
FILMES SOBRE MEIO AMBIENTE 
 

Amazônia � heranças de uma utopia   

Brasil, 2003      Documentário    90 minutos 
Direção: Ricardo Favilla e Alexandre Valenti  
Temática: Aborda as diversas tentativas de colonização da Amazônia brasileira durante o século XX. 
Adotando um recorte histórico de longa duração � 100 anos -  o filme  expõe os fatos, as iniciativas e as 

ações que resultaram em impactos ou mudanças ecológicas, demográficas, políticas e econômicas na 

região. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 

 

 

A Carne É Fraca             
Brasil, 2004         Documentário   53 minutos 
Produção: Instituto Nina Rosa 
Temática: Enfoca os grandes problemas ambientais motivados pelo crescimento descontrolado da 
pecuária. Aborda ainda as restrições e os sofrimentos dos animais, desde o nascimento até o abate. 

Lançamento em DVD no Brasil: pelo Instituto Nina Rosa. 

 

 

O Dia Depois de Amanhã  (The Day After Tomorrow)             
EUA, 2004                    Drama / Aventura   123 minutos 
Direção: Roland Emmerich 
Principais atores: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal e Sela Ward. 
Temática: O aquecimento global aciona a vinda de uma nova era glacial. Nesse contexto, um 
climatologista e um pequeno grupo de sobreviventes precisam enfrentar uma super tempestade. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Fox. 
 

 

Estado de Resistência           
Brasil, 2007     Documentário   52 minutos 
Direção: Berenice Mendes 
Temática: Denúncia contundente ao processo em curso de condicionamento dos solos para cultivo 

agrícola, padronização dos hábitos alimentares da população, e as demais implicações da introdução da 

transgenia no Paraná, o maior produtor de grãos do Brasil. Aponta ainda como o processo do agronegócio 

tem afetado a perda dos modos tradicionais de produção e, até mesmo, a própria manutenção de hábitos 

culturais. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 

 

 

Mudanças Climáticas, Mudanças de Vida                

Brasil, 2006  Documentário   52 minutos 
Direção: não creditada 

Temática: Durante meses, uma equipe do Greenpeace viajou por todo o Brasil, documentando os 
impactos das mudanças climáticas em diversas regiões. O resultado foi um filme com imagens 

impressionantes de seca, inundação e destruição, além de depoimentos emocionados de pessoas no Sul, 

na Amazônia e no Nordeste que sofreram, sofrem e podem sofrer ainda mais com essas alterações do 

clima. O documentário traz também a opinião de cientistas sobre as causas do aquecimento global e o que 

o governo e a população podem fazer para barrar já os impactos das mudanças climáticas.  
Lançamento em DVD no Brasil: pelo Greenpeace. 
 

 

Nas Terras do Bem Virá   

Brasil, 2007  Documentário   110 minutos 
Direção: Alexandre Rampazzo 
Temática: O percurso histórico de um modelo de desenvolvimento criado nos anos 70, no auge da 

ditadura militar. A partir da ênfase em grandes projetos e estradas atravessando a Amazônia, ocorre uma 

aceleração do processo de migração. Como consequência surgem conflitos armados, devastação da 

floresta, casos de trabalho escravo, luta pela terra e assassinatos, como o dos sem-terra de Eldorado dos 
Carajás e da missionária americana Dorothy Stang. 
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O Planeta Branco (La Planète Branche)          
Canadá, 2006     Documentário          79 minutos 
Direção: Jean Lemire e Jean-Louis Étienne. 
Temática: Um registro da força e habilidade dos animais do Ártico em sua luta diária pela sobrevivência, 

e um retrato da vulnerabilidade da região diante das agressivas mudanças provocadas pelo aquecimento 

global. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV.  

 

 

Por Amor à Água (Flow � For Love of Water)          
EUA, 2008     Documentário                             93 minutos 
Direção: Irene Salina 
Temática: Premiado documentário investigativo, onde especialistas descrevem o mais importante 
problema político e ambiental do século 21 - a crise mundial da água. Denuncia a crescente privatização 

do fornecimento de água doce e a escassez de sua oferta com um firme enfoque na política, na poluição, 

nos direitos humanos e no surgimento de um cartel mundial da água. Também mostra pessoas e 

instituições que oferecem soluções práticas para o problema, desenvolvendo novas tecnologias ou 
recuperando antigos hábitos. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 

 
 

A Última Hora (The 11th Hour)                
EUA, 2007        Documentário     95 minutos 
Direção: Nadia Conners e Leila Conners Petersen 
Temática: Narrado e produzido por Leonardo DiCaprio aborda os desastres naturais causados pela própria 

humanidade. Mostra como os ecossistemas têm sido destruídos e o que é possível fazer para reverter esse 

quadro. Entrevistas com mais de 50 renomados cientistas e líderes como Stephen Hawking e o ex-
primeiro-ministro soviético Mikhail Gorbachev ajudam a esclarecer essas importantes questões, assim 

como indicam alternativas possíveis à sustentabilidade. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Warner. 
 

 

Uma Verdade Inconveniente (An Inconvenient Truth)                
EUA, 2006        Documentário     100 minutos 
Direção: Davis Guggenheim 
Temática: O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore apresenta uma análise da questão do 

aquecimento global, mostrando os mitos e equívocos existentes em torno do tema e também possíveis 

saídas para que o planeta não passe por uma catástrofe climática nas próximas décadas. Vencedor de 2 

Oscars. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Paramount. 

 


