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Porque sou como sou? Homossexualidade
The Making of Me: John Barrowman
Horizon|BBC
2007/ 17min
Classificação indicativa: 16 anos
O ator músico, dançarino, cantor e apresentador de
TV escocês John Barrowman desafia cientistas a
explicarem porque ele é gay e traz a questão que
afeta a todos: o que nos faz ser quem somos?
Hereditariedade ou ambiente?

Cérebros Musicais
Musical Minds
NOVA-WGBH/Estados Unidos
2009/26min30
Classificação indicativa: 16 anos
O poder da música traz o cérebro de volta à vida?
Com base no livro do Dr. Oliver Sacks, Musicophilia,
o programa investiga o extraordinário impacto que
a música pode ter no cérebro humano: Matt
Giordano usa o tambor para aliviar a sua severa
síndrome de Tourette; Derek Paravicini é cego e autista. Ambos são músicos competentes.
O programa faz outras interessantes observações sobre a musicalidade, para a inclusão
de pessoas especiais.

Nutrição, o Ponto de Equilíbrio
Nutricio Buscant Lequilibri
TV Catalunya/Espanha
2016/12min
Classificação indicativa: 14 anos
Há nove anos, Joel era uma criança obesa: chegou
a pesar 95 quilos. Ao completar 18 anos, a jornalista
Georgina Pujol o reencontra para ver como ele tem
evoluído. Na hora de seguir uma dieta equilibrada,
o que comemos é tão importante como o que
deixamos de comer. O aparelho digestivo trabalha da mesma forma há muitos anos, mas nossa
alimentação é bem diferente da que tinham nossos avós. O excesso de alimentos com calorias
vazias, sem nutrientes, está provocando obesidade em muitas crianças e isso lhe vai trazer sérios
problemas de saúde quando forem adultas.

Por que Estamos Engordando Tanto?
Why Are We Getting so Fat?
BBC/Reino Unido
2016/14min30
Classificação indicativa: 16 anos
Mais de 62% dos adultos no Reino Unido estão
atualmente com excesso de peso e o número de
obesos no país tende a aumentar. Uma atitude
comum diante das pessoas obesas é que “deveriam
ter vergonha”, “é culpa delas”, “não têm força de vontade” e “se apenas pudessem comer
menos e se exercitar mais", o problema logo seria resolvido. No entanto, apesar de milhões de
libras gastos com campanhas de advertência, o Reino Unido está engordando mais a cada ano.
O geneticista Giles Yeo pesquisa estes números e acredita que para muitos obesos
o “basta comer menos” é bem mais difícil do que se pensa.

Monckeberg e Desnutrição Infantil
Mentes Brillantes: Fernando Mockenberg
Imago/Chile
2016/11min
Classificação indicativa: 16 anos
40 anos atrás, mais de 60% das crianças chilenas
foram vítimas de desnutrição. Hoje, este percentual
não chegaa 1%. Fernando Monckeberg
é diretamente responsável por essa mudança.
Médico, nutricionista, candidato a presidente, amigo de Allende e Pinochet, disléxico e gênio,
apresentava-se como “alguém que apenas descobriu um problema e tentou resolve-lo”.
Uma mente que se dedicou a acabar com a desnutrição infantil no Chile e América Latina,
mesmo sem assumir um compromisso social explícito.

Como Permanecer Jovem
How to Stay Young
BBC/Reino Unido
2016/19min
Classificação indicativa: 16 anos
A veterana telejornalistaAngela Rippon e o médico
Chris van Tulleken viajam pelo mundo em busca
dos últimos avanços da ciência para nos ajudar
a permanecer jovens e saudáveis por mais tempo.
Angela participa de um estudo na Alemanha que revela qual o exercício físico que mais ajuda
a deter o envelhecimento. Nos Estados Unidos, Chris descobre uma dieta que pode acrescentar
alguns anos à nossa vida.E no Equador, cientistas estudam um rapaz de 17 anos que aparenta
muito menos idade e pode ser a chave para a prevenção de doenças do envelhecimento.

Curando o Alzheimer
Curing Alzheimer’s
BBC/Reino Unido
2016/18min30
Classificação indicativa: 16 anos
Uma nova era nas pesquisas da doença: exames
genéticos permitem aos cientistas identificá-la em
seus estágios iniciais, muitas vezes 15 anos antes
dos sintomas aparecerem. Novos medicamentos
testados na Colômbia, nos EUA e na Europa
mostram um sucesso surpreendente na redução da beta amilóide, uma proteína que é associada
ao Alzheimer. Mudanças no estilo de vida também são recomendáveis.

PROGRAMA ADICIONAL EM HOMENAGEM AO MUSEU NACIONAL
Do Big Bang à Humanidade
From Big Bang to Mankind
Palfreman Group/Estados Unidos
2007/14min
Uma impressionante seqüência de imagens que
percorre em 14 minutos a história do Universo,
desde sua origem na grande explosão do Big Bang
até os dias de hoje, com o surgimento do homem
na Terra (fenômeno recentíssimo, em termos de
evolução do Cosmos).
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