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Is Planet Earth the Base of the
Cosmic DNA?

Terra, base do DNA cósmico?
e o menor cromossomo humano
apresenta um DNA com 50 milhões de
pares de bases, e o genoma humano
beira os 3 bilhões, argumentar que o planeta
Terra pode ser base do DNA cósmico não
parece absurdo. Quando nos atemos ao fato
de que uma única mudança na base de um
gene, entre milhares de sua composição, pode
ter efeito devastador, vale a pena essa
reflexão. Eventos coletivos e pandêmicos
recentes nos fizeram lembrar de que todos
somos um – um corpo afeta suas partes e é
afetado por elas. Se a Terra é o corpo da
humanidade e se seus recursos são finitos,
fomos e seremos novamente forçados a
pausar o movimento.
Passados 30 anos da primeira edição do
ECOCINE, a despeito de políticas rascunhadas,
desenhadas e apagadas em acordos e
desacordos internacionais, seguimos pelas
mesmas trilhas que já evidenciaram a escalada
dos riscos. Adoecemos planetariamente.
Poluímos e destruímos com ferocidade.
Atacamos nossos iguais como inimigos, como
se não fizéssemos parte de um mesmo
organismo. Talvez sejamos uma espécie de
mutação genética adquirida, cujas ações
podem levar ao mau funcionamento
sistemático e ao surgimento de características
inesperadas e indesejadas. Seguimos pagando
para ver. Apesar de alguns sempre pagarem
mais do que outros, parece que chegamos ao
ponto em que a conta será dividida, ou
multiplicada, entre todos.

f the smallest human chromosome is
composed of about 50 million nucleotide pairs,
and the human genome is close to 3 billion, it
does not seem absurd to argue that planet Earth
can be the base of the cosmic DNA. That is indeed
a valid reflection when we consider the fact that a
single change in the base of a gene, among
thousands in its composition, can have a
devastating effect. Recent collective and
pandemic events have reminded us that we are all
one - a body affects its parts and is affected by
them. If the Earth is the body of humanity, and if
its resources are finite, we have been and will be
again forced to pause the movement.
Thirty years after the first edition of
ECOCINE, despite policies being drafted, designed
and erased in international agreements and
disagreements, we continue on the same path,
one that has already pointed towards an
escalation of the risks. As a planet, we have fallen
seriously ill. We ferociously pollute and destroy.
We attack our equals as if they were our enemies,
as if we were not all part of the same organism.
Perhaps we are some kind of acquired genetic
mutation, whose actions can lead to systematic
malfunctioning and the emergence of unexpected
and unwanted characteristics. We keep on living
as if we would never have to pay for any of this.
But we will. Although some will always pay more
than others, we seem to have reached the point
where the bill will be divided, or multiplied,
among all of us.

Ariane Porto
Presidente de Honra do Ecocine | Ecocine Honorary President
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O encontro das nossas histórias:
combate à negação da verdade
m 30 anos de história, o ECOCINE se
consolidou como um espaço de
resistência e enfrentamento das
questões ambientais e dos direitos humanos, a
partir da visão e obra de diversos realizadores
de audiovisuais no mundo. Sentindo-se
honrada e com profunda consciência dessa
responsabilidade, a PRUMOPRO assumiu, em
2022, a produção executiva do festival.
A parceria entre a PRUMOPRO e TAO
Produções acontece desde 2018, quando
iniciamos projetos baseados em valores
comuns, como o respeito pela diversidade e o
apreço pela produção cultural sustentável, em
seus diferentes aspectos.
Esta celebração acontece em um
momento em que forças convergentes são
necessárias para combater a negação das
mudanças climáticas, e trabalhar por uma
sociedade plural e integrada. Fazer o ECOCINE
30 anos é ainda mais urgente.
Agradecemos à presidente do festival,
Ariane Porto, e à diretora, KK Araújo, pela
confiança e parceria. Nossa homenagem a
Teresa Aguiar, diretora da TAO Produções, que
nos deixou recentemente e com quem tivemos
uma forte amizade: admiração por sua vida e
alma sui generis. Saudades sempre.
Que
tenham
todos,
grandes
experiências audiovisuais! Viva o cinema
ambiental e de direitos humanos!
Viva o ECOCINE!

The Convergence of our Stories:
Fighting the Denial of Truth
or the past 30 years, ECOCINE has been
consolidated as a space of engagement
and resistance when it comes to
environmental issues and human rights, based on
the vision and work of several audiovisual
directors around the world. Honored and fully
aware of that responsibility, PRUMOPRO took
over, in 2022, the executive production of the
festival.
The beginning of the partnership between
PRUMOPRO and TAO Produções dates back to
2018, when we started projects based on common
values, such as respect for diversity and
appreciation for sustainable cultural production,
in its different aspects.
This celebration comes at a time when it is
mandatory that we join forces to combat climate
change denial, and work for a more plural and
integrated society. It is more urgent than ever to
make ECOCINE’s 30th anniversary a reality.
We thank the festival's President, Ariane
Porto, and the Director, KK Araújo, for their
friendship and trust. Our tribute to our dear
friend Teresa Aguiar, director of TAO Produções,
who recently left us and whose life and sui generis
soul we so admired. We will always miss her.
We wish you all have great audiovisual
experiences! Long live environmental and human
rights cinema!
Long live ECOCINE!

PRUMOPRO
Produtora do Ecocine | Ecocine producer
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Acredito na força do audiovisual
para tocar e modificar pessoas
á dez anos, quando fui jurada do
Ecocine pela primeira vez, essa
convicção
assumiu
uma
forma
diferente. A determinação, o esforço, o
entusiasmo e a alegria dos cineastas e da
equipe do Ecocine me atingiram de um modo
tão intenso que, desde então, eu desejei que
muito mais pessoas pudessem assistir os filmes
e participar do Ecocine.
Mais pessoas precisavam ver e ouvir o
que tinha para ser falado, mostrado e, tantas
vezes, denunciado! Os temas do Ecocine, meio
ambiente e direitos humanos, são, na verdade,
a expressão de algo maior e mais abrangente, o
amor.
Sem amor não existe envolvimento
comprometido com as questões cruciais da
vida em nosso Planeta. O momento pede
urgência, ações firmes, fundamentadas no
amor pela Vida. O papel do Ecocine tem sido
receber e distribuir amor em seus 30 anos de
existência.

I Believe in the Audiovisual Arts
and their Power of Touching and
Changing People’s Lives
en years ago, when I first attended
Ecocine as a juror, and that belief reached
a new level. I was profoundly moved by
the enthusiasm, determination, effort and
passion of those filmmakers and organizers, and
ever since it has been my strong desire to have
many more people watch the films and
participate in Ecocine.
They just must see and hear what is
discussed, shown and, so often, denounced! The
themes of Ecocine, environmental issues and
human rights, are in fact the expression of
something
much
bigger
and
more
comprehensive: love.
Without love, there is no committed
involvement with the crucial problems regarding
life on our planet. The moment demands urgency
and firm actions based on love for Life. Receiving
and spreading love has been Ecocine's role for the
past 30 years.

KK Araújo
Diretora do Ecocine | Ecocine Director
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Teresa Aguiar, sempre em cena!

Teresa Aguiar, Always on Stage!

“…e o mundo vai ver uma flor
brotar do impossível chão.”
O homem de La Mancha, Dale Wasserman, 1965

"...and the world shall see a flower
spring from the impossible soil."
Man of La Mancha, Dale Wasserman, 1965

alvez essas palavras possam definir o
indefinível. Teresa Aguiar é Amor. E isso
não se define. Se sente. Em nome de
Teresa, homenageamos todas as pessoas que
dedicam e dedicaram suas vidas a não aceitar o
impossível. A não aceitar a injustiça. A não aceitar
a violência. E que lutaram contra toda forma de
opressão e submissão.
Teresa foi mestra no ensinar e no agir. Foi
mestra de obras, arregaçando as mangas como
nos ensinou o poeta Lorca, para que nós,
artistas, “possamos nos meter na lama até a
cintura, para ajudar os que buscam as açucenas”.
Teresa Aguiar segue sua jornada de criar e
de fazer, agora em outros planos. Livre das
amarras, segue em busca do sim. Mas não o sim
da aceitação dos limites e das injustiças, mas o
grande SIM da transformação do cotidiano em
algo mágico. E foi isso que Teresa sempre buscou
por meio da Arte, o grande ato de amor que
permeou sua vida. Teresa me inspirou todos os
dias que passei ao seu lado. E assim continuará
para sempre.
Evoé!

erhaps these words can define the
indefinable: Teresa Aguiar is Love. And that
cannot be defined, only felt. In Teresa's
name, we pay homage to all those who have
dedicated their lives to not accept the impossible. To
not tolerate injustice. To not tolerate violence.
Those who have fought against every form of
oppression and submission.
Teresa was a master teacher and actor. She
was like a master builder, rolling up her sleeves as
the poet Lorca taught us to do, so that we, artists,
“bury ourselves up to the waist in mud, to help
those who are looking for lilies.”
Teresa Aguiar is still on her journey of
creating and making, now on another dimension.
Free of ties, she continues in search of YES: not the
one that bows to limitations and injustices, but the
great YES, which transforms the everyday life into
something magical. And that is what Teresa always
reached for through art, the great act of love her
whole life was permeated with. Every single day I
spent with Teresa inspired me. And so it shall always
be.
Evoé!

Ariane Porto
Presidente de Honra do Ecocine | Ecocine Honorary President
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A Aziz Ab’Saber

To Aziz Ab'Saber
“E foi assim que vi o mar pela primeira vez:
na cesta de uma cangalha do burro de carga,
quando meu pai descia a Serra do Mar”.
Aziz Ab’Saber

"And that is how I saw the sea for the first time:
from a pack saddle basket on the back of a donkey,
when my father was going down the mountain
the Serra do Mar”. Aziz Ab'Saber

ssas palavras me vêm à mente quando
lembro do gigante Professor Aziz
Ab’Saber. Proferidas para alunos de
escolas públicas de São Sebastião, nos dão uma
pista do que forjou seu olhar único sobre o
mundo. Filho de mascate, aquele homem alto,
magro, de sorriso constante e olhos de ver e
entender o planeta, sempre presente nas
edições do ECOCINE, conversando com
crianças e jovens sobre a importância dos
ecossistemas e das relações humanas.
Seus tratados científicos contribuíram
de forma profunda para a pesquisa, ensino e
extensão nas áreas de geomorfologia,
ecologia, biologia evolutiva, fitogeografia,
geologia, arqueologia e geografia. Como
presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência), inseriu na
programação oficial o tema Povos e Mares,
cuja mesa, da qual tive a honra de participar, foi
presidida por um pescador.
Mas sua maior contribuição foi Humana.
Professor Aziz Ab’Saber inspirou, deu nome e
sentido ao Prêmio Ecocine em 2012. Esta
homenagem é nossa forma de dizer ao menino
de dentro do cesto, na cangalha de um burro,
que seu olhar sobre o mundo segue nos
inspirando.

hese words come to mind when I
remember the legendary Professor Aziz
Ab'Saber. These words, spoken to
students in public schools in São Sebastião, give
us a hint of what forged his unique outlook on the
world. The son of a traveling salesman, that tall,
thin man with a permanent smile and eyes that
could not only see but understand the planet, was
present at every edition of ECOCINE, talking to
children and young people about the importance
of ecosystems and human relations.
His scientific papers have extensively
contributed to research, teaching and extension
in the areas of geomorphology, ecology,
evolutionary biology, phytogeography geology,
archeology, and geography. As president of SBPC
(The Brazilian Society for the Advancement of
Science), he inserted in their official program the
theme Peoples and Seas, a roundtable - in which I
had the honor to participate -, chaired by a
fisherman.
But his greatest contribution was as a
human being. Professor Aziz Ab'Saber inspired
and gave name and meaning to the Ecocine
Award in 2012. This tribute is our way of saying to
that boy inside the basket on the back of a
donkey that his view of the world continues to
inspire us.

Ariane Porto
Presidente de Honra do Ecocine | Ecocine Honorary President
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A Miromar Santos

To Miromar Santos

Um homem extraordinário!

An Extraordinary Man!

Centro Cultural São Sebastião tem
alma (CCSSTA), ONG que abriga o
ECOCINE, vem se construindo e
reinventando desde o final dos anos 80 para
entender e atuar sobre as várias interfaces
que as questões sócio, ambientais e culturais
nos colocam na contemporaneidade. Nessas 3
décadas, muitas pessoas assumiram e
participaram do desafio de seguir em frente
com o ECOCINE. E para agradecer a todas e
cada uma dessas pessoas, homenageamos
Miromar Santos.
Diretor Cultural do CCSSTA desde sua
fundação, Miro imprimiu sua marca: alegria,
leveza, generosidade, disponibilidade. Suas
habilidades eram infinitas e surpreendentes.
Mas a maior delas era aquela que esse talvez
seja a mais necessária para o planeta: Miro
sabia ser AMIGO.
Em nome de Miromar Santos,
abraçamos todos os AMIGOS e AMIGAS que
tornam nossa jornada mais leve, mais
humana, mais acolhedora e mais feliz!!

he São Sebastião tem alma Cultural Center
(CCSSTA), NGO that houses ECOCINE, has
been building and reinventing itself since
the late 1980s to understand and act on the
various interfaces that socio, environmental and
cultural issues place us in contemporary times. In
these 3 decades, many people took over and
participated in the challenge of moving forward
with ECOCINE. And to thank each and every one
of these people, we honor Miromar Santos.
Cultural Director of CCSSTA since its
foundation, Miro has printed his brand: joy,
lightness, generosity, availability. His abilities
were endless and amazing. But the biggest one
was the one that this is perhaps the most
necessary for the planet: Miro knew how to be a
FRIEND.
On behalf of Miromar Santos, we embrace
all friends and friends who make our journey
lighter, more humane, more welcoming, and
happier!!

Ariane Porto
Presidente de Honra do Ecocine | Ecocine Honorary President
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História, contexto e interfaces

History, Context and Interfaces

Cinema e meio ambiente:
uma união necessária e duradoura

Cinema and Environment,
a Necessary and Lasting Union

asceu na França, em 1982, o primeiro
festival de cinema ambiental, FIFE
(Festival Internacional du Film
d’Environnement de Paris), que existiu até
2016. Uma década depois, criamos, no Brasil, o
ECOCINE, primeiro festival de cinema
ambiental do continente americano.
Em 1993 surgiu, em Barcelona, o FICMA
(Festival de Cine del Medio Ambiente), que
depois se expandiu para o México, como
SUNCINE. No mesmo ano, em Washington DC,
nos EUA, veio o Environmental Film Festival in
Nation’s Capital (DCEFF).
Em 1995, na bela Serra da Estrela, em
Portugal, aconteceu o CineEco de Seia. Em
1998, a França abriu mais um espaço para o
cinema ambiental, o Eco Film France, e a Itália,
no mesmo ano, iniciou o Cine Turim.
O Brasil expandiu sua adesão ao cinema
ambiental, em 1999, com o FICA - Festival de
Cinema Ambiental de Goiás. Em 2000, as telas
se abriram para outras iniciativas, com o Planet
in Focus canadense, e outras iniciativas em
nosso país. Vivos ou com seus legados
repercutindo, os festivais de cinema ambiental
são vozes nítidas, pedindo respeito ao planeta
Terra.
O ECOCINE tem, em seu DNA, o
pioneirismo, sendo o primeiro festival de
cinema ambiental do Brasil e das Américas. Em
nossas telas foram projetadas não só os
grandes desastres ecológicos, mas também as
pequenas e grandes ações, de pessoas e
grupos, imprescindíveis para a ampliação e o
fortalecimento da consciência planetária. Isso
nos orgulha e nos traz uma enorme
responsabilidade.
Que venham os próximos 30 anos!

he first environmental cinema festival,
FIFE - Festival International du Film
d'Environnement de Paris was created in
1982 and was held until 2016. A decade late we
created, in Brazil, ECOCINE, the first
environmental film festival in the American
continent.
In 1993, FICMA - Festival de Cine del Medio
Ambiente was created in Barcelona, and later
expanded to Mexico as SUNCINE. In the same
year, the Environmental Film Festival in the
Nation's Capital (DCEFF) took place in
Washington, D.C., in the USA.
In 1995, in the beautiful Serra da Estrela, in
Portugal, the CineEco of Seia was created. In 1998,
France made way for environmental cinema, with
its Eco Film France. Italy, still in 1998, started Cine
Turin.
Brazil expanded its support for
environmental cinema in 1999 with FICA - the
Environmental Film Festival of Goiás. In 2000,
other initiatives came about, such as the Canadian
Planet in Focus, as well as other initiatives in our
country. Alive or with their legacies still echoing,
the environmental film festivals are clear voices
demanding respect for planet Earth.
ECOCINE has, in its DNA, the pioneering
spirit of the first environmental film festival in
Brazil and in the Americas. Our screens exhibited
not only the great ecological disasters, but also
the small and big actions, by people and groups,
essential for the expansion and strengthening of
consciousness on our planet. That makes us so
proud and also aware of our immense
responsibility.
Bring on the next 30 years!
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Pioneirismo na interface entre meio
ambiente e direitos humanos

Pioneering Interface between
Environment and Human Rights

m 2021, o Conselho de Direitos Humanos
da ONU reconheceu que ter o meio
ambiente limpo, saudável e sustentável é
um direito humano. Essa bandeira foi levantada
pelo ECOCINE em 2005, entendendo, desde o
início do século XXI, que todo risco ou danos ao
meio
ambiente
acarreta,
direta
ou
indiretamente, risco ou danos aos direitos
humanos. ECOCINE foi o primeiro e único
festival a incorporar, em um só evento, as duas
temáticas
mais
relevantes
da
contemporaneidade.
O troféu criado pela artista plástica Maria
Bonomi para o ECOCINE 2005 simboliza uma
nova fase. Abrimos nossas telas para cineastas,
ambientalistas e ativistas do mundo todo, que
contribuem para reflexões e ações integradas,
em busca de um ambiente natural e social com
dignidade,
segurança,
acessibilidade,
democracia, igualdade e inclusão.

In 2021, the UN Human Rights Council
recognized a clean, healthy, and sustainable
environment as a fundamental human right.
ECOCINE raised this issue in 2005, at the beginning
of the 21st century, as we understood that every
risk or damage to the environment implies,
directly or indirectly, risk or damage to human
rights. ECOCINE was the first and only festival to
bring together, in a single event, these two most
relevant contemporary themes.
The trophy, created by artist Maria
Bonomi for ECOCINE 2005, symbolizes a new
phase. We are thrilled to offer our screens to
filmmakers, environmentalists, and activists from
all over the world, who contribute to integrated
reflections and actions, in search of a natural and
social environment that provide us all with
dignity, security, accessibility, democracy,
equality and inclusion.
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Saudação ao Ecocine

A Salute to Ecocine

com muito gosto que aceito escrever um
pequeno depoimento, a propósito dos 30
anos do Ecocine, a partir da minha
experiência de trabalho, de 27 anos na
direção do CineEco Seia. O CineEco – Festival
Internacional de Cinema Ambiental da Serra da
Estrela é organizado pelo município de Seia, de
forma ininterrupta, desde 1995, chegando à 28ª
edição, de 8 a 15 de outubro de 2022.
Trata-se do único festival de cinema
ambiental em Portugal e um dos mais antigos do
mundo, integrado a Green Film Network (GFN), uma
rede de quase 40 festivais, cujos representantes já se
reuniram em Seia, na realização da 1a. e 2a. edições
do Fórum Mundial. Sabendo das dificuldades para
manter no calendário anual a programação de um
festival com propósitos e missão como estes, saúdo
os organizadores do Ecocine, num contexto como o
que vivemos, de dificuldades extremas, sociais e
políticas, com pandemia e guerra.
Se na década de 90 era uma ousadia propor a
organização de um “festival de cinema ambiental”,
passados mais de um quarto de século, percebemos
a importância desta expressão artística na promoção
de valores ambientais. E no caminho percorrido, este
género cinematográfico evoluiu bastante na
abordagem das várias temáticas ambientais,
tornando-se atraente ao grande público. Por isso,
registamos um balanço positivo, pelo envolvimento
de diretores, realizadores, programadores, atores,
ambientalistas, jornalistas, cientistas e dos diversos
públicos que foram aderindo e despertando para as
causas do ambiente e da sustentabilidade.
Ao fim destes anos, percebe-se que as
alterações climáticas são um fenómeno sério e
grave, ao lado de muitos outros, que emergem de
sistemas económicos vorazes, e que o mundo
precisa mudar, para reforçar a esperança no futuro.
O cinema e os festivais, em particular, têm dado
pequenos, mas valiosos contributos para o despertar
de consciências, a começar pelas crianças e jovens,
até o público adulto. Hoje esta problemática não é
mais um exclusivo de um pequeno nicho de
espectadores fundamentalistas, mas um imperativo
de todos, em escala global, em todos os cantos do
mundo.

was immensely pleased to be asked to write a short
statement regarding ECOCINE's 30th anniversary,
based on experience as director of CineEco Seia for
27 years. CineEco - International Environmental Film
Festival of Serra da Estrela, has been uninterruptedly
organized by the municipality of Seia since 1995, and
its 28th edition will take place from October 8th to
15th, 2022.
The only environmental film festival in
Portugal and one of the oldest in the world, CineEco is
also a member of the Green Film Network (GFN), which
comprises almost 40 festivals whose representatives
met in Seia for the 1st and 2nd editions of the World
Forum. Aware of the difficulties involved in holding a
festival with these goals and mission, I salute the
organizers of Ecocine, who face the added challenges
of extreme social and political scenarios, pandemics,
and war.
Whereas in the 90s it was audacious to
propose the organization of an environmental film
festival, more than a quarter of a century later we
realize how important this artistic expression is for the
promotion of environmental values. And along the
way, the cinematographic genre has greatly evolved in
its approach to different environmental themes and
has become more attractive to the general public.
Therefore, we record a positive balance, thanks to the
directors,
producers,
programmers,
actors,
environmentalists, journalists, scientists, and all the
audiences that have joined us and been awakened to
the urgent environmental and sustainability issues.
After all these years, it has become clear that
climate change is a critical and grave phenomenon
along many others that emerge from greed-based
economic systems. Change must be brought upon the
world if we want to strengthen our hope for the
future. Films and film festivals have made small but
valuable contributions for raising awareness, starting
with children and young people, all the way up to the
adult public. Today, this problem is no longer exclusive
to a small group of fundamentalist spectators, but
imperative for everyone, on a global scale, in every
corner of the world.

Mário Branquinho
Direção do CineEco Seia, Portugal | Director of CineEco Seia, Portugal
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Panorama histórico
Historical Overview
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Programa | Program

11/08/2022 - QUINTA-FEIRA

08/11/2022 - THURSDAY

abertura presencial | opening in-person

14 h
2:00 pm
Horário de Brasília Brasilia time

transmissão
ao vivo

live broadcast

www.taoplay.com.br
www.gaiapop.com
https://www.youtube.com/watch?v=yyF-vyr08Q

Instituto Verdescola Verdescola Institute
Praia Barra do Sahy, São Sebastião, SPBrasil

Barra do Sahy Beach, São
Sebastião, SP – Brazil

Cerimônia “Pés na areia”:
saudação à natureza, conduzida
pelo líder espiritual guarani
Carlos Papá

"Feet in the sand" Ceremony:
Greeting to Nature, led
by Guarani spiritual guide
Carlos Papá

Passeio intergeracional pela praia
e renovação de votos
de atitudes sustentáveis

Intergenerational walk along
the beach and renewal of
vows of sustainable attitudes

Plantio de árvore
Palestra:
Audiovisual na preservação do
planeta

MOSTRA CAIÇARA
Acervo Centro Cultural
São Sebastião tem Alma

Tree planting
Lecture:
Audiovisual in
preservation

the

planet

MOSTRA CAIÇARA
Collection Cultural Center
São Sebastião has Soul
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11/08/2022 - QUINTA-FEIRA

08/11/2022 - THURSDAY

horário sugerido

abertura on-line | opening online

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Timon Bikhofer
United States | 04 min 34 s
Alan Schvarsberg, Cícero Fraga
Brazil | 15 min
Doug Roland
United States | 18 min
Radheya Jegatheva
Australia | 4 min
Iiris Härmä
Finland | 84 min
Bako Machado
Brazil | 3 min
Maarten van Rouveroy
Netherlands | 19 min
Federico Schaltter
Italy | 10 min
Cyril Verrier
Switzerland | 55 min

Dawn
Tapajós: uma breve história da transformação de
um rio
Feeling Through
Painting by Numbers
Leaving Africa
Assum Preto (Acessibilidade)
In Too Deep – The True Cost of Deep Sea Mining
Herredura
La frontiére

Segunda sessão Second session
Khushnuda Shukuri, Mark Albini
United States | 33 min
Tom Hill

Bitter River

Timor- Leste | 16 min Ai Ba Moris (Trees of life)
Ana Tejedor

Spain | 10 min I Know Nothing about Seagulls
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12/08/2022 – SEXTA-FEIRA

08/12/2022 – FRIDAY

evento presencial | in-person event
10 h
10:00 am
Horário de Brasília
Brasilia time

Ecossistema litorâneo Coastal Ecosystem
ICC - Instituto Conservação Costeira ICC - Coastal Conservation Institute
São Sebastião, SP São Sebastião, SP

Visitação à APA de Baleia Sahy Visitation to the APA of Whale Sahy

evento on-line | online event
19 h
7:00 pm

Pré-estreia Preview
MAMA MINHA! THIS BREAST OF MINE!
Documentário, de Ariane Porto | Brasil Documentary, by Ariane Porto | Brazil

Horário de Brasília
Brasilia time

plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com
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12/08/2022 – SEXTA-FEIRA

08/12/2022 - FRIDAY

horário sugerido

evento on-line | online event

suggested time

20 h
8:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Clare Unsworth
United Kingdom | 8 min
Roberto Urzua
Chile | 25 min
Nahd Bashir
Israel | 15 min
Louis De Jaeger
Belgium |63 min
Alexandre Berman, Olivier Pollet
France | 97 min

a:dress
Mapu Kutran
A Dead Sea
FoodForest
Ophir

Segunda sessão Second session
Doug Roland
United States | 24 min
Walter Bencini
Italy | 35 min
Bonginkhosi Comfort Ndzinisa
Swaziland | 62 min
Diego Stavitzki, Gil Moura
Brazil | 4 min 24 s

Connecting the Dots
A Natural Lifestyle Choice
The Unthinkable
Best of Me
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13/08/2022 - SÁBADO

08/13/2022 - SATURDAY

evento presencial | in-person event
15 h
3:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Centro Cultural Chão Caiçara
Chão Caiçara Cultural Center
Praia de Barequeçaba, São Sebastião, SP Praia de Barequeçaba, São Sebastião, SP

MOSTRA CAIÇARA CAIÇARA EXHIBITION
Filmes do acervo do Centro Cultural Films from the collection of the São
São Sebastião tem Alma Sebastião Cultural Center has Soul
Homenagem Teresa Aguiar

Tribute to Teresa Aguiar

Apresentação de Ciranda and Fandango
Ciranda e Fandango Presentation
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13/08/2022 - SÁBADO

08/13/2022 - SATURDAY

horário sugerido

evento on-line | online event

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Sajjad Shahhatami
Islamic Republic of Iran |15 min
Orlando von Einsiedel
United Kingdom | 40 min
Vanessa Prigollini
Mexico | 15 min
Thomas Grand, Moussa Diop
Senegal | 60 min
Peter Magnusson
Sweden | 96 min

Identibye
Into Dust
Contrasts
Golden Fish, African Fish
About the Forest

Segunda sessão Second session
Ema Poposka
Hong Kong | 15 min
Marie-Anne Mengeot,
Nina Toussaint
Belgium | 90 min
Anna Girbau
Spain | 32 min 8 s
Taisia Deeva
Germany | 05 min 34 s

The Living Sea
The Asbestos Grave:
Chronicle of a Desarter Foretold
Cleaning the Planet Earth
Part Twelve
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14/08/2022 – DOMINGO

08/14/2022 - SUNDAY

horário sugerido

evento on-line | online event

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Raheleh Karami
Islamic Republic of Iran | 13 min
Florian Wehking, Liz Bachhuber
Germany | 76 min
Cláudio Felippio Júnior
Brazil | 53 min
Bego Zubia Gallastegi
Spain | 74 min

Good Girl
Handmade in Bangladesh
Mundo Ilha do Campeche

Campeche Island World

Urak Aske: Remove Dams, Restore Rivers

Segunda sessão Second session
Reza Daghagh
Islamic Republic of Iran | 18 min
Ali Demirtaş
Turkey | 41 min
Jacinthe Moffatt
Canada | 20 min
Roy Fochtman, Moritz Böll,
Maximilian Blaß
Germany | 60 min

Middle Eastern Stories: Father
Andala – Last Visit
Building no.7
Ohne Kerosin Nach Berlin

Without Kerosene to Berlin
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15/08/2022 – SEGUNDA-FEIRA

08/15/2022 - MONDAY

evento on-line | online event
10 h
10:00 am
Horário de Brasília
Brasilia time

PALESTRA LECTURE
Ecologia: Ecossistema Cerrado Ecology: Cerrado Ecosystem
Prof. Paulo Eugênio Macedo de Oliveira Paulo Eugênio Macedo de Oliveira, PhD
Brasil Brazil

plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

eventos presenciais | in-person events
12 h
12:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

CAISM CAIM
Centro de Atenção Integral à Saúde da Center for Integral Attention to Women's
Mulher – UNICAMP, Campinas, SP Health - UNICAMP, Campinas, SP

Pré-estreia: Preview:
MAMA NOSSA! THIS BREAST OF OURS!
Piloto do programa Program pilot
de Ariane Porto | Brasil by Ariane Porto | Brazil

Mediação: Mediação:
Psicóloga Maria Carolina Botequio Psicóloga Maria Carolina Botequio

12 h
12:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

CIEP CIEP
Dr. Nelson Hungria – Rio de Janeiro, RJ Dr. Nelson Hungria – Rio de Janeiro, RJ

Mostra Ecocine Educação Ecocine Education Exhibition
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15/08/2022 – SEGUNDA-FEIRA

08/15/2022 - MONDAY

horário sugerido

evento on-line | online event

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Marcelo Lagreze
Chile | 5 min
Paula Fouce
United States | 75 min
Sarah Carlot Jaber
Belgium | 14 min
Evey Wilson Wetherbee
United States | 39 min
Zuzana Piussi, Vít Janeček Czech
Republic | 70 min
Lena Lenzen
Timor-Leste | 23 min

Utopia of the Outraged
The Dark Hobby
She’s the Protagonist
Saving Juliette
The Siege
3 Trees, 3 Stories

Segunda sessão Second session
Marco Gozzo,
Martina Belkin Gibilisco
United States | 57 min
Eugene Koshin
Ukraine | 16 min
Eli Jacobs-Fantauzzi
Puerto Rico | 54 min

Seres Al Campo
Star David
We Still Here | Nos Tenemos
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16/08/2022 – TERÇA-FEIRA

08/16/2022 - TUESDAY

evento on-line | online event
PALESTRA LECTURE

10 h
10:00 am

Horário de Brasília
Brasilia time

Era do antropoceno: interferência na
saúde coletiva e violação aos diretos
humanos
Prof. Dr. José Roberto Mineo, Brasil

Anthropocene Era: Interference in
Public Health and Violation of Human
Rights
José Roberto Mineo PhD, Brazil

plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

evento presencial | in-person event
12 h
12:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

ALDEIA KARIRI XOCÓ VILLAGE KARIRI XOCÓ
Porto Real do Colégio, Alagoas Porto Real do Colégio, Alagoas

Mostra Ecocine Educação Ecocine Education Exhibition
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16/08/2022 – TERÇA-FEIRA

08/16/2022 - TUESDAY

horário sugerido

evento on-line | online event

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Andrea Trivero
Italy | 19 min
Mert M Gökalp
Turkey | 60 min
Rodrigo Sena
Not Specified | 25 min
Maaki Nurmeots
Belgium | 37 min
Santiago Maza
Mexico | 68 min
Bruno Wesley Soares da Costa Araújo
Brazil | 7 min

The Man of the Trees
Invaders
The Traditional Brazilian Family Katu
Youth City Hall
The Issue
Manancial Fountain

Segunda sessão Second session
Farhad Hajari, Islamic
Republic of Iran |15 min
Zoltán Bendegúz Szabó
Hungary | 3 min
Sagar Mangal
India | 18 min
Mahmoud Salimi
United States | 18 min
Marta Valle
Argentina | 75 min
Matteo Valenti
Italy | 5 min

About Father, About Death
Brave New World
Legitimate
Not Me
Amasando Futuro | Kneading for the Future
Who Wants to Live Forever
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17/08/2022 – QUARTA-FEIRA

08/17/2022 - WEDNESDAY

eventos presenciais | in-person events
UNICAMP UNICAMP

12 h
12:00 pm

Casa do Lago, Casa do Lago,
E.E. Francisco Barreto Leme E.E. Francisco Barreto Leme
Campinas, SP Campinas, SP

Centro de Educação Popular Centro de Educação Popular
Comunidade Viva - COM VIDA Comunidade Viva - COM VIDA
Caruarú, PE Caruarú, PE

Horário de Brasília
Brasilia time

Mostra Ecocine Educação Ecocine Education Exhibition
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17/08/2022 – QUARTA-FEIRA

08/17/2022 - WEDNESDAY

horário sugerido

evento on-line | online event

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Hazhir As'adi
Islamic Republic of Iran | 7 min
Jamie Weston
United Kingdom | 7 min
Hugo Dayan
France | 100 min
Donna Wheeler
United States | 19 min
Wagner Ferreira, Paulo Conceição,
Brazil | 9 min
Theresa Jessouroun
Brazil | 76 min

The Rotation
Terminus
So, Still Digging?
The Girl Next Door
The Dam N° 50
Our Right to Dream

Segunda sessão Second session
Laura Pennafort
United Kingdom | 15 min
Charlotte Cayré Tisseyre
Italy | 14 min
Roderick Steel
Brazil | 7 min
Anne Jammet
France | 5 min
Dayan Hugo
France | 84 min

Pantanal: A Charred Wetland
Within Arm’s Reach
Bedecked
Cantal’ Espoir // Volcanoes’ Hope
Lovely Working for the New Moonlight VOST ENG
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18/08/2022 – QUINTA-FEIRA

08/18/2022 - THURSDAY

evento presencial | in-person event
ALDEIA GAURANI ITAXI VILLAGE GAURANI ITAXI
Paraty, RJ Paraty, RJ

12 h
12:00 pm

E.E.PROF. João Loureço E. PROF. João Loureço
Rodrigues Rodrigues
Campinas, SP Campinas, SP

UEA UEA
Universidade do Estado do Amazonas Universidade do Estado do Amazonas

SEDUC/AMP SEDUC/AMP
E. E. de Ensino do Estado do Amazona E. E. de Ensino do Estado do Amazonas
Parintins, AM Parintins, AM

Horário de Brasília
Brasilia time

Mostra Ecocine Educação Ecocine Education Exhibition
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18/08/2022 – QUINTA-FEIRA

08/18/2022 - THURSDAY

horário sugerido

evento on-line | online event

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Fábio Nascimento, Ingrid Fadnes
Brazil | 79 min
Riccardo Soriano
United Kingdom | 10 min
Inés Criado García, Nahuel Staudacher
Spain | 65 min
Tiago Rezende
Brazil | 76 min

Mata
The Land of Griffons
Recharging the Present
Operation Camanducaia

Segunda sessão Second session
Michael Geidel
Germany | 11 min
Maryam Bahaari
Islamic Republic of Iran | 9 min
Pepijn Robben, Lucas De Man
Netherlands | 12 min
Ivo Reis and Vanessa Fernandes
Portugal | 7min
Simantini Chakraborty
United States | 7 min
Brant Rotnem
United States | 5 min
Débora Mendes, Elmano Diog
Portugal | 2 min 43 s

Damn Ironland / Ferro Torcido
The Cost of Life
Farm Well, a Story About Farm Life Today
Invisible Side of Water
Joyful
AQI 302
Rising in a Spiral
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19/08/2022 – SEXTA-FEIRA

08/19/2022 - FRIDAY

evento presencial | in-person event
UEA UEA

12 h
12:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Universidade do Estado do Amazonas Universidade do Estado do Amazonas

SEDUC/AMP SEDUC/AMP
E. E. de Ensino do Estado do Amazona E. E. de Ensino do Estado do Amazonas
Parintins, AM Parintins, AM

Mostra Ecocine Educação Ecocine Education Exhibition

eventos on-line | online events
10 h
10:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

Dia Mundial Humanitário e
World Humanitarian Day and
Dia Nacional de Luta da População
National Street Population Fight Day
em Situação de Rua
Mostra especial Direitos Humanos: Special Human Rights Exhibition:
Cátedra Sérgio Vieira de Melo - Chair Sérgio Vieira de Melo Federal Universidade Federal de Uberlândia University of Uberlândia

FILMES FILMS
Teresa Aguiar
Longa metragem | Long length film

KK Araújo
Curta metragem | Short film

Ariane Porto
Curta metragem | Short film

Topografia de um Desnudo
Jadzia
RUA! O jogo da vida real

plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com
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19/08/2022 – SEXTA-FEIRA

08/19/2022 - FRIDAY
horário sugerido

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

evento on-line | online event
Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Mahsa Samani
Islamic Republic of Iran | 9 min
Adam Laity
United Kingdom | 29 min
Martin Trabalik, Geraldine Zambrana Velez
Czech Republic | 59 min
Fabrizio Antonioli
Italy | 45 min
Christina Georgiou
Cyprus | 94 min

Haboob
A Short Film About Ice
Incendios
2100
The Stray Story: A Dogumentary (Director’s Cut)

Segunda sessão Second session
Hao Zhou
Hong Kong /USA | 5 min
Aarón Monsiváis
Mexico | 8 min
Luca Esposito
Italy | 7 min
Sezgin Yüzay
Turkey | 5 min

Paolo Iorio
Italy | 5 min
Conform Cox
Netherlands | 2 min
Arne Gunnar Olsen
Norway | 16 min
Sue Williams
United States | 9 min

Sergio M. Villar
Spain | 1 min
Claudio Gazzaroli
Switzerland | 2 min 20 s

Frozen Out
Moisés
Paper Boat
Scent
Unveiled
The Prejudiced Hierarchist
The Bee Battle
The 3 Cricketeers
Sea
Deep Inside
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20/08/2022 - SÁBADO

08/20/2022 - SATUDAY
horário sugerido

suggested time

19 h
7:00 pm
Horário de Brasília
Brasilia time

evento on-line | online event
Seleção Oficial de Filmes Official Film Selection
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com

Primeira sessão Fisrt session
Shirley Ferreira Brazil | 24 min

Bicho | Animal

Mahmut Taş, Turkey | 5 min Cracked
Giovanni Pellegrini, Italy | 54 min
Lisanne Sweere, Netherlands | 25 min
Adam Hartwiński, Poland | 27 min
Christin Schuchardt, Germany | 56 min
Axel Koenzen, Germany | 27 min

City of Sirens
Brother
First...
Barcelona – A Welcoming City
Mozambique, where the mango tree used to be

Segunda sessão Second session
Radhi Meron, Brazil | 10 min
Juhaidah Joemin, Sandra Khoo,
Malaysia | 18 min
Tihoni Brcic, Croatia | 7 min
Gabriela Arnal, Ecuador | 9 min
Madeleine Kelly Toomey
United States | 4 min
Rui Duque, Portugal | 3 min
Monica Jimenez, Mexico | 9 min
Leonardo Queiroz de Sá
Canada | 2 min
Benjamin Fieschi-RoseCanada | 10 min
Leanne Read, Canada | 6 min
Bryn Wright, United States | 2 min

Aurora – The Street that Wanted To Be a River
Footprints In The Forest
Hedgehog Spikiney
Amazon Connection
My Journey Across the Ocean
Ocean: Our mission
Oralia
The Leaf
The Lost Seahorse
Water You Waiting For
Bad Bugs
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21/08/2022 - DOMINGO

08/21/2022 - SUNDAY

evento on-line | online event
10 h
10:00 am

Programação Especial Special Program
ECOCINE – 2022 ECOCINE – 2022
Ano Internacional da Pesca e International Year of Artisan Fisheries and
Aquicultura Artesanais Aquaculture
(FAO – Nações Unidas) (FAO – United Nations)
Mulheres das Águas Women of the Water
Roda de conversa: Rede de Conversation Circle: Network
Mulheres Pescadoras da of Women Fishermen
Costa dos Corais AL, PE, CE of the Costa dos Corais AL, PE, CE

11 h
11:00 am

SESSÃO DE FILMES MOVIE SESSION
Ariane Porto

Série “Mulheres do Mar”
A mulher e o mar
A mulher e o mar 2 - Rio Grande do Norte
A mulher e o mar 3 - Um dia na maré

12 h
12:00 pm

ANÚCIO
DOS VENCEDORES
Por Marcelo Gomes

Seleção Oficial de Filmes
ECOCINE – 2022
Horário de Brasília
Brasilia time

ANNOUNCEMENT
OF WINNERS
By Marcelo Gomes

Official Film Selection
ECOCINE – 2022

plataformas streaming | streaming platforms
www.taoplay.com.br – www.gaiapop.com
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Curta-metragem | Meio Ambiente

Short film | Environment

Wagner Ferreira, Paulo Conceição | Brazil | 9 min

THE DAM N° 50

Na Zona Rural de Caruaru, um pequeno açude agoniza e estudantes
do agreste pernambucano se unem para tentar reverter os prejuízos
causados pela ausência de práticas sustentáveis. Por meio de
depoimentos, resgatam sua história e relevância para o povoado.
In the Rural Zone of Caruaru, Pernambuco in Brazil, a small, agonized
weir and students from the harsh Pernambuco, come together to try to
reverse the losses caused by the absence of sustainable practices, which
through testimonies rescue their history and relevance to the village.

Vanessa Prigollini | Mexico | 15 min

CONTRASTS

Contrastes é uma declaração de princípios sobre a liberdade do
cativeiro de espécies marinhas. Surge no início da pandemia, com o
objetivo de gerar empatia no telespectador sobre a vida em
confinamento. Todos os seres vivos têm direito à liberdade, e os
humanos não podem reivindicar o direito de se libertar de outras
espécies ou usá-las para negócios e entretenimento humano, e é
sobre isso que "Contrasts" tenta sensibilizar as pessoas.
Contrasts is a declaration of principles on freedom from captivity of
marine species. It arises at the beginning of the pandemic, with the aim
of generating empathy in the viewer about life in confinement. All
living beings have the right to freedom, and humans cannot claim the
right to take freedom from other species or use them for business and
human entertainment, and this is what Contrasts tries to sensitize
people about.
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Curta-metragem | Meio Ambiente
Short film |Environment
Arne Gunnar Olsen| Norway | 16 min

THE BEE BATTLE
Um velho apicultor da costa oeste da Noruega
adora suas abelhas. Nos últimos anos, a
produção de mel cai, e o apicultor está
preocupado. O filme "Bees" é uma viagem pela
bela paisagem do oeste da Noruega e pelas
colmeias.
An old beekeeper on the west coast of Norway
love his bees. The last years the production of
honey goes down and the beekeeper are worried.
The film "Bees" are a travel in the beautiful

landscape of west Norway and into the beehives.

Maarten van Rouveroy
Netherlands | 19 min

IN TOO DEEP THE TRUE COST
OF DEEP-SEA MINING
À medida que desvendamos os mistérios do
oceano profundo, também descobrimos que o
maior ecossistema do mundo está cheio de
minerais preciosos. Agora, a corrida para
minerar o fundo do mar está representando uma
séria ameaça aos últimos habitats quase
intocados do planeta. O relógio está correndo
para parar a maior atividade industrial que o
oceano já enfrentou.

As we unravel the mysteries of the deep ocean,
we have also discovered the world's largest ecosystem is full of precious minerals. Now, the race to
mine the deep sea is posing a serious threat to the last near pristine habitats on the planet. The clock is
ticking to stop the largest industrial activity the ocean has ever faced in its tracks.
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Michael Geidel | Germany | 11 min

DAMN IRONLAND

FERRO TORCIDO

O rompimento da Barragem 1 da mina Córrego do Feijão perto da
cidade de Brumadinho em 25 de janeiro de 2019 foi o maior desastre
industrial do Brasil até hoje – e agora é entendido como crime. Sua
onda de lama tóxica deixou destruição e deixou muitas pessoas
desaparecidas, algumas delas ainda não encontradas dois anos
depois. Não foi o primeiro de seu tipo - e poderia ter sido evitado. Essa
barragem, de propriedade da maior produtora de minério de ferro do
mundo, a Vale, foi certificada pelo renomado auditor alemão TÜV Süd
apenas alguns meses antes. No filme, o famoso poeta brasileiro Carlos
Drummond de Andrade, que cresceu exatamente nessa região
mineira, nos deixa imaginar o impacto para o meio ambiente e um
futuro na região até então dominada pelas corporações mineradoras.
The collapse of Dam 1 of the Córrego do Feijão mine near the city of
Brumadinho on Jan 25th, 2019, was the biggest industrial disaster in
Brazil to date - and is now understood as a crime. It's toxic mud wave left destruction and left many
people missing, some of them still not found two years later. It was not the first of its kind - and could
have been prevented. That dam, owned by the world's biggest iron ore producer Vale, was certified by
renown German auditor TÜV Süd just some months before. In the film the famous Brasilian poet Carlos
Drummond, who grew up exactly in this mining region, lets us imagine the impact for the environment
and a future in the region that was so far dominated by the mining corporations.
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Short film | Human Rights
Sajjad Shahhatami | Islamic Republic of Iran | 15 min

IDENTIBYE

O protagonista da história enfrenta o dilema de escolher entre a razão
e a sensibilidade em relação aos sentimentos mais íntimos. Ele foi
julgado desde o início pelas pessoas mais próximas a ele. O medo
desses julgamentos intermináveis o enche de dúvidas, e ele tem que
trabalhar contra o relógio para alcançar seu objetivo, pois sabe que a
verdadeira identidade é o que mais importa para eles.
The protagonist of the story faces a dilemma of choosing between sense
and sensibility regarding one's innermost feelings. He has been judged
from the very beginning by the ones closest to him. The fear of these
never-ending judgments fills him with doubt, and he has to work against
the clock to achieve his goal as he knows that one's true identity is what
matters most to them.

Nahd Bashir | Israel | 15 min

A DEAD SEA

Kamel, um palestino de 50 anos, sofre de autismo e viaja com sua irmã
paralítica para o Mar Morto para receber tratamento médico na água
do mar, na esperança de que isso o ajude a tratar a psoríase que se
espalhou por seu corpo. Na praia, ele se encontra em uma situação
desagradável. Uma garotinha roubou sua bola de borracha, e Kamel
tentou recuperá-la, mas a multidão se aglomera e ele tem dificuldade
em se explicar, principalmente porque não entende hebraico e os
judeus não entendem árabe. A multidão suspeita de que se trate de
um terrorista que sequestra uma garota e, no final, ocorre uma
tragédia que parece resultar de uma história real que ocorreu em
Jerusalém.
Kamel, a Palestinian man in his 50s, suffers from autism and travels with
his paralyzed sister to the Dead Sea to receive medical treatment in
seawater in the hope that it will help him treat psoriasis that has spread
through his body. At the beach, he finds himself in an unpleasant situation. A little girl stole his rubber
ball and Kamel tried to return it, the crowd gathers, and he has a hard time explaining himself,
especially since he does not understand Hebrew and the Jew does not understand Arabic. The masses
suspect that this is a terrorist who kidnaps a girl and in the end a tragedy that seems to stem from a
true story that took place in Jerusalem.
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Andrea Trivero | Italy | 19 min

THE MAN OF THE TREES

Daniel Balima é um horticultor sênior de
Tenkodogo, uma pequena cidade da África
Subsaariana em Burkina Faso, onde vive com
sua grande família e trabalha desde que
nasceu, há 67 anos. Daniel, quando criança,
adoece com poliomielite e, embora cresça
sem o uso das pernas, consegue acompanhar
o pai no viveiro da família, andando sobre as
mãos. Ele trabalha com tanta paixão e talento,
que sua deficiência, que para muitos na África
significa um destino marcado, é para Daniel
uma oportunidade: "Eu poderia seguir dois caminhos: mendigar ou pegar minha vida na mão e me
dedicar a trabalhar com dignidade". Assim, todos os dias, ele vai para a horta trabalhar, apesar das
várias dificuldades que enfrenta, tanto as relacionadas à sua condição física, quanto as relacionadas
ao território, e está feliz, pois consegue manter a família e pagar os estudos dos filhos e netos.
Daniel escolheu e venceu este grande desafio e, todos os dias, semeia e cultiva com muito esforço e
gratidão muitas hortaliças e plantas. Muitas vezes, quem não tem comida vai à horta, porque sabe
que, mesmo sem dinheiro, pode abrir aquele portão, olhar nos olhos deste homem generoso, que,
com alguns gestos e algumas palavras amáveis, o fará colher e levar para casa o que é necessário
para se alimentar. Em mais de 50 anos de atividade, ele deu vida a mais de um milhão de árvores, e
isso é o mais importante para Daniel porque, como ele nos conta, seu país, por causa da seca,
precisa de muitas árvores. E ele não para, pelo contrário, sonha em plantar mais um milhão.
Daniel Balima is a senior horticulturist from Tenkodogo, a small Sub-Saharan African town in Burkina
Faso, where he lives with his large family and has worked since he was born 67 years ago. Daniel as a
child falls ill with polio and, although growing without the use of his legs, he is able to follow his father
in the family nursery, walking on his hands. He works immediately with great passion and talent so
much that his disability, which for many in Africa means a marked destiny, is for Daniel an opportunity:
"I could take two paths: begging or taking my life in hand and devoting myself to work with dignity ".
So, every day he goes to the garden to work, despite the various difficulties he faces, both those
related to his physical condition, and those related to the territory, and he is happy, because he can
keep the family and pay their studies to children and grandchildren. Daniel has chosen and won this
great challenge and, every day, he sows and cultivates with great effort and gratitude many vegetables
and plants. Often those who have no food go to the garden, because they know that even without
money can open that gate, look into the eyes this generous man, who with a few gestures and a few
kind words will make him collect and bring home what is necessary to feed. In over fifty years of
activity, he has given life to more than a million trees and this is what is most important for Daniel
because, as he tells us, his country, because of the drought, needs many trees and does not stop, on
the contrary, he dreams of planting another million.
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agar Mangal | India |18 min

LEGITIMATE

"Legitimate" é um curta-metragem baseado em estupro marital na
Índia. O filme se concentra em Sheetal, uma dona de casa que
enfrenta muitas complicações em sua vida de casada e foi forçada a
fazer sexo pelo marido. O filme presta atenção a um lado da
protagonista para demonstrar que ela tem vivido sem entusiasmo em
todos os seus anos de casada. O diretor decidiu fazer o filme em uma
tomada para tornar a impressão do filme mais realista e natural e para
dar uma sensação mais pragmática. Ao tentar viver mais livremente
sem nenhum ajuste, o filme demonstra dois aspectos da personagem
que motivarão e inspirarão as mulheres a se apresentarem e falarem
sobre o assunto “Estupro Conjugal” e a colocarem um fim na vida
parcial.
Legitimate is a one take short film based on marital rape in India. The
movie focuses on Sheetal, a housewife who faces plenty of
complications in her married life and has been forced to have sex by her
husband. The movie pays heed to one side of the protagonist to demonstrate that she has been living
half-heartedly in all her married years. The director decided to shoot the movie in one take to make the
impression of the movie more realistic and lifelike and to make the feel more pragmatic. While trying
to live more freely without any adjustments, the movie demonstrates dual aspects of the character
that will motivate and inspire women to come forward and speak about the issue “Marital Rape” and
put an end to partly living.

Reza Daghagh | Islamic
Republic of Iran | 18 min

MIDDLE EASTERN STORIES: FATHER

Um pai pretende levar seu filho bebê para longe de seu país devastado
pela guerra. Ele tenta se esconder em um contêiner para fugir e
atravessar a fronteira, mas juntamente com outros refugiados, tornase difícil para ele ir atrás de seu objetivo, até o ponto em que eventos
inesperados acontecerem com ele e os outros refugiados.
A father intends to take his infant child away from his war-stricken
country. He attempts by hiding in a container to flee and cross the
border but with the addition of other refugees, it becomes hard for him
to pursue his goal, to the point that unexpected events happen to him
and the other refugees.
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Doug Roland, United States | 18 min

FEELING THROUGH

Feeling Through, o primeiro filme estrelado por um ator
surdocego, é uma história de amadurecimento que segue Tereek,
um adolescente vagando pelas ruas de Nova York, desesperado
por um lugar para dormir quando encontra Artie, um homem
surdocego que precisa de alguém para ajudá-lo. De um encontro
estranho entre estranhos, surge um vínculo íntimo e uma jornada
que muda para sempre Tereek.
Feeling Through, the first film to star a DeafBlind actor, is a coming
of age story that follows Tereek, a teen wandering the streets of
New York, desperate for a place to crash when he encounters Artie, a
DeafBlind man in need of help getting man. From an awkward
meeting between strangers emerges an intimate bond, and a journey
that forever changes Tereek.
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Benjamin Fieschi-Rose | Canada| 10 min

THE LOST SEAHORSE

Um cavalo-marinho vulnerável é varrido de seu recife de coral e deve
sobreviver à perigosa jornada de volta para casa?
A vulnerable seahorse is swept away from his coral reef and must
survive the dangerous journey home?

Alan Schvarsberg,
Cícero Fraga, Brazil | 15 min

TAPAJÓS: UMA BREVE HISTÓRIA
DA TRANSFORMAÇÃO DE UM RIO

Moradores de Miritituba, uma pequena vila no coração da Amazônia,
lutam para sobreviver em meio aos grandes portos de exportação de
soja.
Residents of Miritituba, a small village in the heart of the Amazon,
struggle to survive in the midst of large soybean export ports.
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Hazhir As'adi |Iran, Islamic Republic of | 7min

THE ROTATION

Há uma guerra entre duas tribos em reivindicar o sol no céu. Como
resultado dessa guerra, o sol se aniquila e o vulcão entra em erupção.
Essas duas tribos agora estão mortas e um novo sol é feito, ambos
por essa lava. Vários séculos se passarão e os humanos ainda estão
em guerra para reivindicar o sol no céu
There is a war between two tribes on claiming the sun in the sky. As a
result, to that war, sun annihilates, and the volcano erupts. Those two
tribes now are dead, and a new sun is made, both by that lava. Several
centuries will pass and the humans are still in a war to claim the sun in
the sky.

Radhi Meron |
Brazil | 10 min

AURORA:
THE STREET THAT WANTED TO BE A RIVER
Se as ruas pudessem falar, o que diriam? Aurora é uma triste e
solitária rua de uma grande cidade. Em um dia de chuva forte, ela
relembra sua trajetória e sonha com o futuro e se pergunta: é
possível uma rua morrer?
If the streets could talk, what would they say? Aurora is a sad and
lonely street of a big city. On a rainy day, she remembers her trajectory
and dreams about the future asking herself: is it possible for a street to
die?
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Animation | Environment
Radheya Jegatheva |Australia | 4 min

PAINTING BY NUMBERS

O encontro de uma criança com obras-primas clássicas desencadeia
uma epifania de confronto. Quando olhamos para uma grande obra
de arte, percebemos que ela está olhando de volta? Com olhos que
veem mais claramente do que nós? Em uma galeria misteriosa
imbuída de vida estranha, sombras do passado e futuros não
resolvidos colidem quando a visão de uma criança descasca as
camadas do que chamamos de "realidade". Junte-se a uma jornada
das obras-primas que você achava que conhecia, enquanto suas
almas ocultas finalmente recebem uma voz. À medida que camadas
da "realidade" contemporânea são retiradas, a alma invisível da arte
traz um desafio que não podemos ignorar nem escapar dele. Ou
podemos? A mensagem deles será ouvida a tempo? A porta está
aberta. As obras dos mestres nos aguardam. Quem vai entrar?
A child's encounter with classic masterpieces triggers a confronting
epiphany. When we look at great art, do we realize it is looking back?
With eyes that see more clearly than we do. In a mysterious gallery imbued with strange life, shadows
of the past and unresolved futures collide when a child's vision peels away the layers of what we call
'reality'...join a journey through the masterpieces you thought you knew as their hidden souls are
finally given a voice. As layers of contemporary 'reality' are stripped away, art's unseen soul brings a
challenge we can neither ignore nor escape. Or can we? Will their message be heard in time? The door is
open. The masters' works await us. Who will enter?
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Animation | Human Rights
Conform Cox | Netherlands
|2 min

THE PREJUDICED HIERARCHIST

Por muito tempo, a humanidade se separou da animalidade. Mas
quanto mais os cientistas sabem sobre animais não humanos, mais
eles veem semelhanças com os humanos. Precisamos da
emancipação animal para avançar. Este curta-metragem começa a
romper as ideias hierárquicas dos humanos sobre outros animais,
usando exemplos da vida real.
For a long time, humanity has separated itself from animality. But the
more scientists know about non-human animals, the more they see
similarities with humans. We need animal emancipation to go forward.
This short movie makes a start in breaking down human’s hierarchical
ideas about other animals, using real-life examples.

Tihoni Brcic | Croatia | 7 min

HEDGEHOG SPIKINEY

Spikiney é um ouriço trabalhador e altruísta que administra uma
cozinha de sopão para a comunidade carente. A comida desaparece
em uma noite de inverno, colocando em risco a vida de todos. Os
amigos de Spikiney - o velho macaco com uma bengala, o esquilo
órfão, um pássaro perdido e o castor com uma nadadeira de
borracha no rabo se juntam a ele corajosamente na busca pela
comida roubada. Eles suspeitam que um monstro seja o ladrão. A
trilha os leva à caverna sinistra, onde precisam enfrentar bravamente
o monstro...
Spikiney is a hardworking and altruistic hedgehog who runs a soup
kitchen for the needy community. The food disappears one winter
night, endangering their existence. Spikiney’s friends - the old monkey
with a cane, the orphan squirrel, a strayed bird and the beaver with a
rubber flipper for a tail bravely join him on the quest to find the stolen
food. They suspect a monster is the thief. The trail takes them to the
ominous cave, where they need to bravely confront the monster…
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Paolo Iorio | Italy | 5 min

UNVEILED
O que uma velhinha e uma garota estão fazendo vagando pela
cidade? Você não vai acreditar, mas elas têm uma missão muito
importante a cumprir. Ninguém pode fazer isso, apenas elas. Seus
corações escondem um segredo doloroso... Elas serão capazes de
fazer brotar a alegria e a beleza da escuridão e do mal? Meu
primeiro curta de animação, escrito e feito a várias mãos, pensado
para a escola. Uma jornada intensa e delicada em um território
inacessível e doloroso, mas com cinto de segurança.
What are an old lady and a girl doing wandering around town? You
won’t believe it, but they have a very important mission to carry out.
Nobody can do it but them. Their hearts hide a painful secret… will
they be able to make joy and beauty sprout out darkness and evil?
My first animation short, written and made by several hands,
designed for school. An intense and delicate journey in an
inaccessible and painful territory, but with seat belts.
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Medium length film |Environment
Fabrizio Antonioli |Italy | 45 min

2100

Como será 2100? Como o aumento do nível do mar afetará as
gerações futuras? Podemos confiar na ciência para nos ajudar a
proteger nosso mundo? "2100" explora a Sicília, esta bela ilha no
meio do Mar Mediterrâneo, analisando como as variações do nível do
mar impactaram esta área ao longo de milhões de anos e como a
humanidade se adaptou às mudanças. O que a natureza faz por nós e
o que fazemos pela natureza? Explore conosco tesouros naturais,
para proteger e transmitir às gerações futuras, a geração de 2100
What will 2100 look like? How will sea level rising impact future
generations? Can we trust science to help us protect our world? "2100"
explores Sicily, this beautiful island in the middle of the Mediterranean
Sea, analyzing how sea level variations impacted this area throughout
millions of years, and how Humanity adapted to changes. What does
Nature do for us, and what do we do for Nature? Explore with us
natural treasures, to protect and pass on to future generations, the
generation of 2100.

Cláudio Felippio Júnior |
Brazil | 53 min

CAMPECHE ISLAND WORLD

A Ilha do Campeche é um patrimônio paisagístico e arqueológico
tombado pelo IPHAN. Conhecida por suas águas cristalinas e gravuras
rupestres, a ilha é um dos principais destinos turísticos de Santa
Catarina. Por isso, o documentário apresenta os agentes que
trabalham diariamente na manutenção de seu valor ambiental e
cultural preservado.
Campeche Island is a scenic and archaeological heritage listed by IPHAN.
Known for its crystal-clear waters and rock engravings, the island is one
of the main tourist destinations in Santa Catarina. Therefore, the
documentary presents the agents who work daily in maintaining its
environmental and cultural value preserved.
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Adam Laity | United Kingdom | 29 min

A SHORT FILM ABOUT ICE

Vencedor de Melhor Filme de Emergência Climática da AHRC
Research In Film Awards (RIFA) 2020. Vencedor do Prêmio
Audiovisual de Prática e Pesquisa, BFTSS 2021. Vencedor de Melhor
Curta-Metragem no Green Fest Belgrade, Sérvia 2020. Vencedor de
Melhor Curta-Metragem em WaterDocs 2021. Vencedor do Prêmio
do Público no Sunchild International Environmental Festival 2021.
Indicado para quatro AHRC Research in Film Awards 2020. Um filmepoema que documenta a jornada de um diretor de fotografia pelas
frágeis paisagens do Ártico. A câmera testemunha as formas e cores
de geleiras, tundras, montanhas e gelo marinho enquanto o cineasta
explora o papel do humano e do artista em tais paisagens no tempo
do Antropoceno. Tocando em temas de estética, responsabilidade
cultural, interconectividade e ecoansiedade, o filme pretende
provocar a discussão sobre a necessidade de reconceitualizar como
fazemos e disseminamos imagens, a fim de nos vermos como parte
integrante do mundo e não nos vermos diante ou separados da
natureza.
Winner of Best Climate Emergency Film AHRC Research in Film Awards 2020 Winner Audiovisual
Practice-Research Award, BFTSS 2021 Winner of Best Short Film at Green Fest Belgrade, Serbia 2020.
Winner of Best Short Film at Water Docs 2021.Winner of Audience Award at Sunchild International
Environmental Festival 2021. Nominated for four AHRC Research in Film Awards 2020. A film-poem
documenting the journey of a cinematographer through the fragile landscapes of the Arctic. The
camera bears witness to the shapes and colours of glaciers, tundra, mountains, and sea ice while the
filmmaker explores the role of the human and the artist in such landscapes in the time of the
Anthropocene. Touching on themes of aesthetics, cultural responsibility, inter-connectivity, and ecoanxiety the film aims to provoke discussion about the need to re-conceptualize how we make and
disseminate images, in order to see ourselves as an integral part of the world rather than seeing
ourselves as in front of or separate to nature.
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Cyril Verrier | Switzerland | 55 min

LA FRONTIÉRE

Em campo, acompanhamos um biólogo
responsável pela implementação de
soluções de renaturação, as mais coerentes
com as atividades já presentes. Uma série
de sebes plantadas para garantir a
continuidade da paisagem "bocage" é um
meio típico de fornecer alimento e abrigo
para pequenos mamíferos, envolvidos em
um ecossistema que inclui campos
cultivados e terras selvagens. Acordos são
feitos para permitir a passagem de
máquinas agrícolas. O espectador descobre que é possível observar mudanças significativas na
biodiversidade se estivermos atentos aos menores fenômenos, tais como o retorno das borboletas
que haviam desaparecido. Através dos depoimentos dos agricultores envolvidos, aprendemos que
as sinergias entre animais, plantas e fazendas tornam cada vez mais possível dispensar os
substitutos químicos, aqueles que há muito acompanham a abordagem produtivista da qual a
agricultura ainda depende em grande parte. Da exploração em pleno inverno, às reuniões informais
entre participantes discutindo em meio à onda de calor, o filme mostra de dentro uma experiência
de conscientização ativa, mas não sem seus paradoxos, como conciliar questões tão remotas como
rentabilidade e biodiversidade.
In the field, we accompany a biologist responsible for the implementation of renaturation solutions,
the most coherent with the activities already present. A series of hedgerows planted to ensure bocage
continuity is a typical means of providing food and shelter for small mammals involved in an ecosystem
that includes cultivated fields and wild lands. Compromises are made to allow continued passage with
farm machinery. The viewer discovers that it is possible to observe significant changes in biodiversity if
one is attentive to the smallest phenomena, such as the return of butterflies that had disappeared.
Through the testimonies of involved farmers, we learn that synergies between animals, plants and
farms increasingly make it possible to do without chemical substitutes, those that have long
accompanied the productivist approach on which agriculture is still largely dependent. From the
scouting in the middle of winter, to the informal meetings between participants discussing in the
middle of the heat wave, the film shows from the inside an experience of active awareness but not
without its paradoxes. How to reconcile issues as remote as profitability and biodiversity.
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Martin Trabalik, Geraldine Zambrana Velez |
Czech Republic | 59 min

INCENDIOS

Após a legalização da queima da floresta na Bolívia, bombeiros
voluntários enfrentam os piores incêndios que a Bolívia já
experimentou. Chaqueo é uma prática boliviana de queimar a
floresta para obter terras cultiváveis. Em 2019, essa prática foi
legalizada, reconhecendo o fogo como uma ferramenta legal para
o cultivo da terra. Logo depois, o fogo no país saiu do controle. O
filme apresenta a problemática do Chaqueo e mostra o esforço de
grupos de bombeiros voluntários, que tentam salvar lugares mais
vulneráveis, como assentamentos humanos e reservas naturais. A
principal ênfase do filme é fazer com que o espectador contemple
as razões pelas quais essa situação está acontecendo e o rumo que
a humanidade está tomando. Todo o filme foi filmado por duas
pessoas em um período de tempo muito limitado, usando um
pequeno orçamento pessoal com apoio parcial de um
financiamento coletivo da comunidade. Toda a pós-produção
também foi realizada por participação voluntária.
After legalisation of burning of the forest in Bolivia, voluntary firemen stand against the worst fires
Bolivia ever experienced. Chaqueo is Bolivian practice of burning down the forest in order to gain
cultivable land, in 2019 this practice was made legal recognizing fire as a legal tool for the cultivation of
the land. Soon after, the fire in the country got out of control. The movie introduces the problematic of
the Chaqueo and shows the effort of voluntary firemen groups, that are trying to save most vulnerable
places such as human settlements and natural reservations. The main emphasis of the film is to make
the viewer contemplate the reasons this situation is happening and the direction that humanity is
taking. The whole movie was shot by two people in a very limited time frame using small personal
budget with a partial support of crowdfunding community. The whole post-production was also
realized by voluntary participation.

63

Finalistas | Nominees

Média-metragem | Direitos Humanos

Medium length film |Human Rights
Axel Koenzen |
Germany | 27min

MOZAMBIQUE,
WHERE THE MANGO TREE USED TO BE
Mozambique, Where the Mango Tree Used to Be" gira em torno
dos efeitos da mudança climática em pequenas comunidades nas
áreas rurais e remotas de Moçambique. O filme mostra o cotidiano
de duas famílias locais ao longo de 48 horas, uma visão interna do
que significa ser afetado pela imprevisibilidade dos extremos
climáticos no extremo mais baixo da pirâmide econômica do
mundo. Cada família sofreu o impacto de secas e inundações
excepcionalmente severas nos últimos anos. Sua situação e
mecanismos de enfrentamento constituem a narrativa do filme.
Seguimos rigorosamente nossos protagonistas ao questionar por
que sua vida em conformidade com o ambiente mudou: Deus ou o
homem branco são os culpados pelos caprichos da natureza?

MOZAMBIQUE, where the mango tree used to be centers around the
effects of climate change on small communities in rural and remote
areas of Mozambique. The film showcases the daily life of two local
families over the period of 48 hours, an inside view of what it means to be affected by the
unpredictability of weather extremes at the lowest end of the world ́ s economic pyramid. Each family
suffered from the impact of unusually severe droughts and floods over the past years. Their plight and
coping mechanisms constitute the narrative of the film. We strictly follow our protagonists in
questioning why their life in compliance with their surrounding has changed: Is God or the white man
to blame for nature ś whims?
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Média-metragem | Direitos Humanos
Medium length film | Human Rights
Lena Lenzen | Timor-Leste | 23 min

3 TREES, 3 STORIES

Narrado pelo ex-presidente e vencedor do Prêmio Nobel da Paz José
Ramos-Horta, este pequeno documentário nos leva a três
comunidades agrícolas rurais no Timor-Leste, um pequeno estado
insular no Sudeste Asiático. Como podemos proteger nossa terra,
nossa cultura e as tradições de nossos ancestrais e, ao mesmo tempo,
criar uma vida melhor para as gerações futuras? Três Histórias. Um
país. O belo Timor-Leste.
Narrated by former President and Nobel Peace Prize Laureate José
Ramos-Horta, this short documentary leads us to three rural farming
communities in Timor-Leste, a small island state in Southeast Asia. How
can we protect our land, culture, and our ancestors’ traditions while at
the same time creating better lives for future generations? Three
Stories. One country. Beautiful Timor-Leste.

Khushnuda Shukuri, Mark Albini | United States |33 min

BITTER RIVER

"Bitter River" é uma exploração comovente do pior desastre
ambiental do Brasil: o rompimento mortal da Barragem de Mariana em
2015. De propriedade e operada por algumas das empresas de
mineração mais poderosas do mundo, esta barragem de rejeitos de
minério de ferro falhou devido ao transbordamento, inundando a
cidade vizinha de Bento Rodrigues, matando 19 pessoas e impactando
mais de 250.000. Foi o maior desastre ambiental relacionado à
mineração do mundo. Por meio de depoimentos de vítimas e relatos
em primeira mão, "Bitter River" rastreia a perda de vidas, terras e
meios de subsistência após a tragédia. Dia cinco de novembro de 2021
completou seis anos desde o desastre.
BITTER RIVER is a heartbreaking exploration of Brazil's worst
environmental disaster: 2015's deadly Mariana Dam rupture. Owned and
operated by some of the world's most powerful mining firms, this iron ore tailings dam failed due to
overfilling, ultimately flooding the nearby town of Bento Rodrigues, killing 19 people and impacting
over 250,000 more. It was the world's single largest mining-related environmental disaster. Through
victim testimonials and first-hand accounts, BITTER RIVER tracks the loss of life, land, and livelihood in
the aftermath of tragedy. November 5, 2021 marked 6 years since the disaster.
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Média-metragem | Direitos Humanos
Medium length film | Human Rights
Shirley Ferreira| Brazil | 24 min

ANIMAL

Dois corpos femininos, de artistas que também são mães, performam
representando o processo do parto, ora sendo mãe, ora sendo a
criança, em diferentes ambientes que configuram tanto o desejo de
liberdade e respeito aos seus corpos, quanto a brutalidade e a
invasão relacionada às violências obstétricas.
Two female bodies, by artists who are also mothers, perform
representing the birth process, sometimes as a mother, sometimes as a
child, in different environments that configure both the desire for
freedom and respect for their bodies, as well as the brutality and
related invasion to obstetric violence.

Roberto Urzua | Chile | 25 min

MAPU KUTRAN

Mapu Kutran é uma palavra que vem da língua mapuche, um dos
primeiros povos do Chile. É uma doença sem origem conhecida, que
ataca quando o ser humano danifica a natureza. Esta doença começa
quando a pessoa desrespeita o meio ambiente: espaços culturais
como "menoko" (fonte de água), "lawen" (remédio de ervas
naturais), ou "high newen" (poder, força). O documentário explora as
contradições humanas.
MAPU KUTRAN is a word, that comes from mapuche language, one of
Chile first nations people. Is a disease without known origin, that attacks
when the human damages nature. This disease starts when the person
disrespects the environment: cultural spaces like "menoko" (source of
water), "lawen" (natural herbs medicine), or high newen (power,
strength). The documentary explores the human contradictions.
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Longa-metragem | Meio Ambiente

Long length film |Environment
Iiris Härmä | Finland | 84 min

LEAVING AFRICAL

A finlandesa Riitta e a ugandense Catherine têm algo em comum:
trabalho, uma casa compartilhada e senso de humor. Riitta
desenvolve um trabalho humanitário em Uganda há mais de 25
anos, e logo é hora de se aposentar e voltar para a Finlândia. Antes
disso, Riitta e Catherine vão convidar líderes religiosos para um
curso no qual desafiam os padres e os imãs para uma discussão
direta que rompe tabus sobre o direito das mulheres a seus corpos,
sobre sexualidade e vida. No entanto, em breve, Riitta e Catherine
ficarão sabendo de sérias alegações feitas contra elas. Essas
alegações vão colocar em risco o trabalho de toda a sua vida.
"Leaving Africa" é um filme emocionante que retrata o
empoderamento das mulheres e seu impacto nos indivíduos, nas
comunidades e no desenvolvimento global. O filme revela também
o valor, o conteúdo e os desafios da cooperação para o
desenvolvimento.
Finnish Riitta and Ugandan Catherine have something in common, work, a shared home, and a sense of
humor. Riitta has been working in aid work in Uganda for more than 25 years, and soon it is time for
her to retire and to return to Finland. Before that, Riitta and Catherine will invite religious leaders to a
course in which they challenge the priests and the imams to a straightforward, taboo breaking
discussion on women’s right to their bodies, sexuality, and life. However, soon Riitta and Catherine will
hear of serious allegations made against them. These allegations will jeopardize their entire life’s work.
LEAVING AFRICA is an emotional film that depicts the empowerment of women and its impact on
individuals, communities, and global development. The film also reveals the value, content, and
challenges of development co-operation.
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Longa-metragem | Meio Ambiente
Long length film | Environment
Emma Macey-Storch |Australia | 90 min

GEETA

Quase 30 anos atrás, Geeta Mahor estava dormindo com suas três
filhas quando seu marido, Inderjeet, entrou no quarto e jogou ácido
nelas. Geeta ficou gravemente ferida, Neetu, de dois anos, ficou com
cicatrizes graves e quase completamente cego, e o bebê de oito dias,
Krishna, infelizmente faleceu. Mas, apesar de tudo, Geeta e Neetu
não são o que você esperaria de mulheres lutando contra a pobreza,
desapropriação, pária e patriarcado. Eles são vocais, são engraçadas,
são ativas e vivem suas vidas nas favelas urbanas de Agra (Índia) com
entusiasmo, esperança e uma determinação inflexível de reescrever
seus próprios destinos.
Almost 30 years ago, Geeta Mahor was asleep with her three young
daughters when her husband, Inderjeet, crept into their room and
threw acid on them. Geeta was badly injured, two-year old Neetu was
left severely scarred and almost completely blind, and eight-day old
baby Krishna sadly passed away. But despite everything, Geeta and Neetu are not what you would
expect of women battling poverty, dispossession, pariahdom and patriarchy. They are vocal, they are
funny, they are active, and they live their lives in the urban slums of Agra (India) with gusto, hope and
an uncompromising determination to re-write their own destinies.

Tiago Rezende | Brazil | 76’

OPERATION CAMANDUCAIA

1974 - Em plena ditadura brasileira, mais de 90 meninos foram presos
arbitrariamente pela polícia de São Paulo e transportados para outro
estado brasileiro. Pela manhã, apenas 41 dessas crianças e
adolescentes compareceram à cidade de Camanducaia. Eles estavam
nus, famintos e feridos. Esquecer não é uma opção.
1974 - In the midst of the Brazilian dictatorship, more than 90 boys were
arbitrarily arrested by São Paulo police and transported to another
Brazilian state. By the morning, just 41of those children and teenagers
shown up in the city of Camanducaia. They were naked, starving and
injured. Forgetting is not an option.
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Longa-metragem | Meio Ambiente
Long length film | Environment
Alexandre Berman, Olivier Pollet | France | 63’

OPHIR

Ophir conta a história de uma extraordinária revolução indígena pela
vida, terra e cultura, abrindo caminho para a criação da mais nova
nação do mundo em Bougainville, Papua Nova Guiné. Uma ode
poética e dramática à sede indelével de liberdade, cultura e
soberania. O filme lança luz sobre o maior conflito do Pacífico desde a
Segunda Guerra Mundial, revelando as cadeias visíveis e invisíveis da
colonização e seus ciclos duradouros de guerra física e psicológica.
Ophir tells the story of an extraordinary indigenous revolution for life,
land, and culture, opening up the path for the creation of the world’s
newest nation in Bougainville, Papua New Guinea. A poetic yet
dramatic ode to the indelible thirst for freedom, culture, and
sovereignty; the film sheds light on the biggest conflict of the Pacific
since WWII, revealing the visible and invisible chains of colonisation and
its enduring cycles of physical and psychological warfare.

Santiago Maza | Mexico | 68 min

THE ISSUE

Este filme é uma compilação de seis documentários curtos sobre os
aspectos fundamentais da crise climática no México. O ator, produtor
e diretor Gael García Bernal e a escritora e linguista Yásnaya Aguilar
são as duas testemunhas que vão tecer as histórias juntas. Os curtas
seguem as histórias e experiências de ativistas ambientais,
defensores dos direitos humanos, comunidades indígenas,
acadêmicos e organizações sem fins lucrativos.
This film is a compilation of six short documentaries about the
fundamental aspects of the climate crisis in Mexico. Actor, producer and
director Gael García Bernal and writer and linguist Yásnaya Aguilar are
the two witnesses that will weave the stories together. The shorts
follow the stories and experiences of environmental activists, human
rights advocates, indigenous communities, academics, and non-profit
organizations.
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Long-metragem | Direitos Humanos

Long length film |Human Rights
Christina Georgiou |
Cyprus |
94 min

THE STRAY STORY:
A DOGUMENTARY (DIRECTOR'S CUT)
Em um mundo consumista onde tudo, incluindo o melhor amigo do
homem, é tratado como descartável, pessoas comuns ajudando cães de
rua nos lembram o que é ser humano(e).
In a consumerist world where everything, including man's best friend, is
treated as disposable, everyday people aiding stray dogs remind us of what
being human(e) is all about.

Paula Fouce |United States | 75 min

THE DARK HOBBY

No Havaí, um grupo de nativos havaianos e conservacionistas
lutam politicamente para proteger os peixes exóticos
saqueados dos recifes. Tartarugas, baleias e golfinhos estão
todos protegidos, mas não os peixes. Agora, muitos estão à
beira da extinção. 28 milhões de peixes estão no pipeline de
comércio de peixes tropicais. Eles passam por perfuração da
bexiga, corte de barbatanas e fome para o embarque e
chegam ao continente mortos ou moribundos. Eles teriam
vivido até 40 anos em um recife. As espécies de peixes estão
em crise em todo o mundo e muitas são capturadas com
cianeto e dinamite.
In Hawaii a group of Native Hawaiians and conservationists
struggle politically to protect the exotic fish being looted from the reefs. Turtles, whales, and dolphins
are all protected, but not the fish. Now many verges on extinction. 28 million fish are in the aquarium
trade pipeline at any given time. They undergo bladder piercing, fin cutting and starvation for
shipment and reach the mainland dead or dying. They would have lived up to forty years on a reef. Fish
species are in crisis worldwide and many are caught with cyanide and dynamite.
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Longa-metragem | Direitos Humanos
Long length film | Human Rights
Inés Criado García, Nahuel
Staudacher |Spain| 65 min

RECHARGING THE PRESENT

A agricultura ecológica e a produção e consumo sustentáveis
poderiam ser as forças motrizes de uma economia lucrativa,
comunitária e humanista? A Subbética Ecológica é uma associação de
produtores e consumidores que trabalha há mais de uma década no
centro da Andaluzia (Espanha) por um modelo que promove as
hortas tradicionais, dignifica o trabalho do camponês, apoia um canal
de distribuição curto e a venda direta dos agricultores, no quadro da
Economia do Bem Comum. Através de um retrato coletivo e da
confluência de inúmeros testemunhos, este documentário, da
NanoMundo Produções, pretende dar visibilidade a um modelo que
não só é bem-sucedido nas dimensões econômica, ecológica e
alimentar, mas que vai mais longe na promoção de valores éticos e
sociais que cada vez mais têm um impacto sobre seu meio ambiente
e a comunidade.
Could ecological agriculture and sustainable production and consumption be the driving forces of a
profitable, communitarian and humanist economy? Subbética Ecológica is an association of producers
and consumers that has been working for more than a decade in the center of Andalusia (Spain) for a
model that promotes traditional vegetable gardens, dignifies peasant’s work, supports a short
distribution channel and farmers’ direct sales, within the framework of the Economy of the Common
Good. Through a collective portrait and the confluence of numerous testimonies, this documentary, by
NanoMundo productions, aims to give visibility to a model that is not only successful on the
economical, ecological and food dimensions, but which also goes further in promoting ethical and
social values that increasingly have an impact on its environment and community.
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Longa-metragem | Direitos Humanos
Long length film | Human Rights

Peter Magnusson | Sweden | 96 min

ABOUT THE FOREST

A Suécia transformou mais de 90% de suas florestas primitivas e áreas
selvagens em plantações de árvores, e agora continua a derrubada
das últimas áreas de florestas antigas desprotegidas. Como podemos
usar a floresta sem consumi-la?
Sweden has transformed more than 90% of its primeval forests and
wilderness into tree plantations, and now the felling of the last stands of
unprotected old-growth forests continues. How can we use the forest
without consuming it?

Roy Fochtman, Moritz
Böll, Maximilian Blaß |
Germany | 60 min

WITHOUT KEROSENE TO BERLIN
Em uma campanha nacional do Students for Future em 2020, cerca
de 60 pessoas motivadas pedalaram de Colônia até a capital da
Alemanha, Berlim. Seu nome: "Sem querosene para Berlim" (Ohne
Kerosin nach Berlin ou OKNB). O filme emergiu do movimento, e
acompanha os ativistas de perto durante 14 dias. Com esta ação de
protesto, o movimento OKNB quer pedir mais mobilização para um
mundo mais amigável ao clima!
In a nationwide campaign by Students for Future in 2020, around 60
motivated people cycled from Cologne to the capital of Germany,
Berlin. Their name: "Without Kerosene To Berlin" (Ohne Kerosin nach
Berlin or OKNB). The film emerged from the movement and
accompanies the activists up close in a 14-day-long demonstration. With
the protest action, the OKNB movement wants to call for more
mobilization for a more climate-friendly world!
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Videoclipe | Meio Ambiente

Video clip |Environment
Débora Mendes, Elmano Diogo |
Portugal | 2 min 43 s

RISING IN A SPIRAL

Uma jornada que nos faz questionar o que está acontecendo com
nosso planeta e o que ainda podemos fazer por ele.
A journey that makes us question what is happening to our planet and
what we can still do for it.

Claudio Gazzaroli | Switzerland | 2 min 20 s

DEEP INSIDE

Uma viagem subaquática sob o iceberg da Suíça.
Underwater journey under Switzerland Iceberg.

Matteo Valenti | Italy | 5 min

WHO WANTS TO LIVE FOREVER

Uma colaboração cinematográfica global de universidades e
faculdades de todo o mundo mostrando o estado do nosso planeta.
Baseado na música do Queen "Who Wants to Live Forever" e lançado
para o Save Me Trust do guitarrista Brian May, este vídeo criado por
estudantes dos cinco continentes mostra a devastação que nosso
precioso planeta enfrenta. A música é cortesia da Queen Music Ltd.
A global film collaboration from universities and colleges from around
the world showing the state of our planet. Based on the Queen song
"Who wants to live forever" and released for the Save Me Trust by
guitarist Brian May, this video created by students from all five
continents shows the devastation our precious planet faces. Music
courtesy by Queen Music ltd.
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Videoclipe | Direitos Humanos

Video clip |Human Rights

PART TWELVE

Taisia Deeva | Germany | 5 min 34 s

Estamos testemunhando a vida de uma
comunidade patriarcal e totalitária vivendo em
um lugar isolado após a morte do homem mais
velho – seu líder.
We are witnessing the life of a patriarchic and
totalitarian community living in an isolated place
after the death of the oldest man – their leader.

Timon Birkhofer | United States | 4 min 34 s

DAWN

Cinco indivíduos únicos nos levam em uma jornada onde suas realizações
brilham além das ideias preconcebidas do que é possível.
Five unique individuals take us on a journey where their achievements shine
beyond preconceived ideas of what is possible.

Diego Stavitzki, Gil Moura | Brazil | 4 min 24 s

BEST OF ME

Este filme musical é um tributo à coragem de todos aqueles que
entenderam o conceito da fraternidade e que despertam "o melhor de si"
em cada gesto. Gravado em diversas locações no raio de 1000 km de
Maputo, capital de Moçambique na África, durante uma missão de
médicos, dentistas e voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras.
This music video is a tribute to courage of all those who understood the
concept of fraternity and that they bring out "the best in me" in every
gesture. Recorded in several locations within a 1000 km radius of Maputo,
capital of Mozambique in Africa, during a mission of doctors, dentists and
volunteers from the Fraternity Without Borders.
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Videoclipe | Meio Ambiente
Video clip | Environment

Amy Cutler United | Kingdom | 4 min 49 s

DISAPPEARANCE

Mídia obsoleta e animais obsoletos, correndo
para sobreviver. O tema dos futuros perdidos é
explorado através de vidas fantasmagóricas ou
cativas em uma arca que não leva a lugar
nenhum. De filmes caseiros dos arquivos
Prelinger a câmeras de visão noturna e até as
últimas imagens que restaram de endlings (o
último indivíduo de uma espécie), este filme
multiformato expõe o destino do animal elétrico
no mausoléu do cinema. Uma colaboração entre
a geógrafa e cineasta Amy Cutler e os compositores eletrônicos de dreampop Lines of Flight, isso
pode ser chamado de "shoegaze da extinção".
Obsolete media and obsolete animals, running to survive. The theme of lost futures is explored via
ghostly or captive lives on an ark heading nowhere. From Prelinger home movies to night vision
cameras to the last surviving footage of endlings (the last individual in a species), this multi-format film
exposes the fate of the electric animal in the mausoleum of cinema. A collaboration between
geographer and filmmaker Amy Cutler and electronic dreampop songwriters Lines of Flight, this can be
called "extinction shoegaze".
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Prêmio Padre Julio Lancellotti de Direitos Humanos

Father Julio Lancellotti Human Rights Award

“Eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel até
o fim” (Padre Júlio Lancelotti).
Nesses 30 anos, pessoas que lutam com gestos de
generosidade são nossa inspiração.

"I don't fight to win; I fight to be faithful until the
end" (Father Júlio Lancelotti).
In these 30 years, people who struggle with gestures
of generosity are our inspiration.

Saiba mais | Know more: https://www.instagram.com/padrejulio.lancellotti/

ATENÇÃO | ATTENTION !
Os vencedores e a menção honrosa serão anunciados no dia 21 de agosto, às 12 horas.
Após o anúncio, o catálogo completo estará disponível em nossos veículos de comunicação.
The winners and honorable mention will be announced on August 21 at 12 am.
After the announcement, the complete catalog will be available in our communication media.

VENCEDORES WINNERS
Curta metragem

LEGITIMATE

Short film Sagar Mangal, India
Animação

UNVEILED

Animation Paolo Iorio, Italy
Média metragem

BITTER RIVER

Medium length film Khushnuda Shukuri, Mark Albini , United States
Longa metragem

LEAVING AFRICA

Long lenght film Iiris Härmä, Finland

MENÇÃO HONROSA HONORABLE MENTION
Curta metragem

FEELING THROUGH

Shot film Doug Roland, United States
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Prêmio Instituto Baleia Jubarte de Ecossistemas

Baleia Jubarte Institute Ecosystems Award

Que o canto da jubarte reúna todas as vozes que
lutam pela preservação do planeta.

May the humpback song bring together all the voices
that fight for the preservation of the planet.

Saiba mais | Know more: https://www.baleiajubarte.org.br/

ATENÇÃO | ATTENTION !
Os vencedores serão anunciados no dia 21 de agosto, às 12 horas.
Após o anúncio, o catálogo completo estará disponível em nossos veículos de comunicação.
The winners will be announced on August 21 at 12 am.
After the announcement, the complete catalog will be available in our communication media.

VENCEDORES WINNERS
Curta metragem

CONTRASTS

Short film Vanessa Prigollini , Mexico

Longa metragem

THE DARK HOBBY

Long lenght film Paula Fouce, United States
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Prêmio Ryan´s Well foundation de
Recursos Hídricos

Ryan's Well Foundation Water
Resources Award
Possibilitar o acesso à água é possibilitar o acesso
à vida.

Enabling access to water is enabling access to life.

Saiba mais | Know more: https://www.ryanswell.ca/

ATENÇÃO | ATTENTION !
Os vencedores serão anunciados no dia 21 de agosto, às 12 horas. Após o anúncio, o catálogo
completo estará disponível em nossos veículos de comunicação.
The winners will be announced on August 21 at 12 am. After the announcement, the complete catalog
will be available in our communication media.

VENCEDORES WINNERS
Animation

TAPAJÓS: UMA BREVE HISTÓRIA
DA TRANSFORMAÇÃO DE UM RIO

Animation Alan Schvarsberg, Cícero Fraga, Brasil | Brazil
Média metragem

A SHORT FILM ABOUT ICE

Medium lenght film Adam Laity, Reino Unido | United Kingdom
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Prêmio Ecocine Videoclipe

Ecocine Video Clip Award

Porque importantes mensagens chegam de distintas
formas, em todos os ritmos.

Because important messages come in different
ways, at all rhythms.

ATENÇÃO | ATTENTION !
Os vencedores serão anunciados no dia 21 de agosto, às 12 horas. Após o anúncio, o catálogo
completo estará disponível em nossos veículos de comunicação.
The winners will be announced on August 21 at 12 am. After the announcement, the complete catalog
will be available in our communication media.

VENCEDORES WINNERS
MEIO AMBIENTE ENVIRONMENT
Prêmio Instituto Baleia Jubarte de Ecossistemas Baleia Jubarte Institute Ecosystems Award
Videoclipe

WHO WANTS TO LIVE FOREVER

Video clip Matteo Valenti, Italy

DIREITOS HUMANOS HUMAN RIGHTS
Prêmio Padre Julio Lancellotti de Direitos Humanos
Videoclipe

Father Julio Lancellotti Human Rights Award

DAWN

Video clip Timon Birkhofer, United States
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Jurados – Ecocine 30 anos

Jury – Ecocine 30 years
s filmes foram selecionados por nossos
curadores e a comissão de jurados é
composta por fotógrafos, cineastas,
atores, arquitetos, escritores, historiadores,
professores, sociólogos, musicistas, de 8
países, incluindo Brasil, Portugal, Itália,
Alemanha, Japão, Argentina, Chile e Estados
Unidos.

he films were selected by our curators and
the jury committee is composed of
photographers,
filmmakers,
actors,
architects, writers, historians, professors,
sociologists from 8 countries, musicians,
including Brazil, Portugal, Italy, Germany,
Japan, Argentina, Chile and United States.

Adriana Basques, Estados Unidos | United States
Alderlei Cunha, Portugal | Portugal
Andre Rodrigues Teixeira, Brasil | Brazil
Annamaria Lona, Itália | Italy
Bruno Freitas, Brasil | Brazil
Claudinho Vigiarelli, Brasil | Brazil
Claudio Guzman, Chile | Chile
Conceição Schibelski, Brasil | Brazil
Denise Reis, Brasil | Brazil
Edina Luiza Chaves, Itália | Italy
Eloisa Ferro, Brasil | Brazil
Enrico Poggi, Itália | Italy
Francis Helena Cozta, Brasil | Brazil
Giselle Fiorini , Alemanha | Germany
Isabel Furtanato, Portugal | Portugal
Laura Freitas, Brasil | Brazil
Marcos Sadao, Japão | Japan
Maria João Taborda, Portugal | Portugal
Marília Moraes, Brasil | Brazil
Martha Araujo, Brasil | Brazil
Mauricio Squarisi, Brasil | Brazil
Paulinho Ribeiro, Brasil | Brazil
Rose Alberti, Argentina | Argentina
Stella Miranda, Brasil | Brazil
Val Carbone, Argentina | Argentina
Wesley Alves Da Silva, Itália | Italy
Wladi Pontes, Brasil | Brazil
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Depoimentos Ecocine 30 anos

Ecocine 30 Years Testimony
Testmony

Depoimento

oder contribuir para a realização do
eing able to contribute to the realization of
Ecocine 30 anos bem como entrar em
Ecocine 30 years, as well as get in touch
contato com a obra e visão sobre direitos
with the work and vision about human
humanos e meio ambiente de diferentes rights and environment of different filmmakers
cineastas ao redor do mundo me enriqueceram around the world, enriched me as a human being.
como ser humano. Sou muito grato por essa I'm very grateful for that experience.
experiência.
Max Alfredo Erhardt
Curador do Ecocine, Brasil | Ecocine Curator, Brazil

Depoimentos dos jurados Ecocine 30 anos

Ecocine 30 years Jury Testimony
m tempos de emergência climática e
intolerância, fazer parte do Ecocine me
traz esperança e inspiração para
continuar lutando por um mundo mais
equalitário e em sintonia com o meio ambiente.
Cineastas do mundo inteiro mostrando
perspectivas diferentes e soluções criativas para
questões super relevantes e graves. Assistir
estes filmes ajudam a dissipar o sentido de
incapacidade e lembrar que ainda é possível
mudar o mundo! É uma honra poder fazer parte
deste movimento!

n times of climate emergency and intolerance,
being part of Ecocine brings me hope and
inspiration to continue fighting for a more
equal world and in tune with the environment.
Filmmakers around the world showing different
perspectives and creative solutions to super
relevant and serious issues. Watching these
movies help dispel the sense of disability and
remember that it is still possible to change the
world! It's an honor to be a part of this
movement!

Adriana Basques, Estados Unidos | United States

82

Prêmios | Awards

azer parte desta grande equipe tem sido
uma verdadeira honra para mim. É uma
experiência muito gratificante poder ver
essas obras e dar minha humilde opinião
pessoal. Eu posso dizer que o conteúdo que eu
assisti este ano me trouxe muito conhecimento
e, em alguns casos, eles realmente mudaram
minha maneira de ver o mundo que vivemos
hoje. A Ecocine é necessária e crucial para o
momento em que vivemos hoje. Muito
obrigado.

eing part of this great team has been a
real honor to me. It is such a rewarding
experience to be able to see those pieces
of work and give my personal and humble
opinion. I could say that the contents I watched
this year brought me so much knowledge and, in
some cases, they really changed my way of seeing
the world we live today. Ecocine is necessary,
crucial to the moment we live today. Thank you
so much.

André Rodrigues Teixeira, Brasil | Brazil

o fazer um balanço da experiencia das
duas edições que participei do Ecocine,
ressalto os elementos que mais me
tocaram, a partir do conceito dos temas
escolhidos e da qualidade narrativa de todas as
produções; fossem elas obras de profissionais
ou amadores, documentários, longas ou curta
metragens de ficção. Foi uma oportunidade
única para mim, conhecer de perto as duras
condições de vida de pessoas em lugares mais
diversos do mundo, mas que são exemplos de
solidariedade e de renascimento, ver a
destruição do planeta junto com a ação de
tantos e tantos para salvá-lo. Ao longo das
semanas em que eu assisti aos filmes, muitas
vezes convivi intimamente com as histórias, em
muitos casos, por seu conteúdo (sobretudo a
respeito das mulheres e de injustiça social), em
outras pela beleza e poesiada narrativa e do
conteúdo. Me aconteceu, como por vezes
acontece quando leio um livro, de falar de um
certo filme, de recontá-lo. Alguns ainda estão
vivos na minha memória. Obrigada às pessoas
que
me
ofertaram
essa
maravilhosa
oportunidade.

n taking stock of the experience of the two
editions of Ecocine in which I participated, I
underline the elements that touched me
most, starting from the significance of the
themes chosen and the quality of the audiovisual
narratives in all the productions; whether they
were works of professionals or amateurs,
whether they were documentary films, short
films. It was a unique opportunity for me to get
to know the harsh living conditions of people in
the most diverse places in the world but also
examples of solidarity and rebirth; to see the
destruction of the planet together with the
action of many and many to safeguard it. During
the weeks in which I watched the films, I often
lived intimately with some of the stories, in many
cases for the content (especially the condition of
women and social injustices), in others, for the
beauty and poeticity of the narratives and
contents. It happened to me, as sometimes
happens when I am reading a book, to talk about
a certain film, to retell them. Some of them still
very vivid in my memory. I thank the people who
offered me this opportunity.

Annamaria Lona, Itália | Italy
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experiência de ser jurado do Ecocine me
fez perceber como existem grandes
ideias para mudar o mundo, ideias
factíveis. Acredito que o audiovisual tem essa
força de mostrar o que realmente importa e
como se pode conviver de modo a nos
tornarmos melhores como sociedade. Parabéns
a todos os participantes, vocês conseguiram
mostrar que, em meio a tantas adversidades,
ainda vale muito a pena ser humano. Todos
deveriam guardar, sempre que possível, um
tempo para assistir a esses talentos
maravilhosos. Muito obrigado Ecocine, pela
oportunidade e pela experiência que vocês me
acrescentaram. Viva a vida!

he experience of being a juror of Ecocine
made me realize how there are great
ideas to change the world, doable ideas. I
believe that the audiovisual has this strength to
show what really matters and how one can live
together in order to become better as a society.
Congratulations to all the participants, you have
managed to show that, in the midst of so many
adversities, it is still very worth being human.
Everyone should keep, whenever possible, time to
watch these wonderful talents. Thank you very
much Ecocine, for the opportunity and experience
you have added to me. Live life!

Bruno Freitas, Brasil | Brazil

Ecocine me mostrou um universo
maravilhoso de diversidade criativa e ter
um papel nisso, tem sido uma honra.
Como júri, eu estava ciente de que por trás do
que eu via e da mensagem implícita em cada
obra, havia pessoas dignificando a vida,
comprometidas,
corajosas,
generosas,
trabalhando a serviço de causas nobres; que
excitam, inspiram e dirigem. Foi épico, pois cada
filme que eu vi, tocou meu coração e despertou
um profundo respeito por aqueles que
participaram. Acredito sinceramente que o
talento é um dom temporário que deve estar a
serviço da consciência e do bem comum, por
isso afirmo que aqueles que o canalizam para
expandir a beleza da verdade, como
possibilidade de melhoria e mudança,
manifestam um profundo amor e compromisso
com a existência. Só gratidão àqueles que me
convidaram e assim me consideraram. Um
imenso abraço como o mar.

cocine has shown me a wonderful universe
of creative diversity, and having a role in
it, has been an honor. As a jury I was aware
that behind what I saw and the message implicit
in each work, there were people dignifying life,
committed, brave, generous, working at the
service of noble causes; that excites, inspires, and
drives. It was epic, because each movie I saw,
touched my heart, and sparked a deep respect for
those who participated. I sincerely believe that
talent is a temporary gift that must be at service
of conscience and the common good, so I affirm
that those who channel it to expand the beauty
of truth as a possibility of improvement and
change manifest a deep love and commitment to
existence. Just gratitude to those who invited
me, and so, have considered me. An immense
embrace like the sea.

Claudio Guzman, Chile | Chile
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into-me grata à toda equipe do Ecocine,
pois vivi momentos que me envolveram
num misto de sentimentos. Vi filmes que
me levaram a profundas reflexões, e alguns me
levaram até a sonhar! Ser jurada não é apenas
analisar, mas sim, ver realidades.
Essa
experiencia maravilhosa fez fluir em mim
sentimentos de ternura, revolta, preocupação,
alegria, enfim...Ecocine é para mim, um
aprendizado, uma experiência de grande
relevância. Que venham mais 30 anos de
Ecocine!

am grateful to the entire Ecocine team,
because I have lived moments that have
involved me in a mixture of feelings. I saw
films that led me to deep reflections, and some
led me to dream! To be a juror is not just
analyzing but see realities. This wonderful
experience has brought into my feelings of
tenderness, revolt, worry, joy, finally... Ecocine is
for me, a learning, an experience of great
relevance. Let another 30 years of Ecocine come!

Conceição Schibelski, Brasil | Brazil

ntes de tudo queremos dar um grande
muito obrigada à família Ecocine!
Agradecemos as mais variadas emoções
que vivemos nesses dias.
Ecocine nos
presenteou com uma experiencia única, nos
levou a conhecer a realidade de diversos
autores, diretores, histórias de lugares tão
diferentes, mas unidos pelos mesmos direitos,
pelas mesmas preocupações. A cultura amplifica
nossa visão e os direitos humanos une nossas
ideias. Esperamos estar juntas com o Ecocine
por quem sabe, mais 30 anos!

irst of all, we wish to thank so much the
Ecocine family! A huge thank you for the
beautiful experience lived, I think that
Ecocine has given us a unique experience, to
know different realities of author, directors,
stories of a different world, but united by the
same rights. Culture amplifies our vision and
human rights unite our ideas. I hope to continue
to be part of this beautiful world! Who knows, for
more 30 years!

Edina Luiza Chaves e Crespa Faggion, Itália | Italy
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iquei muito honrada em participar como
jurada da trigésima edição do ECOCINE e
ter o privilégio de assistir filmes com
temáticas extremamente importantes, que
foram desde a violência contra a mulher,
passando pelos impactos de “hobby” que
destrói a vida marinha e de experiências de
convívio harmônico com a natureza. Tantas
abordagens nos dão a certeza de que não só
habitamos, mas sim, pertencemos à Terra como
elementos constituintes, e que o crime contra
um ser é um crime contra todo o planeta.
Compartilhando experiências tão diversas que
revelam a sensibilidade de pessoas que, de
forma pragmática e corajosa, abordaram tantos
temas, sinto diminuir a sensação de solidão.
Como bióloga, acho importante reforçar o que
disse o Chefe Seattle: “tudo o que acontecer à
terra, acontecerá aos filhos da terra”.

was very honored to participate as a judge of
the thirtieth edition of ECOCINE and have the
privilege of watching films with extremely
important themes, which were from violence
against women, through the impacts of "hobby"
that destroys marine life and experiences of
harmonious conviviality with nature. So many
approaches give us the certainty that not only do
we inhabit, but rather belong to Earth as
constituent elements, and that crime against a
being is a crime against the entire planet. Sharing
experiences so diverse that they reveal the
sensitivity of people who, in a pragmatic and
courageous way, have addressed so many
themes, I feel lessen the feeling of loneliness. As a
biologist, I think it's important to reinforce what
Chief Seattle said: "whatever happens to the
earth will happen to the children of the earth."

Eloisa Ferro, Brasil | Brazil

uanta surpresa, quanta emoção e
transporte pode te dar uma história!
Continuo, desde menino a ter sede de
conhecimento. A curiosidade pelo mundo pode
ampliar as fronteiras e tornar as pessoas mais
próximas, mais solidárias. Ecocine me
transportou por um passeio pelo planeta, me
emocionou com o ativismo de crianças
pequenas nas Américas, com a história de quem
mudou a própria vida para perseguir um sonho.
Aprendi que o altruísmo existe, e que defender
a terra dos outros ajuda a si mesmo. Amei povos
desconhecidos e voei pela primeira vez sobre a
minha terra natal. Obrigado Ecocine por tudo
isso e espero de coração que o Festival continue
por muito tempo, porque contar histórias é
ainda o melhor modo para entender o mundo.

ow amazement, so much emotion and
transport a story can give you. I continue,
as a boy, to thirst for knowledge. Curiosity
about the world can broaden one's boundaries
and make people closer, more supportive. Ecocine
transported me around the planet, it moved me
with the activism of very young children in the
Americas, with the story of those who changed
their lives to pursue a dream. I have learned that
altruism exists, that defending the land of others
helps oneself. I loved unknown peoples and flew
for the first time to my homeland. Thank you
Ecocine for all this and please continue because
telling stories is still the best way to understand
the world

Enrico Poggi, Itália | Italy
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azer parte do corpo de jurados de um
festival que completa 30 anos, com uma
temática extremamente necessária, é
uma honra. É lindo dividir essa função com
tantos profissionais de diversas formações e
experiências tão diferentes. Conhecer o
trabalho de tantos cineastas de várias partes do
mundo, onde nunca imaginei ter contato, é
enriquecedor para mim como artista. A arte,
para além do entretenimento, tem a função de
nos fazer pensar criticamente e nos colocar em
contato com outras realidades nunca antes
questionadas, e isso o Ecocine nos possibilita
incrivelmente. Viva o cinema!

o be part of the jury of a festival that
turns 30, with a much-needed theme, is
an honor. It is beautiful to share this
function with so many professionals from
different backgrounds and experiences so
different. Knowing the work of so many
filmmakers from all over the world, where I never
imagined having contact, is enriching for me as an
artist. Art, in addition to entertainment, has the
function of making us think critically and putting
ourselves in touch with other realities, never
before questioned, and that, Ecocine enables us
incredibly. Long live the movies!

Francis Helena Cozta, Brasil | Brazil

omo jurada do ECOCINE nos últimos dois
anos, tornou-se claro para mim o
importante papel conscientizador do
festival. Os temas ‘meio ambiente’ e ‘direitos
humanos’, que, à primeira vista, parecem
caminhar em paralelo, após um olhar mais
cuidadoso, amparado pela potência do
audiovisual, provam-se estar profundamente
ligados. Desejo que o ECOCINE floresça ainda
mais e expanda a consciência sobre essa relação
tão fundamental à Vida.

s a judge of ECOCINE for the past two
years, it has become clear to me the
important awareness role of the festival.
The themes 'environment' and 'human rights',
which, at first glance, seem to walk in parallel,
after a more careful look, underwritten by the
power of audiovisual, has proved to be deeply
connected. I want ECOCINE to flourish even more
and expand the awareness about this relationship
so fundamental to Life.

Giselle Fiorini Bohn, Alemanha | Germany
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inha primeira experiência com o
Ecocine aconteceu em 2021, durante o
período mais duro da pandemia. Foi
tremendamente significativo e resgatador. Estar
em contato com uma enorme variedade de
pessoas e ideias, ir para os mais diferentes e
longínquos cantos do mundo, fez com que eu
recuperasse parte do que me foi tirado com o
isolamento. Essa experiência se tornou mais
gratificante ainda esse ano. Só tenho que
agradecer a oportunidade que me foi dada para
participar desse grande e importante festival.
Feliz 30 anos Ecocine!!

y first experience with Ecocine happened
in 2021, during the harshest period of the
pandemic.
It
was
tremendously
significant and rescuer. Being in touch with a
huge variety of people and ideas has made me to
recover some of what was taken from me with
isolation. This experience has become even more
rewarding this year. I just must thank you for the
opportunity I was given to participate in this
great and important festival. Happy 30 years
Ecocine!!

Martha Araujo, Brasil | Brazil

muito lindo ver o ECOCINE chegar aos 30
t's very beautiful to see ECOCINE reach 30
anos. Me sinto honrado em já ter
years. I am honored to have participated in
participado desse festival de várias
this festival in many ways. Sometimes with,
formas. Algumas vezes com filme concorrendo. film competing. Other times, with award-winning
Outras vezes com filme premiado. E, por vezes, film. And sometimes as a judge. Let 30 more
como jurado. Que venham mais 30.
come.
Maurício Squarisi, Brasil | Brazil

e sinto honrado em ter feito parte do
corpo de jurados do Ecocine, onde pude
avaliar produções maravilhosas de várias
partes do Mundo. É uma alegria reconhecer o
talento perseverante de pessoas capazes de
transcrever glórias e agruras em arte. Parabéns,
Ecocine pelos seus 30 anos, e vida Longa!

am honored to have been part of Ecocine's
jury, where I was able to evaluate wonderful
productions from various parts of the world.
It is a joy to recognize the persevering talent of
people capable of transcribing glories and
hardships in art. Congratulations, Ecocine for your
30years, and long life!

Paulinho Ribeiro, Brasil | Brazil
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um grande prazer para mim colaborar
com um festival como o Ecocine que
promove valores tão necessários e
urgentes quanto os direitos humanos e a defesa
da ecologia. Tendo a oportunidade de assistir a
tantos trabalhos de artistas e documentaristas,
verdadeiros humanistas de todo o mundo me
fazem pensar que nem tudo está perdido. Que
ainda existem pessoas que preservam o melhor
dos seres humanos e acreditam nele.

t is a great pleasure for me to collaborate with
a festival like Ecocine, that promotes values as
necessary and urgent as human rights and the
defense of ecology. Having the opportunity to
watch works from so many artists, and
documentaries, true humanists, from all over the
world, make me think that all is not lost. That
there are still people who preserve the best of
human beings and believe in it.

Val Carbone, Argentina | Argentina

azer parte do corpo de jurados do
Ecocine
foi
uma
experiência
enriquecedora! É o segundo ano que
tenho a oportunidade de contribuir com o
festival,
me
conectando
à
produção
cinematográfica independente de grupos de
todo o mundo. Isso me aproximou do esforço
pelos direitos humanos e pelo meio ambiente
em diversos contextos e locais, mostrando que
a luta para se viver melhor, de modo que
também possamos reduzir os danos que
criamos ao planeta, são atitudes que unem
pessoas de todos os países. No mundo
contemporâneo e digital onde predominam
conteúdos que promovem o ego, a discórdia, o
ódio e as polêmicas, penso que conteúdos
audiovisuais como esses divulgados pelo
Ecocine sejam fundamentais para combater o
empobrecimento intelectual gerado pelo
excesso de informações manipuladas, do qual
todos somos vítimas. Espero que conteúdos
assim possam ser cada vez mais difundidos e
popularizados para que atinjam o maior número
possível de pessoas. Agradeço ao Ecocine por
me oferecer essa experiência!

eing part of Ecocine's jury was an
enriching experience! It is the second year
I have the opportunity to contribute to
the festival, connecting me to independent film
production of groups from all over the world. This
brought me closer to the effort for human rights
and the environment in various contexts and
places, showing that the struggle to live better,
so that we can also reduce the damage we create
to the planet, are attitudes that unite people
from all countries. In the contemporary and
digital world, where predominates content that
promotes ego, discord, hatred and controversies,
I think audiovisual content, such as these,
disseminated by Ecocine, is fundamental to
combat the intellectual impoverishment,
generated by the excess of manipulated
information, of which we are all victims. I hope
that content like this can be increasingly
disseminated and popularized so that they reach
as many people as possible. I thank Ecocine for
offering me this experience!

Wesley Alves da Silva, Itália | Italy
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ECOCINE, Festival de Cinema Ambiental e
Direitos Humanos, completa 30 anos. Esta
edição continua abrindo as fronteiras
cinematográficas, realizando exibições e debates em
universidades, como a UNICAMP e outras escolas
públicas de Campinas e, também em outras cidades
e estados do Brasil, através do ECOCINE EDUCAÇÃO.
O projeto é importante para ampliar o contato de
estudantes e educadores com relevantes conteúdos
audiovisuais, para a compreensão do mundo em que
vivemos e das urgentes questões relacionadas ao
ambiente e à sociedade contemporânea.

COCINE, the Environmental Film and Human
Rights Festival, celebrates its 30th
anniversary. This edition continues to open
cinematographic
frontiers,
holding
exhibitions and debates in universities, such as
UNICAMP and other public schools in Campinas, and
also in other cities and states of Brazil, through
ECOCINE EDUCATION. The project is important for
expanding the contact of students and educators with
relevant audiovisual content, for understanding the
world we live in, and the urgent issues related to the
environment and contemporary society.

Luiza Pasim
Produtora do Ecocine Educação | Ecocine Education Producer

Palestrantes

Speakers

Ecologia: Ecossistema Cerrado

Ecology: Cerrado Ecosystem

Prof. Dr. Paulo Eugênio Macedo de Oliveira

Paulo Eugênio Macedo de Oliveira, PhD

iólogo, mestre em Biologia Vegetal e PhD
pela University of St Andrews. Professor
Titular da Universidade Federal de
Uberlândia, foi membro do Comitê de Recursos
Ambientais - CRA - da FAPEMIG. Editor de área das
Revistas Acta Botanica Brasilica e Bioscience Journal.
Experiência na área de Botânica, com ênfase em
Biologia Floral e reprodutiva de plantas, atuando
principalmente nos seguintes temas: ecologia do
cerrado, sistemas de polinização e reprodução de
plantas.

iologist, Master in Plant Biology and PhD from
the University of St Andrews. Full Professor at
the Federal University of Uberlândia, he was a
member of the Environmental Resources CommitteeCRA-of FAPEMIG. Area editor for Acta Botanica
Brasilica and Bioscience Journal. Experience in Botany,
with emphasis on Floral and Reproductive Biology of
plants, working mainly on the following topics:
cerrado ecology, pollination systems and plant
reproduction.

Era do antropoceno: interferência na saúde
coletiva e violação aos diretos humanos

Anthropocene Era: Interference in Public
Health and Violation of Human Rights

Prof. Dr. José Roberto Mineo

José Roberto Mineo, PhD

iomédico, Mestre em Microbiologia e
Imunologia Doutor em Microbiologia e
Imunologia pela Universidade de São Paulo.
Professor Visitante da Darmouth Medical School,
USA, e do Departamento de Biologia Celular e
Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto. Professor titular do
Departamento Imunologia do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade Federal de Uberlândia e
coordenador da área de avaliação Ciências
Biológicas III da Capes.

iomedical, Master in Microbiology and
Immunology Doctor in Microbiology and
Immunology from the University of São
Paulo. Visiting Professor at Darmouth Medical School,
USA, and at the Department of Cellular and Molecular
Biology and Pathogenic Bioagents at the Faculty of
Medicine of Ribeirão Preto. Full professor at the
Immunology Department of the Institute of
Biomedical Sciences of the Federal University of
Uberlândia and coordinator of the Biological Sciences
III assessment area at Capes.
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Homenagem a Teresa Aguiar
“Centro Cultural São Sebastião Tem
Alma” (CCSSTA) é uma sociedade civil
sem fins lucrativos (ONG), criada em
1989, em São Sebastião, litoral norte do estado
de São Paulo, por Teresa Aguiar, Ariane Porto e
Lúcia Martini. Entre os seus objetivos,
destacam-se o apoio e o desenvolvimento de
atividades de promoção e incentivo ao resgate
e à preservação dos saberes dos povos
originários. Para isso, utiliza três instrumentos
básicos: educação, pesquisa e comunicação.
Em seus 33 anos de atuação, o CCSSTA,
os profissionais e os colaboradores que fazem
parte de sua história mantêm viva a memória
dessa cultura ancestral, através da criação e
preservação do maior acervo audiovisual do
território caiçara. Esse rico material vem sendo
utilizado em pesquisas, consultas e eventos,
sendo referência não apenas enquanto
produção, mas, principalmente, enquanto
metodologia educomunicativa. A Rede Povos
do Mar de Comunicação produziu mais de
2.500 horas de material em áudio e vídeo, além
de um acervo de mais de 6.000 fotos. O acervo
audiovisual está estruturado em formatos de
curta, média e longa metragens, documentais,
ficcionais e de animação, voltados para as
diferentes mídias (internet,TV e cinema).
A MOSTRA CAIÇARA, composta por
filmes do acervo da Rede Povos do Mar do
CCSSTA, é uma homenagem a Teresa Aguiar
que, com sua garra, dinamismo, liderança e,
sobretudo, amor pelos povos do mar e da
mata, propiciou o encontro de sonhos e
saberes, que se tornaram Arte, de comunicar,
de educar e de transformar.

Tribute to Teresa Aguiar
he São Sebastião Cultural Center Has A
Soul (Centro Cultural São Sebastião Tem
Alma – CCSSTA) is a non-profit civil society
(NGO), created in 1989 in São Sebastião, on the
northern coast of the state of São Paulo, by
Teresa Aguiar, Ariane Porto and Lúcia Martini.
One of its objectives is to support and develop
activities that encourage the rescue and
preservation of our native peoples’ extensive
knowledge. To that end, the CCSSTA uses three
basic
tools:
education,
research,
and
communication.
In the past 33 years, the CCSSTA and its
history-making professionals and collaborators
have kept alive the memory of the ancestral
caiçara culture, through the creation and
preservation of the largest audiovisual collection
in their territory. This vast material has been used
in research, consulting and events, and is
referenced not only as a product, but mainly as an
educational-communicative methodology tool.
The Peoples of the Sea Communication Network
(Rede Povos do Mar de Comunicação) has
produced more than 2,500 hours of audio and
video material, in addition to a collection of more
than 6,000 photos. These audiovisual archives are
divided into short, medium and feature film
formats, documentaries, fiction and animation,
suitable for different types of media, such as
internet, TV and cinema.
The CAIÇARA EXHIBITION, composed of
films from the collection of the CCSSTA’s Peoples
of the Sea Network is a tribute to Teresa Aguiar
who, with her strength, dynamism, leadership
and, above all, love for the peoples of the sea and
the forest, provided the convergence of dreams
and knowledge which was ultimately turned into
pure art, able to communicate, to educate, and to
transform.

94

Mostra Caiçara | Caiçara Exhibition
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Caiçara Exhibition Program

Homenagem à Teresa Aguiar | Tribute to Teresa Aguiar
13 de agosto | August 13
No Chão Caiçara, Barequeçaba, São Sebastião, SP

At Chão Caiçara, Barequeçaba, São Sebastião, SP

TERESA AGUIAR, SEMPRE EM CENA!

TERESA AGUIAR, ALWAYS ON THE SCENE!
Curta metragem de Ariane Porto, 29 min Um passeio pela vida e obra da diretora teatral e
Short film by Ariane Porto, 29 min ativista cultural Teresa Aguiar.
A walk through the life and work of the theatrical
director and cultural activist Teresa Aguiar.

SÃO SEBASTIÃO TEM ALMA

SÃO SEBASTIÃO HAS SOUL
Documentário, 26 min Os primórdios de um trabalho pioneiro de
Documentary, 26 min preservação da natureza a partir da preservação da
cultura.
The early days of a groundbreaking project working
for nature conservancy through the preservation of
culture.

GUAIÁ DOS MARES

GUAIÁ OF THE SEAS
Ficção, infantil, 44 min Um caranguejo, um pirata e um ipê amarelo se unem
Fiction for children, 44 min a um grupo de crianças caiçaras para impedir a
devastação do meio ambiente e a pesca predatória.
A crab, a pirate and a yellow Ipe tree join forces with a
group of caiçara children to stop environmental
degradation and predatory fishing.
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13 de agosto | August 13
No Chão Caiçara, Barequeçaba, São Sebastião, SP

At Chão Caiçara, Barequeçaba, São Sebastião, SP

DONA ADÉLIA

DONA ADÉLIA
Documentário, 13 min A última paneleira do Bairro São Francisco e sua luta
Documentary, 13 min cotidiana para preservar uma cultura ancestral.
The last pot maker of the São Francisco District and
her daily struggle to preserve an ancestral culture.

A MATA É A ALMA DO INDIO

THE FOREST IS THE SOUL OF THE INDIGENOUS PEOPLES
Documentário, 14 min A interdependência entre cultura e meio ambiente
Documentary, 14 min dos Guaranis da Reserva do Rio Silveiras, através das
reflexões e narrativas do Pajé Samuel.
The interdependency between culture and
environment for the Guaranis from the Silveiras River,
through the reflections and narratives of their
shaman, Pajé Samuel.

CARANGUEJO PEIXE É

CRABS ARE FISH
Documentário, 14 min Os segredos de Dona Druzila, a encantadora,
Documentary, 14 min “encantadora” de siris. Homenagem às pescadoras e
marisqueiras artesanais Ano internacional de pesca e
aquicultura artesanais – FAO - Nações Unidas.
The secrets of Dona Druzila, the charming “crab
whisperer”. Tribute to the local artisanal fisherwomen
and shellfish gatherers. International Year of Artisanal
Fisheries and Aquaculture - FAO - United Nations.
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12 de agosto | August 12

MAMA MINHA!

THIS BREAST OF MINE!

que profundidade o mergulho na
cura pode nos levar? Mama Minha!
É um autorrelato da cineasta Ariane
Porto, desde o momento em que foi
diagnosticada com um câncer invasivo de
mama, passando por todas as etapas de sua
busca pela cura. Essa jornada de reflexão e
aprendizado é narrada com a densidade da
dor e com a beleza de mergulhos nas águas
profundas e cheias de vida da Indonésia. Um
relato de luta e otimismo e uma declaração de
amor à vida.

ow deep can the plunge into cure take
us? This breast of mine! Is a participatory
documentary by filmmaker Ariane Porto,
from the moment she was diagnosed with
invasive breast cancer, through all the stages of
her search for a cure. This journey of reflection
and learning is narrated sometimes with the
density of pain, sometimes with the beauty of
diving into the deep and life-filled waters of
Indonesia. An account of struggle and optimism
and a declaration of love for life.

15 de agosto | August 15

12 h | 12 pm

LOCAL | VENUE SESSÃO PRESENCIAL COM DEBATE
Salão do Serviço de Fisioterapia, IN-PERSON SESSION WITH DEBATE
Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A. Pinotti –
CAISM/ UNCAMP – CAMPINAS, SP.

MAMA NOSSA!
iloto de programa com depoimentos
de mulheres que atravessaram o
tratamento contra o câncer de mama
e compartilham suas estórias de luta e
sucesso.

THIS BREAST OF OURS!
Program pilot with testimonials from
women who have gone through breast
cancer treatment and share their stories
of struggle and success.

Pré-estreia do piloto do programa Mama nossa! com o apoio do CAISM
Preview of the pilot of the program This breast of ours! with support of CAISM
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