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Scientific dissemination is celebrating: VerCiência –
International Exhibition of Science on TV is completing
two decades in the same month as the 25th anniversary of
the Bank of Brazil Cultural Center in Rio de Janeiro. Since
1994 CCBB Rio has hosted the Exhibit in its cinema halls; and
this year we also celebrate 50 years of the program Horizon
on the BBC, pioneer in offering to the public instigating and
up-to-date productions on scientific research.
During the first years of VerCiência, when cable TV and the
internet had not yet arrived in Brazilian homes, the exhibitions
of international productions in the Exhibit were one of the
rare chances to expand scientific knowledge.
Today, with the new media, information on scientific and
technological innovations is within reach of the general public,
but still needs support and stimulus for new generations to
have references in access and the selection of content.
Reaping the benefits of pioneer work in building audiences,
CCBB Rio once more opens its doors to welcome a public of
all ages, fulfilling its commitment to offer culture, leisure and
knowledge, and stimulating creative and scientific thought
with yet another edition of VerCiência
Bank of Brazil Cultural Center

A divulgação científica está em festa: VerCiência
– Mostra de Ciência Internacional na TV completa
duas décadas no mesmo mês de aniversário de 25 anos
do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro. Desde
1994 o CCBB Rio recebe a Mostra nas suas salas de cinema;
e este ano também celebraremos os 50 anos do programa
Horizon da BBC, pioneiro em oferecer ao público produções
instigantes e atuais sobre a pesquisa científica.
Durante os primeiros anos de VerCiência, quando a TV a cabo
e a internet ainda não haviam chegado aos lares brasileiros,
as exibições de produções internacionais na Mostra eram
uma das raras chances de ampliar o conhecimento científico.
Hoje, com as novas mídias, a informação sobre as inovações
científicas e tecnológicas está ao alcance do grande
público, mas ainda necessita de apoio e estímulo para que
as novas gerações tenham referências no acesso e seleção
de conteúdo.
Colhendo os frutos de um trabalho pioneiro em formação
de plateias, o CCBB Rio abre mais uma vez suas portas para
receber um público de todas as idades, atendendo a seu
compromisso em oferecer cultura, lazer e conhecimento,
além de estimular o pensamento criativo e científico com
mais uma edição da VerCiência.
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

20 anos ajustando o foco
Quem poderia imaginar, em 1994, que a internet, que apenas engatinhava,
assumiria o papel de destaque que assumiu no cotidiano das pessoas? Naquele
ano, em que realizamos a primeira Mostra VerCiência, a TV aberta reinava
absoluta como o principal meio de comunicação de massas, de entretenimento
e informação das multidões. Hoje, a TV tradicional vem repartindo cada vez mais
esse papel com a internet e as redes sociais online. A chamada “convergência das
mídias”, particularmente da TV com a internet, já é uma realidade.
Apesar de termos nos mantido fiéis nestas quase duas décadas ao objetivo principal
de “promover e incentivar a disseminação da cultura científica pela TV”, nosso foco
começa e tende a se dirigir, cada vez mais, da TV para a internet, como o meio com
o maior potencial de popularização do conhecimento científico e tecnológico.
As novas gerações já passam mais tempo conectadas através de smart phones,
tablets e notebooks, do que em frente à TV, como acontecia duas décadas atrás.
Novas linguagens e experiências de programas “tele-web-visivos” vão surgindo,
em busca de fidelidade de uma audiência volátil de “telespectadores-internautas”.
A disputa é acirrada e depende de fatores como talento,criatividade e originalidade dos
realizadores e apresentadores, numa espécie de “seleção virtual”, onde sobrevivem
os que melhor se comunicam e interagem com seu público alvo. Atentos a essas
transformações, consolidamos a Mostra VerCiência online (www.verCiência.net),
uma seleção de bons programas de ciência disponíveis na internet e apoiamos a
produção de programas como o Cerebrando (www.cerebrando.net), apresentado
pela neurocientista Suzana Herculano-Houzel no tVCiência.net, primeiro
webcanal brasileiro de ciência, cultura e entretenimento, ainda em sua infância.
Seja pela TV, pela internet ou por outros meios audiovisuais, nosso compromisso
original se mantém firme: continuaremos a incentivar e promover projetos de
comunicação e disseminação de cultura científica que cumpram seu papel de
informar, educar e inspirar vocações, principalmente nos mais jovens. Nosso
veículo básico tem sido a TV, aberta e por assinatura. Nessa trajetória temos
contado com a parceria de emissoras e produtoras estrangeiras como a BBC
(Reino Unido), WGBH (EUA), NHK (Japão), TVE (Espanha), Gedeon (França), TV

Nacional do Chile, SIC (Portugal); e emissoras brasileiras, como a TV Globo,
Canal Futura, GloboNews, TV Brasil, TV Cultura, SBT, TV Bandeirantes, Rede
Amazônica, MultiRio, Canal Saúde, dentre outras.
Queremos expressar nosso reconhecimento aos parceiros que nos têm
acompanhado nessa jornada: a Petrobras, patrocinadora nacional da Mostra
desde 1996, ela mesma um dos nossos principais centros de pesquisa tecnológica
– que comemorou em 2013 seus 60 anos de presença e atuação essenciais no
desenvolvimento do país; ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede da Mostra há
19 anos, em seus espaços no Rio e Brasília; ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, a quem nos juntamos no esforço de difusão e popularização da ciência;
e ao Ministério da Cultura, que nos tem proporcionado o incentivo da Lei do
Mecenato desde 1999.
Nosso aplauso e reconhecimento muito especial a dois parceiros internacionais:
BBC e WGBH, duas referências mundiais em Ciência na TV, ambas há décadas
sem perder o foco na produção de programas de ciência maravilhosos como os
da séries HORIZON (há 50 anos no ar) e NOVA da WGBH (há 40 anos no ar),
formando gerações de produtores mestres na arte e na técnica de contar boas
histórias de ciência e tecnologia para o grande público. Este ano, VerCiência presta
a tradicional Homenagem Especial ao Horizon, e o produtor-executivo
Steve Crabtree vem ao Rio receber a Homenagem e ministrar palestra sobre
a experiência destas cinco décadas de produção de memoráveis programas.
Vale registrar também nossa articulação permanente com a Associação Brasileira
de Centros e Museus de Ciências (ABCMC), cujas instituições organizam em todo
o país as mostras locais, especialmente no decurso da “Semana Nacional da Ciência
e Tecnologia”, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Desde
2004, VerCiência é evento oficial da “Semana”, que este ano tem como tema central
“Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social”.
Informar, difundir, divulgar, circular, debater, disseminar a produção de ciência e
tecnologia. Este será sempre nosso foco, agora ampliado por novos modos de Ver
Ciência.  
José Renato Monteiro e Sergio M.C. Brandão
Curadores do Projeto VerCiência

20 years adjusting the focus
Who could imagine, in 1994, that the internet, then still an infant, would
assume the major role in people’s lives that it now has? That year, when we held
the first VerCiência Exhibition, TV reigned absolute as the principal means of mass
communication, entertainment and information for the masses. Today, traditional
TV shares this role more and more with the internet and the online social networks.
The so-called “convergence of the media”, especially TV and the internet, is already
a reality.
Despite having remained loyal for almost two decades to the main objective of
“promoting and encouraging the dissemination of scientific culture by TV”, our
focus is starting to move more and more from TV to the Internet, as the media with
the greatest potential for popularizing scientific and technological knowledge.
The new generations already spend more time connected through smart phones,
tablets and notebooks, than in front of the TV, as they would have done decades ago.
New languages and experiences with “visible TeleWeb” are emerging, in search of
the loyalty of a volatile audience of “TV-viewer-web-surfers”. The dispute is fierce,
and depends on factors such as talent, creativity and originality of the producers and
presenters, in a species of “virtual selection”, where the survivors are those who best
communicate and interact with their target public.
Aware of these transformations, we consolidated the Mostra VerCiência online
(www.verCiência.net) with a selection of science programs available on the
internet, and we support the production of programs such as “Cerebrando” (www.
cerebrando.net), presented by neuroscientist Suzana Herculano-Houzel on www.
tVCiência.net, the first Brazilian webcanal for science, culture and entertainment,
still in its infancy.
Whether on TV, the internet or other audiovisual media, our original commitment
remains steady: we shall continue to encourage and promote projects for
communication and dissemination of scientific culture that fulfills its role to inform,
educate and inspire, especially for the young. Our basic vehicle has been TV, open or
subscribed. In this we have counted on the partnership of broadcasting companies

such as the BBC (UK), WGBH (USA), NHK (Japan), TVE (Spain), Gedeon (France),
TV Nacional do Chile, SIC (Portugal); and Brazilian channels such as TV Globo,
Canal Futura, GloboNews, TV Brasil, TV Cultura, SBT, TV Bandeirantes, Rede
Amazônica, MultiRio, Canal Saúde, and others.
We would like to show our sincere recognition of our partners who have accompanied
us on this journey – Petrobras, national sponsor of the Exhibition since 1996, itself
one of our principal centers of technological research – that commemorated in 2013
sixty years of presence and essential activity in the development of the country; to
the Bank of Brazil Cultural Center, the venue for the Exhibition for 19 years, both in
Rio and Brasilia; to the Ministry of Science, Technology and Innovation, with whom
we share the effort of diffusion and popularization of science; and to the Ministry of
Culture, which has made available the incentive of the “Lei do Mecenato” (Patronage
Law) since 1999.
Our very special applause and recognition of two international partners: BBC and
WGBH, two world references in Science on TV, both decades without losing focus in
the production of wonderful science programs such as the BBC HORIZON series (50
years on the air) and WGBH’s NOVA (40 years on the air), forming generations of
master producers in the art and technique of giving the public true stories of science
and technology. This year, the traditional VerCiência Special Tribute Award goes
to HORIZON. The editor of the program, Steve Crabtree, comes to Rio to get the
trophy and talk about the consequences of the BBC five decades of experience in the
story-telling art of science communication to the general public.
We should also mention our permanent connection with the Brazilian Association of
Science Centers and Museums (ABCMC), whose institutions organize local exhibits
all over Brazil, especially during the “National Week of Science and Technology”,
coordinated by the Ministry of Science, Technology and Innovation. VerCiência has
been the official event of the “Week” since 2004, which this year has for its central
theme “Science and Technology for Social Development”.
To inform, propagate, divulge, circulate, debate, and disseminate production of
science and technology. This will always be our focus, now amplified by new ways to
See Science (Ver Ciência)

José Renato Monteiro e Sergio M.C. Brandão
Curators of the VerCiência Project
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Seleção Internacional

A VERDADE SOBRE A COMIDA
Truth About Food
BBC / Reino Unido
Jill Fullerton-Smith 2006 | 60min
O programa pretende discutir os mitos correntes e responder
às perguntas mais comuns sobre a nossa comida diária. Mostra
também o incrível e às vezes chocante efeito da alimentação
no funcionamento do nosso corpo. Enfocando os diversos
aspectos da vida cotidiana, informa o que cada tipo de comida
é capaz de provocar no organismo.

ALIMENTAÇÃO
Alimentación
Imago Comunicaciones / Chile
Pablo Rosenblatt 2004 | 55min
As mudanças ocorridas na indústria de alimentos nesses
últimos anos, e seus efeitos em nossos hábitos alimentares,
são discutidos no programa. Analisa-se como a ciência pode
combater doenças ligadas a uma alimentação pobre – e também
o que se considera uma dieta saudável. E o programa questiona:
em que medida os avanços da biotecnologia determinarão o
que encontraremos em nossos pratos?

BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: POLUIÇÃO DO AR
Bang Goes the Theory: Air Pollution
BBC / Reino Unido
Tina Fletcher Hill / Paul King 2013 | 30min
A poluição do ar é a segunda causa de mortes no Reino Unido,
depois do tabagismo. O apresentador Jem Stansfield revela que um
ar mais limpo não significa necessariamente um ar mais saudável.
Maggie Philbin acompanha usuários de transportes urbanos para
medir o quanto de poluição todos nós respiramos, e Liz Bonnin
previne que o coração pode ser o mais afetado pela poluição.

CAMINHANDO PARA VIVER
A Walk to Beautiful
WGBH / Estados Unidos
Alan Ritsko / Paula Apsell 2008 | 60min
O relato vivo de uma jornada difícil, que começa em desespero
e vergonha para milhares de mulheres na Etiópia e termina em
uma nova vida produtiva para elas. O premiado documentário
conta as histórias de mulheres do meio rural que caminham
muitos quilômetros até a capital Addis Abeba, em busca de
tratamento para a fístula obstétrica, uma complicação do parto.

BANG, E LÁ SE VAI A TEORIA: AÇÚCAR
Bang Goes the Theory: Sugar
BBC / Reino Unido
Toby MacDonald / Aidan Laverty 2012 | 30min

CASAS E CIDADES SUSTENTÁVEIS
Hogares y Ciudades Sustentables
Cábala Producciones / TV Nacional de Chile
Gonzalo Argandona / Diego Rojas 2012 | 52min

Considerado hoje o culpado pelos mais diversos problemas de
saúde, desde estragos nos dentes até aumento de peso, o açúcar
está em julgamento. Os três apresentadores investigam o
assunto: Jem propõe um açúcar novo, alvo e granulado, Maggie
descobre como o açúcar está sendo usado para preservar as
vacinas, enquanto Liz pesquisa se ele tem capacidade para
ativar nossos cérebros.

Este episódio da série Cambio Global discute iniciativas e
projetos integrados à preservação dos recursos ambientais,
na busca de formas sustentáveis de produção e habitação.
O aproveitamento das águas da chuva, os “parques inundáveis”,
o uso de energia solar, a reciclagem e o cultivo orgânicos em
pleno ambiente urbano são alguns exemplos de ações efetivas
pela sustentabilidade no Chile.
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CÉREBRO CRIATIVO: COMO FUNCIONA O INSIGHT
The Creative Brain: How Insight Works
BBC / Reino Unido
Aidan Laverty / James Van Der Pool 2013 | 60min
Em um súbito lampejo de inspiração, nasce uma ideia nova.
Cientistas tentam descobrir como surgem estes momentos
de criatividade: criaram uma série de enigmas e quebracabeças para testar e reconhecer esse tipo de comportamento.
Enquanto isso, a mais recente tecnologia de neuroimagem
permite aos pesquisadores “olhar” dentro de nossos cérebros
e registrar como acontece a centelha criativa.

COMA, JEJUE E VIVA MAIS
Eat, Fast and Live Longer
BBC / Reino Unido
Kate Dart / Aidan Laverty 2012 | 60min
Michael Mosley, apresentador e médico, tem um objetivo
extremamente ambicioso: viver mais, rejuvenescer e perder
peso, com um mínimo de mudanças em seu estilo de vida.
E descobre um novo e poderoso recurso: testa a “ciência do
jejum” em si mesmo, e relata como encontrou uma nova forma
de fazê-lo que, além de benéfica, ainda lhe permite desfrutar
dos prazeres da comida...

COMO SERÁ NOSSO FUTURO?
What Will the Future Be Like?
WGBH / Estados Unidos
Alan Ritsko / Melanie Wallace 2012 | 60min
As tecnologias que vão transformar nossas vidas nas próximas
décadas já estão tomando forma em laboratórios ao redor do
mundo. O apresentador David Pogue imagina como a página
de tecnologia do jornal “The New York Times” poderá parecer
daqui a 10, 20 ou 30 anos; e conversa com os engenheiros
inovadores e cientistas da computação que trabalham para
criar jogos de vídeo controlados pelo pensamento.
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COMBATENDO OS HACKERS
Defeating the Hackers
BBC / Reino Unido
Kate Dart / Aidan Laverty 2013 | 60min
Dois casos emblemáticos de ataques dos hackers: o do jornalista
americano Mat Honan, da revista especializada “Wired”, que
teve todo seu arquivo vasculhado e apagado; e o do “Stuxnet”,
que invadiu o projeto nuclear iraniano. O programa explica
como funciona a criptografia SSL, e como a contínua evolução
dos computadores quânticos tornará obsoletos nossos atuais
processos de segurança digital.

INFESTADO! VIVENDO COM PARASITAS
Infested! Living with Parasites
BBC / Reino Unido
Nathan William / Jonathan Renouf 2014 | 60min
Michael Mosley explora o incrível mundo dos parasitas, e faz
de si mesmo um laboratório. Ele viaja ao Quênia e ingere
uma solitária, parasita que pode crescer muitos metros dentro
do intestino humano. Após engolir uma pílula-câmera para
revelar o que está acontecendo em seu organismo, descobre
características inusitadas destas criaturas extraordinárias.

MÁQUINAS PODEM PENSAR COMO NÓS?
Can Machines Think Like Us?
WGBH / Estados Unidos
Howard Swartz / Melanie Wallace 2011 | quadro de 15min
Replicar o cérebro humano é muito mais difícil do que parece:
a meta de fazer androides andarem e falarem ainda é apenas
uma fantasia. Mas os pesquisadores estão chegando perto, com
máquinas como Watson, um computador IBM que se prepara
para seu primeiro desafio como um novo ser social: enfrentar
competidores humanos no jogo eletrônico Jeopardy.
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NOVOS LUGARES PARA MORAR
Supersized Earth: A Place to Live
BBC / Reino Unido
Helen Thomas / Simon Finch 2012 | 60min
O repórter Dallas Campbell vai conhecer os projetos mais
ambiciosos do mundo da engenharia: em Dubai, sobe até o
topo de um prédio de 1km de altura; na China, visita edifícios de
30 andares construídos em menos de três semanas; na Cidade
do México, o trabalho de dois mergulhadores para desobstruir
os esgotos; e no Rio de Janeiro, o teleférico que transporta os
moradores do Complexo do Alemão.

O MENINO DA INTERNET: A HISTÓRIA DE AARON
SWARTZ
The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz
FilmBuff / Participant Media
Brian Knappenberger 2014 |105min
A história do jovem Aaron Swartz (1986-2013), programador,
escritor e ativista norte-americano que acreditava na mudança
radical do mundo através da internet e da computação. Réu
de um processo criminal, Aaron acaba cometendo suicídio.
O programa traz entrevistas com sua família e amigos, e explora
as questões de acesso à informação e as liberdades civis que
guiaram seu trabalho.

VIVENDO COM ROBÔS
Living With Robots
Gedeon / França
Elodie Fertil 2012 | 52min
Os robôs estão em toda parte. Constroem carros, divertem
crianças e limpam casas. Vamos conhecer os androides mais
avançados do mundo, que olham e falam como nós, e são
tão inteligentes que querem aprender da mesma forma que
os humanos! Dos guardas prisionais na Coréia aos parceiros
sexuais americanos, a vida com robôs surge das mais variadas
formas em todo o mundo.
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C&T para o Desenvolvimento Social
Programas selecionados sobre a temática da
“Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”
Mobilidade Urbana / Sustentabilidade / Segurança
Alimentar / Educação e Saúde / Tecnologia da Informação /
Habitação

Cerebrando: Drogas

Raspberry Pi, o computador para
crianças

Cidades Redesenhadas

Redes Sociais e Relações Humanas

Escolher dá Trabalho: Ciência da
Computação

Reserva de Cassurubá

Estação Ecológica de Araruama

Segurança Alimentar

Favelas sem Preconceito

Sociedade em Transição

Inclusão no Mundo Digital
Lixo dá Multa

Tecnologia e seu Impacto na
Saúde

Matemática no Brasil

Tecnologia Social

Microgeração de Energia

Telhado Verde e EscritórioContainer

A Ciência que eu Faço

Mobilidade Urbana
O Bom Jeitinho Brasileiro: José
Ferreira de Paraty
O Futuro que Queremos

Saneamento, o Básico Inexistente

Testando o Carro Elétrico
Um Mundo com mais Celulares
que Banheiros

Quando a Tecnologia HD da TV
Aberta será Socializada para100%
do País?
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A CIÊNCIA QUE EU FAÇO
MAST / MCTI
Depoimentos de cientistas e pesquisadores brasileiros sobre
o papel da ciência e tecnologia nos dias de hoje. A série
é realizada pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins/
MAST, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/MCTI.
Seus mais de 400 episódios, com duração de 3 a 10 minutos,
estão disponíveis no site aCiênciaqueeufaco.mast.br

Episódios selecionados (temporada 2013/2014)
Andréa Mara Macedo
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado
Cecília Leite de Oliveira
Cláudio Landim
Karoline Elis Lopes  
Marcelo Morales
Marcos Antônio Pinto Ribeiro
Maria do Carmo Martins Sobral
Nelson Simões da Silva
Sebastião de Sousa Almeida
Terri Valle de Aquino

PURIFICAÇÃO DA ÁGUA COM CAROÇO DE AÇAÍ
Vera Pinheiro 2013 | 07min
Edivan Nascimento Pereira é estudante da Escola Estadual de
Ensino Médio Profª Ernestina Pereira Maia, em Moju, no Pará.
Em 2013, foi o primeiro colocado na categoria “Ensino Médio”
do Prêmio Jovem Cientista, pela pesquisa desenvolvida com a
orientação do professor Valdemar Carneiro Rodrigues Júnior:
uma solução sustentável e de baixo custo para a purificação
da água, que utiliza carvão ativado obtido a partir do caroço
de açaí. Edivan conta que a pesquisa partiu de um problema
constante em seu município e nas comunidades ribeirinhas,
que consomem água diretamente dos rios, sem qualquer
tratamento.
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CEREBRANDO: DROGAS
Vídeo Ciência
Sergio Brandão 2013 | 25min
A neurocientista Suzana Herculano-Houzel conversa com
João Guilherme Estrella, ex-usuário, ex-traficante de drogas,
que acabou cumprindo pena de prisão, e cuja história verídica
originou o filme “Meu Nome Não é Johnny”, com Selton Mello
no papel principal. O prazer proporcionado pelas drogas e seus
efeitos no cérebro. E por que as campanhas antidrogas não
apresentam os efeitos esperados.

CIDADES REDESENHADAS
Sala de Notícias / Futura
Liliana Sulzbach / Cesar Graeff Santos 2012 | 15min
A questão urbana sob o ponto de vista dos ilustradores,
cartunistas e também humoristas Santiago e Edgar Vasques,
ambos de reconhecido talento nacional e internacional.
Ao discorrer sobre a especulação imobiliária, o tráfego caótico,
a questão ecológica e a segregação dos condomínios, abordam
não só a miséria estética, mas também a miséria humana. Nada
passa incólume pelo traço apurado destes artistas gráficos.

ESCOLHER DÁ TRABALHO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Multi Rio
Paola Barreto / Carolina Antonucci 2012 | 15min
Fundamental na vida moderna, a ciência da computação tem
um campo de atuação amplo em vários setores das atividades
humanas. Alguns exemplos e segredos são revelados neste
episódio da série “Escolher dá Trabalho”, para quem quer
ingressar no mundo da informática.
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ARARUAMA
Globo News / Cidades&Soluções
André Trigueiro / Roberto Wertman / Fernanda Dedavid
2014 | 25min

LIXO DÁ MULTA
Globo Ecologia / Futura
Lígia Feliciano / Lúcia Araújo 2013 | 20min

A maior estação ecológica de tratamento de esgotos do Brasil,
que não exala mau cheiro nem odores, fica em Araruama, litoral
fluminense. Em vez de energia elétrica ou produtos químicos
para tratar a matéria orgânica, apenas plantas. Numa estação
convencional, com 170 litros de esgoto por segundo, seriam
gastos apenas com produtos químicos cerca de R$ 77 mil por
mês. Com o uso de plantas, o custo é zero.

As implicações da lei que permite multar quem joga lixo nas
ruas do Rio de Janeiro. Será que esta prática será seguida
pelas outras cidades brasileiras? A abordagem vai direto ao
ponto: o custo da multa para as pessoas x o custo do descarte
inadequado de lixo para a cidade. O programa acompanha
a trajetória de uma garrafa pet, desde o momento em que ela
é colocada em uma lixeira para coleta seletiva até sua volta
à cadeia produtiva.

FAVELAS SEM PRECONCEITO
Tome Ciência / Casa do Vídeo
André Motta Lima 2009 | 53min

MATEMÁTICA NO BRASIL
Globo News Ciência e Tecnologia
Alexandre Roldão 2013 | 25min

Quando se fala em favelas, a associação imediata é com
violência, de traficantes ou milícias, e Rio de Janeiro. Mas
São Paulo, por exemplo, tem mais favelas que o Rio. Vigário
Geral e Parada de Lucas, conhecidas no noticiário policial,
têm 100% das casas com energia elétrica e 99% com água
encanada. Números distantes da lógica que uniformiza o
debate de políticas públicas, embora elas sejam diferenciadas.

A matemática costuma ser a matéria que mais assusta
os estudantes, embora esteja presente em nossa vida, sob
variadas formas. Mas como surgiu? Seria uma descoberta ou
criação humana? O programa conta a história do Instituto
de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, e traz depoimentos
dos professores Jacob Palis, Dan Marchesin e Luiz Velho, e do
presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, Marcelo Viana.

INCLUSÃO NO MUNDO DIGITAL
Tome Ciência / Casa do Vídeo
André Motta Lima 2011 | 52min

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA
Globo News /Cidades&Soluções
André Trigueiro/ Klara Duccini/Roberto Wertman 2014 | 25min

Ir ao caixa eletrônico e passar o cartão na máquina é algo
aparentemente simples. Para quem se candidata a um emprego,
o uso do computador pode ser decisivo. Também chamada de
apartheid digital, a exclusão digital cresce proporcionalmente
à informatização dos serviços públicos básicos. Especialistas
discutem a inclusão digital, tema que vai muito mais além da
instalação de computadores nas salas de aula.

Que tal produzir você mesmo a energia consumida na sua casa?
Neste programa, vai poder descobrir se vale a pena investir.
Se a fonte for limpa e renovável, como o sol ou o vento, é possível
que você ainda tenha descontos ou mesmo deixe de pagar
a conta de luz. O programa visita a primeira residência do Rio de
Janeiro, oficialmente registrada na Agencia Nacional de Energia
Elétrica/Aneel com um sistema de microgeração de energia.
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MOBILIDADE URBANA
Globo Ecologia / Futura
Lígia Feliciano / Lúcia Araújo 2013 | 20min
O programa vai até o coração do Cerrado, em Brasília, para
tratar de um dos grandes desafios dos nossos dias: a mobilidade
urbana. Na Central de Engenharia de Tráfego de São Paulo, Max
Fercondini acompanha o trajeto da servidora pública Darlana
Godoi. A urbanista Renata Falzoni fala sobre o uso da bicicleta
e o Secretário de Biodiversidade e Florestas defende as
vantagens de uma cidade sustentável.

QUANDO A TECNOLOGIA HD DA TV ABERTA
BRASILEIRA SERÁ SOCIALIZADA PARA 100% DO PAÍS?
Globo Ciência / Futura
Márcia Medeiros / Lúcia Araújo 2013 | 20min
O programa visita o colecionador de televisores antigos Alceu
Massini e conversa com a atriz Vida Alves, uma das pioneiras
da TV brasileira. A resolução da imagem na TV é explicada por
Luiz da Silva Mello, professor da PUC-Rio. Cristiano Akamini, da
Universidade Mackenzie, fala sobre a transmissão, e Fernando
Bittencourt, diretor de Engenharia da TV Globo, discorre sobre
o padrão ISDB-TB da TV digital brasileira.

O BOM JEITINHO BRASILEIRO: JOSÉ FERREIRA DE
PARATY
Filmes do Serro
Antonio de Andrade 2010 | 25min

RASPBERRY PI, O COMPUTADOR PARA CRIANÇAS
Globo News Ciência e Tecnologia
Alexandre Roldão 2012 | 25min

O episódio retrata o pernambucano José Ferreira, criador do
projeto Sustentabilidade e Qualidade de Vida na serra da
Bocaina, no Rio de Janeiro. Ele projetou e construiu sozinho todo
o sítio, contando apenas com o apoio dos familiares. São eles
também que produzem seus próprios alimentos e remédios.
A meta agora é transformar a propriedade em uma Escola
Prática de Sistemas Agroflorestais.

Seis pesquisadores de Cambridge, na Inglaterra, criaram o
Raspberry Pi, um computador do tamanho de um cartão de
crédito. Vendido a US$ 35, ele incentiva crianças a aprender
sobre programação e dominar os bastidores do mundo virtual.
Os cientistas estão empenhados em fazer do Raspberry Pi
uma ferramenta de educação, e acreditam que basta deixar as
crianças serem criativas e inovarem com a tecnologia.

O FUTURO QUE QUEREMOS
RW Cine / TV Brasil
Paula Saldanha / Roberto Werneck 2012 | 25min
Por ocasião da Rio+20, Expedições faz uma retrospectiva do
estado do meio ambiente, ao longo destes 20 anos, e discute
as propostas para o futuro, ouvindo cientistas brasileiros,
especialistas em modelos de produção e mudanças climáticas.
Para eles, é indispensável ampliar os padrões de consumo que
afetam os sistemas vivos e ameaçam a diversidade biológica
e segurança alimentar das populações.
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REDES SOCIAIS E RELAÇÕES HUMANAS
Multi Rio
Tomil Gonçalves / Ricardo Almeida 2014 | 25min
O episódio da série “Conceito & Ação” aborda a influência das
redes sociais e da internet e o impacto da hiperconectividade
no desenvolvimento dos jovens e na sociedade. Os efeitos
positivos e negativos da web no trabalho e ambiente escolar.

27

Sessão

2

Seleção Nacional

RESERVA DE CASSURUBÁ
RW Cine / TV Brasil
Paula Saldanha / Roberto Werneck/Pedro Werneck
2013 | 25min

SOCIEDADE EM TRANSIÇÃO: EM TEMPO REAL
Multi Rio
André Glasner / Miguel Przewodowski 2014 | 30min

O programa percorre de lancha toda a extensão da Reserva
de Cassurubá, no sul da Bahia, passando pelo seu emaranhado
labirinto de manguezais internos, e documentando o cotidiano
das comunidades de catadores de caranguejos e pescadores de
camarão, em sua busca de maior sustentabilidade.

Garotos típicos da chamada “geração Z”, Iuri, João Pedro
e um time de especialistas em Comunicação, Educação e
Neurociência da UFRJ, PUC Rio e Universidade de Oxford
tentam explicar as regras do jogo atual da sociedade.
Conceitos como hiperconexão, gamification e uso crítico dos
meios desafiam o público a refletir sobre o assunto e pensar:
que futuro está por vir?

SANEAMENTO, O BÁSICO INEXISTENTE
Globo Ecologia / Futura
Lígia Feliciano / Lúcia Araújo 2013 | 20min

TECNOLOGIA E SEU IMPACTO NA SAÚDE
Tome Ciência / Casa do Vídeo
André Motta Lima 2010 | 52min

O programa vai à Baixada Santista, no litoral de São Paulo,
e mostra dois extremos da situação do saneamento básico
no Brasil: o México 70, em São Vicente, bairro dominado por
palafitas e sem saneamento básico, e a cidade de Santos, com
quase 100% de água tratada. De acordo com as Nações Unidas,
mais de 2 bilhões e meio de pessoas no mundo não têm acesso
ao saneamento básico.

Nos últimos anos, a evolução da ciência torna-se mais evidente
na saúde, onde é inegável a importância da tecnologia. Remédios,
vacinas, ressonância magnética, tomografia computadorizada –
são muitas as opções para diagnóstico e cura. Mas será que
nosso país tem profissionais capazes de produzir e manter esta
tecnologia? Cientistas da Sociedade Brasileira de Engenharia
Biomédica debatem o assunto.

SEGURANÇA ALIMENTAR
RW Cine / TV Brasil
Paula Saldanha / Pedro Werneck 2012 | 25min

TECNOLOGIA SOCIAL
Sala de Notícias / Futura
Fabio Correa e Davilson Brasileiro 2013 | 15min

Cerca de 70% das frutas, vegetais e legumes que chegam
à mesa do brasileiro vêm da agricultura familiar. Valorizar essa
mão de obra é fundamental para a manutenção da soberania
alimentar. Mas faltam condições para que o pequeno produtor
tenha acesso à tecnologia e crédito. O programa mostra
a produção e o consumo de orgânicos e analisa a importância
da agricultura sustentável e da agroecologia.

Você já ouviu falar em cisternas de placa, barragem
subterrânea, sistema de produção agroecológica sustentável
e biodigestor? São alternativas eficazes para inclusão social,
geração de trabalho e renda e promoção do desenvolvimento
local sustentável. Com o uso dessas tecnologias sociais,
pequenos e micro produtores vêm melhorando a sua renda e
a sua qualidade de vida no sertão nordestino.
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TELHADO VERDE E ESCRITÓRIO-CONTAINER
Globo News / Cidades&Soluções
André Trigueiro / Klara Duccini / Roberto Wertman
2014 | 25min
A construção civil é o setor da economia que mais impacta
o meio ambiente. O programa apresenta projetos inovadores,
com modelos construtivos mais eficientes e sustentáveis:
a montagem de um telhado verde em São Paulo, para
compensar a falta de verde na cidade; o shopping que reduziu
a quantidade de lixo orgânico que o empreendimento enviava
para os aterros sanitários; e no Paraná, containeres como local
de trabalho.

TESTANDO O CARRO ELÉTRICO
Globo News / Cidades&Soluções
André Trigueiro/Marina Saraiva 2010 | 25min
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BBC: 50 Anos de Horizon
Uma amostra do programa homenageado com o “Prêmio
Especial VerCiência 2014” pela qualidade de sua produção
e por sua contribuição à disseminação do conhecimento
e da cultura científica, em seus 50 anos de atividades.

A produção do programa testou dois carros elétricos, que já
estão sendo fabricados em série no mundo: o modelo indiano
Reva, o carro elétrico mais vendido do planeta, utilizado por
uma distribuidora de energia da região metropolitana do Rio
de Janeiro; também foi testado o Mitsubishi elétrico, em um
passeio pelas ruas de São Paulo.

A Última Fronteira

UM MUNDO COM MAIS CELULARES QUE BANHEIROS
Globo News / Cidades&Soluções
André Trigueiro / Roberto Wertman / Klara Duccini
2014 | 25min

Combatendo os Hackers

A Vida Secreta dos Gatos
A Verdade sobre Personalidade
Cérebro Criativo: Como Funciona o Insight
Coma, Jejue e Viva Mais!
Combatendo as Superbactérias
Confie em mim, sou Médico!
Infestado! Vivendo com Parasitas

Segundo as Nações Unidas, apenas 4 bilhões e meio de
pessoas têm acesso a banheiros, e 1 bilhão fazem suas
necessidades fisiológicas a céu aberto. O Brasil aparece como
um dos 10 piores países do mundo no assunto. O programa
descobriu na Suécia soluções inventivas para o problema
e mostra, direto da Califórnia, o projeto de banheiro que
venceu um concurso internacional organizado pela fundação
de Bill e Melinda Gates.
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O que nos Torna Humanos?
Onde Está o Vôo MH370?
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A ÚLTIMA FRONTEIRA
Final Frontier
Laura Mulholland / Jonathan Renouf 2013 | 60min

CÉREBRO CRIATIVO: COMO FUNCIONA O INSIGHT
The Creative Brain: How Insight Works
Aidan Laverty / James Van Der Pool 2013 | 60min

Dallas Campbell faz uma retrospectiva dos 50 anos de
programas da série Horizon, para configurar as descobertas
científicas que transformaram nossa compreensão do universo.
Desde os conceitos de espaço-tempo para planetas alienígenas
e de dimensões extras do espaço, formulados por Einstein,
a ciência tem revelado um cosmos mais surpreendente e
espetacular do que jamais poderia ter sido imaginado.

Em um súbito lampejo de inspiração, nasce uma ideia nova.
Cientistas tentam descobrir como surgem estes momentos
de criatividade: criaram uma série de enigmas e quebracabeças para testar e reconhecer esse tipo de comportamento.
Enquanto isso, a mais recente tecnologia de neuroimagem
permite aos pesquisadores “olhar” dentro de nossos cérebros
e registrar como acontece a centelha criativa.

A VIDA SECRETA DOS GATOS
The Secret Life of Cats
Zoe Heron / Helen Sage 2013 | 60min

COMA, JEJUE E VIVA MAIS!
Est, Fast and Live Longer
Kate Dart / Aidan Laverty 2012 | 60min

Uma experiência inovadora: 50 gatos de uma aldeia em Surrey
são marcados com coleiras GPS e cada movimento deles
é gravado, dia e noite. Câmaras especialmente desenvolvidas para
esses animais revelam sua visão única do nosso mundo. Você até
poderá pensar que entende seu bicho de estimação, mas a vida
secreta dele é mais surpreendente do que imaginávamos.

O apresentador e médico Michael Mosley tem um objetivo
extremamente ambicioso: viver mais, rejuvenescer e perder
peso, com um mínimo de mudanças em seu estilo de vida.
E descobre um novo e poderoso recurso. Testa a “ciência do
jejum” em si mesmo, e relata como encontrou uma nova forma
de fazê-lo que, além de benéfica, ainda lhe permite desfrutar
dos prazeres da comida...

A VERDADE SOBRE PERSONALIDADE
The Truth About Personality
Helen Nixon / Aidan Laverty 2013 | 60min

COMBATENDO OS HACKERS
Defeating the Hackers
Kate Dart / Aidan Laverty 2013 | 60min

Como nossas personalidades são criadas? É possível alterá-las?
O apresentador Michael Mosley quer ser menos preocupado e
mais otimista. Para atingir esse objetivo, utiliza duas técnicas
a fim de mudar este aspecto de sua personalidade, com
resultados surpreendentes. O programa viaja até as fronteiras
da genética e da neurociência para saber mais sobre as forças
que nos moldam como pessoas.

Dois casos emblemáticos de ataques dos hackers: o do jornalista
americano Mat Honan, da revista especializada “Wired”, que
teve todo seu arquivo vasculhado e apagado; e o do “Stuxnet”,
que invadiu o projeto nuclear iraniano. O programa explica
como funciona a criptografia SSL, e como a contínua evolução
dos computadores quânticos tornará obsoletos nossos atuais
processos de segurança digital.
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COMBATENDO AS SUPERBACTÉRIAS
Defeating the Superbugs
Dian Ellis-Hill / Aidan Laverty 2012 | 60min

O QUE NOS TORNA HUMANOS?
What Make Us Human?
Toby Macdonald / Aidan Laverty 2013 | 50min

No mundo inteiro, constata-se o surgimento de superbactérias,
micro-organismos perigosos que estão se tornando resistentes
à nossa única defesa: os antibióticos. O programa conversa
com os cientistas que acompanham a propagação destes seres
assassinos, e revela o que os pesquisadores de novas tecnologias
estão desenvolvendo para ajudar a derrotá-los.

A professora Alice Roberts está gerando um novo ser humano:
ela está grávida de seu segundo filho. Mas antes do nascimento,
quer descobrir o que faz um ser humano... humano! O que nos
separa de nossos parentes vivos mais próximos, os chimpanzés?
Compartilhamos 99% do nosso DNA com eles e, a partir do
momento do nascimento, nossas vidas são completamente
diferentes.

CONFIE EM MIM, SOU MÉDICO
Trust Me, I’m a Doctor
Alex Freeman / Rob Liddel / Craig Hunter 2014 | 60min

ONDE ESTÁ O VOO MH 370?
Where is Flight MH 370?
Tristan Quinn / Zoe Heron 2014 | 60min

O programa discute a validade das matérias e anúncios na
mídia especializada em saúde, tão consultadas por todos os
que querem ter uma vida saudável. As pílulas de complemento
vitamínico seriam dinheiro jogado fora? Os antibióticos curam
dor nas costas? O apresentador e médico Michael Mosley
demonstra como o ponto de partida para a desejada vida
saudável é a confiança no profissional que nos atende.

A intensa busca pelo voo MH 370, da Malaysia Airlines,
desaparecido em março deste ano no Oceano Índico no maior
mistério da história da aviação. O programa revela o que os
investigadores acreditam que aconteceu com a aeronave em
seus últimos minutos, e descreve a área em que ela pode ter
desaparecido. Analisa ainda as novas tecnologias de controle
e vigilância do tráfego aéreo.

INFESTADO! VIVENDO COM PARASITAS
Infested! Living with Parasites
Nathan William/Jonathan Renouf 2014 | 60min
Michael Mosley explora o incrível mundo dos parasitas, e faz
de si mesmo um laboratório. Ele viaja ao Quênia e ingere
uma solitária, parasita que pode crescer muitos metros dentro
do intestino humano. Após engolir uma pílula-câmera para
revelar o que está acontecendo em seu organismo, descobre
características inusitadas destas criaturas extraordinárias.
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WGBH 40 anos de NOVA
Uma seleção de programas das séries NOVA e
NOVA ScienceNow, produzidas pela emissora
pública americana, há 40 anos no ar.
Caminhando para Viver
Como Será Nosso Futuro?
Fantasmas dos Reis Assassinados
Máquinas Podem Pensar como Nós?
Neurônios-Espelho: o Olho dos Outros
O Mistério da Catedral
Planetas Alienígenas
Por que os Tubarões Atacam?
Supertufão Assassino
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WGBH 40 anos de NOVA

CAMINHANDO PARA VIVER
A Walk to Beautiful
Alan Ritsko / Paula Apsell 2008 | 60min

MÁQUINAS PODEM PENSAR COMO NÓS?
Can Machines Think Like Us?
Howard Swartz / Melanie Wallace 2011 | quadro de 15min

O relato vivo de uma jornada difícil, que começa em desespero
e vergonha para milhares de mulheres na Etiópia e termina em
uma nova vida produtiva para elas. O premiado documentário
conta as histórias de mulheres do meio rural que caminham
muitos quilômetros até a capital Addis Abeba, em busca de
tratamento para a fístula obstétrica, uma complicação do parto.

Replicar o cérebro humano é muito mais difícil do que parece:
a meta de fazer androides andarem e falarem ainda é apenas
uma fantasia. Mas os pesquisadores estão chegando perto, com
máquinas como Watson, um computador IBM que se prepara
para seu primeiro desafio como um novo ser social: enfrentar
competidores humanos no jogo eletrônico Jeopardy.

COMO SERÁ NOSSO FUTURO?
What Will the Future Be Like?
Alan Ritsko / Melanie Wallace 2012 | 60min

NEURÔNIOS-ESPELHO: O OLHO DOS OUTROS
Mirror Neurons
Alan Ritsko / Paula Apsell 2005 | quadro de 15min

As tecnologias que vão transformar nossas vidas nas próximas
décadas já estão tomando forma em laboratórios ao redor do
mundo. O apresentador David Pogue imagina como a página
de tecnologia do jornal “The New York Times” poderá parecer
daqui a 10, 20 ou 30 anos; e conversa com os engenheiros
inovadores e cientistas da computação que trabalham para
criar jogos de vídeo controlados pelo pensamento.

O que faz torcedores se sentirem tão emocionalmente envolvidos
durante o jogo, reagindo quase como se fossem os próprios
jogadores? De acordo com descobertas surpreendentes, feitas
a partir de imagens do cérebro, registramos constantemente
em nossa cabeça qualquer atividade que estejamos observando
– e procuramos imitá-la. O programa descreve o que são estes
nossos “neurônios-espelho”.

FANTASMAS DOS REIS ASSASSINADOS
Ghosts of the Murdered Kings
Melanie Wallace / Alan Ritsko / Paula Apsell 2014 | 60min
Nas colinas de Tipperary, na Irlanda, um operário trabalhando
num pântano seco descobre os restos de um cadáver: um torso
sem cabeça bem preservado e manchado de marrom escuro.
Como num “thriller”, o programa acompanha o trabalho de
arqueólogos e especialistas forenses em busca de pistas para
a identificação deste e de outros corpos achados no pântano.
Suspeita-se que são os restos de reis cruelmente mortos em
rituais de fertilidade, há 3.000 anos.
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O MISTÉRIO DA GRANDE CATEDRAL
The Great Cathedral Mystery
Julia Cort / Chris Schmidt/Melanie Wallace 2013 | 55min
O “Duomo”, a cúpula que cobre a catedral de Santa Maria
del Fiore, em Florença, Itália, construída na Renascença,
é tema permanente de debate entre os historiadores: eles não
entendem como o arquiteto Filippo Brunelleschi conseguiu
mantê-la alinhada e simétrica. O programa convida engenheiros
e pedreiros a construir um modelo experimental único do
“Duomo”, utilizando técnicas da época.
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PLANETAS ALIENÍGENAS
Alien Planets Revealed
Melanie Wallace / Paula Apsell 2012 | 55min
É uma época de ouro para os caçadores de planetas: a “missão
Kepler” da NASA identificou mais de 3.500 planetas em
potencial orbitando ao redor de estrelas, além do nosso Sol.
Como podemos chegar a estes planetas distantes? Combinando
técnicas de animação com os depoimentos de astrofísicos
e astrobiólogos, o programa nos leva a uma fantástica viagem
ao cosmos junto com o telescópio Kepler.

POR QUE TUBARÕES ATACAM?
Why Sharks Attack ?
Melanie Wallace / Alan Ritsko 2012 | 55min
Nos últimos anos, uma onda incomum de ataques mortais de
tubarões vem assolando a Austrália. Ao mesmo tempo, grandes
tubarões brancos começaram a aparecer nas praias de Cape
Cod, Massachusetts. O que está por trás da chegada misteriosa
destes predadores? Especialistas descrevem os mecanismos
que podem levar os ferozes animais a empreender tais ataques,
e quais os procedimentos para sua prevenção.
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Ciência sem Fronteiras
A presença e a participação de produções independentes
internacionais
Abita.Crianças de Fukushima
Chile, Laboratório Natural
Depois de Tudo
Filhos das Estrelas
Força do Mar
Inverno Nuclear
Projeto G: Livre Arbítrio
Sr. Hoppe e o Lixo Nuclear

SUPERTUFÃO ASSASSINO
Kyller Thyphoon
Paula Apsell / Alan Ritsko 2014 | 50min
Em 8 de novembro de 2013, o supertufão Haiyan que está sendo
chamado de “a tempestade perfeita”chegou às Filipinas, com
ventos de 200 quilômetros por hora, varrendo do mapa aldeias
inteiras, com mais de 5 milhões de mortos e desabrigados. O
programa entrevista os meteorologistas responsáveis pelo
monitoramento e supervisão de tempestades no Pacífico, que
nos levam literalmente “ao olho do tufão”.
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Ciência sem Fronteiras

ABITA, CRIANÇAS DE FUKISHIMA
Abita. Children from Fukushima
Uranium Film Festival / Alemanha
Shoko Hara / Paul Brenner 2012 | 04min
Animação, sem diálogo. As crianças em Fukushima não podem
mais brincar na rua por causa da contaminação radioativa.
O curta discorre sobre os seus sonhos e realidade.

CHILE, LABORATÓRIO NATURAL
Chile, Laboratorio Natural
Cábala Producciones / Chile
Gonzalo Argandona / Diego Rojas 2014 | 50min
A série de oito episódios faz uma expedição aos mais
desconhecidos lugares que integram o laboratório natural
chileno. Acompanhada por especialistas em geologia e
vulcanologia, cada viagem se converte em uma aventura
onde se investigam as grandes questões das Ciências da Terra.
Com características singulares, o Chile é o espaço ideal para
a pesquisa de reservatórios geotérmicos, falhas geológicas
e jazidas minerais.

DEPOIS DE TUDO
After All
Uranium Film Festival / Polônia
Bogna Kowalczyk 2013 | 05 min
Vencedora do “Oscar Amarelo 2014”, na categoria Filme de
Animação, esta realização da polonesa Bogna Kowalczyk
mostra, através da metáfora do striptease, o perigo da radiação.
O curta é bem simples, usa poucas cores e traços rudes, não
pretende encantar (“um humor para poucos”) – e seu roteiro
é mais importante que a técnica da animação.
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FILHOS DAS ESTRELAS
Hijos de las Estrellas
Cábala Producciones / Chile
Gonzalo Argandona / Diego Rojas 2014 | 52min
A série relata as maravilhas do cosmos, explorando a ligação
entre os povos da América Latina com as estrelas e o céu,
dos tempos antigos até hoje. Astrônomos e astrofotógrafos
percorrem o Chile, México, Brasil e Colômbia e indagam: estamos
sozinhos no universo? Como nossos antepassados viam o céu?
Na Amazônia, conhecem povos nativos que mantêm a tradição
de governar a vida diária pelas estrelas, e visitam um moderno
observatório que pesquisa energia escura.

FORÇA DO MAR
Fuerza del Mar
Imago Comunicaciones / Chile
Julián Rosenblatt / Pablo Rosenblatt 2013 | 15min
Por que os mares insulares são paraísos de plantas e animais
marinhos que não existem em nenhum outro lugar do planeta?
A bióloga Miriam Fernandez e sua equipe da Estação Costeira
de Pesquisas Marinhas partem para descobrir o tesouro de
biodiversidade que se esconde nas paisagens subaquáticas do
arquipélago de Juan Fernández, na costa do Chile.

INVERNO NUCLEAR
Nuclear Winter
Uranium Film Festival / Irlanda
Eimhin McNamara et alt 2012 | 05min
Animação, sem diálogo, sonorizado. O diretor e seis estudantes,
com idade entre 14 e 17 anos, criaram e produziram este filmedenúncia sobre o lixo nuclear jogado no Mar Ártico.
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PROJETO G: LIVRE ARBÍTRIO
Libre Albedrío
La Brújula/Argentina
Luis Hassan / Woody González / Diego Golembek
2013 | 25min
A noção de que somos capazes de escolher livremente entre
as possíveis opções e alternativas é essencial para a vida. Mas
essa sensação de liberdade é verdadeira ou apenas uma ilusão?
Somos livres para tomar decisões? Somos realmente livres ou
apenas nos sentimos livres?
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Aventura da Ciência
Uma animada excursão ao mundo do conhecimento
e da disseminação da cultura científica.
Cerebrando: Memória
Ciência da Ressurreição

SR. HOPPE E O LIXO NUCLEAR
Herr Hoppe and the Nuclear Waste
Uranium Film Festival / Alemanha
Jan Lachauer / Thorsten Löffler 2011 | 04min
Animação, sem diálogo. Um barril de lixo nuclear cai na sala do
Sr. Hoppe, morador no subúrbio de uma cidade alemã. Ele tem
que se livrar do barril e faz isso à sua própria maneira...

ESO, o Maior Observatório do Hemisfério Sul
Grafeno, uma Aposta no Futuro
Isto é Matemática: A Matemática da Moral
Isto é Matemática: Ao Infinitamente Pequeno e Além
Isto é Matemática: É Aquela Base!
IIsto é Matemática: Diâmetro Angular e Cenas Anamórficas
Isto é Matemática: O Problema do Caixeiro-Viajante
Isto é Matemática: Ronaldo e os Ângulos Inscritos
Isto é Matemática: Sudoku 2013
Mentes Brilhantes: Mary Kalin
Paleontologia: Chapada do Araripe
Programa Espacial Brasileiro
Robogames, a Olimpíada de Robôs
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Aventura da Ciência
ISTO É MATEMÁTICA
Episódios selecionados do programa agraciado com
o “Troféu VerCiência 2013”
Realização da Sociedade Portuguesa de Matemática/SPM
Rogério Martins / Pedro Miguel Paiva / Tiger Da Silva

É AQUELA BASE!
2013 | 07min
Neste episódio, o apresentador e matemático Rogério Martins
fala da (talvez) mais elementar forma de fazer matemática:
contar. Para tal, o professor veste-se a rigor, e vai à origem do
processo: as ovelhas! E Isto é Matemática!

SODOKU 2013
2013 | 07min
No episódio, Rogério Martins apresenta um popular quebracabeças com nome esquisito, muito presente nos jornais e
revistas: o Sudoku. Haverá melhor local do que uma prisão para
falar de um passatempo? Provavelmente sim, mas ele foi a uma
assim mesmo. E Isto é Matemática!

MATEMÁTICA DA MORAL
2014 | 07min
O apresentador e matemático Rogério Martins aborda a
complicada questão da Matemática da Moral. Para isso, a polícia
prendeu dois meliantes, e vai interrogá-los numa delegacia para
ilustrar o dilema do prisioneiro. E Isto é Matemática!

O PROBLEMA DO CAIXEIRO-VIAJANTE
2014 | 07min
O matemático Rogério Martins fala, neste episódio, sobre o
Problema do Caixeiro Viajante. E para isso venderá produtos de
higiene pessoal por esse Portugal afora. E Isto é Matemática!

AO INFINITAMENTE PEQUENO E ALÉM
2013 | 07min
Rogério Martins faz agora uma pergunta curiosa: será que
podemos somar infinitas coisas e ainda assim obter uma soma
finita? Para responder, brinca com quadrados, faz jogging e fala
com o Zenão. E Isto é Matemática!

RONALDO E OS ÂNGULOS INSCRITOS
2013 | 07min
Desta vez, o matemático Rogério Martins aborda ângulos
inscritos numa circunferência e fala sobre futebol. E convida
um dos maiores especialistas mundiais na matéria: Cristiano
Ronaldo. Na realidade, não é bem o Cristiano Ronaldo, mas foi
o melhor que conseguiu. E Isto certamente é Matemática!
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DIÁMETRO ANGULAR E CENAS ANAMÓRFICAS
2014 | 07min
O programa é sobre diâmetro angular e anamorfose. E Rogério
Martins, o nosso matemático, brinca com duendes, com
o Vasco Duarte... e vai ver o Benfica. E Isto é Matemática!
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Aventura da Ciência

ÉVARIST GALOIS: UMA NOVA MATEMÁTICA
2014 | 07min
Neste episódio, o matemático Rogério Martins conta uma
história que possui todos os ingredientes de uma telenovela:
drama, tragédia e romance. Senhoras e senhores... a história de
Évarist Galois, uma novela matemática!

CEREBRANDO: MEMÓRIA
Vídeo Ciência
Sergio Brandão 2013 | 25min
Quais são os diferentes tipos de memória? Qual é o papel
das emoções na fixação das lembranças? Estamos perdendo
a memória por culpa das novas tecnologias? O que fazer para
evitar problemas de memória e melhorar a capacidade de
memorização? Estes e outros assuntos estarão no bate-papo
entre a neurocientista Suzana Herculano-Houzel e a atriz
e poetisa Elisa Lucinda.

ESO, O MAIOR OBSERVATÓRIO DO HEMISFÉRIO SUL
Globo News Especial
Alexandre Roldão 2014 | 52min
O programa viaja até os observatórios do ESO, European
Southern Observatory, o maior do Hemisfério Sul, e mostra suas
instalações num dos lugares do planeta onde a nossa galáxia
pode ser estudada com mais clareza: o deserto de Atacama,
no Chile. Vai a locais de difícil acesso e enfrenta temperaturas
extremas, atravessando a região em busca dos resultados de
importantes pesquisas que revelam os materiais que formam
os planetas.

GRAFENO, UMA APOSTA NO FUTURO
Globo News Ciência e Tecnologia
Alexandre Roldão 2013 | 25min
Poucas vezes um material saiu tão rápido dos laboratórios para
uma infinidade de produtos: bens de consumo eletrônicos,
transportes e indústria aeroespacial. Descoberto em 2004 por
Andre Geim e Konstantin Novoselov, o grafeno rendeu aos
cientistas o Prêmio Nobel de Física seis anos depois. 100 mil
vezes mais fino que um fio de cabelo, é o material mais leve
que existe, sendo ainda capaz de conduzir a eletricidade melhor
do que o cobre.

CIÊNCIA DA RESSURREIÇÃO
Ressurection Science
Gedeon / França
Thibaut Martin / Stéphane Millière 2012 | 52min

MENTES BRILHANTES: MARY KALIN
Mentes Brillantes
Imago Comunicaciones / Chile
Pablo Lavín / Pablo Rosenblatt 2012 | 28min

Imagine um dinossauro, mamute ou Homem de Neanderthal
na sua frente, vivo e ativo. O programa faz uma abrangente
investigação sobre sequenciamento de DNA e clonagem
biomolecular, para entender como os cientistas estão
competindo para ver quem será o primeiro a ressuscitar criaturas
do passado. Pesquisas já indicam que estas ressurreições não
são mais uma questão de “se”, mas de “quando” irão acontecer.

A bióloga Mary Kalin, vencedora do Premio Nacional de Ciências
do Chile em 2010, é a convidada deste episódio. Suas pesquisas
abrangem a biologia reprodutiva de plantas, especialmente as
dos ecossistemas e gêneros nas grandes altitudes da Cordilheira
dos Andes; a biogeografia das regiões andinas; e a biologia de
conservação, em áreas tão diversas como as altas montanhas
e as florestas tropicais.
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PALEONTOLOGIA NA CHAPADA DO ARARIPE
RW Cine/TV Brasil
Lucas Saldanha 2014 | 25min
Uma aventura em busca dos rastros de dinossauros e
pterossauros, de mais de 110 milhões de anos, em terras
brasileiras! A equipe conversa com paleontólogos, para seguir
as pistas que os levarão aos fósseis da Chapada do Araripe, no
sul do Ceará, e visita o Museu de Santana do Cariri, exibindo a
réplica e a região onde foi encontrado o famoso Santana raptor,
um dos dinossauros mais preservados do mundo.

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO
Sala de Notícias / Futura
Carlos Juliano Barros / Gabriel Duvidovich 2013 | 15min
Além da União Europeia, apenas sete países desenvolvem um
programa espacial completo. Isso quer dizer que pouquíssimas
nações do mundo se arriscam a fabricar foguetes e satélites,
e a tentar colocá-los em órbita a partir de bases de lançamento
próprias. Apesar das limitações de orçamento, o Brasil pertence
ao seleto clube de países que exploram o espaço sideral.
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Aventura da Ciência
Retrospectiva
Ano 20
Uma seleção dos programas mais representativos
Uma animada excursão ao mundo do conhecimento
apresentados pela Mostra desde 2000.
e da disseminação da cultura científica.

A Verdade Sobre os Exercícios

Isto é Matemática – O Goleiro e a
Geometria da Melhor Defesa

Caminhando com Dinossauros

O Viaduto Mais Alto do Mundo

Cidades Monitoradas

Planeta Terra: Grandes Planícies

Do Big bang à Humanidade

Quem tem Medo de Bebês por
Encomenda?

A Grande Sacada: Robôs Sociais

Energia 2050
Esqui Radical
Expedições 15 Anos

ROBOGAMES, A OLIMPÍADA DE ROBÔS
Globo News Ciência e Tecnologia
Alexandre Roldão 2013 | 25min

Império do Sol
Inventando Coisas – Cada Vez
mais Inteligentes

Química das Coisas: Amor
Quem Imita Quem?
Rir, um Poderoso Remédio
Show da Tecnologia

A Robogames consiste no combate entre robôs de diferentes
categorias, trazendo competidores de vários países, como nas
Olimpíadas humanas. Em 2012, bateu números recordes: 850
participantes, 720 robôs em 59 eventos. O objetivo é o mesmo dos
jogos reais: conquistar a medalha de ouro. Os robôs “humanoides”
já são capazes de atividades surpreendentes: plantam arroz,
trabalham em fábricas, são recepcionistas e fazem até tarefas
domésticas.
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Retrospectiva Ano 20

A GRANDE SACADA: ROBÔS SOCIAIS
What is the Next Big Thing? Robots!
WGBH / Estados Unidos
Samuel Fine / Melanie Wallace 2012 | 50min
O programa mostra os “robôs sociais”, que compreendem
os sentimentos humanos, conversam e até fazem piadas.
Acompanha os testes dos pequeninos carros de duas rodas, os
EN-Vs. E chega ao pesquisador que compartilha seu trabalho
de desenvolvimento de micróbios com designers que produzem
biocombustíveis e medicamentos.

A VERDADE SOBRE OS EXERCÍCIOS
The Truth About Exercises
BBC / Reino Unido
TobyMacDonald / Aidan Laverty 2012 | 60min
Ficar em boa forma e saudável, mas sem enfrentar horas na
esteira ou na academia. A ciência pode ajudar a resolver este
problema: pesquisas recentes sugerem que muitos de nós
poderiam se beneficiar com apenas três minutos de exercícios
em alta intensidade por semana. Usando-se como cobaia,
Michael Mosley analisa estas surpreendentes pesquisas, que
revelam como poderemos viver mais e melhor.

CIDADES MONITORADAS
Globo Ciência / Brasil
Márcia Medeiros / Lúcia Araújo 2012 | 20min
Câmeras de TV espalhadas pelas grandes cidades e as novas
tecnologias de registro de informações vão contribuir para
tornar as metrópoles mais funcionais, dando informações
estratégicas para seus gestores e oferecendo mais qualidade de
vida para seus habitantes.

DO BIG BANG À HUMANIDADE
From Big Bang to Mankind
Palfreman Group / Estados Unidos
Jon Palfreman 2004 |15min
Uma impressionante sequência 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).

CAMINHANDO COM OS DINOSSAUROS
Walking With Dinosaurs
BBC/Reino Unido
Tim Haines 2004 | 30min

ENERGIA 2050
Energy 2050
ORF / Áustria
Claudia Giczy / Peter Giczy 2010 | 50min

Como produzir um documentário sobre dinossauros se eles
não existem mais? O “making of” da série Caminhando com
os Dinossauros mostrará como 40 criaturas extintas são
“ressuscitadas” através de computação gráfica e com o suporte
da paleontologia. As filmagens acabaram servindo para os
paleontólogos descobrirem mais dados sobre o comportamento
destes fantásticos animais.

As bases do nosso aprovisionamento energético atual foram
definidas há 50 anos, e agora chegou o momento de conhecer os
rumos para os próximos 50. O documentário analisa questões
como o crescimento da China, o aumento de “apagões” e as
redes de distribuição inteligentes do futuro. Oferece, ao mesmo
tempo, visões interessantes e informativas sobre as últimas
inovações e descobertas científicas.
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Retrospectiva Ano 20

ESQUI RADICAL
Downhill Skiing
NHK / Japão
Yoriko Koizumi / Yuji Okazaki 2011 | 50min
O esqui alpino (downhill skiing) é um esporte extremamente
perigoso os atletas descem as encostas geladas em velocidade
de até 160km por hora. O programa analisa o desempenho
do campeão olímpico Aksel Lund Svindal para saber como seu
cérebro e sua musculatura lidam com o medo e a necessidade
de reflexos muito rápidos.

EXPEDIÇÕES 15 ANOS
RW Cine / TV Brasil
Paula Saldanha / Roberto Werneck 2010 | 30min
A série comemora uma década e meia de exibição com
programas especiais que mostram destaques das grandes
reportagens e momentos que o público ainda não conheceu.
Neste primeiro programa, os realizadores Paula Saldanha e
Roberto Werneck lembram a trajetória de mais de 30 anos de
documentação e comentam fatos curiosos das expedições que
deram origem à série.

INVENTANDO “COISAS”: CADA VEZ MAIS
INTELIGENTES
Making Stuff: Smarter
WGBH / Estados Unidos
Vincent Liota/Alan Ritsko 2011 | 60min
Os cientistas estão olhando para a natureza para desenvolver as
tais coisas “inteligentes”. Um deles se inspirou numa substância
que, quando pulverizada nos hospitais, poderia eliminar
bactérias resistentes aos antibióticos. O apresentador David
Pogue visita um cientista que inventou um material que pode
tornar os objetos invisíveis. Mais: uma matéria programável cria
a duplicata de um ser humano.

ISTO É MATEMÁTICA: O GOLEIRO E A GEOMETRIA DA
MELHOR DEFESA
SPM / Portugal
Rogério Martins / Pedro Miguel Paiva / Tiger Da Silva
2012 | 07min
Neste episódio, o apresentador e matemático Rogério Martins
fala sobre a semi-reta que separa uma grande defesa... de
um frango. Para tal, o professor calça as luvas e explica
o que é uma bissetriz. E Isto (tudo) é Matemática!

IMPÉRIO DO SOL
Empire of the Sun
BBC/ Reino Unido
Gideon Bradshaw / Danielle Peck 2010 | 60min

O VIADUTO MAIS ALTO DO MUNDO
Le Viaduc de Millau
France 3
Luc Baudonnière 2006 | 26min

No primeiro episódio da série, o professor Brian Cox explora
a grande fonte de energia de todos os planetas, o Sol. Presencia
um eclipse solar na Índia e assiste, na Noruega, à batalha entre
o vento solar e a Terra. Faz contato com a Voyager, uma sonda
que tem viajado desde o seu lançamento há 30 anos e, agora
a 14 bilhões de quilômetros de distância, acaba de detectar que
o vento solar está começando a se esgotar.

Visita a um dos canteiros de obras mais impressionantes do
século 21: o viaduto de Millau, na França, que atravessará
o Vale do Tarn, de 2,5km de largura e 250 metros de chão!
O programa conta segredos da construção do que será
o viaduto mais alto do mundo, respondendo a perguntas como:
por que o viaduto foi construído ali? Como a passarela de metal
maciço foi passada de um lado do vale para o outro?
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Sessão

7

Retrospectiva Ano 20

PLANETA TERRA: GRANDES PLANÍCIES
Planet Earth: Great Planes
BBC / Reino Unido
Jonny Keeling 2007 | 50min

QUÍMICA DAS COISAS: AMOR
Science Office/Portugal
Paulo Ribeiro Claro / João Nuno Martins / Mariana
Barrosa 2102 | 04min

Ao longo de seis anos, a equipe do programa persegue um
bando de leões em sua tentativa de caçar elefantes. Com ajuda
de equipamentos de visão noturna, acompanha bem de perto
as ferozes batalhas que se sucedem. Mostra ainda a tímida
gazela da Mongólia e a bizarra raposa tibetana, filmadas pela
primeira vez.

Parece estranho, num programa sobre química, falar de amor,
quase sempre celebrado como um fenômeno espiritual,
mas raramente visto como resultado da ação de algumas
substâncias químicas sobre o cérebro. Sem diminuir a força
e beleza do sentimento, a verdade é que o amor é um complexo
fenômeno neurobiológico, baseado em atividades cerebrais que
incluem o desejo, a confiança, o prazer e a recompensa.

QUEM IMITA QUEM?
Qui Singe Qui?
Mona Lisa / França
Vincent Amouroux 2007 | 52min
Durante séculos, pensou-se que o homem era o único animal
provido de inteligência, cultura e técnica. Demorou até que se
encontrasse o elo perdido entre homens e macacos. Sabe-se
hoje que a distância entre o chimpanzé e o homem é pequena
e temos que aceitar o fato consumado: o homem não descende
do macaco, ele é um macaco.

QUEM TEM MEDO DE BEBÊS POR ENCOMENDA?
Who’s Afraid of Designer Baby?
BBC / Reino Unido
Nicola Cook 2006 | 50min
A manipulação de genes de bebês traz esperanças de uma vida
melhor para futuras gerações; mas aviva pesadelos de mutantes
e de humanos criados para dominar ou serem dominados.
O programa examina fantasias, mentiras e distorções ligadas
ao tema para descobrir a verdade: o que é um “designer baby”,
poderemos realmente “construir” um bebê e se pudermos,
devemos ir adiante? Até onde?
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RIR, UM PODEROSO REMÉDIO
Une Bonne Tranche de Rire
RTBF / Bélgica
Benjamin Luypaert 2008 | 20min
Rir! Cair na gargalhada! Chorar de rir! Fazer pipi de tanto rir!
Nosso corpo reage no limite diante do fenômeno do riso.
Mostrando experiências hilárias (claro!), o programa monitora
pessoas rindo para entender o que acontece no corpo, no
coração, na musculatura, no pulmão de uma pessoa que ri.
No final das contas, uma coisa é certa: rir faz bem à vida... e
nada melhor do que morrer de rir!

SHOW DA TECNOLOGIA
The Know-How Show
Deutsche Welle / Alemanha
Joachim Bublat 2002 | 30min
Programa do tipo “informação-entretenimento”, organizado
em quadros de 2 a 3 minutos cada, e ambientado num
café-concerto, com bandinha alemã e mesinhas na plateia...
Os programas são apresentados por Joachim Bublat, um dos
mais conhecidos jornalistas científicos da Alemanha.
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Cinema I - CCBB Rio de Janeiro
Dia 15 de outubro, 4ª feira, às 19h

special

Sessões
especiais
sessions

special

Sessões
especiais
sessions

CIÊNCIA NA TV: HORIZON 50 ANOS
Science on TV: Horizon 50 Years

por Steve Crabtree
Editor do Horizon / BBC

com tradução simultânea e exibição de trechos selecionados de
episódios do programa, que completa 50 anos no ar.
Nos 90 minutos previstos de seu encontro com o público
brasileiro, o atual diretor-geral (“editor”) do Horizon vai falar
sobre seu trabalho à frente do programa e mostrar por que
a série da BBC se tornou uma referência mundial na arte
da narrativa documental e da comunicação de ciência pela
TV. Horizon foi escolhido para receber o “Prêmio Especial
VerCiência 2014”.
Steve Crabtree tem uma trajetória pouco convencional. Deixou
a escola aos 15 anos em 1985 para trabalhar como pintor de
submarinos nucleares num estaleiro, de onde saiu em 1992
para cursar a Escola de Artes. Começou a trabalhar na BBC
em 1999 como pesquisador júnior no programa “Tomorrow’s
World” (Mundo de Amanhã). Antes de assumir o comando
do Horizon este ano, produziu e dirigiu muitos programas de
ciência, artes e negócios para os quatro canais de televisão da
BBC.
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Cinema II - CCBB Rio de Janeiro

special

Dia 16 de outubro, 5ª feira, às 19h

Cinema II - CCBB Rio de Janeiro
Dia 20 de outubro, 2ª feira, às 16h

special

Sessões

Sessões

sessions

sessions

especiais

especiais

SERRA DA CAPIVARA

COMO É QUE É?

Exibição do documentário (40min) produzido pela
Representação da UNESCO no Brasil, apresentada pelos
curadores de VerCiência, Sergio Brandão e José Renato
Monteiro.

Sessão de lançamento da série produzida pela MultiRio,
Empresa Municipal de Multimeios, com exibição do episódio
“O Tal do pH” (07min), seguida de debate com seus realizadores
e consultores científicos.

O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, está inscrito
na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO e abriga um dos
mais ricos sítios arqueológicos do mundo, com destaque para
seu acervo de pinturas rupestres. O documentário revela a
riqueza natural e cultural do interior do Piauí, e descreve o
trabalho da arqueóloga Niède Guidon e da equipe da Fundação
Museu do Homem Americano (FUMDHAM), em suas pesquisas
e nas ações que contribuem para o desenvolvimento da região.

Série televisiva com 20 episódios de 5 a 7 minutos, dirigida a
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O protagonista
Tomás, um adolescente perspicaz e curioso, auxiliado por uma
“mentora”, Hermenegilda, buscará, a partir de situações do
cotidiano, compreender os fenômenos da natureza utilizando
as etapas do método científico: problema + hipótese +
experimento controlado + conclusão.
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Cinema II - CCBB Rio de Janeiro

special

Dia 22 de outubro, 4ª feira, às 19h15

Cinema II - CCBB Rio de Janeiro
Dia 23 de outubro, 5ª feira, às 19h

special

Sessões

Sessões

sessions

sessions

especiais

especiais

FRAGMENTOS DE PAIXÃO
Exibição do documentário de 70 minutos sobre raios, seguido
de bate-papo com a diretora Iara Cardoso e o cientista
Osmar Pinto Jr., do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), maior especialista brasileiro em descargas elétricas na
atmosfera (raios).
“Fragmentos de Paixão” é o primeiro filme sobre raios feito no
Brasil e busca entender como tantas descargas atmosféricas
podem afetar vidas de formas tão diversas. Tem apresentação
diferente de um documentário padrão, na estética das imagens,
construção dos personagens e uma narrativa romanceada
das histórias de seis pessoas diretamente afetadas pelos
raios. Busca um novo formato de divulgação audiovisual, que
aproxima a ciência do grande público.
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MUSEU DO AMANHÃ
Apresentação do projeto do museu por seu curador, o físico
Luiz Alberto Oliveira, seguida de debate com o público.
Exposição seguida de conversa com Luiz Alberto Oliveira,
curador do museu e pesquisador do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF), sobre o projeto inovador e futurístico
do Museu do Amanhã, com inauguração prevista para 2015 na
renovada zona portuária do Rio de Janeiro.
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