
FILMES 

 
 
À margem da imagem 
MOCARZEL, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2001, 15 min e 72 min 
 
Homens e mulheres moradores de rua na cidade de São Paulo mostram um 
pouco de seu modo de vida e seus problemas. Contam alguns episódios de 
suas histórias e falam sobre o uso de sua imagem por fotógrafos e 
cineastas, mostrando-se preocupados com  distorções e exploração. Depois 
de assistirem a uma sessão de À margem da imagem, comentam e criticam o 
documentário. 
VC1715, VC1743, XDVD0289, DVD2866, DVD2867 
 
 
À margem do concreto 
Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2006, 85 min 
 
Acompanha a atuação de várias lideranças dos Sem-Teto e outros movimentos 
de moradia na cidade de São Paulo, que promovem atos de ocupação da 
região central da cidade 
DVD2869 
 
 
À margem do lixo 
Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2008, 84 min 
DVD2870 
 
 
Aguaviva 
LOPES, Maria Clara Tavares 
Brasil, 1995, 21 min21 min 
 
Reportagem sobre o desperdício de água e suas consequências para a 
população das grandes cidades como São Paulo. Traz uma explicação 
didática sobre as razões da falta de água na terra. Um técnico da SABESP 
mostra como é feito o tratamento da água para consumo. 
VC0918, XDVD0619 
 
 
Ambiente e desenvolvimento: curso semipresencial de educomunicação 
ambiental 
MELO, Teresa Mary Pires de Castro 
Brasil, 2005,  
 
Contém documentação fotográfica, sonora e audiovisual de curso dirigido 
aos professores da rede pública, moradores do entorno da Unidade de 
Conservação de Jataí, no Estado de São Paulo. 
CDR0181, CDR0182 
 
 
Apelo 
Trigueirinho Neto 
Brasil, 1961, ca. 20 min 
 



Estudante folheia um livro, observando as particularidades regionais da 
vegetação brasileira. Num dado momento, mostra-se preocupado com a 
devastação de vastas áreas dessa vegetação provocada pelo corte 
indiscriminado da madeira para fins econômicos e pelas queimadas para o 
plantio agrícola. (Baseado na descrição elaborada pela Cinemateca 
brasileira) 
eca-397 
 
 
Aqua 
TAUNAY, Daniel 
Brasil, 1988, 11 min 
 
Uma seqüência de imagens destaca a beleza de um riacho cujas águas, flora 
e fauna não têm o menor vestígio de poluição. Em seguida, vê-se o 
processo de destruição do mesmo riacho por substâncias químicas, detritos 
e outros poluentes. O filme não tem texto e as imagens são acompanhadas 
por músicas de Edgar Foese e Maurice Ravel. 
VC0447 
 
 
Ar 
TAUNAY, Daniel 
Brasil, 1990, 21 min 
 
A partir de uma história interpretada pela atriz Lucila Brandão, trata do 
problema da poluição do ar. Mostra as mudanças na atmosfera, causadas por 
resíduos tóxicos de fábricas e automóveis e suas conseqüências. Compara 
as áreas de grande concetração industrial de São Paulo com regiões 
montanhosas onde o ar ainda não foi afetado pela poluição. 
VC0447 
 
 
Cubatão 
SOUZA, Hélio Augusto Godoy 
Brasil, 1989, 20 min20 min 
 
O documentário apresenta o processo de ocupação urbano e industrial da 
Baixada Santista-SP. A partir de imagens de murais, fotos históricas e 
atuais, "Cubatão- ensaio vídeo fotográfico" mescla a linguagem poética 
aos conceitos ecológicos, despertando o interesse e a reflexão para a 
busca de uma relação racional, consciente e harmônica com o meio 
ambiente. 
VC0279, VC0280, VC0961, XDVD0634 
 
 
O desafio da comunicação ambiental: um estudo da propaganda de ONGs na TV 
RAMOS, Luís Fernando Angerami 
Brasil, 2002, 16 min 
 
Coletânea de mensagens publicitárias sobre meio-ambiente veiculadas entre 
1997 e 2001 por Organizações Não-Governamentais que atuam na área 
ambiental: Earth Communications Office, Greenpeace, SOS Mata Atlântica e 
WWF-Brasil. 
VC1626, VC1627 
 
 
Do luto à luta 



Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2004, 76 min 
DVD2871 
 
 
Ecologia 
HIRSZMAN, Leon, 1937-1987 
Brasil, 1973, 10 min.10 min. 
 
Exposição didática sobre as conseqüências da exploraçäo desordenada da 
natureza: poluiçäo do ar e das águas e esgotamento dos recursos naturais 
do planeta. As imagens registram rios cobertos de espuma, paisagens 
urbanas com céu enfumaçado etc. 
VC0843, XDVD0072, DVD0896, DVD1307 
 
 
Encontro das águas 
Mocarzel, Evaldo, 1960-; Torres, Bruno 
Brasil, 2010, 8 min 
 
Uma observação poética do ciclo das águas na Chapada dos Veadeiros. 
DVD2890 
 
 
Estamira 
PRADO, Marcos 
Brasil, 2005, 116 min 
 
O documentário retrata a vida cotidiana de Estamira Gomes de Sousa, 63 
anos de idade, há 20 anos catadora de lixo reciclável no aterro sanitário 
de Jardim Gramacho, local que recebe os resíduos produzidos na cidade do 
Rio de Janeiro. Foi diagnosticada por psiquiatras como uma pessoa com 
transtornos mentais, mas fala, numa mistura de lucidez e loucura, sobre 
vários temas: vida, Deus, trabalho, reflexão existencial sobre si mesma e 
a sociedade. 
DVD2791 
 
 
Expedição Yandu 
D'ELIA, Céu 
Brasil, 1996, 45 min 
 
Documentário sobre pesquisa realizada na expedição Yandú ocorrida em 
julho de 1994 no Estado do Acre. Os dois pontos da expedição foram a 
Serra do Moa, fronteira com Peru e o Seringal Novo Encanto, às margens do 
Rio Iquiri. Compõe o documentário cenas da expedição e depoimentos dos 
cientistas da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC) e da 
população local, entremeadas com desenhos animados e animações. Aborda 
temas como: floresta amazônica, sua fauna e flora, seu solo, o 
ecosistema, os seringueiros, o homem como fator predatório, e define 
conceitos: biodiversidade, desenvolvimento sustentável, manejo florestal, 
reservas extrativistas. A expedição originou o personagem animado Yandú 
de Mãmânbugé e seus amigos. 
VC1081 
 
 
H2 Olhos 
DRUCK, Renata 



Brasil, 2009, 15 min 
 
A exposição H2Olhos, curadoria do fotógrafo Miguel Chikaoka, fez parte de 
um evento multidisciplinar sobre meio ambiente e vida urbana. Mostra 
registros das oficinas Brincando com a luz, nas quais crianças 
experimentam técnicas fotográficas para criar trabalhos inspirados pelo 
rio Tietê. 
DVD2202, DVD2241 
 
 
Jardim Ângela 
Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2006, 71 min 
 
Jardim Ângela é uma espécie de radiografia humanizada das esperanças e 
das expectativas de jovens que moram num dos bairros de maior violência 
da Grande São Paulo. 
DVD2872 
 
 
Mamirauá: a luta para salvar a maior reserva de várzea do mundo 
MONTEIRO, André F Muggiati 
Brasil, 2000, 54 min 
 
Documentário sobre a Reserva de desenvolvimento sustentável - Mamirauá, 
região de várzea no Amazonas, próxima à cidade de Tefé. Enfoca o Projeto 
Mamirauá, cujo desafio é garantir a preservação dessa extensa área de 
várzea, e assegurar condições de vida dignas para a população local. 
Márcio alves, idealizador da reserva e diretor do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentado Mamirauá, comenta sobre como o projeto mexe 
com os interesses dos intermediários da região, geralmente vereadores e 
prefeitos, e sobre a verba utilizada - cerca de 2 milhões de dólares por 
ano - provenientes de órgãos como DFID, CNPq e MCT. Apresenta imagens 
locais, imagens aéreas da reserva, da Festa de São Raimundo, padroeiro da 
comunidade de São Raimundo de Jarauá, assembléia de moradores do setor 
Aranapu / Barroso e imagens de arquivo de Mamirauá de 1996. Traz 
depoimentos de pessoas ligadas ao projeto que discorrem sobre: 
dificuldade de fiscalização de uma área tão grande; parcerias 
instituídas; a falta do planejamento familiar da população; precárias 
condições de higiene; combate à verminose e a necessidade de tratamento 
da água. Traz ainda depoimentos de pesquisadores e especialistas que 
estão trabalhando no projeto como: Richard Vogt especialista em 
quelônios; Márcio Alves, pesquisador do macaco Acari, Ronis da Silveira, 
pesquisador de jacarés, entre outros. Apresenta o endereço de sites do 
projeto e deste vídeo: www.pop-tefe.rnp.br; www.floodedforest.com; 
www.netpress.com.br. 
VC1268 
 
 
Mensageiras da luz: parteiras da Amazônia 
Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2004, 72 min 
DVD2881 
 
 
Meu Tietê, onde me levas 
MATHIAS, Cinthia Toledo 
Brasil, 2008, ca.51 min 



 
A história do rio Tietê contada por oito pessoas entrevistadas pela 
autora. São relatados: os treinos e competições de regatas feitas no 
passado, quando o rio ainda era limpo; um acidente de carro, cujo 
sobrevivente saiu do rio sem ferimentos; o difícil serviço de limpeza 
realizado por mergulhadores; o processo de desapropriação de terras de 
uma família que vivia às margens do Tietê; o trabalho realizado por um 
artista cujo tema era o rio Tietê; experiências de moradores de locais 
onde a poluição não atingiu o rio;  o trabalho realizado por uma família, 
para aumentar sua renda, de retirada de objetos encontrados no lixo que 
fica na beira do rio. Resumo baseado no TCC. 
DVD2060 
 
 
Naturezas mortas 
PENNA FILHO, Adalberto, 1936- 
Brasil, 1995,  
 
Abordando os aspectos predatórios da indústria extrativa de carvão na 
Bacia Carbonífera de Santa Catarina, apresenta mineiros trabalhando na 
mina de carvão de subsolo. Acompanha a trajetória de um desses 
trabalhadores mostrando sua degradação física, o envelhecimento precoce, 
a contaminação pela pneumoconiose - doença incurável para quem se expõe à 
poeira de carvão. Revela também a degradação ambiental motivada pela 
mineração a céu aberto. (Adaptação do resumo da capa do vídeo). 
VC1001 
 
 
Pantanal Matogrossense 
ARAÚJO, Nélson 
Brasil, 1989, ca.60 minca. 60 min 
 
Reportagem sobre o Pantanal Matogrossense. O filme enfoca a variedade de 
espécies animais e vegetais, o modo de vida dos vaqueiros, a pesca e as 
peculiaridades dos vários ambientes biológicos, em confronto com as 
agressões do desmatamento, da pesca predatória e da poluição causada 
pelas indústrias de Corumbá. No município de São Gabriel do Oeste, 
habitado predominantemente por agricultores gaúchos, mostra o problema da 
derrubada das matas ciliares e a erosão provocada pela preparação 
inadequada do solo. A equipe de reportagem percorre o rio Taquari, 
mostrando a deformação causada pelo assoreamento, a caça aos jacarés e 
outros fatores de destruição do rio. Registra também um pouco da história 
do Mato Grosso, destacando o Forte Junqueira, construído em 1871 para 
repelir a invasão do exército paraguaio. Filme apresentado no concurso 
anual da Federação Nacional de Associação de Jornais. 
VC0290, XDVD0604 
 
 
Pictures in the park 
Mocarzel, Evaldo, 1960-; Moraes, Marcelo 
Brasil, 1999, 9 min 
 
Num parque de uma grande cidade, acontece uma guerra entre morador de rua 
e turista. Percebendo que está sendo fotogrado enquanto dorme, o morador 
de rua persegue o turista e tira dele a foto. Depois resolve roubar 
também a câmera. Enquanto manipula o aparelho, não percebe que o turista 
se aproxima por trás.  A câmera registra da imagem do turista prestes a 
atingí-lo com uma enorme pedra. 



DVD2889 
 
 
Un poquito de água 
TAVARES, Camilo Galli; BETANCOURT, Francisco "Zapata" 
DEBS, Vânia; Orientação; MENDES, Eduardo Santos; Orientação; BERNARDET, 
Jean-Claude; Orientação; URRUSTI, Juan Francisco; Orientação; 
STAVENHAGEN, Marina; Orientação 
Brasil / México, 1995, 28 min28 min28 min 
 
O uso abusivo da água nas grandes cidades os problemas decorrentes: o 
desperdício, a poluiçäo, a deterioraçäo do meio-ambiente e das condiçöes 
de vida da populaçäo. Imagens da Catedral Metropolitana, no México, cuja 
estrutura foi abalada pelo ressecamento do solo; de uma estrada mexicana 
invadida por grandes quantidade de espuma proveniente da poluiçäo de 
rios; da favela México 70, no Brasil, instalada sobre um esgoto a céu 
aberto. 
eca-0067, VC0839, XDVD0366 
 
 
 
Profissionais do lixo 
SOBREIRA, Dayanne Mikevis 
Brasil, 2002, 15 min 
 
Apresenta os trabalhadores que sobrevivem da coleta e reciclagem do lixo. 
Catadores, sucateiros e artesãos falam sobre seu trabalho. Autoridades 
municipais de Osasco, São Paulo e Santo André, sobre projetos de coleta 
seletiva que apoiam as pessoas que sobrevivem dessa atividade. No final, 
apresentação do grupo Zunidos de Monte Azul, formado por crianças em 
situação de risco, com a Orquestra Jovem da Cidade de São Paulo. 
VC1681 
 
 
Quase líqüido 
DRUCK, Renata 
Brasil, 2008?, 18 min 
 
Cauê Alves, curador, fala sobre a exposição Quase líquido, realizada em 
2008 no Itaú Cultural, cuja concepção foi inspirada pelo fluxo do rio 
Tietê Os artistas Tatiana Ferraz, Eduardo Srur, Zezão. Débora Bolsoni, 
Ana Maria Tavares, Lúcia Koch e Hector Zamora falam sobre seus trabalhos. 
DVD2203, DVD2240 
 
 
Restos 
ANDRADE, João Batista de; MENEZES, Roberto; CARVALHO, Wagner; ZACCA, 
Paulo 
Brasil, 1975, 9 min 
 
O lixão da Raposo Tavares produz 10 mil toneladas de lixo por dia. De cem 
a duzentas pessoas vivem à cata desse lixo: mulheres, crianças, velhos, 
desempregados, doentes, subempregados, aposentados. Coletam papéis; 
metais e latas que vendem como sucata; doces e restos de comida. Trata-se 
de um aterro sanitário localizado num lugar onde tratores aterram, e se 
as pessoas insistem em continuarem a cata de lixo, são reprimidas pela 
polícia. (Baseado no F Curto/CRRS e no CB/Programa de Restauro 2007) 
DVD2328 



 
 
7  quedas 
BACK, Sylvio, 1937- 
Brasil, 1980, 10 min10 min 
 
O documentário mostra as Sete Quedas antes de sua extinção, provocada 
pela construção da usina hidrelétrica de Itaipu. São exibidas imagens do 
rio Paraná e sua trajetória, das corredeiras, do cannion e das Sete 
Quedas, com visitantes e moradores da região posando para a câmera. Trata 
do possível desequilíbrio ecológico causado pela mudança na geografia da 
região após a instalação da usina. 
VC0316, XDVD0414 
 
 
60  minutes: Adoção de Michael e Tortura em Israel 
Estados Unidos, 199-?, 24 min24 min 
 
A reportagem Adoção de Michael aborda o problema de uma família norte-
americana que, sem o saber, adotou um menino portador de doença mental 
hereditária. Os pais e a irmã contam os problemas do rapaz em obter da 
agência de adoção informações sobre seus pais biológicos. Discute-se a 
posição da agência, processada por omissão da verdade. 
 
A segunda reportagem trata das práticas de interrogatório legalmente 
empregadas pelo Estado de Israel, consideradas tortura pela Anistia 
Internacional e a Human Right Watch. Há entrevistas com autoridades 
israelenses, com ex-prisioneiros e com representantes de grupos de defesa 
dos direitos humanos. Algumas das práticas utilizadas são reconstituídas 
para a câmera. 
VC1160, XDVD0629 
 
 
Teatro contra a barbárie 
Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2012?, 40 min 
DVD2886 
 
 
A vida na gota d'água 
BARROS, Henrique Lins de 
Brasil, 1999, 14 min 
 
Apresenta os mistérios escondidos numa gota d'água. Por meio de imagens 
obtidas em um microscópio mostra a vida de diversos microorganismos 
habitantes da água. Apresenta de forma didática as principais 
características e hábitos de rotíferos, copépodes, vorticelas, entre 
outros. Mostra os diferentes mecanismos de orientação como a quimiotaxia, 
geotaxia, fototaxia e magnetotaxia e, os diferentes meios de reprodução. 
Aborda também a teoria da origem da vida na Terra. 
VC1403 
 
 
 


