
// abertura //

 18h30
alma
de Patrick rouxel // França, 65’, 2011, documentário, 
legendado // Classificação: 10 anos
“Alma” é um olhar sobre a Amazônia e as indústrias que  
a estão destruindo. É uma crônica poética sobre a beleza 
e o sofrimento, uma reflexão sobre o valor da vida.  
O filme nos faz questionar sobre os nossos hábitos  
de consumo e o nosso modelo de sociedade. 

 19h40
Debate: rio+20 
Os desafios da Conferência das Nações Unidas 
e da Cúpula dos Povos
Participantes: 
José Augusto Pádua – professor no IFCS / UFRJ  
e historiador especializado em ecologia 
Fátima Mello – assessora da FASE e representante  
da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP)  
no Grupo de Articulação da Cúpula dos Povos da Rio+20 
Catherine Aubertin – pesquisadora no Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD)
Farid Yaker – coordenador de programas do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) França
moderadora: Camila Moreno – Coordenadora  
de Sustentabilidade da Fundação Heinrich Böll - Brasil

// NoSSo Clima //
 15h00
bomtemPo
de alexandre Dubiela // brasil, 1’30’’, 2010, animação
Classificação indicativa: livre
Um homem passa por diversas mudanças climáticas  
até chegar ao trabalho. 

a terra Da lua PartiDa
de andré rangel e marcos Negrão // brasil, 70’, 2010, 
documentário // Classificação indicativa: livre
No coração do Himalaia, Sonam, um velho nômade, 
vive com sua tribo em uma das mais adversas e isoladas 
regiões do mundo, mas uma repentina mudança no clima 
está secando a maioria dos rios e transformando muitos 
dos vales em desertos. Uma história de fé e sacrifício de 
um povo que já está sentindo diretamente os impactos do 
aquecimento global e dos atuais percursos da humanidade.
 Sessão seguida de encontro com os diretores  

 17h00
PaNDemoNium
de Jorge bodanzky // brasil, 52’, 2010, documentário 
Classificação: livre
Nesse ensaio fílmico, Jorge Bodanzky investiga  
o impacto das mudanças climáticas e os novos desafios  
na área energética. Dois dos maiores especialistas  
brasileiros, o físico Rogério Cézar de Cerqueira Leite  
e o meteorologista Carlos Nobre, apresentam  
diagnósticos e propostas sobre questões cruciais para 
nosso desenvolvimento. 

 18h00
Coberta De Fumaça [Enfumés]

de Paul moreira // França, 52’, 2010, documentário, 
legendado // Classificação: 12 anos
Uma investigação sobre o poder do lobby de petróleo  
dos Estados Unidos de 1997 (Conferência de Kyoto)  
até a administração de Obama. Esse lobby, para quem  
a redução das emissões de CO2 significa uma redução  
de renda, influencia órgãos do Estado e políticos com  
o objetivo de controlar a política ambiental e negar toda 
urgência climática.

 19h00
Debate: NoSSo Clima 
Mudanças climáticas
Participantes: 
Carlos Nobre – secretário de Políticas e Programas  
de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência 
e da Tecnologia
Paul Moreira – diretor do filme “Coberta de fumaça”
Maureen Santos – Núcleo de Justiça Ambiental e direitos 
da FASE, coordenadora do núcleo Clima da REBRIP
moderador:  
Maxime Combes – membro de Attac França e da AITEC

// NoSSa ÁGua //
 16h30 • REPRISE •
Coberta De Fumaça [Enfumés]

 Sessão seguida de encontro com o diretor  

 18h00
avó Grilo
de Denis Chapon // Dinamarca-bolivia, 12’, 2009, 
animação // Classificação: livre
Adaptado de uma lenda dos índios bolivianos. Quando a 
Avó Grilo canta, a chuva vem. Um dia, ela foi mal tratada 
pelos fazendeiros porque cantou um pouco demais. Ela 
resolve ir embora e as conseqüências são trágicas.

 18h15
ÁGua iNviSível
de astrid lima e andrea Palladino // brasil, 60’, 2009, 
documentário // Classificação: livre
Mesmo vivendo no centro da maior bacia hidrográfica  
do mundo, parte da população de Manaus não tem acesso 
à àgua.  A privatização, que deveria solucionar o problema, 
o agravou.

 19h20
Debate: NoSSa ÁGua 
A água como um bem comum
Participantes: 
Cândido Grzybowski – sociólogo e diretor do Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE)
Maxime Combes – membro de Attac França e da AITEC, 
envolvido no projeto Echo des Alternatives  
(www.alter-echos.org)
André Abreu – diretor executivo da France Libertés Brasil
moderadora: 
Erika Campelo – ONG Autres Brésils

 19h30 • REPRISE •
alma

// SeSSÃo iNFaNtil //

11h00-11h40 // Classificação: livre

fs 2 x buY w E
bartô 
de luiz botosso e thiago veiga // brasil, 6’, 2006, 
animação
A revolta de um bode chamado Bartô que, após ter  
finalmente encontrado uma árvore que lhe ofereça  
sombra, se hostiliza com um lenhador que parece decidido 
a cortá-la. 

bomtemPo 
de alexandre Dubiela // brasil, 1’30”, 2010, animação
Um homem passa por diversas mudanças climáticas até 
chegar ao trabalho.

Caixa 
de luciana eguti e Paulo muppet // brasil, 1’10”, 2010, 
animação
Cinco personagens, que vivem em compartimentos dentro 
de uma caixa, descobrem que não estão tão isolados uns 
dos outros quanto imaginavam.

CalaNGo leNGo -  
morte e viDa Sem ver ÁGua  
de Fernando miller // brasil, 9’, 2008, animação 
Calango Lengo, nordestino, tem que cumprir seu destino, 
sem ter o que pôr no prato. Na seca não há outra sorte:  
viver fugindo da morte, como foge o rato do gato. 

GeNte GraNDe 
de Walkir Fernandes // brasil, 1’30”, 2010, animação
Qual o seu poder para ajudar o mundo tendo o tamanho 
que tem?

eSCalaDa  
de luciana erguti e Paulo muppet // brasil, 1´38”, 2012, 
animação
“Escalada” fala sobre o consumo sustentável através de 
uma história que se passa em uma ilha em forma de cubo.

moCó JaCk  
de luiz botosso e thiago veiga // brasil, 9’, 2006, 
animação
Animação que narra as aventuras do jacaré, Jack,  
que usa de muita criatividade para se salvar das investidas 
de um contrabandista de animais. 

tamaNDuÁ baNDeira  
de ricardo de Podestá // brasil, 8’, 2011, animação
Um pacato tamanduá encontra a fêmea de sua vida.  
Só alguns passos o separam dela. Porém, são passos  
que devem ser dados no asfalto.

// NoSSa ComiDa //
 15h00
NoSSoS FilhoS irÃo NoS CulPar  
[Nos enfants nous accuseront]

de Jean-Paul Jaud // França, 107’, 2008, documentário, 
legendado // Classificação: 12 anos
Hoje, pesquisas mostram que 70% dos casos de câncer  
estão relacionados ao ambiente, dos quais 30% derivam 
da alimentação. Numa pequena cidade francesa,  
o prefeito decide resistir à indústria agroquímica e instituir 
na escola uma alimentação a base de alimentos orgânicos. 

 16h00
milho
de José barahona // brasil-Portugal, 54’, 2008,  
documentário // Classificação: livre
D. Ana prepara uma salada de milho. Na televisão  
as notícias são contraditórias: alguns pregam os benefícios  
do Milho Transgênico, outros levantam questões  
catastróficas em relação a este novo avanço tecnológico. 
D. Ana não sabe o que é ou não seguro para alimentar  
a sua família…  

 17h00
Debate: NoSSa ComiDa 
Pesticidas, transgênicos: existe um modelo 
agrícola sustentável?
Participantes:  
Renato Maluf – professor da UFRRJ e presidente do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Nivia Regina da Silva – representante do Movimento  
sem Terra (MST)
Magda Zanoni – professora, pesquisadora do CNRS  
e consultora do NEAD / Ministério do Desenvolvimento 
Agrário do Brasil
moderador: 
Felipe Milanez – jornalista especializado em meio ambiente

 18h00 • REPRISE •
bomtemPo

a terra Da lua PartiDa

 Sessão seguida de encontro com os diretores

 19h00
o veNeNo eStÁ Na meSa 
de Silvio tendler // brasil, 50’, 2011, documentário
Classificação: livre
O Brasil é o país que mais pulveriza agrotóxicos nos 
alimentos. Contudo, apesar do Governo tentar proibir 
o uso, a justiça concede liminares a favor dos grandes 
laboratórios. O documentário analisa questões de saúde 
ambiental para tentar identificar as razões políticas  
desse modelo agrícola que apresenta hoje claros sinais  
de saturação.

A Terra da Lua partida

Alma

Coberta de fumaça
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Cinema 1       Cinema 2 **
Quarta-feira, 13 de Junho

Quinta-feira, 14 de Junho

Sábado, 16 de junho

Sexta-feira, 15 de Junho

O Veneno está na mesa 

Na véspera da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável,  
a Rio +20, e da Cúpula dos Povos, a mostra “Social em Movimentos”, traz,  
através de filmes franceses e brasileiros, além de debates, a oportunidade de discutir 
algumas das principais questões ambientais e sociais contemporâneas.
Uma temática diferente estará em pauta a cada dia: Nosso Clima, Nossa Comida, 
Nossa Água e Nosso Consumo.
A mostra “Social em Movimentos” foi criada pela ONG francesa Autres Brésils  
em parceria com a produtora brasileira Refinaria Filmes. Ela é a versão brasileira  
da mostra “Brésil en Mouvements”, realizada na França desde 2005.

moStra SoCial em movimeNtoS rio+20 
Caixa Cultural rio de Janeiro // Avenida Almirante Barroso, 25, Centro
Metrô Carioca - Tel: (21) 2544-4080 - www.caixa.gov.br/caixacultural  
Programação completa: www.socialmovimentos.com
Para agendamento educativo contactar: agendamento.rio@gentearteira.com 
Ingressos: R$ 2,00 (R$ 1,00 meia entrada) // Verifique a classificação indicativa 



// NoSSo CoNSumo //
 15h00
a terra a GaStar 
Cassia mary itamoto e Celina kurihara, brasil, 5’, 2008,
animação // Classificação: livre
Estava a Terra em seu lugar. E veio o homem lhe  
acrescentar. Consumo do Homem. O Homem na Terra. 
E…

ComPrar, tirar, ComPrar   
[Prêt à jeter]

de Cosima Dannoritzer // França, 75’, 2010,  
documentário, legendado // Classificação indicativa: livre
Os paradoxos insustentáveis de uma produção industrial 
e de um sistema comercial virados para um consumo 
compulsivo. Por detrás dos paraísos performativos  
publicitados pela economia mercantil e pela lógica da 
“inovação” permanente esconde-se uma miséria ecológica 
e social progressiva, desempenhada pela obsolescência 
programada dos produtos.  

 16h30
Debate: NoSSo CoNSumo 
Sociedade de consumo x meio ambiente
Participantes:
Denis Chartier – coeditor da revista Ecologie & Politique e 
professor de geografia na Universidade d’Orléans (França)
Fátima Portilho – doutora em Ciências Sociais  
e professora no CPDA (Programa de Pós-Graduação  
de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura  
e Sociedade) da UFRRJ
Geneviève Azam – membro do conselho científico  
de Attac França
moderadora: 
Iara Pietricovsky – codiretora do INESC

// SeSSÃo De eNCerrameNto //

 19h00 
2012 - temPoS De muDaNça 
João amorim, brasil/eua, 85’, 2010, documentário
Classificação: 12 anos
Misturando a sabedoria de culturas ancestrais com as 
possibilidades da tecnologia, o filme apresenta alternativas 
ecológicas – e muitas vezes surpreendentemente simples 
– para produzir energia, reciclar lixo, regenerar o solo, 
reaproveitar água, gerar alimentos mais saudáveis.
 Sessão seguida de debate com o diretor

Equipe “Mostra Social em Movimentos Rio+20”:  
Coordenação geral e curadoria: Erika Campelo e Carolina Dias
Produção Rio de Janeiro:  Marta Vieira e Igor Veloso 
Produção França:  Laura Boniface
Assistente de produção França:  Matilde Maini 
Designer Gráfico:  Antoine Olivier

Agradecimentos:  
A todo(a)s diretores, produtores dos filmes; aos convidados 
e participantes dos debates; às equipes dos consulados 
franceses no Rio de Janeiro e em São Paulo; e a todos 
aqueles que de alguma maneira nos possibilitaram realizar 
a mostra.

Domingo, 17 de Junho

oNG autres brésils - www.autresbresils.net
A ONG Autres Brésils foi criada em 2002 na cidade 
de Paris (França). Através do site a ONG permite 
ao público francófono descobrir a realidade social, 
cultural e política da sociedade brasileira, através  
de textos, análises, reportagens e conteúdos  
de parceiros franceses e brasileiros.  
Regularmente, a Autres Brésils também organiza 
eventos culturais como projeções de documentários, 
debates e exposições fotográficas sobre experiências 
inovadoras em matéria social e ambiental.

refinaria Filmes - www.refinariafilmes.com.br
Desde 2002, a Refinaria Filmes produz filmes,  
mostras e espetáculos de artes cênicas, muitos  
em parcerias internacionais, principalmente com  
a França e com Portugal. 

Comprar, tirar, comprar

Comprar, tirar, comprar

2012 – Tempos de mudança 
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