 
nature revitalised by the storm; 
hopes to rise up anew and create 
a better future.

DIREÇÃO DIRECTOR

Cyril Barbaçon, 
Andrew Byatt  
& Jacqueline Farmer
PRODUÇÃO PRODUCER

Jacqueline Farmer
ROTEIRO WRITER

Frédérique Zepter, 
Philippe Blasband, 
Olivier Lorelle
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Cyril Barbaçon
EDIÇÃO EDITOR

Luc Plantier & 
Philippe Ravoet

CONTATO CONTACT

festivals@ 
kinology.eu
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de mundos 
contempo- 
râneos
ADRIANA RAMOS

E se, diante de tantas crises, nossa so-
ciedade se voltasse aos povos indíge-
nas e às comunidades tradicionais 
para reconhecer neles novas formas de 
viver, de se relacionar com o planeta e 
entre si? E se nos déssemos conta de 
que nesses diferentes modos de vida 
se encontra o mais vasto repertório de 
soluções e caminhos para tantos dile-
mas da atualidade? E se, por um ins-
tante, a população urbana ocidental 
deixasse a arrogância de lado e bus-
casse um exercício de empatia com a 
diversidade de povos com quem divi-
dimos o mundo?

povos &  
lugares
peoples &  
places

146

Sherpa - Tragédia no Everest 
Sherpa
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estes, há pessoas que por dever de ofício 

acabam defendendo com suas vidas go-

vernos intransigentes e pouco democráti-

cos, que se colocam a serviço de interesses 

privados, em detrimento de seus deveres 

com o interesse público. 

Os filmes estimulam uma reflexão so-

bre o mundo que somos e o que queremos 

ser no futuro. Nessa parte da mostra não há 

filmes brasileiros, mas todos são exemplos 

que nos ajudam a pensar o Brasil, a começar 

pelos graves conflitos envolvendo interes-

ses privados sobre territórios de povos indí-

genas e comunidades tradicionais, como no 

filme Quando Dois Mundos Colidem ou em 

A Resistência. Conflitos que se reproduzem 

a cada novo empreendimento em regiões 

como a Amazônia.

A Terra dos Fantasmas Vista pelos Bushmen Ghostland, the View of Ju’Hoansi

we assume we represent. We allow 
savagery in the name of progress, 
although, for us, this is barbaric, 
uncivilized and incompatible with 
what we imagine we are.

The theme “Peoples & Places” in 
the 6th Ecofalante Festival is an invi-
tation to empathy and to discuss the 
meeting of different worlds or the 
conflicts – or collision – between them. 
Empathy with the fight of peoples 
who see their homes threatened by 
the economic interests that rule na-
tion States. Empathy with those who 
die at the frontline, including those 
whose duty is defending authoritari-
an, undemocratic governments with 
their lives, to the detriment of their 
duty to the public interest.

The films make us think about 
the world today and about what we 

Se nós os assumíssemos como parte do 

nosso presente e futuro, e não como repre-

sentações de um passado que insiste em 

romper a barreira do tempo, talvez pudés-

semos aprender um pouco.

Se, além disso, fizéssemos uma reflexão 

crítica sobre como o nosso modo de vida 

impacta o meio ambiente e desagrega as 

comunidades, aí então, quem sabe, tería-

mos uma oportunidade de construir uma 

visão de futuro diferente para nós e com 

eles. Uma visão que rompa com o ciclo des-

trutivo que a hegemonia capitalista cons-

truiu, em nome do que se convencionou 

chamar “progresso”,  no qual destruímos os 

recursos de que dependemos para viver. 

Nessa dinâmica, a vida de outros seres 

humanos é, muitas vezes, desconsidera-

da. Em nome do progresso, promovemos 

o desrespeito e a violência, que contras-

tam com a modernidade que supomos 

representar. Em nome do progresso per-

mitimos a barbárie, embora para nós esta 

seja uma característica de incivilidade e 

selvageria, também não condizente com 

o que imaginamos ser.

A temática Povos & Lugares da 6ª Mos-

tra Ecofalante é um convite à empatia e à 

reflexão sobre o encontro de tantos mun-

dos e os conflitos – ou a colisão – entre eles. 

Empatia com a luta dos povos que veem 

seus lugares ameaçados por interesses 

econômicos que dominam os estados na-

cionais, empatia com aqueles que morrem 

na linha de frente de tais conflitos. Sem 

desconsiderar que, muitas vezes, dentre 

A mosaic of 
contemporary 
worlds
ADRIANA RAMOS

What if, in face of so many cri-
ses, our society turned to indigenous 
populations and traditional commu-
nities and recognized on them new 
life styles and ways of relating to the 
planet and with one another? And 
what if we realized that, in these dif-
ferent life styles, is a vast repertoire 
of solutions and paths for many of 
our current dilemmas? What if, for an 
instant, the urban population of the 
western hemisphere would leave ar-
rogance aside and started exercising 
empathy with the diversity of peoples 
with whom we share the planet?

If we assumed them as part of 
our present and our future, and not 
just as a representation of a past 
that still clings to the present, may-
be we could learn a little from them.

If, besides that, we thought criti-
cally on how our way of life impacts 
the environment and disaggregates 
communities, then, maybe we would 
have the opportunity of creating a 
different worldview for us and for 
them, one that breaks with the de-
structive cycle that the capitalist he-
gemony created in the name of a so-
called “progress”, through which we 
destroy the resources we depend on.

In this perspective, the lives of 
other human beings are often ig-
nored. In the name of progress, we 
produce disrespect and violence, 
which contrasts with the modernity 
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diálogo e optam pelo uso da força policial.

Em A Resistência, uma comunidade que 

vive próxima à praia vê seu território em 

risco quando um grande projeto imobiliário 

ameaça se instalar na área. A comunidade 

busca os meios legais para se contrapor ao 

projeto, mas o final inesperado do filme de-

monstra o quão distante da justiça a reali-

dade pode ir.

Quando Dois Mundos Colidem, junto 

com outro dos filmes, Salero, revelam as 

expectativas de dois governos latino-ame-

ricanos em alcançar o esperado desenvol-

vimento por meio de projetos de interesse 

internacional que não coincidem com as 

expectativas das comunidades locais. Alan 

Garcia por um lado e Evo Morales por outro, 

mesmo face às grandes diferenças que os 

Salero Salero

Rainforest (AIDESEP) and its president 
at the time, Alberto Pizango, orga-
nized a protest and closed the roads 
of the region for more than a month, 
without the government backing 
down from its decisions. Conflicts af-
ter a police intervention, which left 
hundreds of wounded and more than 
20 dead among indigenous individ-
uals and police officers, show that 
there is no possible peaceful solution 
when governments give up dialogue 
and choose the police force.

In The Opposition, the territory 
of a community near a beach is at 
risk when a large real-estate project 
threatens to enter the area. The com-
munity seeks legal ways to counter 
the project, but the unexpected end 
of the film shows how distant justice 
and reality can be from one another.

Quando Dois Mundos Colidem acom-

panha o conflito de Bagua em tempo real, 

relatando a iniciativa do governo peruano 

de editar leis para viabilizar a exploração de 

petróleo e gás em territórios da Amazônia, 

como parte do acordo de livre comércio com 

os Estados Unidos. Indígenas da região, sob 

a liderança da Asociación Interetnica de De-

sarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) e seu 

então presidente, Alberto Pizango, organi-

zam uma manifestação e fecham estradas 

da região durante mais de um mês, sem que 

o governo volte atrás em suas decisões. Os 

conflitos que surgem após a intervenção da 

polícia, deixando centenas de feridos e mais 

de 20 mortos entre indígenas e policiais, 

demonstram que não há solução pacífica 

possível quando governos abrem mão  do 

Anuktatop: A Metamorfose Anuktatop: The Metamorphosis

want for it in the future. There are no 
Brazilian films in this part of the fes-
tival, but all of them will help us to 
think Brazil, starting with the serious 
conflicts involving private interests on 
the territories of indigenous peoples 
and traditional communities – such 
as When Two Worlds Collide or The 
Opposition –, conflicts that occur ev-
ery time a new project is implement-
ed in regions such as the Amazon.

When Two Worlds Collide follows 
the conflict at Bagua in real time, re-
porting on an initiative of the Peru-
vian government to pass laws that 
would make it possible to explore oil 
and gas in the Amazon, as part of a 
free-trade agreement with the US. In-
digenous individuals, under the lead-
ership if the Interethnic Association 
for the Development of the Peruvian 
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Não à toa, foi criada a hashtag #Menos-

PreconceitoMaisIndio para acompanhar 

o vídeo do Instituto Socioambiental que 

mostra como vive o povo indígena Baniwa 

nos dias de hoje, reafirmando que o uso de 

artefatos, tecnologia e práticas do mundo 

dos brancos não os torna menos índios. 

A Terra dos Fantasmas Vista pelos Bush-

men explora a visão dos Ju/’Hoansi sobre 

o mundo moderno ocidental. Em uma via-

gem à Europa, o estranhamento deles põe 

luz sobre questões que falam muito sobre 

nossa sociedade e as crises que vivemos. 

“Eles não se conhecem” dizem eles diante de 

pessoas passando umas pelas outras sem 

se cumprimentar em um shopping.  “Mui-

to barulho, sempre”; “eles querem muito, 

trabalham muito, e parece que nunca dor-

mem”; e “quando chegam em casa estão 

muito cansados, mas não param para des-

cansar”. Assim como os Ju/’Hoansi, Moises 

não se interessa pela vida da cidade. Ambos 

se impressionam diante do fato de que ali 

nada acontece se não houver dinheiro, e as 

pessoas sempre querem algo mais do que 

o que já têm. 

É provavelmente “algo mais” o que 

procuram os montanhistas que almejam 

alcançar o Everest, como mostra Sherpa 

 – Tragédia no Everest. Acompanhando a 

tragédia de 2014, em que 16 Sherpas são 

mortos por uma avalanche, o filme mos-

tra os meandros do turismo no Everest, na 

visão da população que vive na base do 

monte e cujo trabalho é conduzir os visi-

tantes na subida da montanha. O filme ex-

by non-indigenous everywhere. For 
the Wayana (or the Ju/’Hoansi), the 
answer is an assertion of their iden-
tity, but when non-indigenous ask it, 
they are questioning their rights.

It is not by accident that the So-
cioenvironmental Institute launched 
the hashtag #MenosPreconceito-
MaisIndio (#LessPrejudiceMoreIndig-
enous), with videos from Brazilian 
indigenous peoples such as the Bani-
wa, asserting that the use of white 
tools, technology and practices do 
not make them less indigenous.

Ghostland, the View of Ju’Hoan-
si, explores the view of Ju/’Hoansi 
people the on the modern, western 
world. During a trip to Europe, their 
strangeness toward the place shines 
light on our society and the crises 
we’re going through. “They don’t 
know one another,” they say see-
ing the people passing by without 
greeting one another at a mall. “A 
lot of noise, all the time”; “they want 
a lot, they work a lot, and it seems 
like they never sleep”; and “when 
they get home, they are too tired, 
but they never stop to rest”. Like the 
Ju/’Hoansi, Moises is not interested 
in the life of the city. Both are im-
pressed with the facts that nothing 
happens there without money and 
that people always want more than 
they already have.

It is probably “more” what the 
mountaineers aiming at the Everest 
want, as shown in Sherpa. Following 
a tragedy that took place in 2014 
(in which 16 sherpas died in an av-
alanche), the film shows the inner 
workings of tourism in the Everest 

separam, alimentam a mesma utopia de 

um progresso que chegará como um bene-

fício a todos, em troca dos recursos natu-

rais de seus territórios, sem considerar os 

impactos socioambientais, que sequer são 

devidamente contabilizados.

A perspectiva do progresso como mo-

dernidade em contraposição às tradições, 

tratadas como resquícios do passado, está 

presente em todos os filmes dessa categoria.

Em Salero, a descoberta de uma jazida 

de lítio no Salar de Uyuni coloca em xeque 

os sonhos dos filhos do saleiro Moises de 

seguirem a trajetória do pai. Anuktatop: A 

Metamorfose e A Terra dos Fantasmas Vista 

pelos Bushmen expõem esse dilema muito 

atual dos povos indígenas, em especial da 

juventude, vivendo entre dois mundos, bus-

cando, cada um à sua maneira, encontrar 

meios de compatibilizá-los, sob questiona-

mentos frequentes, de ambos os mundos, 

sobre sua identidade. 

A metamorfose do povo Wayana, da 

Guiana Francesa, apresentada numa nar-

rativa mista de ficção com documentário, 

mostra os contrastes na vida de um dos 

mais de 40 povos que vivem em regiões de 

fronteira com o Brasil. A pergunta que eles 

se fazem: “O que faz de você um verdadei-

ro Wayana?” também é repetida por não 

índios em todos os lugares. Mas se a res-

posta para os Wayana ou para os Ju/’Ho-

ansi é um exercício de autoafirmação de 

identidade, ao ser proferida pelos não indí-

genas ela toma a forma de questionamen-

to a seus direitos. 

When Two Worlds Collide and 
Salero shows the expectations of 
two Latin-American governments 
of promoting development through 
projects of international interest that 
go against the expectations of local 
communities. Alan Garcia, on the one 
hand, and Evo Morales, on the other, 
despite the great differences that sep-
arate them, nurture the same utopia 
for a type of progress that would ben-
efits all in exchange for the natural 
resources in their territories, ignoring 
socio-environmental impact, which is 
not even properly taken into account.

This idea of progress and moder-
nity as opposed to traditions – con-
sidered just remains of the past – 
exists in all films of the theme.

In Salero, the discovery of lithi-
um at the Salar de Uyuni challenges 
the dreams of Moises’s sons to fol-
low their father’s path – to work on 
salt extraction.

Anuktatop: The Metamorphosis 
and Ghostland, the View of Ju’Ho-
ansi expose the dilemma of indig-
enous peoples, especially youths, 
who live between two worlds and 
seek, each at his/her own day, to 
find ways to reconcile them, often 
being questioned, by both worlds, 
about their identity.

The metamorphosis of the Waya-
na people of French Guyana is pre-
sented in a mix of fiction and doc-
umentary and shows the contrasts 
in the life of one of the more than 
40 peoples that live close to the bor-
der with Brazil. The question they 
ask themselves (“what makes you 
a true Wayana?”) is also repeated 
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A Resistência
The Opposition
AUSTRÁLIA, 2016, 77’

Em uma batalha típica de Davi 
e Golias sobre um pedaço de 
paraíso de Papua Nova Guiné, 
3 mil pessoas correm risco de 
serem despejadas para abrir 
espaço para um novo projeto 
multimilionário de “desen-
volvimento”, que inclui um 
hotel cinco estrelas, um porto 
e apartamentos executivos. 
Enfrentando a brutalidade 
policial, grandes empresas e seu 
próprio governo, o povo de Paga 
Hill Settlement luta para salvar 
sua vida e sua casa.

In a David-and-Goliath battle 
over a slice of Papua New Guinea 
paradise, 3,000 people are at risk 
of being evicted to make way for 
the new multi-million ‘master 
planned development’ which will 
include a five star hotel, marina 
wharf and executive residential 
apartments. Facing police bru-
tality, big-money companies and 
it’s own government, the people 
of Paga Hill Settlement struggles 
to save it’s life and home.

DIREÇÃO DIRECTOR

Hollie Fifer
PRODUÇÃO PRODUCER

Rebecca Barry 
& Madeleine 
Hetherton
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Vincent Lamberti
EDIÇÃO EDITOR

Bernadette Murray

CONTATO CONTACT

jeffrey@
thefilmcollaborative.
org

põe as percepções dessas pessoas que têm 

a montanha como seu território, frente às 

ambições e expectativas dos montanhis-

tas que pagam mais de US$ 70 mil pelo 

objetivo de alcançar o ponto mais alto do 

mundo. E, diante da tragédia, a pressão do 

dinheiro deixa suas marcas. 

Quase todos os filmes da temática Po-

vos & Lugares nos colocam diante desses 

dilemas do velho e do novo, do tradicional 

e do moderno, da relação entre as culturas 

tradicionais e a nossa sociedade. Mas em 

Uma Caçadora e sua Águia, é a inovação e 

o rompimento de barreiras dentro de uma 

mesma cultura que nos dá a sensação de 

renovação e esperança. A história da meni-

na que luta para ser reconhecida em uma 

atividade tipicamente masculina, como a 

caça com a águia, é uma demonstração de 

que as dinâmicas culturais podem ser atua-

lizadas sem perder sua essência. 

É nessa perspectiva que essas histórias 

se entrelaçam, na esperança que é ineren-

te a todas as lutas, e na força desses povos, 

que recusam o lugar no passado que a eles 

queremos atribuir para assumir sua presen-

ça aqui e agora. Porque somos contempo-

râneos nesse mundo em crise, e é reconhe-

cendo nossas diferenças com respeito que 

teremos alguma chance de superá-la.

ADRIANA RAMOS é coordenadora do Programa de 
Política e Direito Socioambiental do Instituto Socio-
ambiental - ISA e membro da diretoria executiva da 
Associação Brasileira de ONGs (ABONG). Estudou 
Comunicação Social e atua no campo das políticas 
socioambientais.

in the perspective of the populations 
that lives at the foot of the moun-
tain and work taking visitors up. The 
perceptions of the people whose 
territory is the mountain in face of 
the ambitions and expectations of 
mountaineers that pay more than 
70 thousand dollars to reach the 
highest spot on earth are shown. The 
pressure of money leaves its marks in 
face of the tragedy.

Almost all films in Peoples & 
Places tell us about the dilemma 
between the old and the new, the 
traditional and the modern, the 
relationship between traditional 
cultures and our society. However, 
in The Eagle Huntress, it is innova-
tion and the break of barriers with-
in culture that produces renewal 
and hope. The story of the girl who 
fights to be recognized in a typically 
masculine activity, such as falconry, 
is proof that culture can be changed 
without losing its essence.

In this perspective, stories inter-
twine in the hope that is intrinsical-
ly associated with all fights and in 
the strength of these people, who 
refuse being placed in the past and 
take on their role here and now. Be-
cause we live in the same time and 
space, and our world is in crisis, only 
recognizing our differences with re-
spect we can go beyond it.

ADRIANA RAMOS is the coordinator of the So-
cioenvironmental Policy and Law Program of 
the Socioenvironmental Institute (ISA) and a 
member of the executive board of the Brazil-
ian Association of NGOs (ABONG). She studies 
social communication and works with socio-
environmental policy.
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Anuktatop:  
A Metamorfose
Anuktatop: The Metamorphosis
FRANÇA/ GUIANA FRANCESA, 2016, 114’

O pequeno Derreck está per-
dido entre sonho e realidade... 
Sua tribo Wayana, na Guiana 
Francesa, passa por uma crise 
cultural, social e de identidade, 
com gerações vivendo lado a 
lado sem entender umas às 
outras. As lembranças da avó 
retratam sua juventude nos 
anos 1950, uma garota idealiza 
seu namorado negro de outra 
cultura, um jovem fantasia so-
bre a Estação Espacial Europeia 
e Derreck sonha com guerreiros 
mitológicos Wayana. O filme 
nos mostra um universo no 
qual o tempo se mistura entre 
as memórias dos mais velhos e 
as perspectivas dos mais jovens 
no meio da Floresta Amazônica.

Little Derreck, from the Wayana 
tribe, in French Guyana, is lost 
between dream and reality... We 
follow him into his world in a 
context of cultural, social and 
identity crisis. There, genera-
tions live side by side without 
understanding each other. 
Grandmother’s memories show 
us her youth in the 1950’s. A girl 
idealizes her black boyfriend 
from a different culture; a 
young man fantasizes about the 
European Space Port. Derreck 
dreams about mythological 
Wayana warriors. The film 
displays a universe where time 
mingles memories of the Elders 
and perspectives of the Younger 
in the Amazonian Forest.  

DIREÇÃO DIRECTOR

Nicolas Pradal & 
Pierre Selvini
ROTEIRO WRITER

Nicolas Pradal & 
Pierre Selvini
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Tarek Sami
EDIÇÃO EDITOR

Fabien Daguerre, 
Nicolas Pradal & 
Pierre Selvini

CONTATO CONTACT

kerel@ 
antipode-sales.biz

A Terra dos Fantasmas 
Vista pelos Bushmen
Ghostland, the View of Ju’Hoansi
ALEMANHA, 2016, 85’

A vida no deserto de Kalahari 
mudou radicalmente para uma 
das culturas mais antigas de 
nosso planeta: a caça foi proibi-
da e cercas dividem o que costu-
mava ser um horizonte infinito. 
Os ex-nômades são forçados 
a uma vida dentro de casa e a 
viver de migalhas do governo. O 
filme nos leva a uma viagem ao 
mundo dos “Outros”. É, simul-
taneamente, um desafio e uma 
oportunidade para “eles” e para 

“nós”. Uma visão da contradição, 
um espelho com o qual temos 
de nos defrontar, que expõe 
nosso mundo “civilizado”, bem 
como nossos ritos “modernos”. 
Uma troca de papéis pelos 
olhos dos Ju’Hoansi.

Life in the Kalahari desert has 
changed for one of the most 
ancient cultures on our planet: 
hunt has been forbidden and 
fences now divide what used 
to be an endless open land. The 
former nomads are now forced 
into a life inside houses and to 
live of crumbs from the govern-
ment. The film takes them on 
a journey to the world of “the 
Others”. It is simultaneously a 
challenge and an opportunity 
for “them” as well as “us”. A view 
on contradiction, a mirror in 
which we have to face ourselves, 
that exposes our “civilized” world 
as well as our “modern” rites. An 
exchange of roles through the 
eyes of Ju’Hoansi. 

DIREÇÃO DIRECTOR

Simon Stadler
PRODUÇÃO PRODUCER

Simon Stadler
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Simon Stadler
EDIÇÃO EDITOR

Andre Broecher & 
Markus Frohnhöfer

CONTATO CONTACT

welcome@
autlookfilms.com
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Salero
Salero
EUA/ BOLÍVIA, 2015, 76’

O futuro chega ao Salar de Uyu-
ni, na Bolívia, um dos lugares 
mais isolados do mundo, uma 
paisagem branca que parece de 
outro planeta. Por gerações, os 
únicos sinais de vida humana 
foram os “saleros”, que colhem 
o sal dessa superfície radiante. 
Mas agora o governo tem um 
plano para extrair um mineral 
precioso encontrado sob a 
crosta de sal, e construir uma 
estrada que irá conectar o salar 
com o mundo exterior. O filme é 
uma viagem poética pelos olhos 
de um dos últimos coletores de 
sal – o último elo entre o velho e 
o novo mundo.

The future arrives in Bolivia’s 
Salar de Uyuni, one of the most 
secluded places on the planet, a 
otherworldly expanse of white. 
For generations, the only signs of 
life have been the “saleros” who 
harvest salt from its radiant sur-
face. But now the government 
has a plan to extract a precious 
mineral found beneath the salt 
crust, and to build an infrastruc-
ture connecting the Salar to 
the outside world. The film is a 
poetic journey through the eyes 
of one of the last remaining salt 
gatherers – the last link between 
the old world and the new.

DIREÇÃO DIRECTOR

Mike Plunkett
PRODUÇÃO PRODUCER

Anna Rose Holmer, 
Andrew Goldman & 
Mike Plunkett
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Andrew David 
Watson
EDIÇÃO EDITOR

Andrew Blackwell & 
Pax Wasserman

CONTATO CONTACT

merrill@ 
cinereach.org

Quando Dois 
Mundos Colidem
When Two Worlds Collide
REINO UNIDO, 2016, 103’

O governo peruano começa a 
extrair petróleo, minerais e gás 
da Amazônia, mas logo surge 
uma feroz oposição dos povos 
indígenas que vivem na flo-
resta. Quando o Estado insiste 
em ignorar seus argumentos, 
o conflito rapidamente se 
transforma em confrontos 
caóticos e extremamente vio-
lentos entre os dois lados. O 
filme captura todos os ângulos 
dessa batalha que une os direi-
tos indígenas e a preservação 
da floresta amazônica sob o 
pano de fundo da globalização.

The Peruvian government begins 
to extract oil, minerals, and gas 
from Amazon, but they are soon 
faced with fierce opposition 
from the indigenous people 
living in the jungle. When the 
State continues to ignore their 
pleas, the conflict quickly esca-
lates to bloody chaotic clashes 
between both sides. The film 
captures all angles of this battle 
linking indigenous rights and 
the conservation of the Amazon 
rainforest told against the back-
drop of globalization.

DIREÇÃO DIRECTOR

Heidi Brandenburg 
Sierralta &  
Mathew Orzel
PRODUÇÃO PRODUCER

Taira Akbar
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Heidi Brandenburg 
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Mathew Orzel
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Uma Caçadora e sua Águia
The Eagle Huntress
EUA, 2016, 87’

Aisholpan é uma garota de 13 
anos da Mongólia que está 
tentando se tornar a primeira 
mulher caçadora de águias de 
sua família cazaque de doze 
gerações. Após treinar por me-
ses com seu pai, chega a hora 
de capturar sua própria águia, 
dentro da maior competição de 
sua cultura.

Thirteen-year-old Aisholpan is 
trying to become the first female 
in twelve generations of her 
Kazakh family to become an 
eagle huntress. After training for 
months with her father, it is time 
for her to capture a eagle of her 
own on the biggest competition 
of her culture. DIREÇÃO DIRECTOR

Otto Bell
PRODUÇÃO PRODUCER

Stacey Reiss & 
Sharon Chang
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Simon Niblett
EDIÇÃO EDITOR

Pierre Takal

CONTATO CONTACT

graham@ 
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Sherpa - Tragédia no Everest
Sherpa
AUSTRÁLIA/ REINO UNIDO, 2015, 96’

No Monte Everest, em abril de 
2014, um bloco de 14 milhões 
de toneladas de gelo caiu na 
rota de escalada matando 16 
sherpas, o povo nativo que leva 
alpinistas estrangeiros para o 
topo da montanha. Foi a pior 
tragédia da história do Everest. 
O desastre provocou uma 
reavaliação drástica do papel 
dos sherpas na indústria do 
Everest. O filme conta a histó-
ria de como, face uma oposição 
feroz, os sherpas uniram-se 
em dor e raiva para recuperar 
a montanha que eles chamam 
de Chomolungma.

In Mount Everest, on April, 
2014, a 14 million ton block 
of ice crashed down onto the 
climbing route killing 16 Sherpas, 
the native people who takes 
foreigners climbers to the top of 
the mountain. It was the worst 
tragedy in the history of Everest. 
The disaster provoked a drastic 
reappraisal about the role of the 
Sherpas in the Everest industry. 
The film tells the story of how, 
in the face of fierce opposition, 
the Sherpas united in grief and 
anger to reclaim the mountain 
they call Chomolungma.
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Jennifer Peedom
PRODUÇÃO PRODUCER
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sem retoques 
do trabalho 
global
RICARDO ANTUNES

Nas últimas décadas do século passa-
do floresceram muitos mitos acerca do 
trabalho. Com o avanço das tecnolo-
gias de informação e comunicação não 
foram poucos os que passaram a acre-
ditar que uma nova era de felicidade 
se iniciava: trabalho online, digital, era 
informacional, enfim, adentrávamos 
finalmente o reino da felicidade. O ca-
pital global só precisava de um novo 
maquinário, agora descoberto.

O mundo do labor finalmente superava sua dimen-

são de sofrimento. A sociedade digitalizada e tecnolo-

gizada nos levaria ao paraíso. Sem tripalium e quiçá até 

mesmo sem trabalho. O mito eurocêntrico, que aqui foi 

repetido sem mediação e com pouca reflexão, parecia fi-

nalmente florescer.  

trabalho
work

162

Brumário
Brumaire
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A metáfora do diretor Zhao Liang mos-

tra que a China das grandes e globais cor-

porações não existe sem o trabalho brutal 

e manual em seus rincões e grotões. Ainda 

que tenha cidades fantasmas...  

Consumido, de Richard Seymour, segue 

o mesmo percurso. Começa com o trabalho 

nas minas, passa pelo setor têxtil, avança 

para o espaço da produção digital, não sem 

mostrar o vilipêndio do trabalho imigrante, 

este exponencial segmento do proletariado 

global que é, simultânea e contraditoria-

mente, tão imprescindível quanto supér-

fluo, para o sistema do capital.

Mas se o mundo do trabalho digital 

começa no universo mineral, também na 

planta produtiva automatizada dos celula-

res e microeletrônicos viceja a exploração 

intensificada do labor.

Não é por acaso que o primeiro minis-

tro da Índia propôs, pouco tempo atrás, 

aquele que deve ser o slogan do segundo 

país gigante do Oriente: assim como a 

China se celebrizou pelo Made in China, a 

Índia deve celebrizar-se pelo Make in Índia, 

uma vez que a exploração do trabalho do 

operariado chinês é café pequeno frente 

ao vilipêndio da superexploração no país 

das classes e das castas, dos bilionários e 

dos mais que miseráveis. 

E é esse o mote do explosivo Máquinas, 

que nos oferece uma fotografia direta do 

mundo também infernal do trabalho nas 

indústrias de tingimento de tecidos, onde 

homens, mulheres, crianças, todos e todas, 

laboram diuturnamente para dar concretu-

on the other hand, it is vital to re-
member that the first step to an 
iPhone, an iPad or similar products 
is the extraction of minerals, with-
out which mobile phones cannot be 
made. The coal mines in China and 
so many other countries also show 
that digital work begins with the 
brutal work carried out by miners. 
All parts of mineral extraction and 
processing are infernal.

This is precisely the subject of Be-
hemoth, a devastating film. From 
the ant-like trucks that line up to 
go into the mines from the work in 
desert-like temperatures, Behemoth 
shows how mines are a true subsid-
iary of hell. Accidents, contamina-
tion, the destruction of the produc-
tive body, death… it all takes place in 
the same society that thought in-
formation technology would elimi-
nate mutilating work. Zhao Liang’s 
metaphor shows that the China of 
large, global corporations doesn’t 
exist without the brutal and man-
ual work done in its most distant 
corners, even though it generates 
ghost cities.

Consumed follows the same 
path. It starts with the work on the 
mines, passes by the textile sector 
and moves into digital production, 
without failing to show the vilifica-
tion of immigrant labor, this expo-
nential segment of the global pro-
letariat that is both simultaneously 
and contradictorily indispensable 
and superfluous for the capital’s sys-
tem. However, if digital work begins 
with minerals, the intensified explo-
ration of labor also flourishes in the 

Mas sabemos que o mundo real é mui-

to diverso do seu desenho ideal. E a Mostra 

Contemporânea Internacional da Ecofalan-

te não poderia ter sido mais feliz em sua 

escolha. Primeiro por destacar um tema 

crucial para toda a humanidade hoje: o 

trabalho. Segundo, por oferecer ao público 

uma série emblemática de filmes e docu-

mentários que além de contraditar e fazer 

desmoronar os mitos, oferece um mosaico 

do mundo do trabalho real que hoje se ex-

pande em escala planetária. 

Se o universo do trabalho online e di-

gital não para de se expandir em todos os 

cantos do mundo, é vital recordar que o pri-

meiro passo para se chegar ao iPhone, iPad 

ou assemelhados, começa com a extração 

de minério, sem o qual o dito cujo – o celu-

lar – não pode ser produzido. E as minas de 

carvão mineral da China e em tantos outros 

países mostram que o ponto de partida do 

trabalho digital se encontra no brutal tra-

balho realizado pelos mineiros. Da extração 

até sua ebulição, assim caminha o trabalho 

no inferno mineral. 

E é justamente esse o tema de Gigante, 

um filme devastador. Do formigueiro for-

mado pelos caminhões à entrada das mi-

nas, até o trabalho sob temperatura mais 

que desertificada, Gigante mostra como 

as minas são uma verdadeira sucursal do 

inferno. Acidentes, contaminação, devasta-

ção do corpo produtivo, mortes – tudo isso 

ocorre na sociedade dos que imaginaram 

que as tecnologias de informação elimina-

riam o trabalho de mutilação. 

An untouched 
snapshot of  
global labor 
RICARDO ANTUNES

In the last decades of the last 
century, many myths around labor 
were created. With the progress of 
information and communication 
technologies, many believed that 
a new era of happiness had begun, 
the era of online, digital work, the 
age of information, the kingdom of 
happiness. But global capital only 
needed new machinery, which had 
now been discovered.

It seemed that the world of labor 
had finally surpassed its own suffer-
ing. The digitalized, technological 
society would eventually lead us 
to heaven, without tripalium and 
even without work. The Eurocen-
tric myth reproduced here without 
adaptation or consideration finally 
seems to blossom.

However, we know that the real 
world is much different from its ide-
alized design. Ecofalante’s Interna-
tional Contemporary Program could 
not have made a better choice. First, 
because it highlights a crucial issue 
for all people today: work. Second, 
because it offers an iconic series of 
films and documentaries that not 
only refute and dismantle these 
myths, but also offers a mosaic of 
the real world of labor that extends 
throughout the planet.

If, on the one hand, the online 
and digital world won’t stop ex-
panding to all corners of the Earth, 
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empresariado selvagem (que sempre quer 

saber “quem é o líder?”), Máquinas nos 

mostra um pouco (ou muito) de tudo.

E já que estamos falando do mundo 

asiático, Complexo Fabril, da Coreia do Sul, 

é também um primor. O mundo do traba-

lho feminino nos é apresentado em seu 

modo afetivo, delicado, qualificado, ex-

plosivo, forte, indignado. As opressões vão, 

uma a uma, sendo enfileiradas: demissões, 

humilhações, condições sub-humanas, re-

sistências, tanto as individuais como as 

coletivas. O mito do trabalho na Samsung, 

agudamente denunciado, com seus adoeci-

mentos e contaminações: com os assédios, 

baixos salários, superexploração e sempre 

forte repressão. As dificuldades para orga-

nizar sindicatos, o acontecimento das lutas 

das mulheres terceirizadas, suas greves, 

seus confrontos, como o May Day, dia de 

luta das trabalhadoras para denunciar suas 

condições nefastas de trabalho, a virulên-

cia policial, os assédios, os vilipêndios. Mas 

também as flores na vitória!

As transversalidades entre classe, gêne-

ro, etnia, geração, tudo aparece nas fábricas 

complexas. Nos call centers, na indústria 

de alimentos (corte de aves), na indústria 

têxtil, nos hipermercados. As tantas cenas 

presentes no universo feminino fazem des-

moronar os mitos dos trabalhos brandos, 

tecnologizados, assépticos. 

Mas que não se pense que essa seja uma 

realidade só do Oriente, do mundo asiático.

Nada disso. Embora na (nova?) divi-

são internacional do trabalho a indústria 

shifts, indescribable workplaces and 
immense distances to be traveled 
between home and work: this is the 
lives of the people in India who are 
able to find work. At the other tip, in-
visible employers have a quite visible 
control through panopticons on tele-
vision’s screens. All of that is included 
in Rahul Jain’s masterpiece.

The worker that carried gallons 
that weigh 485 pounds and said 
his work is also an intellectual, ce-
rebral exercise; the showers to get 
clean of the dies; the hands devas-
tated by the heat of furnaces; the 
bodies dragged in by machines; the 
multiple forms of resistance and 
rebelliousness; and the repression 
of savage employers (who always 
want to know “who is the leader?”): 
Machines shows us a little (or a lot) 
of everything.

And speaking of Asia, Factory 
Complex, from South Korea, is also 
excellent. The world of women’s labor 
is introduced in an affective, delicate, 
qualified, explosive, strong, indignant 
manner. The pressures are listed one 
by one: firings, humiliations, subhu-
man conditions and resistance (both 
individual and collective).

The myth of the work at Samsung 
is heavily denounced, diseases and 
contaminations are keenly reported: 
with harassment, low wages, super 
exploitation and strong repression.

The problem to organize unions, 
the struggle of outsourced female 
workers, their strikes, their con-
frontations (such as in the May 
Day, a day of struggle for women 
workers in which they denounce 

de ao Make in Índia. Jornadas de 12 horas 

ou mais, turnos infindáveis, locais de traba-

lhos indescritíveis e distâncias imensas a se-

rem percorridas entre casa e trabalho: esse 

é o cotidiano vivenciado pelo povo indiano 

que consegue trabalho. Na outra ponta, um 

patronato invisível que sabe comandar com 

controle bem visível, através de panópticos 

televisivos. Tudo isso e muito mais aparece 

na peça primorosa do diretor Rahul Jain.   

O operário que carrega galões de 220 

kg e diz que seu trabalho é também um 

“exercício intelectual, cerebral”, os banhos 

para se limpar da sujeira diária das tintas; 

as mãos devastadas pelo calor das caldei-

ras; os corpos que são tragados pelas má-

quinas; as múltiplas formas de resistência 

e rebeldia do trabalho até a repressão do 

automatized plant that produces 
phones and microelectronic devices.

Not by chance, the prime min-
ister of India suggested, not long 
ago, a slogan for the second largest 
country in the East: if China was 
celebrated by the phrase “Made in 
China”, India would, in turn, be cele-
brated by “Make in India”. The explo-
ration of Chinese workers pales in 
comparison to the abuse and super 
exploitation of the country of class-
es and castes, of billionaires and the 
extremely poor.

This is the motto of the explosive 
film Machines, which offers a snap-
shot of the also infernal work of 
fabric dyeing industries where men, 
women and children work to make 
the Make in India come true. Twelve-
hour or more working days, infinite 

Máquinas Machines
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trabalha no setor de serviços, em uma em-

presa de limpeza. 

A dupla face do trabalho é exposta, com 

suas diferenças tão marcantes, que confi-

guram as tantas heterogeneidades e frag-

mentações que povoam a classe-que-vive-

-do-trabalho em sua nova morfologia atual. 

A dos mineiros, quase todos homens, com 

suas histórias, combates, solidariedades, 

medos, riscos, adoecimentos. E a de uma 

jovem trabalhadora que vivencia o traba-

lho fragmentado, separado, individualiza-

do, sem passado, sem projeto para o futuro, 

oferecendo uma bela pintura do passado 

europeu e sua nostalgia e do futuro nubla-

do desse novo proletariado. 

A vida na mina é uma vivência em uma 

cidade submersa. A escuridão, o risco do 

desmoronamento, o barulho repetitivo do 

subsolo mineiro que não tem luas, só luzes 

artificiais. (Um parêntese: uma única vez eu 

entrei, como sociólogo do trabalho, em uma 

mina de carvão na cidade de Criciúma, em 

Santa Catarina. Lá em baixo, não via a hora 

de voltar para o mundo visível e plano.) 

A condição de mineiro, relata um dos 

depoentes, marca indelevelmente todas as 

suas outras dimensões da vida: a social, a 

família, a cultura, a política. A transmissão 

do savoir faire, de uma geração a outra, a so-

lidão com o fim da mina e seu fechamento, 

as lutas e conquistas obtidas: e, posterior-

mente, com a aposentadoria ou fechamen-

to da mina, vem a nostalgia, o desencanto.

A globalização levou indelevelmente ao 

fechamento da última mina de carvão na 

tism; from Toyotism, the exercise of 
doing a little bit of everything at work, 
which not only intensifies exploita-
tion, but also increases the risk of acci-
dents in this high-intensity sector.

Brumaire cross-cuts the cycle 
with an equally emblematic paral-
lel: it recreates the history of labor in 
one of France’s last coal mines to be 
closed. It also introduces the story of 
a young female worker, the daughter 
of a mining worker, who works at the 
service sector, in a cleaning company.

The striking differences between 
the two faces of labor – which de-
termine the heterogeneities and 
fragmentations of the “class that 
lives of labor” in its new current 
morphology – are exposed. The 
face of the miners, almost all men, 
with their stories, struggles, solidar-
ity, fears, risks, diseases; and of the 
young woman who experiences 
fragmented, separated, individual-
ized work with no past, no project 
for the future, offering a beautiful 
depiction of the past of Europe, its 
nostalgia and the grey future of the 
new proletariat.

Life in a coal mine is the experi-
ence of a submerged city. Darkness, 
the risk of the mine collapsing, the 
repetitive noises in the mine, which 
has no moons, just artificial lights. 
(One observation: I entered a mine 
as a sociologist one single time, a 
coal mine in the city of Criciúma, 
in Santa Catarina. Down there, I 
couldn’t wait to go back to the vis-
ible, plain world).

Being a miner, says an inter-
viewee, marks indelibly all other 

considerada “limpa” esteja preferencial-

mente no Norte do mundo e a indústria 

“suja”, poluidora e ainda mais destrutiva 

se encontre centralmente no Sul, a glo-

balização nos leva a constatar que, assim 

como o Norte se esparrama pelo Sul, este 

também invade o centro do capitalismo 

tido como desenvolvido.  

E Algo de Grandioso é exemplo 

exatamente disto, ao apresentar a realida-

de do trabalho na indústria da construção 

civil na França. A partir de cenas e depoi-

mentos, a sensibilidade do trabalho vai 

transbordando. Tragédias, esperanças, ex-

pectativas, solidariedade, amizade – tudo 

isso aparece no mundo do trabalho duro, 

violento, perigoso da construção civil. 

Chuva, tempestade, concretagem, aci-

dentes, as cenas se sequenciam, mostran-

do como esse ramo combina o receituário 

taylorista do trabalho prescrito com a prag-

mática do envolvimento e manipulação 

que herdamos do toyotismo. Do primeiro, 

o taylorismo, vemos a preservação do des-

potismo e do segundo, o toyotismo, o exer-

cício de fazer um pouco de tudo no traba-

lho, o que, além de aumentar a exploração, 

amplia os riscos de acidentes, em um setor 

onde ele já é de alta intensidade.

Brumário enfeixa o ciclo com um para-

lelismo também emblemático: reconstitui 

a história do trabalho em uma derradeira 

mina de carvão na França, que teve suas 

atividades encerradas. E apresenta tam-

bém a história de uma jovem trabalhado-

ra, filha de um operário da mineração, que 

harmful working conditions, po-
lice violence, harassment and vil-
ification). But they also celebrate 
the flowers of victory!

The cross-cutting issues between 
class, gender, ethnic group and gen-
eration exist in complex factories. 
The call centers, the food industry 
(poultry), the textile industry, su-
permarkets. The numerous scenes 
of the feminine labor world cause 
the myth of soft, high-tech, aseptic 
work to collapse.

Let us not think this is a reality 
exclusively in Asia.

None of that. Although in the 
(new?) international division of la-
bor, the so-called “clean” industry 
is preferably in the North and the 

“dirty,” pollutant and even more de-
structive industries are centered in 
the South, globalization leads us 
to conclude that, just as the North 
sprawls throughout the South, the 
last one also invades the center of 

“developed” capitalism.
What We Have Made is an exact 

example of that. It introduces the re-
ality of the construction industry in 
France. The sensibility of labor over-
flows in its scenes and testimonies. 
Tragedies, hopes, expectations, soli-
darity and friendship emerge from 
the world of hard, violent, dangerous 
construction world.

Rain, storms, concrete, accidents, 
the sequence of scenes showing the 
work combines Taylor’s assigned 
work formula with the pragmatics 
of involvement and manipulation 
we inherited from Toyotism. From 
Taylorism, the maintenance of despo-
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novo proletariado de serviços aparece neste 

personagem como descrente em relação ao 

futuro, resignado e descontente em relação 

ao presente. 

Minas e escritórios, trabalho “sujo” e tra-

balho “limpo”, trabalho coletivo e labor invi-

sibilizado, ontem e hoje, esses dois mundos 

do trabalho parecem desconectados. A jo-

vem se recorda do pai e de suas lutas e não 

as vê no seu presente. Em seu tempo livre, 

cuida da casa. É uma jovem proletária sem 

a possibilidade de constituir uma prole, pois 

sua insegurança no trabalho não incentiva 

sua vida reprodutiva.  

Veja-se a experiência britânica do zero 

hour contract, este o novo sonho do em-

presariado do trabalho intermitente. É uma 

espécie de trabalho sem contrato, onde não 

há horas a cumprir e nem direitos a seguir. 

Quando há trabalho, basta uma chamada 

e o trabalhador/a deve estar online para 

atender o trabalho intermitente. E as corpo-

rações globais se aproveitam: expande-se 

a “uberização”, amplia-se a “pejotização”, 

florescendo uma nova modalidade de tra-

balho: o escravo digital. Tudo isso para dis-

farçar o assalariamento do trabalho. 

Apesar de defenderem a “responsabi-

lidade social e ambiental”, incontáveis cor-

porações praticam mesmo a informalidade 

ampliada, a flexibilidade desmedida e a 

precarização acentuada. A exceção vai se 

tornando regra geral. Aqui e alhures. 

Ficam muitas indagações: que estra-

nho mito foi esse do fim do trabalho? Terá 

sido um sonho eurocêntrico? Por que o 

Nostalgia toward the past and 
disenchantment toward the pres-
ent meet.

At the other pole of the world 
of labor, the young worker, the 
daughter of a miner, remembers her 
father’s past struggles against her 
current isolation. Her work is indi-
vidualized, dissocialized, devoid of 
any interaction with other workers. 
This new proletariat of the service 
sector emerges in this character 
with no hope toward the future, ac-
quiescent and unhappy.

Mines and offices, “dirty” and 
“clean” work, collective work and in-

visible labor, yesterday and today. 
These two worlds of labor seem 
disconnected.

The woman remembers her fa-
ther and his struggles and cannot 
see them in her present. In her free 
time, she takes care of her home.She 
is a young proletarian with no pos-
sibility of having children - her own 

“prole”, - the insecurity of her job does 
not encourages her reproductive life.

Take, for example, the British 
experience with the “zero-hour 
contract”, the new dream of in-
termittent work employers. It’s a 
type of work with no contract, no 
hours and no rights. When there is 
work to do, the employer calls the 
employee, who gets online to do 
the work. Global corporations take 
advantage: “uberization” expands, 
workers become one-person com-
panies that pay less taxes, produc-
ing a new form of labor: the digital 
slave. All in the name of masking 
wage relations.

França, diz o depoimento do operário da 

mineração. Na nova divisão internacional 

do trabalho, isso passou a ser feito só no Sul 

do mundo. Na Colômbia, Chile, Venezuela, 

China, Congo etc. 

Outro depoimento operário é cáustico: 

nestes países eles trabalham muito mais 

e ganham pouco. Se um dia a mina voltar 

para a França, acrescenta, será sob o contro-

le da China…

A nostalgia em relação ao passado e o 

desencanto frente ao presente se encontram.

No outro polo do mundo do trabalho, 

a jovem trabalhadora, filha de um minei-

ro, recorda do passado de lutas do pai e de 

seu presente de isolamento. Seu trabalho 

individualizado, des-sociabilizado, sem a 

convivência com outros trabalhadores. Esse 

dimensions of life: social, cultural, 
political and domestic. The trans-
mission of the savoir fair from one 
generation to the other, the soli-
tude with the end of the mine and 
its closing, the struggles and ac-
complishments and, later, with re-
tirement or the closing of the mine, 
comes nostalgia, disenchantment.

Globalization led to the closing 
of the last coal mine in France, says 
the mine worker. According to the 
new international division of labor, 
that is being done only in the South, 
in Colombia, Chile, Venezuela, Chi-
na, Congo etc.

Another worker makes an acid 
remark: in these countries, they work 
much more and earn very little. If the 
mine is opened again in France, he 
adds, it will be controlled by China.

Algo de Grandioso What We Have Made
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Algo de Grandioso
What We Have Made
FRANÇA, 2016, 71’

Este belo filme em preto e 
branco captura a coreografia 
de uma enorme construção e 
retrata com olhar atento seus 
trabalhadores. São homens que 
passam longos e laboriosos dias 
entre os andaimes, guindastes, 
betoneiras e seus colegas de 
trabalho. Desde novatos até 
aqueles com velhas mãos cale-
jadas, do tipo silencioso àqueles 
que não param de falar, todos 
têm seu próprio papel na cria-
ção desse gigantesco edifício.

This beautiful black-and-white 
film captures the choreography 
of an enormous construction 
site and portraits its workers 
with a sharp eye. This are men 
who spend long, laborious days 
among the scaffolding, cranes, 
concrete mixers and their 
coworkers. From rookies to hard-
ened old hands, from the silent 
type to those that simply can’t 
shut up, all of these guys have 
their own role in the creation of 
this gigantic edifice.

DIREÇÃO DIRECTOR

Fanny Tondre
PRODUÇÃO PRODUCER

Matthieu Belghiti 
ROTEIRO WRITER

Fanny Tondre
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Fanny Tondre
EDIÇÃO EDITOR

Vincent Trisolini

CONTATO CONTACT

whatsupfilms@
gmail.com

labor humano tem sido, predominante-

mente, espaço de sujeição, sofrimento, 

desumanização e precarização, numa era 

em que muitos imaginavam uma proximi-

dade celestial? E ainda mais: por que, ape-

sar de tudo isso, o trabalho carrega consigo 

coágulos de sociabilidade?   

Estas e outras tantas indagações a 6ª 

Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, 

nesta fotografia sem retoques do trabalho 

global, nos ajuda a refletir. 

RICARDO ANTUNES é Professor Titular de Sociologia 
do Trabalho na UNICAMP. Autor, entre outros livros, 
de Os Sentidos do Trabalho (Boitempo, publicado 
também na Itália, Inglaterra/Holanda, EUA, Portu-
gal, Índia e Argentina); Adeus ao Trabalho? (Ed. Cor-
tez, publicado também na Itália, Espanha, Argenti-
na, Colômbia e Venezuela) e Riqueza e Miséria do 
Trabalho no Brasil (organizador, Boitempo), Vol. I, II 
e III. Coordena as Coleções Mundo do Trabalho, pela 
Boitempo e Trabalho e Emancipação, pela Expres-
são Popular e atualmente é Visiting Professor na 
Universidade Ca’Foscari em Veneza (Itália). 

Numerous corporations advo-
cate “social and environmental 
accountability”, but they practice 
a form of expanded informality, ex-
cessive flexibility and marked pre-
carization. The exception becomes 
the rule. Here and abroad.

Many questions remain: what 
was that strange myth about the 
end of labor? Was it a Eurocentric 
dream alone? Why has human la-
bor become, predominantly, an in-
stance of submission, suffering, de-
humanization and precarization in 
an era that many thought would be 
heavenly? And more still: why, de-
spite all that, labor still carries such 
a charge of sociability?

The 6th Ecofalante Environmental 
Film Festival will help us think about 
these and other questions, in this 
untouched snapshot of global labor.

RICARDO ANTUNES is Full Professor of Sociol-
ogy of Work at Unicamp. He is the author of 
The Meanings of Work (Ed. Boitempo, also 
published in Italy, England/Netherlands, USA, 
Portugal, India and Argentina); Adeus ao 
Trabalho? (Ed. Cortez, also published in Italy, 
Spain, Argentina, Colombia and Venezuela) 
and Riqueza e Miséria do Trabalho no Brazil 
(org., Ed. Boitempo), Volumes I, II and III. An-
tunes is the coordinator of Coleções Mundo do 
Trabalho, published by Boitempo and Trabalho 
e Emancipação, published by Expressão Popu-
lar. He is currently a Visiting Professor at the 
Ca’Foscari University, in Venice, Italy.
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Complexo Fabril
Factory Complex
COREIA DO SUL, 2015, 95’

O filme é uma reflexão poética 
sobre o significado do trabalho 
por meio de histórias de tra-
balhadoras marginalizadas na 
Ásia. Recentemente, o enorme 
desenvolvimento econômico 
da Coreia do Sul surpreendeu 
o mundo. No entanto, por trás 
dele havia a opressão que 
as trabalhadoras tinham de 
suportar. O filme nos convida a 
conhecer as vidas de mulheres 
que trabalharam na indústria 
têxtil desde a década de 1960, 
até as histórias de comissários 
de bordo, caixas e trabalhadoras 
precarizadas de hoje.

The film is a poetic reflection on 
the meaning of work through 
the stories of marginalized fe-
male laborers in Asia. The drastic 
economic development in South 
Korea once surprised the rest 
of the world. However, behind 
his was the oppression the 
marginalized female laborers 
had to endure. The film invites us 
to the lives of the working class 
women engaged in the textile 
industry from the 1960s, all 
the way through the stories of 
flight attendants, cashiers, and 
non-regular workers of today.

DIREÇÃO DIRECTOR

Im Heung-Soon 
PRODUÇÃO PRODUCER

Kim Min-kyung
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Im Heung-Soon 
EDIÇÃO EDITOR

Lee Hakmin

CONTATO CONTACT

hj.oh.film@ 
gmail.com

Brumário
Brumaire
FRANÇA, 2015, 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 a suas memórias mais 
profundas, em meio à escuridão 
das galerias, do cheiro, trabalho, 
suor, camaradas, lutas sociais 
e o fim. Vazio. A geração mais jo-
vem nasceu dessas ruínas. Hoje, 
aos trabalhadores, é negada for-
ça coletiva. Eles são ameaçados 
pelo desemprego e presos em 
empregos precários. Sem so-
nhos. Como poderia uma classe 
trabalhadora acabar derrubada 
por um inimigo anônimo?

Brumaire, in the French revolu-
tionary calendar, is the month of 
mist and fog. The very last French 
coal mine shut down ten years 
ago, and since then everything 
has changed. A former miner 
is taking us into his deepest 
memories, through darkness of 
mine galleries, smell, work, sweat, 
comrades, social struggles, and 
the final closure. Emptiness. The 
younger generation was born 
out of those ruins, nowadays, 
workers are denied collective 
strength, threatened by unem-
ployment, trapped in precarious 
jobs. With no dreams. How could 
a working class end up brought 
down by a faceless enemy?

DIREÇÃO DIRECTOR

Joseph Gordillo
PRODUÇÃO PRODUCER

Joseph Gordillo, 
Martine Vidalenc, 
Olivier Brumelot
ROTEIRO WRITER

Laetitia Giroux & 
Joseph Gordillo
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Laetitia Giroux
EDIÇÃO EDITOR

Dominique Petitjean 
Elsa Fernandez

CONTATO CONTACT

prodveo@ 
veoprod.com
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Gigante
Behemoth
CHINA/ FRANÇA, 2015, 88’

A economia moderna. Verdes 
pastagens são cobertas pela 
poeira sombria de uma indús-
tria de mineração crescente. 
Confrontados com as cinzas e 
o barulho infernal, pastores e 
suas famílias não têm escolha 
senão se afastar. Dia e noite, 
mineiros retiram o carvão das 
montanhas. Nas fábricas de 
ferro, homens cozinham no calor 
escaldante como os condenados 
ao “Inferno”. Em uma espécie 
de “Purgatório”, os que sofrem 
de doenças relacionadas ao 
trabalho aguardam a morte em 
leitos hospitalares. Um genuíno 

“Paraíso” foi destruído em troca 
de uma miragem urbana, os no-
vos prédios vazios das modernas 
cidades fantasma na China. 

The modern economy. Heaven-
ly green grasslands are being 
covered by the gloomy dust 
of a growing mining industry. 
Confronted with the ash and 
infernal din of incessant mining, 
herdsmen and their families 
have no choice but to move 
away. Day and night, miners pick 
out coal from the mountains. 
In the ironworks, men bake 
in the scorching heat like the 
condemned in “Inferno”. In a sort 
of “Purgatorio”, sufferers of work 
related illnesses await death in 
hospital. A genuine “Paradiso” 
has been destroyed in exchange 
for an urban mirage, the empty 
new buildings of modern ghost 
town in China.

DIREÇÃO DIRECTOR

Zhao Liang
PRODUÇÃO PRODUCER

Sylvie Blum
ROTEIRO WRITER

Zhao Liang &  
Sylvie Blum
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Zhao Liang
EDIÇÃO EDITOR

Fabrice Rouaud

CONTATO CONTACT

mgautard@ina.fr

Consumido
Consumed
REINO UNIDO, 2016, 19’

O filme é uma viagem cine-
matográfica pelas paisagens, 
minas, fábricas e portos da 
produção chinesa. Distendendo 
a fronteira entre documentá-
rio e ficção, um  trabalhador 
narra sua história ao ritmo 
da maquinaria industrial. 
Com uma narrativa de escala 
mundial e investigando o lugar 
do indivíduo nesse contexto, o 
filme revela o mundo por trás 
de nossos objetos cotidianos, 
refazendo complexas cadeias de 
abastecimento que alimentam 
desejos globais.

The film is a cinematic journey 
through the landscapes, mines, 
factories, and shipyards of 
Chinese production. Blurring 
the lines between documentary 
and fiction, a single worker nar-
rates his story to the rhythm of 
industrial machinery. The film 
reveals the hidden world behind 
our everyday objects, re-framing 
complex supply chains that feed 
global desires as a narrative per-
formance played out at a global 
scale, and investigating the 
place of the individual within 
this context.

DIREÇÃO DIRECTOR

Richard John 
Seymour

CONTATO CONTACT

richardjohnseymour 
@googlemail.com
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Máquinas
Machines
ÍNDIA/ ALEMANHA/ FINLÂNDIA, 2017, 71’

Esta gigantesca fábrica têxtil 
em Gujarat, na Índia, poderia 
muito bem ser o roteiro para 
um Inferno de Dante do século 
XXI. Em um retrato provocador 
e ao mesmo tempo intimista, 
observamos a vida dos traba-
lhadores, o sofrimento e o am-
biente de onde eles dificilmente 
podem escapar. Com uma 
linguagem visual forte, ima-
gens memoráveis e entrevistas 
cuidadosamente selecionadas 
com os próprios trabalhadores, 
o filme conta uma história de 
desigualdade, opressão e o 
enorme fosso entre ricos, po-
bres e suas perspectivas.

This gigantic textile factory in 
Gujarat, India, might just as 
well be the decorum for a 21st 
century Dante’s Inferno. In his 
mind-provoking yet intimate 
portrayal, we observe the life of 
the workers, the suffering and 
the environment they can hardly 
escape from. With strong visual 
language, memorable images 
and carefully selected interviews 
of the workers themselves, the 
film tells a story of inequality, 
oppression and the huge divide 
between rich, poor and the 
perspectives of both.

DIREÇÃO DIRECTOR

Rahul Jain
PRODUÇÃO PRODUCER

Rahul Jain, Thanassis 
Karathanos & Iikka 
Vehkalahti
ROTEIRO WRITER

Rahul Jain
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Rodrigo Trejo 
Villanueva
EDIÇÃO EDITOR

Yaël Bitton & Rahul 
Jain

CONTATO CONTACT

welcome@
autlookfilms.com

Sessão 
Especial 
Special Screening
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Incursões em torno de vulcões pres-

tes a entrar em erupção (La Soufrière), a 

Guerra do Golfo a partir da perspectiva 

de um observador quase alienígena 

(Lições da Escuridão), um piloto que es-

capou de cativeiro desumano durante 

a Guerra do Vietnã (O Pequeno Dieter 

Precisa Voar), as pinturas mais antigas 

feitas pelo homem, há 30 mil anos, 

vistas em 3D (A Caverna dos Sonhos Es-

quecidos) – são visões surpreendentes 

sobre realidades quase impossíveis.

Como apontou o estudioso Pietro 

Milan, a “poética extrema de Werner 

Herzog encontra no documentário 

uma dimensão ideal, feita de obses-

sões e temas recorrentes, nos quais o 

diretor alemão constrói sua peculiar vi-

são pessoal do homem e da natureza”.

Comprova-o magnificamente o 

recente, e lírico filme destacado nes-

sa sessão especial Eis os Delírios do 

Mundo Conectado. Como sugere o 

título, desta vez Herzog identifica e 

analisa delírios de todos nós, dispa-

rados pela tecnologia onipresente 

em nosso tempo.

The Filmmaker  
of Dreams

From the time he was revealed in the 
1960s during the New German Cinema 
movement – when he shook the world 
with films such as Fata Morgana; Agu-
irre, the wrath of God and The Enigma 
of Kaspar Hauser – to his most recent, 
worldwide-distributed films – including 
Rescue Dawn (with Christian Bale) and 
Bad Lieutenant: port of call New Orle-
ans (with Nicolas Cage and Eva Mendes) 

–, Werner Herzog doesn’t stop amazing 
his fans and spectators.

Among the 68 films directed by the 
worshiped filmmaker, the considerable 
number of documentaries – which are 
as impressive as his delirious fiction 
films – should be highlighted.

A journey into volcanoes that are 
about to explode (La Soufrière), the Gulf 
War from the perspective of an almost 
alien observer (Lessons of Darkness), a pi-
lot who escaped unhuman confinement 
during the Vietnam War (Little Dieter  
Needs to Fly), and the most ancient 
paintings ever made by humans, from 30 
thousand years ago, in 3D (Cave of For-
gotten Dreams), are all surprising per-
spectives on almost impossible realities.

As pointed out by Pietro Milan, “Werner 
Herzog’s extreme poetics has, in documen-
tary films, an ideal dimension, made of re-
curring obsessions and themes, through 
which the German director builds his pe-
culiar perspective on man and nature.”

His recent, lyrical film Lo and Behold: 
Reveries of the Connected World proves 
it magnificently. As the title suggests, on 
this film Herzog identifies and analyses 
delusions from all of us, set by the omni-
present technology of our time.

Cineasta  
do Delírio
Desde que foi revelado durante o 
movimento do Novo Cinema Alemão 
nos anos 1960, quando surpreendeu 
o mundo com filmes como Fata Mor-
gana, Aguirre, A Cólera dos Deuses e 
O Enigma de Kaspar Hauser, até sua 
obra recente, que mereceu distribui-
ção planetária – incluindo O Sobre-
vivente, com Christian Bale, e Vício 
Frenético, estrelado por Nicolas Cage 
e Eva Mendes –, Werner Herzog não 
para de surpreender seus fãs e os es-
pectadores em geral.

Entre os 68 títulos dirigidos pelo cultuado cineasta até 

o momento, merece destaque a considerável presença 

de documentários, que se revelam tão impressionantes 

quanto seus delírios no campo da ficção.
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Competição 
Latino-
Americana
Latin
American 
Competition

Eis os Delírios do 
Mundo Conectado
Lo and Behold, Reveries of the Connected World
EUA, 2016, 98’

Werner Herzog narra o mundo 
virtual desde suas origens até 
seus maiores desenvolvimentos, 
explorando a paisagem digital 
com a mesma curiosidade e 
imaginação que previamente 
treinou em destinos tão diver-
sos. Herzog leva os espectadores 
a uma jornada a partir de uma 
série de entrevistas provocativas 
que revelam as maneiras pelas 
quais o mundo online transfor-
mou a forma como praticamen-
te tudo no mundo real funciona 

– do negócio à educação, de 
viagens espaciais à medicina e a 
própria maneira como lidamos 
com nossos relacionamentos 
pessoais.

Werner Herzog chronicles the 
virtual world from its origins to 
its outermost reaches, exploring 
the digital landscape with the 
same curiosity and imagination 
he previously trained on earthly 
destinations. Herzog leads view-
ers on a journey through a series 
of provocative conversations 
that reveal the ways in which 
the online world has trans-
formed how virtually everything 
in the real world works – from 
business to education, space 
travel to healthcare, and the 
very heart of how we conduct 
our personal relationships.

DIREÇÃO DIRECTOR

Werner Herzog
PRODUÇÃO PRODUCER

Rupert Maconick & 
Werner Herzog
ROTEIRO WRITER

Werner Herzog
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Peter Zeitlinger
EDIÇÃO EDITOR

Peter Zeitlinger

CONTATO CONTACT

publicity@
magpictures.com
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Contaminação, desastres ambientais, 

manifestações da natureza, a cultura e a 

luta de povos originários, questões da terra 

e do trabalho, os conflitos e as contradições 

urbanas, mudanças climáticas, a crise hídri-

ca – estes são parte dos temas dos filmes 

que compõem a programação. Uma de-

monstração indubitável das semelhanças 

existentes nas sociedades da América Lati-

na no que tange aos problemas e desafios a 

serem por elas enfrentados. 

Já as abordagens estéticas e narrativas 

utilizadas não poderiam ser mais diversas. 

Vão desde relatos objetivos que permitem 

desnudar graves realidades, como o tra-

balho escravo, até mergulhos pessoais no 

imaginário e no onírico, passando por uma 

gama de registros documentais (inclusive 

sobre o vento), ficção científica e animações. 

Este rico e multifacetado conjunto de tí-

tulos oferecidos pela Mostra Ecofalante de 

Cinema Ambiental integra-se à demanda 

do público brasileiro por criações audiovi-

suais sobre nossos países vizinhos, seja em 

festivais e mostras, ou até mesmo na grade 

de programação televisiva.

Neste cenário, a presente Competição 

Latino-Americana ocupa espaço privilegia-

do. Programa curtas, médias e longas-me-

tragens de excelência e, por meio deles, pro-

move debates marcados pela importância e 

pela urgência.

Aesthetic and narrative ap-
proaches couldn’t be more varied. 
They range from objective accounts 
that allow the uncovering of serious 
realities, such as slave work, to per-
sonal dives into a world of imagina-
tion and dream, to an array of doc-
umental records (including on issues 
such as the wind, for instance), sci-
ence fiction stories and animations.

This rich, multifaceted series of 
films offered by the Ecofalante Envi-
ronmental Film Festival responds to 
a demand of the Brazilian audience 
for films on our neighbor countries, 
in film festivals or even on TV.

Therefore, this Latin American 
Competition is privileged: excellent 
shorts, medium-length and feature 
films and, through them, important 
and urgent discussions.

América 
Latina 
urgente!
Estão presentes nesta quar-
ta edição da Competição La-
tino-Americana um total de 
32 produções representando 
sete países da região: Argen-
tina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Cuba, México e Uruguai. 

Tal seleção destaca algumas das mais 

significativas produções recentes voltadas 

às temáticas ambientais assinadas por re-

alizadores latino-americanos. Ela é resulta-

do do crescente interesse despertado por 

esta competição: em 2017, foram recebidas 

pelo evento 374 inscrições, um aumento de 

66% em relação ao ano anterior.

Latin America Now!
A total of 32 films from seven 

countries in the region (Argentina, 
Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Mex-
ico and Uruguay) have been select-
ed for the 4th edition of the Latin 
America Competition.

The selection focused on a few of 
the most significant environmental 
films produced by Latin Americans. 
It is the result of a growing interest 
in the competition: in 2017, 374 
films were received, a 66% increase 
when compared to the previous year.

Contamination, environmental 
disasters, natural phenomena, the 
culture and the struggle of indige-
nous peoples, land and labor issues, 
urban conflicts and contradictions, 
climate change and the water crisis 
are some of the themes of the films 
in the program. An undeniable dis-
play of the similarities between so-
cieties in Latin America concerning 
the problems and challenges they 
are facing. 
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Jornalista referência nacional e inter-

nacional no campo da sustentabilida-

de. Idealizadora e primeira apresenta-

dora do programa especializado em 

meio ambiente Repórter Eco, da TV 

Cultura, no ar desde fevereiro de 1992.  

É diretora da Planetária Soluções Susten-

táveis, que produz conteúdos sobre temá-

ticas socioambientais para plataformas 

multimídia. Atua como conselheira em 

iniciativas como a Virada Sustentável, 

Imaflora e o Corredor Ecológico do Vale 

do Paraíba. Mantém o Canal Casal Verde 

no YouTube e o blog do mesmo no portal 

Conexão Planeta.

MARIA  
ZULMIRA  
DE SOUZA 

Journalist and national and inter-
national reference in the field of 
sustainability. She is also the creator 
and first host of the TV Show spe-
cialized on environmental issues, TV 
Cultura’s Reporter Eco, aired since 
February 1992. She is the director 
of Planetária Soluções Sustentáveis, 
which creates socioenvironmental 
content for multimedia platforms. 
She is an advisor for initiatives such 
as Virada Sustentável, Imaflora and 
the Paraíba Valley Ecological Corridor. 
She also maintains the Canal Casal 
Verde on YouTube and the blog of the 
same channel on the Conexão Plane-
ta website.

Cineasta, roteirista e fotógrafo, estudou 

arquitetura na UnB e cinema na Alemanha 

nos anos 1960. Seu primeiro longa metra-

gem é o clássico Iracema - uma Transa Ama-

zônica (1976), realizado em codireção com 

Orlando Senna. O filme venceu o Festival de 

Brasília quando foi lançado no Brasil, após 

anos de censura dos militares, em 1980. Re-

centemente eleito pela Abraccine um dos 

100 melhores filmes brasileiros de todos 

os tempos. Desde então realiza filmes que 

lidam com questões socioambientais. Entre 

eles Terceiro Milênio (1981), realizado em 

parceria com Wolf Gauer, que acompanha 

o senador amazonense Evandro Carreira, e 

A Propósito de Tristes Trópicos (1990), uma 

produção francesa que refaz a viagem de 

Lévi-Strauss no Mato Grosso. Foi professor 

de cinema em universidades como ECA-USP, 

Unicamp e FAAP e teve seu acervo fotográ-

fico adquirido pelo Instituto Moreira Salles.

Filmmaker, screenwriter and pho-
tographer, Bodanzky studied Archi-
tecture at the University of Brasília 
and Film in Germany in the 1960s. 
His first feature is the classic Irace-
ma (1976), codirected with Orlando 
Senna. The film won the Festival of 
Brasília when it was finally launched 
in Brazil, in 1980, after the censor-
ship from the military government 
was dropped. Recently, it was elect-
ed by Abraccine one of the 100 best 
Brazilian films of all times. Since his 
debut, Bodanzky has been making 
films on socioenvironmental issues, 
among them Third Millennium 
(1981), produced in partnership with 
Wolf Gauer, which follows Amazo-
nas senator Evandro Carreira, and A 
Propos de Tristes Tropiques (1990), a 
French production that follows the 
steps of Lévi-Strauss’s travels through 
Mato Grosso. He worked as a profes-
sor for universities such as ECA-USP, 
Unicamp and FAAP, and his photo-
graphic collection was purchased by 
the Moreira Salles Institute.

JORGE  
BODANZKY 

Júri
Jury
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competição longa-metragem
feature competition

A Grande Nuvem Cinza
The Great Grey Cloud
BRASIL, 2016, 72’

Em uma pequena cidade no sul 
do Brasil, Lídia passa seus dias 
vendo os outros trabalharem à 
sua volta e à noite sonha com 
tempos passados no cultivo do 
fumo, quando ainda conseguia 
andar. Junto com o resgate de 
sua história, conhecemos a vida 
de quatro outros plantadores. 
Guiados pela tradição, misticis-
mo ou puro pragmatismo, eles 
vivem na linha tênue entre a 
luta e o amor à terra.

In a small town in southern 
Brazil, Lidia spends her days 
watching the others around her 
at work. At night, she dreams of 
the past, when they cultivated 
tobacco and she could still walk. 
We learn about her story and 
of four other farmers. Guided 
by tradition, mysticism or pure 
pragmatism, they walk the fine 
line between the struggle and 
the love for the land. 

DIREÇÃO DIRECTOR

Marcelo Munhoz
PRODUÇÃO PRODUCER

Cristiane Senn & 
Marcelo Munhoz
ROTEIRO WRITER

Marcelo Munhoz & 
João Menna Barreto
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Elisandro Dalcin
EDIÇÃO EDITOR

João Menna Barreto

CONTATO CONTACT

marcelo@
tambormultiartes.
com

REGINA 
JEHA

Graduada na primeira turma de cinema 

da ECA-USP, é cineasta. Seu primeiro filme 

Bexiga, Ano Zero foi vencedor dos prêmios 

Carmem Santos e Candango no Festival 

de Brasília, entre outros. Fez parte da série 

exibida na TV em 1971, Brás, Bexiga e Barra 

Funda. Realizou documentários na Floresta 

Amazônica como Curumins e Cunhantãs e 

Catehe, e no Pantanal Matogrossense, A Úl-

tima Fronteira. Após a morte de seu marido, 

o também cineasta, Luiz Sérgio Person, se-

guiu administrando o espaço teatral criado 

por eles, o Auditório Augusta, por 15 anos. 

Em 2001 realizou Por Mares Nunca Dantes 

Navegados, filmado em Portugal e na Índia. 

Foi curadora de diversas mostras, a mais 

recente intitulada “Território Expandido – 

Mostra de Documentários”, em dezembro 

de 2016. Está em fase de montagem do seu 

novo filme sobre a vida e a obra do escultor 

e ativista ecológico Frans Krajcberg, intitu-

lado Manifesto.

Filmmaker from the first class of the 
University of São Paulo’s School of 
Communications and Arts. Her first 
film, Bexiga, ano zero won the Car-
mem Santos and Candango awards 
at the Festival of Brasília, among oth-
ers. She worked in the TV series Brás, 
Bexiga and Barra Funda, which aired 
in 1971. She shot documentaries in 
the Amazon such as Curumins and 
Cunhantãs and Catehe and, at the 
Mato Grosso portion of Pantanal, A 
Última Fronteira. After the death of 
her husband, Luiz Sérgio Person, who 
was also a filmmaker, she adminis-
tered the theater they had created, 
Auditório Augusta, for 15 years. In 
2001, she directed Por Mares Nunca 
Dantes Navegados, shot in Portugal 
and India. She curated various film 
festivals, the latest being documen-
tary festival “Território Expandido”, in 
December 2016. She is currently edit-
ing her new film on the life and work 
of sculptor and ecological activist 
Frans Krajcberg entitled Manifesto.
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Banco Imobiliário
Monopoly
BRASIL, 2016, 65’

Brian caminha por seu bairro 
de infância procurando novas 
áreas para uma incorporação 
imobiliária. Romeo, em seu 
escritório envidraçado, desenha 
uma estratégia de marketing. 
Carla planeja seus novos investi-
mentos vendo a cidade do alto. 
Um jogo de tabuleiro. Uma 
imagem de futuro. Um projeto 
de cidade.

Brian walks around his child-
hood neighborhood seeking 
areas for housing projects. Ro-
meo comes up with a marketing 
strategy in his office. Carla plans 
her new investments while 
watching the city from above. A 
board game. An image of the 
future. A project for the city.

DIREÇÃO DIRECTOR

Miguel Antunes 
Ramos
PRODUÇÃO PRODUCER

Max Eluard
ROTEIRO WRITER

Miguel Antunes 
Ramos
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Alexandre 
Wahrhaftig
EDIÇÃO EDITOR

Lia Kulakauskas

CONTATO CONTACT

maxeluard@gmail.
com

Aracati 
Aracati
BRASIL, 2015, 62’

No Vale do Jaguaribe, no Ceará, 
sopra o vento aracati. A mesma 
corrente conduz a fazenda do 
moinho de vento, balança as 
árvores esparsas e persegue 
a poeira pela terra ressequida. 
Linhas de energia agora atra-
vessam a paisagem repleta de 
turbinas eólicas. Uma mulher 
senta-se com uma criança na 
beira do rio e aponta para onde 
passava a estrada – agora só 
há água. Em uma antiga aldeia, 
restam apenas vestígios de edi-
fícios perto do reservatório. O fil-
me explora o tempo e o espaço 
em transformação e examina as 
relações entre as pessoas e seus 
arredores. Homem, natureza e 
tecnologia competem por um 
mesmo território como forças 
diversas que coexistem.

At the Jaguaribe Valley, in the 
state of Ceará, there is a wind 
called “aracati,” which drives a 
windmill farm, rocks the canopy 
of the scattered trees and follows 
the dust in the dry dirt. Power 
lines now crosscut the landscape, 
full of wind turbines. A woman 
sits with a child by the river and 
points to where the road used to 
be. Now there’s only water. At an 
old village, there is nothing but 
the remains of buildings close to 
the dam. The film explores time 
and space in transformation and 
the relationship between people 
and their surroundings. People, 
nature and technology compete 
for and coexist in one space.

DIREÇÃO DIRECTOR

Aline Portugal & 
Julia De Simone
PRODUÇÃO PRODUCER

Carol Louise,  
Pedro Diogenes, 
Aline Portugal & 
Julia De Simone
ROTEIRO WRITER

Aline Portugal & 
Julia De Simone
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Victor de Melo
EDIÇÃO EDITOR

Clarissa Campolina 
& Luiz Pretti

CONTATO CONTACT

julia@ 
miradafilmes.com.br
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El Remolino
El Remolino / The Swirl
MÉXICO, 2016, 73’

Pedro é um camponês que 
defende sua identidade e seus 
sonhos; sua irmã Esther luta por 
uma vida melhor para a filha 
enquanto compartilha conosco 
seu mundo através de uma 
pequena câmera. Ambos vivem 
em El Remolino, uma peque-
nina comunidade de Chiapas, 
México, que se vê afetada todos 
os anos por fortes enchentes do 
rio Usumacinta. Para eles, a vida 
é como um redemoinho que dá 
voltas em seus ciclos internos e 
no grande ciclo da natureza.

Pedro is a peasant who defends 
his identity and his dreams; his 
sister Esther fights for a better 
life for her daughter while shar-
ing her world with us through a 
small camera. They both live at 
El Remolino, a small community 
in Chiapas, Mexico, which every 
year is affected by strong floods 
of the Usumacinta river. For 
them, life is a whirlwind circling 
their inner circles and the great 
cycle of nature.

DIREÇÃO DIRECTOR

Laura Herrero
PRODUÇÃO PRODUCER

Anaïs Vignal &  
Julio López
ROTEIRO WRITER

Laura Herrero
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Laura Herrero
EDIÇÃO EDITOR

Lorenzo Mora

CONTATO CONTACT

anaisvignal@ 
gmail.com

Damiana Kryygi
Damiana Kryygi
ARGENTINA, 2015, 96’

Em 1896, na selva paraguaia, 
uma menina de 3 anos sobre-
vive a um massacre perpetrado 
por colonizadores brancos a 
uma família de etnia Aché. A 
menina é batizada com o nome 
de Damiana por seus raptores. 
Antropólogos do Museu de 
Ciências Naturais de La Plata, na 
Argentina, no auge das pesqui-
sas raciais, a convertem em um 
grande objeto de estudos cien-
tíficos. A partir de fotografias da 
época e registros antropológicos 
argentinos e alemães, o filme 
busca recuperar a história de 
Damiana e acompanha os Aché 
desde que estes decidiram recu-
perar seus restos mortais.

In 1896, in the jungle of 
Paraguay, a three-year-old girl 
survives a massacre perpetrated 
by white colonizers to a family 
of Aché ethnic group. The girl 
is named “Damiana” by her 
raptors. Anthropologists of the 
La Plata Natural Sciences Muse-
um, in Argentina, at the height 
of racial studies, make her into 
an object of scientific research. 
Based on photographs and 
anthropological records from 
Argentina and Germany, the film 
seeks to bring back the history of 
Damiana, and follows the Aché 
since they decided to recover her 
mortal remains.

DIREÇÃO DIRECTOR

Alejandro Fernandez 
Moujan
PRODUÇÃO PRODUCER

Gema Juarez Allen
ROTEIRO WRITER

Alejandro Fernandez 
Moujan
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Diego Mendizabal
EDIÇÃO EDITOR

Valeria Racioppi

CONTATO CONTACT

rita@ 
kinobureau.com
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Modo de Produção
Mode of Production
BRASIL, 2017, 75’

O filme faz do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Ipo-
juca seu personagem central. 
Diariamente, uma massa de 
trabalhadores, com suas vidas 
talhadas pela cana, se vêem à 
mercê de mecanismos burocrá-
ticos que transformam a vida 
em uma eterna espera. Relações 
de trabalho, aposentadorias, 
demissões e um suposto desen-
volvimento econômico-
social que se avizinha: Suape. 
Em 2017, o filme aponta os 
holofotes para uma decadente 
instituição e nos faz refletir 
sobre Estado, Justiça e Sindicato. 

The main character of the film 
is the Ipojuca Rural Workers’ 
Union. Every day, a mass of 
workers, with it’s lives shaped by 
the sugar cane, see themselves 
at the mercy of a bureaucratic 
machine that makes life an 
eternal waiting. Work rela-
tions, pensions, firings and a 
socio-economic development 
project that’s coming: the Suape 
Port. In 2017, the film shines 
light on a decadent institution 
and reflects on the ideas of 
State, Justice and Unions.

DIREÇÃO DIRECTOR

Dea Ferraz
PRODUÇÃO PRODUCER

Carol Vergolino, 
Daiane Dutra, Neusa 
Rodrigues, Dea 
Ferraz, Cesar Maia & 
Marcelo Barreto
ROTEIRO WRITER

Dea Ferraz &  
Ernesto Carvalho
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Pedro Sotero
EDIÇÃO EDITOR

Ernesto Carvalho

CONTATO CONTACT

alumia.conteudo@
gmail.com

Estrutural
Estrutural
BRASIL, 2016, 89’

Fruto de uma pesquisa de 
mais de dez anos e utilizando 
material de arquivo, fotos e ví-
deos registrados pelos próprios 
moradores durante conflitos 
ocorridos nos anos 1990, este 
documentário aborda fatos 
marcantes da então invasão 
da Estrutural. Iniciada ainda 
na década de 1960, quase que 
simultânea à construção de Bra-
sília, a ocupação foi realocada 
para onde é hoje o maior lixão 
a céu aberto da América Latina, 
além de ter vivido um perío-
do de administração militar. 
Moradores, políticos e militares 
apresentam seus pontos de vis-
ta sobre o passado e o presente 
da comunidade, numa síntese 
do processo de urbanização do 
Distrito Federal.

As a product of more than 10 
years of research, and using 
archival material, photographs 
and videos taken and recorded 
during conflicts in the 1990s, this 
documentary addresses import-
ant aspects of the invasion of Es-
trutural. The occupation started 
in the 1960s, almost simulta-
neously to the construction of 
Brasília and was relocated to 
the largest open landfill in Latin 
America. As if it wasn’t enough, 
for some time the occupation 
was under military administra-
tion. Dwellers, politicians and 
military men introduce their 
points of view on the past and 
the present of the community in 
a synthesis of the urbanization 
of Distrito Federal.

DIREÇÃO DIRECTOR

Webson Dias
PRODUÇÃO PRODUCER

Webson Dias
ROTEIRO WRITER

Webson Dias
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Ivan Viana & Lucas 
Cato
EDIÇÃO EDITOR

Tiago Rocha & 
Webson Dias

CONTATO CONTACT

webson.dias@gmail.
com
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Nueva Venecia
Nueva Venecia
URUGUAI, 2016, 80’

Entre o céu e a água, a pequena 
aldeia de Nueva Venecia flutua 
em palafitas sobre a dor e as 
lembranças de um massacre. 
Como símbolo de resistência, 
a comunidade se reúne para 
construir sobre as águas seu 
único local de lazer: o campo de 
futebol. Uma história de realis-
mo mágico no meio da maior 
lagoa da Colômbia.

Between sky and water, the 
small village of Nueva Venecia 
floats over stilts and the pain 
and memory of a massacre. 
As a symbol of resistance, the 
community gathers to build 
their unique place for leisure: 
a football field. Magic realism 
above Colombia’s largest lake.

DIREÇÃO DIRECTOR

Emiliano Mazza  
de Luca
PRODUÇÃO PRODUCER

Martha Orozco
ROTEIRO WRITER

Emiliano Mazza  
de Luca &  
Martha Orozco
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Ricardo Restrepo
EDIÇÃO EDITOR

Guillermo Madeiro, 
Lenz Claure &  
Pablo Riera

CONTATO CONTACT

emiliano.mazza@
passaparolafilms.tv

Não Respire - 
Contém Amianto
Do Not Breathe - Contains Asbestos
BRASIL, 2017, 70’

Banido em quase 70 países por 
seu devastador poder cance-
rígeno, o amianto ainda não 
foi proibido em todo o Brasil, 
mesmo quando a Organização 
Mundial da Saúde garante que 
não há limite seguro de expo-
sição a esse minério. O filme 
investiga como a indústria do 
amianto – por meio de doações 
para campanhas políticas, 
financiamentos a pesquisas 
acadêmicas e investimentos em 
marketing – tenta vender a ima-
gem de que o tipo de minério 
usado no bilionário mercado de 
telhas, chamado de “crisotila”, 
não é tão ruim assim.

Banned in almost 70 countries 
for its devastating carcinogenic 
power, asbestos still hasn’t been 
prohibited in Brazil, despite the 
World Health Organization 
assuring that there are no safe 
limits of exposure to the mineral. 
The film investigates how the as-
bestos industry – which donates 
to political campaigns, funds 
academic studies and invests 
in marketing – tries to sell the 
idea that the mineral used in the 
billionaire roof tile industry, also 
called “chrysotile”, isn’t that bad.

DIREÇÃO DIRECTOR

André Campos, 
Carlos Juliano Barros 
& Caue Angeli
PRODUÇÃO PRODUCER

Carlos Juliano Barros
ROTEIRO WRITER

André Campos & 
Carlos Juliano Barros
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Caue Angeli
EDIÇÃO EDITOR

Caue Angeli

CONTATO CONTACT

caju@ 
reporterbrasil.org.br
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O Vento Sabe que Volto à Casa
El Viento Sabe Que Vuelvo A Casa /  

The Wind Knows that I’m Coming Back Home
CHILE, 2016, 103’

Na Ilha de Chiloé, o documen-
tarista chileno Ignacio Aguëro 
faz audições para seu primeiro 
filme de ficção. Durante as 
entrevistas, os habitantes da 
ilha acabam falando sobre a 
difícil relação entre a população 
indígena local e os mestiços 
(descendentes de colonos), e 
o racismo que ainda perdura. 
Seguindo a viagem de Aguëro, 
o filme traça um perfil de parte 
da comunidade nativa chilena, 
revelando também uma divisão 
geográfica socioétnica do 
território. Envoltos num misto 
de ficção e documentário, as-
sistimos a um retrato íntimo de 
uma sociedade isolada.

At Chiloé Island, Chilean docu-
mentarist Ignacio Aguëro holds 
auditions for his first fiction 
film. During the interviews, 
people from the island tell him 
about the difficult relationship 
between the local indigenous 
population and the mestizos 
(the descendants of the colo-
nizers) and the lingering racism. 
Following Aguëro’s travel, the 
film profiles part of this native 
Chilean community, revealing 
a socio-ethnic geographic 
split in the territory. In a mix 
of fiction and non-fiction, we 
watch an intimate portrait of 
an isolated community.

DIREÇÃO DIRECTOR

José Luis Torres Leiva
PRODUÇÃO PRODUCER

Catalina Vergara
ROTEIRO WRITER

José Luis Torres Leiva
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Cristián Soto
EDIÇÃO EDITOR

José Luis Torres Leiva 
& Andrea Chignoli

CONTATO CONTACT

catalina@
globorojofilms.com

O Jabuti e a Anta
The Tortoise and the Tapir
BRASIL, 2016, 71’

A seca em São Paulo é o ponto 
de partida desta viagem que 
traz uma reflexão sobre os im-
pactos de nosso estilo de vida. 
Inquieta com as imagens dos 
reservatórios vazios no sudeste 
do Brasil, uma documenta-
rista busca entender as obras 
faraônicas agora construídas 
no meio da floresta Amazônica. 
Entre os rios Xingu, Tapajós e 
Ene ecoam vozes de ribeirinhos, 
pescadores e povos indígenas 
atropelados pela chegada do 
chamado desenvolvimento.

The drought in São Paulo is a 
starting point for this trip that 
stirs a reflection in the impacts 
of our life styles. Restless with 
the images of empty reservoirs 
in the Southeast of Brazil, a doc-
umentarist seeks to understand 
the megaprojects being built 
in the Amazon. Between rivers 
Xingu, Tapajós and Ene, echo 
the voices of riverside popula-
tions, fishermen and indigenous 
populations ran over by the 
so-called “development”.

DIREÇÃO DIRECTOR

Eliza Capai
PRODUÇÃO PRODUCER

Marina Yamaoka
ROTEIRO WRITER

Eliza Capai &  
Carol Quintanilha
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Eliza Capai &  
Carol Quintanilha
EDIÇÃO EDITOR

Eva Randolph &  
Eliza Capai

CONTATO CONTACT

marina.yamaoka@
gmail.com
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Taego Ãwa
Taego Ãwa
BRASIL, 2016, 75’

Uma descoberta de fortes 
imagens de arquivo dispara o 
desejo deste filme. Elas são leva-
das aos Ãwa e, nessa visita, os 
indígenas assistem a registros 
de seus antepassados e nos 
contam sobre seu passado e 
presente. Conhecemos a vida na 
aldeia e a história desse povo. O 
filme trata da invisibilidade de 
uma tribo que foi diversas vezes 
fragmentada e expulsa de seu 
território, mas ainda resiste.

The finding of graphic archi-
val footage brought this film 
about. The images were taken 
to the Ãwa, who watched the 
records of their ancestors and 
tell us about their past and their 
present. We got to know the life 
of the tribe and the history of 
the people. The film speaks of 
the invisibility of a tribe that was 
fragmented and cast out of their 
own territory, but still resists.

DIREÇÃO DIRECTOR

Henrique Borela & 
Marcela Borela
PRODUÇÃO PRODUCER

Carlos Cipriano
ROTEIRO WRITER

Henrique Borela & 
Marcela Borela
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Vinícius Berger
EDIÇÃO EDITOR

Guille Martins

CONTATO CONTACT

barrocafilmes@
gmail.com

Substantivo Feminino
Magda and Giselda
BRASIL, 2016, 60’

Duas pioneiras da militân-
cia ambiental no Brasil e no 
cenário internacional, Gisel-
da Castro e Magda Renner 
eram donas de casa quando 
começaram sua luta em 1964, 
com ações de cidadania junto 
à população carente, na Ação 
Democrática Feminina Gaúcha. 
A partir de então, percorreram 
o mundo, integraram organiza-
ções internacionais e o Comitê 
de ONGs do Banco Mundial, e 
foram inclusive vigiadas pelo 
Serviço Nacional de Informa-
ções (SNI) no período militar. O 
documentário revela peculia-
ridades dessas mulheres ricas 
que ousaram contrariar interes-
ses econômicos.

Two pioneers of environmental 
activism in Brazil and abroad, 
Giselda Castro and Madga 
Renner were housewives when 
they started their struggle 
in 1964, promoting citizenry 
among the most disadvantaged 
populations at the Gaucho Fem-
inine Democratic Action. From 
then, they went all over the 
world, integrated international 
organizations and the World 
Bank NGO Committee and were 
even surveilled by the Brazilian 
military government’s National 
Information Service. The docu-
mentary shows the peculiarities 
of these rich women who dared 
opposing economic interests. 

DIREÇÃO DIRECTOR

Daniela Sallet & 
Juan Zapata
PRODUÇÃO PRODUCER

Daniela Sallet & 
Juan Zapata
ROTEIRO WRITER

Daniela Sallet
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Pablo Chasseraux, 
Edson Gandolfi, Juan 
Zapata & Pablo Rosa
EDIÇÃO EDITOR

Lisi Kieling

CONTATO CONTACT

danielasallet01@
gmail.com
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Aurelia e Pedro
Aurelia y Pedro / Aurelia and Pedro
MÉXICO, 2016, 16’

A neblina ronda as montanhas 
da Sierra Wixártari, no oeste do 
México. O jovem Pedro vive aqui 
com sua mãe, Aurelia, isolados 
do resto do mundo. Pedro leva 
as cabras para pastar, enquanto 
Aurelia busca lenha e prepara a 
comida. Um retrato documental 
da relação simbiótica entre uma 
pequena família indígena e sua 
terra remota.

The fog surrounds the Sierra Wix-
ártari, in western Mexico. Young 
Pedro lives there with his mother, 
Aurelia, isolated from the rest of 
the world. Pedro takes his goats 
to graze, while Aurelia goes 
to get wood and prepare the 
food. A documental depiction of 
the symbiosis between a small 
indigenous family and their 
remote land. DIREÇÃO DIRECTOR

Omar Robles &  
José Permar
PRODUÇÃO PRODUCER

Gabriela Ruvalcaba
ROTEIRO WRITER

Omar Robles &  
José Permar
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

José Permar
EDIÇÃO EDITOR

Omar Robles

CONTATO CONTACT

tardigrada.
producciones@
gmail.com

A Grande Ceia 
Quilombola
The Great Quilombola Feast
BRASIL, 2017, 52’

No Quilombo de Damásio, terra 
doada por um senhor de enge-
nho a três de suas escravas, o 
alimento tem sido secularmen-
te cultivado e extraído da na-
tureza de forma parcimoniosa, 
fazendo parte de uma estrutura 
social que privilegia o coletivo. 
O filme retrata os saberes dessa 
cultura na qual a comida tem 
um papel fundamental na 
coesão social.

At the Damásio Quilombo, in 
a land donated by a master to 
his three female slaves, food 
has been grown and extracted 
for centuries from nature with 
frugality, as part of a social 
structure that puts the collective 
first. The film conveys the knowl-
edge of this culture in which 
food plays a fundamental role in 
social cohesion.

DIREÇÃO DIRECTOR

Ana Stela &  
Rodrigo Sena
PRODUÇÃO PRODUCER

Ana Stela &  
Rodrigo Sena
ROTEIRO WRITER

Ana Stela &  
Rodrigo Sena
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Rodrigo Sena
EDIÇÃO EDITOR

Ana Stela &  
Rodrigo Sena

competição curta-metragem
short film competition
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Caminho dos Gigantes
Way of Giants
BRASIL, 2016, 12’

Uma busca poética pela razão 
e o propósito da vida. Em uma 
floresta de árvores gigantes, 
Oquirá, uma menina indígena 
de seis anos, vai desafiar seu 
destino e entender o ciclo da 
vida. O filme explora as forças 
da natureza e a nossa conexão 
com a terra e seus elementos.

A poetic search for the reason 
and the meaning of life. In a 
forest of giant trees, Oquirá, a 
six-year-old indigenous child, 
challenges her destiny and 
understands the cycle of life. The 
film explores the forces of nature 
and our connection with the 
land and its elements.

DIREÇÃO DIRECTOR

Alois Di Leo
PRODUÇÃO PRODUCER

Alois Di Leo
ROTEIRO WRITER

Alois Di Leo
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Alois Di Leo
EDIÇÃO EDITOR

Helena Maura & 
Alois Di Leo

CONTATO CONTACT

aloisdileo@ 
gmail.com

Bento
Bento
BRASIL, 2017, 8’

Ensaio sobre (a história de) Ben-
to Rodrigues, cidade destruída 
pelo rompimento da barragem 
da empresa Samarco em 2015.

An essay on (the history of) 
Bento Rodrigues, the town that 
was destroyed by the collapse of 
the Samarco dam in 2015.

DIREÇÃO DIRECTOR

Gabriela 
Albuquerque & 
 Luisa Lanna
PRODUÇÃO PRODUCER

Gabriela 
Albuquerque &  
Luisa Lanna
ROTEIRO WRITER

Gabriela 
Albuquerque &  
Luisa Lanna
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Douglas Resende, 
Carla Italiano & 
Luisa Lanna
EDIÇÃO EDITOR

Gabriela 
Albuquerque &  
Luisa Lanna

CONTATO CONTACT

gabriela.
albuquerqueferreira 
@gmail.com
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Das Águas que Passam
Running Waters
BRASIL, 2016, 23’

Enquanto a jangada balança 
em ondas suaves, o homem 
fixa seu olhar no horizonte. Ao 
contrário da agitação externa, 
ele persegue seu trabalho, per-
segue o mar, persegue a deriva. 
Sua imensidão é um lugar 
suspenso no tempo, margeado 
por céu, terra, rio e mar. O filme 
retrata o silencioso cotidiano 
do pescador e as águas; é um 
registro observativo de uma 
comunidade pesqueira e da 
forte relação que mantém entre 
o trabalho e a natureza.

A raft swings amidst soft waves; 
a man looks straight into the 
horizon. Opposing the external 
turmoil, he carries on with his 
work, with the sea, adrift. Vast-
ness suspended in time, sided 
by sky, land, river and sea. The 
film shows the daily life of the 
fisherman and the waters, an 
observational record of a fishing 
community and the strong 
relationship between their work 
and nature.

DIREÇÃO DIRECTOR

Diego Zon
PRODUÇÃO PRODUCER

Djanira Bravo
ROTEIRO WRITER

Diego Zon
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Patrick Tristão
EDIÇÃO EDITOR

Marcelo Moll

CONTATO CONTACT

timingzfilms@ 
gmail.com

Casa à Venda
Casa en Venta / House for Sale
CUBA / COLÔMBIA, 2016, 13’

Como se fôssemos comprado-
res, diversos cubanos nos ofere-
cem seus lares à venda. Tentam 
mostrar as qualidades dos imó-
veis, mas nos revelam algo mais 
transcendental: a importância 
desses espaços carregados de 
memórias, recordações que vão 
além do mercado imobiliário. 
Por mais de 50 anos o governo 
cubano não permitiu a livre 
compra e venda de casas, mas 
agora, com a abertura,  surge 
essa possibilidade.

Cubans offer their homes for sale. 
They try to show the qualities 
of their properties, but reveal 
something more transcendental: 
the importance of these spaces 
filled with memories, which go 
beyond the housing market. For 
more than 50 years, the Cuban 
government did not allow the 
purchase and sale of real estate, 
but now, with the opening, this 
possibility emerges.

DIREÇÃO DIRECTOR

Emanuel Giraldo 
Betancur
PRODUÇÃO PRODUCER

Pauline Lebellenger
ROTEIRO WRITER

Emanuel Giraldo 
Betancur
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Wilssa Esser
EDIÇÃO EDITOR

Pauline Lebellenger

CONTATO CONTACT

emagiraldobetancur 
@gmail.com
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Esta é Minha Selva
Esta es mi Selva / This is My Jungle
ARGENTINA, 2015, 20’

Anos atrás, a pequena vila 
argentina de Bonifácio foi 
devastada por uma enchente. 
Nesse cenário, dois jovens 
passam seu tempo livre 
caçando pássaros e andando 
de bicicleta sobre os destroços 
que o desastre causou.

Years ago, the Argentinean vil-
lage of Bonifacio was devastated 
by a flood. Two young men 
spend their free time hunting 
small birds and biking over the 
debris from the disaster.

DIREÇÃO DIRECTOR

Santiago Reale
PRODUÇÃO PRODUCER

Daniela Echeverri
ROTEIRO WRITER

Santiago Reale
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Franco D’Alessandro
EDIÇÃO EDITOR

Santiago Reale

CONTATO CONTACT

enelreino 
produciones 
@gmail.com

Entremundo
Worlds on Edge
BRASIL, 2015, 25’

Um dia no bairro mais desigual 
de São Paulo.

Another day at the most 
unequal neighborhood of São 
Paulo.

DIREÇÃO DIRECTOR

Thiago B. Mendonça 
& Renata Jardim
PRODUÇÃO PRODUCER

Renata Jardim
ROTEIRO WRITER

Thiago B. Mendonça
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Victor de Mello
EDIÇÃO EDITOR

Bruno Mello 
Castanho

CONTATO CONTACT

memoriavivacine 
@gmail.com
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Galeria Presidente
Galeria Presidente
BRASIL, 2016, 19’

Galeria Presidente é o local de 
trabalho e o espaço de convi-
vência e resistência da cultura 
de imigrantes africanos que 
residem na cidade de São Paulo.

The Galeria Presidente is the 
workplace, as well as a space for 
social interaction and resistance 
for the culture of African immi-
grants in the city of São Paulo.

DIREÇÃO DIRECTOR

Amanda Gutiérrez 
Gomes
PRODUÇÃO PRODUCER

Giovana Ferrari
ROTEIRO WRITER

Bianca Mafra
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Clara Zamith
EDIÇÃO EDITOR

Amanda Gutiérrez 
Gomes

CONTATO CONTACT

gutierz.gomes 
@gmail.com

Fort Acquario
Fort Acquario
BRASIL, 2016, 7’

A cidade é mistério. Por trás da 
aparência, e sob a transparência, 
empreendimentos são trama-
dos e potências ocultas atuam 
junto com o poder ostensivo da 
riqueza. O urbano tem um lado 
repressivo, mas também nutre 
a transgressão. A construção do 
megaempreendimento Acqua-
rio Ceará, “um projeto turístico 
e de educação ambiental”, é 
parte de um programa de revi-
talização da Praia de Iracema 
e do centro de Fortaleza. Mas 
como revitalizar um lugar que 
já é vivo?

Cities are mysteries. Beyond ap-
pearances, without transparency, 
schemes are plotted and hidden 
forces act with the power of 
wealth. Urbanity has a repressive 
side, but also feeds into trans-
gression. The construction of 
Acquario Ceará, “a huge complex 
dedicated to tourism and envi-
ronmental education”,  is part 
of a revitalization program of 
Iracema Beach and downtown 
Fortaleza. But how to revitalize a 
place that is already alive?

DIREÇÃO DIRECTOR

Pedro Diogenes
PRODUÇÃO PRODUCER

Caroline Louise
ROTEIRO WRITER

Pedro Diogenes
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Victor de Mello
EDIÇÃO EDITOR

Victor Furtado

CONTATO CONTACT

carol@
alumbramento.
com.br
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Não é Brincadeira
No es Juego / Not a Game
MÉXICO, 2016, 1’

O impacto ambiental de nossa 
sociedade sobre o planeta em 
que vivemos não é brincadeira.

The environmental impact of our 
society on the planet isn’t just 
a game.

DIREÇÃO DIRECTOR

Daniel Aviña
PRODUÇÃO PRODUCER

Miguel Quezada
ROTEIRO WRITER

José Espinosa
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Franco Pane
EDIÇÃO EDITOR

Daniel Aviña

CONTATO CONTACT

danna@
ecofilmfestival.org

Micromundo em 
uma Sacada
Micromundo en un Balcón / Microworld
COLÔMBIA, 2016, 7’

Mesmo no meio de uma 
grande cidade existe todo um 
mundo a ser explorado que 
vale a pena contemplar. São se-
res em constante movimento, 
com infinitas texturas, formas 
e cores. Esta é uma visão muito 
próxima a alguns dos seres fan-
tásticos com os quais convive-
mos no dia a dia e que muitas 
vezes passam despercebidos.

Even in large cities there is a 
whole world to be explored 
that is worth contemplating. 
Creatures in constant motion, 
with countless textures, forms 
and colors. A close perspective 
of the fantastic creatures we 
live with day by day and often 
go unnoticed. DIREÇÃO DIRECTOR

Lina Crespo & 
Gabriel Escobar
PRODUÇÃO PRODUCER

Lina Crespo & 
Gabriel Escobar
ROTEIRO WRITER

Lina Crespo
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Gabriel Escobar
EDIÇÃO EDITOR

Lina Crespo

CONTATO CONTACT

linacrespo@ 
hotmail.com
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Osiba 
Kangamuke 
- Vamos Lá, 
Criançada
Osiba Kangamuke - Let’s 

Go, Children
BRASIL, 2016, 19’

As crianças da aldeia Aiha 
Kalapalo, do Parque Indígena 
do Alto Xingu (MT), são as 
protagonistas desse filme e 
nos mostram alguns aspectos 
de sua rotina, cultura e íntima 
relação com a natureza. Da 
escola, onde aprendem o 
português, até os rituais e a luta 
ikindene, os pequenos Kalapalo 
demonstram suas tradições 
com sutileza peculiar.

The children of the Aiha Kalapalo 
tribe at the Alto Xingu Indig-
enous Park (MT) are the main 
characters of the film, showing 
us their routine, culture and 
intimacy with nature. In school, 
where they learn Portuguese, to 
their ikindene fight, the little 
Kalapalo show their traditions 
with peculiar subtlety.

DIREÇÃO DIRECTOR

Haja Kalapalo, 
Tawana Kalapalo, 
Thomaz Pedro & 
Veronica Monachini
PRODUÇÃO PRODUCER

Haja Kalapalo
ROTEIRO WRITER

Veronica Monachini
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Tawana Kalapalo
EDIÇÃO EDITOR

Thomaz Pedro

CONTATO CONTACT

veronicamonachini 
@gmail.com

O Mergulhador
El Buzo / The Diver
MÉXICO, 2016, 16’

Julio César Cú Cámara é o 
mergulhador-chefe do sistema 
de esgotos da Cidade do México. 
Ele conserta bombas e remove 
o lixo que entra na tubulação 
para liberar a drenagem das 
águas negras para fora da 
cidade. Seu trabalho ajuda a 
diminuir o risco de enchentes, 
um grande problema histórico 
da cidade.

Julio César Cú Cámara is the 
head diver of the Mexico City 
sewer system. He fixes pumps 
and removes the trash that gets 
into the pipes to better drain 
black water out of the city. His 
work helps preventing floods, a 
historical problem of the city.

DIREÇÃO DIRECTOR

Esteban Arrangoiz
PRODUÇÃO PRODUCER

Esteban Arrangoiz, 
Jaime B. Ramos, 
Víctor Hugo 
Jiménez & Mariana 
Rodríguez
ROTEIRO WRITER

Esteban Arrangoiz & 
Mariana Rodríguez
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Martín Molina
EDIÇÃO EDITOR

Mariana Rodríguez 
& Esteban Arrangoiz

CONTATO CONTACT

festivals@ 
imcine.gob.mx
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Solon
Solon
BRASIL, 2016, 16’

Uma fábula sobre o surgimento 
do mundo, a partir do encontro 
de uma paisagem devastada e 
uma criatura misteriosa. Solon 
habita um espaço extremamen-
te árido e infértil. Aos poucos, 
ela se destaca da paisagem, 
aprende a se movimentar e ex-
plorar seu corpo. Verte água por 
suas extremidades e inicia sua 
missão de regar e nutrir a terra. 
A paisagem se altera e a própria 
personagem também. Nasce o 
mundo. Nasce a mulher.

A fable of the beginning of the 
world based on the encounter 
between a devastated landscape 
and a mysterious creature. Solon 
lives in an extremely arid and 
infertile place. Little by little, the 
creature becomes more appar-
ent in the landscape, learns to 
move and explore its own body. 
It pours water from its extrem-
ities and begins its mission of 
watering and nourishing the 
earth. The landscape changes 
and the character changes as 
well. The world is born. The 
woman is born.

DIREÇÃO DIRECTOR

Clarissa Campolina
PRODUÇÃO PRODUCER

Luana Melgaço
ROTEIRO WRITER

Clarissa Campolina
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Ivo Lopes Araújo
EDIÇÃO EDITOR

Luiz Pretti

CONTATO CONTACT

luana@ 
anavilhana.art.br

Rio da Morte
River of Death
BRASIL, 2016, 19’

No dia 5 de novembro de 2016, 
uma represa de resíduos de 
minério de ferro da Samarco – 
uma joint venture dos gigantes 
de mineração BHP Billiton, da 
Austrália, e Vale, do Brasil – se 
rompeu, e 62 milhões de metros 
cúbicos de lama contaminada 
desceram por 800 quilômetros 
de rio até chegar ao oceano 
Atlântico. O desastre custou 
a vida de 19 pessoas, além de 
desabrigar outras 1,2 mil. Pelo 
menos 1.469 hectares de terra 
foram destruídos, incluindo 
vários parques nacionais e áreas 
protegidas. Decidimos descer o 
rio e visitar os sobreviventes de 
sua morte.

On November 5, 2016, an iron 
ore tailings dam, property of Sa-
marco – a joint venture between 
mining giants BHP Billiton 
(Australia) and Vale (Brazil) – 
broke, releasing 62 million cubic 
meters of contaminated mud 
that went 800 km downstream, 
reaching the Atlantic. The disas-
ter claimed the lives of 19 people 
and displaced another 1,200. At 
least 1,469 hectares of land were 
destroyed, including areas from 
national parks and environmen-
tal protection areas. The film 
goes down the river, visiting the 
survivors of its death.

DIREÇÃO DIRECTOR

Elizabeth Rocha 
Salgado

CONTATO CONTACT

erochasalgado@
gmail.com
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Tlalocan, Paraíso da Água
Tlalocan, Paraíso del agua / Tlalocan, Water Paradise
MÉXICO, 2016, 29’

A Cidade do México já foi um 
lago, mas atualmente vive sé-
rios problemas de falta de água. 
O filme transita por diversos es-
paços que nos permitem refletir 
sobre essa contradição. Com um 
rico material de arquivo, somos 
apresentados a um mosaico 
sobre a questão da água, 
passando por planejamento 
urbano, manejo de mananciais, 
enchentes, mudanças climá-
ticas, além de viajarmos ao 
passado para lembrar do dia em 
que um monolito que repre-
senta uma divindade aquática 
pré-hispânica foi transportado 
ao centro da capital.

Mexico City was a lake in 
the past, but has been going 
through a serious drought lately. 
The film addresses multiple 
aspects that allow a reflection 
on this contradiction. With rich 
archival footage, it introduces a 
mosaic on the problem of water, 
touching on urban planning, the 
management of water sources, 
floods and climate change. We 
also travel to the past to remem-
ber the day a monolith repre-
senting an aquatic pre-Hispanic 
deity was taken to the middle of 
the city. 

DIREÇÃO DIRECTOR

Andrés Pulido
PRODUÇÃO PRODUCER

Andrés Pulido
ROTEIRO WRITER

Andrés Pulido
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Sheila Altamirano
EDIÇÃO EDITOR

Andrés Pulido

CONTATO CONTACT

divulgacion@ 
cuec.unam.mx

Terminal 3
Terminal 3
BRASIL, 2016, 25’

Em 2013, quando o país 
construía as grandes obras da 
Copa do Mundo, um grupo de 
150 homens foi encontrado em 
situação de trabalho escravo 
na construção do terminal 3 
do aeroporto internacional de 
Guarulhos. Foram trazidos de 
vários estados do Nordeste por 
aliciadores a serviço da empresa 
OAS, responsável pela obra. 
Desses trabalhadores, mais de 
50 foram encontrados em uma 
pequena casa de dois cômodos, 
sem comida, sem colchões e 
sem dinheiro para a viagem de 
regresso.

In 2013, during the construc-
tions for the World Cup, a group 
of 150 men was found to be 
working under slave conditions 
in the construction of Terminal 
3 of the Guarulhos International 
Airport. They had been brought 
from various states of the North-
east of the country by recruiters 
working for OAS, the company 
responsible for the construction. 
Out of these workers, more 
than 50 were found in a small 
two-bedroom house with no 
food, no mattresses and no mon-
ey for the journey back home.

DIREÇÃO DIRECTOR

Thomaz Pedro & 
Marques Casara
PRODUÇÃO PRODUCER

Túlio Kruse
ROTEIRO WRITER

Túlio Kruse
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Thomaz Pedro
EDIÇÃO EDITOR

Marcelo Vogelaar & 
Thomaz Pedro

CONTATO CONTACT

thomazmgp@ 
gmail.com
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Concurso
Curta 
Ecofalante
Ecofalante Short 
Film Contest

Volume Vivo - De  
Onde Vem a Água?
Volume Vivo - Where does the Water come from?
BRASIL, 2016, 23’

O filme mostra como o uso e 
a ocupação do solo no Brasil, 
marcados fortemente pelo des-
matamento, 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 alte-
rando e impactando os ciclos 
de chuvas locais e a fixação da 
água no continente.

The film speaks of land use and 
occupation in Brazil, heavily 
marked by deforestation and 
the disregard of local biomes 
and the ecosystem services they 
provide. Through interviews with 
experts, the documentary ex-
plains how the rhythm of water 
has been changing and affecting 
local rain cycles and the fixation 
of the water.

DIREÇÃO DIRECTOR

Caio Silva Ferraz
PRODUÇÃO PRODUCER

Bruna Leonardi
ROTEIRO WRITER

Anna Carolina 
Francisco & Caio 
Silva Ferraz
FOTOGRAFIA 

CINEMATOGRAPHER

Paulo Plá
EDIÇÃO EDITOR

Murillo Moura

CONTATO CONTACT

volumevivo@ 
gmail.com
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Ciclo Urbano
Urban Cycle
BRASIL, 2015, 15’

Um dos principais problemas de uma me-
trópole é o congestionamento. Dizem que a 
cidade não para – mas, na verdade, para sim. 
Como uma alternativa, a bicicleta ganha cada 
vez mais visibilidade, e também resistência. O 
filme aborda as alegrias e os desafios do ato 
de pedalar na cidade de São Paulo.

One of the major problems of large cities 
is traffic. They say cities don’t stop – but, in 
fact, they do. Bikes became more visible as 
a transportation alternative, but have also 
been criticized. The film addresses the joy and 
the challenges of biking in São Paulo.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO EDUCATIONAL INSTITUTION

ETEC JRM - Escola Técnica Estadual  
Jornalista Roberto Marinho

DIREÇÃO DIRECTOR

Washington Assis
PRODUÇÃO PRODUCER

Edna Akemi
ROTEIRO WRITER

Washington Assis
FOTOGRAFIA CINEMATOGRAPHER

Raphael B. Gomes
EDIÇÃO EDITOR

Tabata Franco

CONTATO CONTACT

raphaelbgs@gmail.com

Disforia 
Urbana
Urban Dysphoria
BRASIL, 2015, 12’

A vida na cidade, com todo seu movimen-
to e celeridade, é na verdade solitária e 
monótona.

Life in the city, with all its movement and 
celerity is, actually, lonely and monotonous.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO EDUCATIONAL INSTITUTION

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

DIREÇÃO DIRECTOR

Lucas Simões
PRODUÇÃO PRODUCER

Rebeca Venice
ROTEIRO WRITER

Lucas Simões
FOTOGRAFIA CINEMATOGRAPHER

Gabriel Çarungaua
EDIÇÃO EDITOR

Juliana Rogge

CONTATO CONTACT

lucsim@gmail.com

O Concurso Curta Ecofalante 
incentiva a produção audio-
visual de estudantes univer-
sitários e de escolas técnicas 
de audiovisual, concedendo 
prêmios de júri e voto popular.

O programa já recebeu trabalhos de 15 

estados brasileiros, das regiões Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste e Nordeste, de mais de 40 ins-

tituições de ensino. 

Seis curtas foram selecionados para 

esta edição, considerados os melhores em 

qualidade técnica e relevância do tema. As 

obras revelam um olhar atento dos jovens 

sobre o meio em que vivem, abordando 

questões como as culturas emergentes da 

bicicleta e da alimentação orgânica, as con-

tradições de processos de deterioração ou 

revitalização urbana e as relações humanas 

com a cidade. 

The Ecofalante Short Film Contest 
stimulates university and technical 
school students to make films by 
giving jury and popular vote awards.

The program already received 
films from 15 Brazilian states in the 
South, Southeast, Central-West and 
Northeast regions, from more than 
40 educational institutions.

Six shorts were selected for this 
edition, considered the best in terms 
of technical quality and themat-
ic relevance. The films show that 
youths are paying attention to their 
surroundings, addressing emerging 
cultural issues such as the use of bi-
cycles and organic food, the contra-
dictions of urban deterioration and 
revitalization and the relationship 
of people with cities.
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Porto, Maravilha pra Quem?
Porto, wonder to whom?
BRASIL, 2017, 13’

O filme mostra as principais mudanças 
que ocorreram na região portuária do Rio 
de Janeiro nos últimos anos. O projeto de 
revitalização tornou-se também um proces-
so de remoções diretas e indiretas. O filme 
revela a perda de identidade e a produção de 
novos significados na região que passa por 
remoções que são, além de físicas, culturais, 
sociais e históricas.

The film shows the major changes that took 
place in the port area of Rio de Janeiro in the 
last few years. The revitalization project was 
also a process of direct and indirect displace-
ments. The film shows the loss of identity and 
the development of new meanings for the 
region. Displacements are physical, cultural, 
social and historical. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO EDUCATIONAL INSTITUTION

UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro

DIREÇÃO DIRECTOR

Gabriela Maia, Jaqueline Suarez & 
Luis Henrick Teixeira

CONTATO CONTACT

suarez.jaque@gmail.com

O Céu Desaba
The Sky Falls
BRASIL, 2016, 8’

O filme aborda os conflitos entre homem e 
natureza, Antropoceno e Gaia, por meio das 
transformações na paisagem da praia do 
Icaraí, no Ceará.

The conflicts between people and nature, the 
Anthropocene and Gaia, through transfor-
mations in the Icaraí Beach, in the state of 
Ceará.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO EDUCATIONAL INSTITUTION

UFC - Universidade Federal do Ceará

DIREÇÃO DIRECTOR

Mariana Gomes

CONTATO CONTACT

lliw.mariana@hotmail.com

Obra 
Autorizada
Approved for Reconstruction
BRASIL, 2016, 16’

Cachoeira, Bahia, Cidade Monumento Na-
cional. Uma casa, um beco, as pessoas.

The city of Cachoeira, in the state of Bahia, 
Brazil. A National Monument. One house, 
one alley and people.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO EDUCATIONAL INSTITUTION

UFRB - Universidade Federal  
do Recôncavo da Bahia

DIREÇÃO DIRECTOR

Iago Cordeiro Ribeiro

CONTATO CONTACT

iagocordeiroribeiro@gmail.com
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Mostra 
Escola & 
Circuito 
Universitário

School & 
University 
Program

Valéria, Mulher da Terra
Valéria, Woman of the Land
BRASIL, 2016, 4’

Valéria cresceu em Guaianazes e hoje vive 
em um sítio agroecológico em Parelhei-
ros com seus gatos, pássaros, jumentos, 
galinhas e mais de 60 cachorros. Preside a 
Cooperapas, cooperativa de agricultores que 
procuram meios conscientes de cuidar da 
terra, na zona sul paulistana.

Valéria grew up in Guaianazes neighborhood 
and currently lives at an agroecological ranch 
in Parelheiros with her cats, birds, donkeys, 
chicken and more than 60 dogs. She is the 
president of Cooperapas, a cooperative of 
farmers seeking better ways to take care of 
the land in the South Zone of São Paulo.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO EDUCATIONAL INSTITUTION

USP - Universidade de São Paulo

DIREÇÃO DIRECTOR

Barbara Monfrinato, Bruno Vaiano, Guilherme 
Fernandes, Leandro Bernardo & Roberta 
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(R)Evoluções 
Invisíveis
Invisible (R)Evolutions
FRANÇA, 2014, 84’

de Philippe Borrel

Em sociedades baseadas no imediatismo, 
nas quais viver em alta velocidade tornou-se 
a norma, algumas pessoas decidiram dar as 
costas à aceleração da vida e tentam retar-
dar tal movimento que parece destinado à 
catástrofe ecológica, econômica e social. 

In societies based on immediacy in which 
high-speed living has become the norm, 
some have decided to turn their backs on 
the acceleration of life and are trying to slow 
down this movement that seems destined for 
ecological, economic and social catastrophe.

Animais 
Unidos Jamais 
Serão Vencidos
Animals United
ALEMANHA, 2010, 93’

de Reinhardt Klooss e Holger Tappe

Quando uma enorme barragem e um resort 
bloqueiam o abastecimento de água da 
planície africana, os animais - muitos deles 
inimigos implacáveis - se unem para fazer 
as coisas voltarem ao normal.

When a massive dam and resort complex 
blocks off the water supply to the African 
plain, the animals - many of them implaca-
ble enemies - come together to put things 
right.

Durante todo o ano, a Ecofa-
lante desenvolve um traba-
lho educacional em escolas 
e universidades, buscando 
despertar nos jovens estu-
dantes a reflexão e o deba-
te a partir da experiência 
do cinema.

Baseada numa plataforma de filmes 

exibidos em edições anteriores da Mostra, é 

feita uma seleção com os professores e coor-

denadores da instituição de ensino, de forma 

que os conteúdos apresentados dialoguem 

com o que é trabalhado em sala de aula.

As sessões do Circuito Universitário e da 

Mostra Escola são seguidas de debates com 

educadores da casa, como estímulo à parti-

cipação cidadã dos estudantes.

During the year, Ecofalante 
develops an educational work in 
schools and universities, using the 
experience of filmmaking to stim-
ulate critical thinking and stir the 
debate among students.

Based on a platform of films 
screened in previous editions of the 
Festival, films are selected togeth-
er with teachers and coordinators 
of educational institutions for the 
contents to dialogue with the work 
carried out in classes.

Screenings in the University & 
School Program are followed by de-
bates with educators from the insti-
tutions to stimulate civic participa-
tion of students.
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Jaci: Sete 
Pecados de 
uma Obra 
Amazônica
Jaci: Seven Sins of an 

Amazonian Work
BRASIL, 2014, 102’

de Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros

Uma pequena cidade na Amazônia é radi-
calmente transformada depois do início da 
construção de uma hidrelétrica, a chegada 
de 20 mil trabalhadores e sua grande greve 
em 2011. Durante quatro anos, a equipe do 
filme visitou essa remota região do Brasil, 
coletando histórias de conflito, solidão, 
pressão e medo.

A small town in the Amazon changes radical-
ly after the beginning of a huge hydroelectric 
power plant’s construction, the arrival of 
over 20.000 workers and its huge strike in 
2011. During four years, the crew visited this 
remote Brazilian region, collecting stories of 
conflict, loneliness, stress and fear.

Auto-Fitness
Automatic Fitness
ALEMANHA, 2015, 21’

de Alejandra Tomei e Alberto Couceiro

Ser ou não… ter tempo de ser? O filme é 
uma poesia labiríntica sobre o automatis-
mo humano. Uma reflexão sobre nossa 
relação 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”.

To be or...haven’t time to be? The film is a lab-
yrinthic poetry on the human automatism. A 
reflection about our daily relationship with 
money and time. It’s an animated tragicom-
edy which plays with the concept of an all 
permeating acceleration. It’s a parodie of this 
already aged so called “modern way of life“.

Efeito 
Reciclagem
Hauling
BRASIL, 2010, 92’

de Sean Walsh

Da periferia ao centro, a cidade de São Paulo 
serve como o pano de fundo para a história 
do trabalho de um catador e sua numero-
sa família, incentivando a reflexão sobre 
a necessidade urgente de reciclar não só 
materiais e produtos, mas também atitudes 
e ideias.

From its outskirts to downtown, the city of 
São Paulo is the background of the story of a 
waste picker’s job and his numerous family, 
encouraging the reflexion on the necessity 
of recycling not only materials and products, 
but also attitudes and ideas.

O Homem 
do Saco
The Sack Man
BRASIL, 2015, 58’

de Carol Wachockier, Felipe Kfouri  

e Rafael Halpern

O homem do saco vive à margem da 
sociedade e caminha invisível perante os 
olhos de todos, catando materiais reciclá-
veis para se sustentar. Hoje, esse homem 
desenvolveu seu próprio método de coleta 
e tornou-se catador, profissão alternativa 

ao desemprego.

“The sack man” lives on the margins of society 
and walks invisibly through the streets, 
collecting recyclable material to earn a living. 
Today, this man has established his own 
collecting methods and turned himself into a 
collector, profession found as an alternative 
to unemployment.



233232

M
os

tr
a 

Es
co

la
 &

 C
ir

cu
it

o 
U

ni
ve

rs
it

ár
io

 | 
 S

ch
oo

l &
 U

ni
ve

rs
it

y 
Pr

og
ra

m

Rango
Rango
EUA, 2011, 100’

de Gore Verbinski

Rango é um camaleão da cidade grande que 
vai parar, após um acidente, em pleno velho 
oeste. De uma hora para outra, sua rotina de 
animal de estimação mudou radicalmente 
e agora ele precisa deixar a vida “camufla-
da” para enfrentar os perigos existentes no 
mundo real.

Rango is an urban chameleon who finds 
itself in the old west after an accident. Sud-
denly, his usual pet routine radically changes, 
and now he needs to leave his “camouflaged” 
life to face the dangers of the real world.

O Verdadeiro 
Preço
The True Cost
EUA, 2015, 92’

de Andrew Morgan

Esta é uma história sobre roupas e o impac-
to que a indústria da moda tem causado no 
mundo. O preço das roupas tem diminuído 
há décadas, enquanto seu 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 real-
mente paga o preço por nossas roupas.

This is a story about clothing and the impact 
this industry is having on our world. The price 
of clothing has been decreasing for decades, 
while the human and environmental costs 
have grown dramatically. The film pulls back 
the curtains of this untold story and make us 
to consider who really pays the price of our 
clothing.

Para Onde 
Foram as 
Andorinhas?
Where did the Swallows go?
BRASIL, 2015, 22’

de Mari Corrêa

O filme capta de forma sensível e explí-
cita como os povos habitantes do Parque 
Indígena do Xingu, em Mato Grosso, estão 
percebendo e sofrendo cotidianamente 
os impactos das mudanças climáticas, do 
intenso uso de agrotóxicos e do desmata-
mento desenfreado.

In a sensitive and explicit way, the film cap-
tures how the peoples living in Xingu Indige-
nous Park, in Mato Grosso, Brazil, are feeling 
and suffering on a daily basis the impacts of 
climate change, the heavy pesticide use and 
rampant deforestation.

O Mercado 
da Dúvida
Merchants of Doubt
EUA, 2014, 96’

de Robert Kenner

O filme mostra um grupo secreto de espe-
cialistas de aluguel extremamente carismá-
ticos e eloquentes. Eles se apresentam na 
mídia como autoridades científicas, mas seu 
único objetivo é propagar a máxima confu-
são sobre assuntos relacionados a ameaças 
públicas como as mudanças climáticas.

The film lifts the curtains on a secretive group 
of highly charismatic, silver-tongued pundits-
for-hire men. They present themselves in the 
media as scientific authorities – yet have 
the contrary aim of spreading maximum 
confusion about well-studied public threats 
like climate change.
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A Ecofalante, organização não governa-

mental sem fins lucrativos, foi fundada 

em 2003 com o objetivo de criar e traba-

lhar em projetos que contribuíssem para o 

desenvolvimento sustentável do planeta 

por meio da educação e da cultura. Dentro 

dessa proposta, realizamos documentários, 

formações, a Mostra Ecofalante de Cinema 

Ambiental e a Plataforma Ecofalante, que 

conjuga nossas atividades educativas. Nos-

sos projetos são desenvolvidos por meio de 

uma rede de parcerias com instituições que 

atuam nas áreas de meio ambiente, educa-

ção, cultura e mídia.

Ecofalante, a nonprofit, nongovern-
mental organization was founded in 
2003 with the goal of creating and 
developing projects that contribute 
to the sustainable development of 
the planet through education and 
culture. In that scope, we make doc-
umentaries and organize courses, 
the Ecofalante Environmental Film 
Festival and the Ecofalante Platform, 
which congregates the educational 
activities we carry out. Our projects 
are developed through a network 
of partnerships with institutions of 
fields such as environment, educa-
tion, culture and media. 

Acompanhe a Mostra

www.ecofalante.org.br/mostra

www.mostraecofalante.wordpress.com

 /mostraecofalante

 @mostraeco

 /ecofalante

 @mostraecofalante
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Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, 
Secretaria da Cultura e Ecofalante apresentam




