
MOSTRA 
ECOFALANTE
ESPECIAL: SEMANA 
DO MEIO AMBIENTE

MOSTRA ECOFALANTE DE CINEMA

Apresenta:

Divulgação dos filmes da edição deste ano

De 01 até 12 de junho de 2022



A Mostra Ecofalante de Cinema, cuja 11ª edição
acontecerá entre o final de julho e agosto, apresenta
uma programação especial de 1 a 12 de junho
celebrando a Semana do Meio Ambiente.

Gratuitamente, a 
                                       disponibilizará dezenove
prestigiosos títulos de edições passadas da Mostra.

Toda a sua programação será online e poderá ser
acessada pelo site da Mostra Ecofalante de Cinema:
ecofalante.org.br 

OBS: os filmes não estão disponíveis ainda e a
Semana do Meio Ambiente não será via Ecofalante
Play.

SOBRE

Mostra Ecofalante – Especial
Semana do Meio Ambiente

http://ecofalante.org.br/


Além dos ODS indicados na página de cada filme,
as obras deste ano encaixam-se nas seguintes
categorias:

SOBRE

Agricultura
Ativismo
Cidades
Ciência
Colonialismo
Consumo
Economia
Emergência Climática

Migração
Trabalho
Recursos Naturais
Resíduos Sólidos
Saúde
Sociobiodiversidade
Trabalho

OBS: Na Versão 2 deste documento, incluiremos maiores detalhes
sobre os filmes.



Geram discussões sobre 
temas importantes e 

atuais a partir de obras 
audiovisuais

Não é garantia que todos 
os filmes vão estar 

disponíveis depois em 
nossa plataforma 

educacional

Podem servir como 
atividades com horas 
complementares para 

suas turmas 

Podem levar as discussões
para fora dos muros da

sua Universidade e
alcançar outros públicos

POR QUE REALIZAR DEBATES E WEBINÁRIOS 

COM OS FILMES DA MOSTRA?

Temos um
grande alcance

na mídia quando
realizamos

nossas Mostras.
Pode ser um

bom momento
para divulgação

da sua
Universidade

e/ou Curso



Verifique nas próximas páginas os filmes que teremos na
edição deste ano;
Mande um email ou mensagem via WhatsApp para nossa
equipe falando qual filme deseja conhecer mais e/ou
utilizar em alguma atividade (cine debate, webinário, em
aula, curso de extensão, debate para seu grupo de
pesquisa, etc.)

Quer fazer parte da Semana do Meio Ambiente organizando
debates e/ou sessões com nossos filmes? Siga os passos
abaixo:

1.

2.

OBS: Em breve, na Versão 2 deste documento, enviaremos os links dos
filmes que possuem interesse para assistir previamente, além de
novidades sobre a Programação da Semana.

COMO FAZER PARTE?



A Enseada
(The Cove)

                       Esta é a incrível história de 
como o diretor Psihoyos, o treinador de 
golfinhos Richard O’Barry (que trabalhou 
no seriado Flipper nos anos 60) e uma elite 
de ativistas, cineastas e mergulhadores 
embarcaram em uma missão secreta para 
entrar em uma enseada escondida no 
Japão, trazendo à tona um segredo sombrio 
e mortal. Os mistérios que desvendaram 
eram somente a ponta do iceberg.

Sociobiodiversidade, Ativismo

Direção: Louie Psihoyos
Ano: 2010 . País:  EUA . Duração: 92 min

Assista ao trailer

Sinopse:

https://www.youtube.com/watch?v=OYKNCN1ESZM&ab_channel=RoadsideFlix


A Escala Humana
(The Human Scale)

                      Viver em uma megacidade é tão 
encantador quanto problemático. Hoje
enfrentamos a crise climática, solidão e 
diversos problemas de saúde devido ao 
nosso estilo de vida. Mas por quê? O 
arquiteto e professor dinamarquês Jan 
Gehl estudou o comportamento humano 
em cidades ao longo de 40 anos e nos 
mostra a importância de incluirmos as 
necessidades humanas.

Cidades

Direção: Andreas M. Dalsgaard
Ano: 2012. País: Dinamarca . Duração: 71 min

Sinopse:

Assista ao trailer

https://www.youtube.com/watch?v=K-q49q-OcN8


Antropoceno: A Era
Humana
(Anthropocene: The Human
Epoch)

Emergência Climática

Direção: Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward
Burtynsky . Ano: 2018 . País: Canadá . Duração: 87 min

                     Cientistas argumentam que o 
Holoceno deu lugar a uma nova era 
geológica em meados do século XX: o 
Antropoceno. O filme nos transporta às 
mais diversas regiões do planeta que 
evidenciam os profundos e duradouros 
impactos da ação humana na Terra.

Sinopse:

Assista ao trailer

https://www.youtube.com/watch?v=fmFuFrI1dVk
https://www.youtube.com/watch?v=fmFuFrI1dVk


Bag It
(Bag It)

                      Tente viver um dia sem plástico. 
Ele está em todos os lugares e invade 
nossas vidas de maneiras inimagináveis e 
assustadoras. Neste documentário 
descontraído e ao mesmo tempo tocante, 
seguimos um homem comum, Jeb Berrier, 
embarcando em uma turnê global para 
desmascarar as complexidades do nosso 
mundo plastificado e o que podemos fazer 
sobre isso. Hoje. Agora.

Consumo, Resíduos Sólidos

Direção: Suzan Beraza
Ano: 2010 . País:  EUA . Duração: 74 min

Assista ao trailer

Sinopse:

https://www.youtube.com/watch?v=MRjPkl_4lmM


Blood in the Mobile
(Blood in the Mobile)

                     O filme nos apresenta os efeitos 
nocivos que o lixo causa na cadeia 
alimentar e no meio ambiente através da
poluição do nosso ar, terra e mar, assim 
como seus impactos em nossa saúde. É 
uma conversa global entre o astro de 
cinema Jeremy Irons e cientistas, políticos 
e pessoas comuns, cuja saúde e meios de 
subsistência foram afetados pela poluição 
dos resíduos.

Resíduos Sólidos, Saúde

Direção: Frank Piasecki Poulsen
Ano: 2010 . País: Dinamarca . Duração: 91 min

Sinopse:

Assista ao trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Ew1h_kr_JbE


Cheirando Mal
(Stink!)

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

Saúde, Ativismo

Direção: Jon J. Whelan
Ano: 2015 . País: EUA . Duração: 95 min

Sinopse:

Assista ao trailer

https://youtu.be/YZaqQNRC56g


Eldorado
(Eldorado)

                     Durante a 2ª Guerra Mundial, a 
família do diretor Markus Imhoof acolheu 
uma garota italiana como parte de um 
programa da Cruz Vermelha. É dessa 
experiência que ele parte para discutir a 
atual crise de refugiados. Testemunhamos 
o panorama cruel de um processo 
desumano e revoltante que se esquiva de 
enfrentar uma tragédia humana: a crise 
causada pelos desequilíbrios econômicos.

Trabalho, Migração

Direção: Markus Imhoof
Ano: 2018 . País: Alemanha, Suiça . Duração: 91 min

Sinopse:

Assista ao trailer

https://www.youtube.com/watch?v=BEUB9r9v_KY


Era uma Vez uma
Floresta
(Il était une fois une forêt )

                        O filme convida seu público a 
vislumbrar um mundo de maravilhas 
naturais e beleza surpreendente. Pela 
primeira vez, seremos capazes de assistir 
a uma floresta tropical crescendo diante 
de nossos olhos. O filme nos fornece uma 
completa imersão sensorial no esplendor 
primitivo de um dos mais ricos mistérios 
da natureza.

Biodiversidade

Direção: Luc Jacquet
Ano: 2013 . País:  França. Duração: 78 min

Sinopse:

Assista ao trailer

https://www.youtube.com/watch?v=aG1vwxFmwME&ab_channel=Fran%C3%A7oisMorillion


Frágil Equilíbrio
(Frágil Equilibrio)

                      Entrelaçadas com reflexões de 
Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, o 
filme retrata três grupos de trabalhadores 
de diferentes continentes: executivos 
japoneses presos em um ciclo vicioso de 
trabalho exaustivo e consumismo, uma 
comunidade subsaariana que arrisca sua 
vida diariamente para chegar na Europa, e 
famílias na Espanha despejadas pela crise 
econômica e especulação imobiliária. 

Economia, Trabalho

Direção: Guillermo Garcia Lopez
Ano: 2016 . País: Espanha . Duração: 81 min

Sinopse:

Assista ao trailer

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


Golpe Corporativo
(The Corporate Coup d’État)

                     “Donald Trump não é a doença, 
é o sintoma.” Este filme narra a história 
por trás do “golpe corporativo” que se deu 
muito antes de suas eleições. Tal golpe 
seria a origem de muitos dos problemas 
na democracia atual, controlada por 
lobistas e pelo corporativismo. 
Acompanhamos os efeitos de ideologias e 
políticas neoliberais, globalistas e 
corporativistas e seus impactos.

Economia

Direção: Fred Peabody
Ano: 2018 . País: Canadá, EUA . Duração: 90 min

Sinopse:

Assista ao trailer

https://www.youtube.com/watch?v=bs64vTv1cy0&t=2s


Mais que Mel
(More than honey)

                     Procurando respostas para o 
declínio mundial de abelhas, somos levado 
a uma viagem ao redor do mundo para 
conhecer as pessoas que vivem com elas: 
produtores de amêndoa da Califórnia, um 
apicultor das montanhas suíças, um 
neurocientista alemão investigando os 
cérebros das abelhas, um negociante de 
pólen na China, e pesquisadores de 
abelhas na Austrália.

Sociobidiversidade, Agricultura

Direção: Markus Imhoof
Ano: 2012 . País: Suíça, Alemanha, Áustria . Duração: 95 min

Sinopse:

Assista ao trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Mi2d_xu4O80&ab_channel=Imovision


Máquinas
(Machines)

                      A gigantesca fábrica têxtil 
indiana retratada no filme 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 trabalhadores, o 
sofrimento e o ambiente de onde eles 
dificilmente podem escapar, 
apresentando o enorme fosso entre ricos, 
pobres e suas perspectivas.

Trabalho

Direção: Rahul Jain 
Ano: 2017 . País: Índia/Alemanha/Finlândia . Duração: 71 min

Assista ao trailer

Sinopse:

https://www.youtube.com/watch?v=fp6lwApmfZc


O Caso do Chocolate
(The Chocolate Case)

                     A maioria dos produtores de 
chocolate se beneficia de alguma forma 
do trabalho escravo infantil utilizado na 
colheita de cacau da África Ocidental. 
Cientes desse fato, três jornalistas 
holandeses embarcam em uma batalha de 
10 anos que os leva a investigar o 
lucrativo negócio do chocolate, tentando 
provar que é possível produzi-lo de 
maneira ética e sem trabalho escravo.

Consumo, Trabalho

Direção: Benthe Forrer
Ano: 2016 . País: Holanda. Duração: 91 min

Assista ao trailer

Sinopse:

https://www.youtube.com/watch?v=5SN6QnCdeso


O Céu e a Geleira
(La Glace et le Ciel)

                     O glaciologista pioneiro Claude 
Lorius, que começou a estudar o gelo 
antártico em 1957, nos fala sobre a 
história da Terra e sobre como nosso 
futuro está intrinsecamente ligado ao 
impacto da humanidade no planeta. 
Passado e presente se entrelaçam com a 
sua própria história ao retornar nos dias de 
hoje à Antártica. Uma aventura científica 
única e profundamente humana.

Emergência Climática

Direção: Luc Jacquet
Ano: 2015 . País: França . Duração: 89 min

Assista ao trailer

Sinopse:

https://www.youtube.com/watch?v=wkBa6ZFrb5U&ab_channel=MusicBoxFilms


O Verdadeiro Preço
(The True Cost)

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

Trabalho, Consumo

Direção: Andrew Morgan
Ano: 2015 . País: EUA . Duração: 92 min

Assista ao trailer

Sinopse:

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


Safári
(Safari)

                     O diretor acompanha ricos 
turistas alemães e austríacos em suas
viagens de férias, caçando animais em 
safáris no continente africano. Alguns 
buscam troféus, outros, apenas diversão. 
Mesmo que toda presa tenha o seu preço, 
eles sempre buscam uma maneira de 
legitimar suas próprias ações. Este filme é, 
acima de tudo, um retrato brilhante e 
perturbador da natureza humana.

Sociobiodiversidade, Consumo

Direção: Ulrich Seidl
Ano: 2016 . País: Áustria. Duração: 90 min

Sinopse:

Assista ao trailer

https://youtu.be/8io-ebairfM


Sobre a Violência
(Concerning Violence)

                     Arrojada narrativa visual da 
África baseada em documentários suíços 
de 1966-1987 que cobriram os momentos 
mais tensos da luta pela libertação do 
domínio colonial. O filme faz referência a 
trechos do livro "Os Condenados da Terra" 
(1962), de Frantz Fanon, obra fundamental 
até os dias de hoje para compreender o 
neocolonialismo atual, seus efeitos e os 
desafios para superar sua herança.

Colonialismo, Recursos Naturais

Direção: Göran Hugo Olsson
Ano: 2014. País: Suécia, Dinamarca, Finlândia. Duração: 85 min

Assista ao trailer

Sinopse:

https://www.youtube.com/watch?v=hkCRWay1jYA


Sustentável
(Sustainable)

                     Uma investigação fundamental 
sobre a instabilidade econômica e 
ambiental de nosso sistema alimentar, das 
questões agrícolas que enfrentamos – 
perda de solo, falta de água, emergência 
climática, agrotóxicos – até as pessoas 
que estão determinadas a resolver o 
problema e a importância de possuirmos 
uma agricultura regenerativa para as 
futuras gerações.

Alimentação, Campo

Direção: Matt Wechsler
Ano: 2016 . País: EUA . Duração: 92 min

Assista ao trailer

Sinopse:

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


Assista ao trailer

Trashed - Para Onde Vai 
Nosso Lixo
(Trashed)

                      O filme nos apresenta os efeitos 
nocivos que o lixo causa na cadeia 
alimentar e no meio ambiente através da 
poluição do nosso ar, terra e mar, assim 
como seus impactos em nossa saúde. É 
uma conversa global entre o astro de 
cinema Jeremy Irons e cientistas, políticos 
e pessoas comuns, cuja saúde e meios de 
subsistência foram afetados pela poluição 
dos resíduos.

Resíduos Sólidos, Saúde

Direção: Candida Brady
Ano: 2012 . País: Reino Unido . Duração: 97 min

Sinopse:

https://www.youtube.com/watch?v=k3_ZckNcGTQ


CONTATO

Em caso de dúvidas envie um email 
para josemateus@ecofalante.org.br ou 
thalita@ecofalante.org.br. Se desejar, 
pode mandar um WhatsApp para 
(+5511995770924 - José Mateus).

Esperamos poder contar com você!

Att. 

--
José Mateus
Coordenador Programa Ecofalante Universidades


