
 
SINOPSE DOS FILMES CURTAS E LONGAS EXIBIDOS NA 

SALA DE CINEMA DA VILA CIDADÃ 
 

Vivendo sem Água | Living Without Water 

Samuel Kingsley  49:30min  UK  2016 

milhões de pessoas; por todo o país coloca em perigo e 

provoca conflitos em comunidades ameaçadas em sua 

subsistência na agricultura. Em parte, é culpa da mudança 

climática; mas consumidores europeus fazem a crise se agravar. O filme  direto 

no coração da crise hídrica  mostra com os mais pobres estão encurralados nesta 

luta entre negócios, mudanças climáticas e política internacional. trailer  

https://vimeo.com/147133578 

 

A Fonte | La Source (The Fountain) 

Patrick Shen 2012 I Haiti e USA I Doc I 72min 

Narrado por Don Cheadle (Hotel Ruanda e Crash), o filme conta a empolgante 

história do faxineiro de Princeton, Josué Lajeneusse, haitiano que decidiu retornar a 

seu país, depois do devastador terremoto de 2010, para tornar realidade um sonho 

de toda a vida: levar a seu vilarejo o bem mais fundamental: água limpa.  

trailer https://www.youtube.com/watch?v=beZypwo-BHw 

 

Rise / Levante 

Michelle Mortimer (Vice)  44 min  2017  USA 

O povo Krenak luta pela sobrevivência após o 

enorme derrame tóxico  provocado pelo 

rompimento da represa da Samarco  que contaminou sua água, terras e cultura.  

https://vimeo.com/147133578
https://www.youtube.com/watch?v=beZypwo-BHw


 
LO | LO 

Rémi Briand  2014 I France I Doc I 26min 

Chay Lo cresceu durante o regime do Khmer Vermelho no 

Camboja. Escapou da morte muitas vezes, viveu com 

monges budistas até ir para França, onde se formou com 

sucesso em engenharia agrícola. Mas, apesar de receber 

inúmeros convites de grupos internacionais, decidiu voltar 

para seu país para acompanhar sua recuperação e levar água para sua vila natal. 

 

with Water 

Urs Schnell  90 min  Switzerland  2012 

Em uma precisa investigação jornalística, mostra os 

recurso em diferentes partes do planeta, pondo em 

risco a segurança hídrica de ecossistemas, 

comunidades, cidades e até mesmo países. 

trailer  

https://www.youtube.com/watch?v=czfSwjx4yYA 

 

 

 

Ilha 

Daniel de La Calle (Espanha)  Duração   55min 

Um dia na ilha de Boipeba. Uma comunidade tradicional na fronteira com o mundo 

uniforme da globalização. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=czfSwjx4yYA


 
CURTAS - Programa para crianças 

 

Círculo Completo (animação) 

Tiffany Lin 1:53 min  Canadá 2015 

O filme acompanha a jornada de 

uma sacola plástica, da beira da 

praia até o mar aberto. 

 

 

 

Tartaruguinha | Chiripajas (animação) 

Jaume Quiles e Olga Poliektova 1:55 min Espanha 2016 

Uma tartaruguinha enfrenta perigos para chegar ao mar 

e reunir-se com a família 

trailer  https://vimeo.com/204784637 

 

 

(animação) 

Manish Gupta 2:47 min India 2017 

No caminho para a escola, um 

menino aprende como às vezes é 

difícil ter acesso à água.   

https://vimeo.com/204784637


 
KONAGXEKA  A enchente Maxakali 

(animação) 

Isael Maxakali e Charles Bicalho 13 min 

Brasil 2016 

Um filme indígena, feito pelos 

Maxakali, tribo de Minas Gerais, falado 

em Maxakali. Mostra o mito do diluvio deste povo e as ilustrações foram feitas por 

eles, durante um workshop realizado na aldeia verde Maxakali, no município de 

Ladainha, Minas Gerais. 

 

Viva a Água 

Mustapha Benghernaout 1 min Argélia 2016 

É importante usar água com sabedoria e sem 

desperdício.  

 

 

Eau Secours  Socorro |Eau secours (animation) 

Luna Drappa, Marylou Navez & Matteo 

Stiens 3:12 min France 2015 

A importância de economizar água.  



 
Água que Cai  Água que cai | When it Rains 

(animation) 

Nick Iannaco - 02:50 min USA 2016 

Uma gotinha de chuva está determinada a 

fazer a água chegar numa flor protegida da chuva. 

 

Os Espíritos da Floresta (animação) 

Juan Esteban Forero 03:40 min Colombia 2016 

Um pagé teimoso dedica-se a trazer vida de volta ao 

mundo, mas para conseguí-lo vai ter que enfrentar seu 

maior desafio. 

 

Aquário (animação) 

Diego L. Yáñez Guzmán  4:30 min  Argentina 

2016 

Um curta que mostra os impactos das 

intervenções humanas na vida dos oceanos e como estes ecossistemas sobrevivem 

a tantos ataques. 

 

O Barril 

Annabel Rodríguez 11min UK, Venezuela, Rep 

Dominicana 2013 

As casas de Congo Mirador são palafitas sobre as 

águas. Adultos usam barcos para transporte. Crianças nadam e, algumas, usam 

tonéis. Às vezes, crianças organizam corridas de tonéis. Luis David, que precisa 

trabalhar como ajudante de pescador para alimentar-se e a seus irmãos, gostaria 

de participar, mas ele não tem um barril ... ainda. trailer  

https://player.vimeo.com/video/62985853  

https://player.vimeo.com/video/62985853


 
Programa de Curtas 1 

Salvando o Salvador 

Jalal Ud Din Baba 27 min India 2016 

Billa, 15, diariamente faz de tudo para salvar 

o maior lago de água doce da Ásia, Wular, 

buscando e coletando lixo plástico e 

polietileno dispersos nas águas do lago e ao 

redor deles. Ele procura diariamente durante horas, independentemente do frio, 

calor, chuva e neve para sustentar sua família. 

 

Resta Pouco 

Alireza Hosseini 02:28 min Iran 2017 

Dos m ais velhos para os jovens, de pai para filho, 

todos os dias, a água está rareando. 

 

Sonhos Mediterrâneos 

Misagh Bahraloloomian 3:40min Iran 

2017 

Enquanto vê na tv notícias sobre 

refugiados, uma mulher encontra um 

botão dentro de um salmão que está limpando. O peixe vivia no Mediterrâneo, e 

viu muitos refugiados afogarem-se.  



 
Depois da Revolução Verde 

Steve McDonald 08:15 min Africa do Sul 2016 

Depois de milhares de fazendeiros 

cometerem suicídio na Índia, afogados em 

dívidas, com terras e água contaminadas, o conhecimento tradicional e a ciência 

finalmente se unem para desenvolver um melhor uso da agricultura orgânica.  

 

Os Fabricantes de Chuva de Nganyi 

teve McDonald 08:33 min Africa do Sul 2017 

Como os fazedores de chuva de Nganyi, no Quênia, 

estão enfrentando as mudanças climáticas? E como isto 

esta afetando suas vidas e seu ganha pão.  

 

Exília 

Renata Claus 23:36 min Brasil 2015 

Duas senhores da ilha de Tatuoca se visitam 

e comentam como estão sendo deslocadas 

pela subida das marés e das mudanças 

climáticas. trailer  

https://vimeo.com/147589619  

 

Salvando o Salvador 

Jalal Ud Din Baba 27:00 India 2016 

Billa, 15, diariamente faz de tudo para salvar o maior lago de água doce da Ásia, 

Wular, buscando e coletando lixo plástico e polietileno dispersos nas águas do lago 

e ao redor deles. Ele procura diariamente durante horas, independentemente do 

frio, calor, chuva e neve para sustentar sua família.   

https://vimeo.com/147589619


 
Pescador sem Mar 

20 min USA 2016 

Uma olhada no que esteve por trás da 

campanha oficial de limpeza das Olimpíadas 

do Rio 2016, o filme revela a luta de 

pescadores locais e ambientalistas para 

conservar seu modo de vida face a degradação ambiental. trailer  

https://vimeo.com/168695549 

 

Fulni-o| Fulni-o 

Felipe Kurc 08:19 min Brasil 2017 

Dois indígenas da tribo Fulni-o conversam 

sobre a importância da preservação 

ambiental 

 

 

Programa de Curtas 2 

O Complexo 

Thiago Foresti 26 min Brasil 2016 

Construído sobre solo sagrado indígena, o complexo 

hidroelétrico Teles Pires resulta em impactos ambientais 

na bacia do Alto Tapajós, localizada nos estados do 

Pará e Mato Grosso. O documentário revela os vícios de licenciamento, estudos 

ambientais e compensação das obras mais caras do Brasil.  

https://vimeo.com/168695549


 
O Mergulhador | El Buzo 

Esteban Arrangoiz 16:00 min México 2015 

Julio César Cámara é o chefe dos 

mergulhadores do sistema de esgoto na 

cidade do México. Seu trabalho é reparar 

bombas e desalojar o lixo das calhas para manter a circulação das águas de esgoto. 

trailer  https://vimeo.com/178049367  

 

Nadando no Deserto 

Alvaro Ron 17:45 min USA  2016 

Na cidade de Agua Dulce, localizada no deserto da 

California, afetada pela seca, uma menina de dez anos 

desafia o avô, um bombeiro aposentado, a seguir um 

plano louco da levar água de volta ao rio agora seco. 

trailer   https://www.youtube.com/watch?v=60IyDoIkp1s 

 

A Cheia | La Creciente 

Luz Ruciello and Luiz Mira Vegas 13min 

Argentina 2016 

O rio sobe diariamente e nada pode pará-lo. 

Estradas ficam bloqueadas, lojas fechadas, 

muitas famílias tem que deixar suas casas. A paisagem muda. 

trailer  https://www.youtube.com/watch?v=dM13b-JDP8Y 

  

https://vimeo.com/178049367
https://www.youtube.com/watch?v=60IyDoIkp1s
https://www.youtube.com/watch?v=dM13b-JDP8Y


 
Guerreiros da Água 

Michael Premo 21:31 min Canada/USA 2016 

Resistindo contra a indústria de gás natural. 

Quando uma companhia de energia começa 

a procurar por gás natural em New 

Brunswick, Canadá, indígenas e brancos se 

unem para expulsar a empresa numa campanha para proteger sua água e estilos 

de vida. 

trailer  http://www.storyline.media/waterwarriors 

 

Uma Amazônia Etíope 

Steve McDonald  08:49 min África do Sul 

Como fazendeiros de uma vila na parte desértica da 

Etiópia conseguiram preservar água da chuva  um 

sistema de banco de água que os ajuda durante todo 

o ano com sua plantação e com água para consumo humano. 

 

Estado Líquido (experimental) 

Fernanda Ramos 04:08 min Brasil 2016 

Um filme experimental sobre o desastre 

ambiental de Mariana, MG: um ensaio visual 

sobre a forma catastrófica do manejo de 

resíduos e suas consequências.  

trailer  https://vimeo.com/168014851 

  

http://www.storyline.media/waterwarriors
https://vimeo.com/168014851


 
Também fez parte da grade do cinema filmes de outros 

autores e agências. 

Crianças de várias escolas assistiram a grande estrela 

infantil da TV brasileira, o peixinho ambientalista 

Peixonatuta, o Filme que foi exibido em três sessões na 

sala.  

 

De Portugal, a Cia Oceans and Flow, 

representado por Violeta Lapa, 

trouxe por meio dos seus 

documentários uma fusão de 

expedições de aventura, retiros, 

eco ações e produções audiovisuais. 

A representante mostrou ao 

público como as viagens por Açores e Tailândia exploraram seus sonhos, e os 

colocando através da dança, da yoga, e do mergulho o contato e movimento desde 

a floresta até ao mar. 

 

Outra grande atração 

no Cinema Cidadão foi 

a estreia do primeiro 

episódio da série 

Manual Prático de 

Sobrevivência Para o 

Século 21 , intitulado Água Que Vem do Céu  com o ator Marcos Palmeira e o diretor 

de produção João Amorim.  

Em Água, Palmeira sai em busca de alternativas que visam tirar o país do mapa 

da escassez. O ator vai ao encontro de pessoas engajadas nas questões ecológicas 

e que fazem a diferença em diversas regiões do país.   



 
A pré-candidata à Presidência da 

República Marina Silva (Rede) 

prestigiou, da primeira fila, a 

sessão seguida de debate sobre 

as formas de se estabelecer uma 

sociedade autossustentável. 

 

Para fechar com chave de ouro a 

semana do 8° Fórum Mundial na Vila Cidadã o público pode conferir uma sessão do 

mais novo filme da Tizuka Yamasaki, , com direito a debate após o 

filme com a diretora.  

O filme, que foi lançado no início do ano nas salas de 

cinema nacionais e mostra uma história de amor e 

misticismo na Amazônia brasileira.  

 

Confira a seguir a programação do Cinema Cidadão 

disponibilizada durante o 8° Fórum Mundial da Água para 

a Vila Cidadã. 

 


