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A décima sexta edição de “Ver Ciência – Mostra Internacional de
Ciência na TV” exibe no Cinema do Centro Cultural Banco do Brasil
documentários, séries e programas selecionados dentre os melhores
do gênero da televisão mundial.

The 16th edition of the Ver Ciência International Exhibition of Science
on TV, showing in the Bank of Brazil Cultural Center (CCBB), includes
documentaries and other kinds of science TV programmes, selected from
among the best of their kind in the world.

Destacando produções dos canais BBC e WGBH, a mostra faz parte
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e traz uma seleção de
títulos que exploram o tema Desenvolvimento Sustentável.

With an emphasis on BBC and WGBH programmes, the Ver Ciencia 2010
exhibition is an official partner of the National Week for Science and
Technology, bringing a selection of programmes that explore the theme
“Sustainable Development”.

Ver Ciência oferece ao público acesso a informações sobre os mais
recentes estudos e avanços da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico mundial, estimulando o pensamento criativo e a
visão crítica, e contribui para ampliar a compreensão da importância
da pesquisa científica no dia a dia da sociedade.

Centro Cultural Banco do Brasil

Ver Ciência gives the public access to information on the most recent
studies and advances in scientific research and technological development around the world, stimulating creative thought and a critical viewpoint, contributing to the growth of understanding of the importance of
scientific research in the daily routine of society.

Bank of Brazil Cultural Center

Graças ao Projeto Ver Ciência, o público brasileiro – em especial os jovens – tem acesso ao que de melhor vem sendo feito, no Brasil e no
exterior, em termos de programas e séries de divulgação científica mostrados pelas emissoras de televisão.
Desde 1996 o Ver Ciência conta com o patrocínio da Petrobras. Maior
empresa latino-americana, a brasileira Petrobras é também a maior
patrocinadora das artes e da cultura em nosso país. Entendemos que
esta ação faz parte de nossa responsabilidade social e corresponde à
missão primordial da Petrobras desde a sua criação, há pouco mais
de meio século: contribuir, por todos os meios possíveis, para o desenvolvimento do Brasil.
Difundir princípios e avanços da ciência é algo fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade.
A Petrobras, por sua vez, dá uma importância evidente à pesquisa científica e tecnológica. Não é sem razão que nos tornamos a empresa líder
em prospecção e produção de petróleo em águas ultraprofundas, desenvolvendo tecnologia própria.
Sabemos perfeitamente a importância da pesquisa, do estudo, de sua
aplicação prática – e de sua difusão. Nada mais natural, portanto, que a
parceria Petrobras-VER CIÊNCIA.
PETROBRAS

Thanks to the Ver Ciência Project, the Brazilian public – especially the
young ones – have access to some of the best science TV programmes
produced in Brazil and abroad.
Since 1996 Ver Ciência has counted on the sponsorship of Petrobras.
The largest company in Latin-America, Brazil’s Petrobras is also the
greatest patron of the arts and culture in our country. We understand
this as part of our social responsibility, corresponding to Petrobras’
primordial mission ever since its creation – to contribute, by all means
possible, to Brazil’s development.
To disseminate the principles and advances of science is fundamental
to the development of any society.
To Petrobras, scientific and technological research is of the utmost
importance. It is not without reason that we have become the leading
company worldwide in oil prospecting and production in ultra-deep
waters, developing our own in-house technology.
We are fully aware of the importance of research, of study, of its practical application – and its dissemination. Nothing more natural, therefore, than the Petrobras-Ver Ciência partnership.
PETROBRAS

A Mostra Ver Ciência está completando 16 anos sem perder o foco na
Ciência pela TV. Neste período selecionamos e apresentamos mais de
mil programas de TV do Brasil e de outros países, exemplos de como a
ciência e a tecnologia podem ser apresentadas ao público de forma compreensível, interessante e agradável, contribuindo para a disseminação
do conhecimento e da cultura científica.
Nesses 16 anos, a ciência e a tecnologia transformaram ainda mais o nosso
dia a dia. Os computadores pessoais ficaram menores, mais potentes e rápidos nas conexões pela internet, facilitando nossa comunicação pessoal e
a busca de informações sobre qualquer assunto de forma instantânea e em
qualquer lugar. Mas a televisão manteve seu papel e continua sendo o único
meio de comunicação capaz de levar cultura, informação e entretenimento
simultaneamente a milhões de pessoas.
Para a Mostra Ver Ciência 2010 recebemos 150 programas de emissoras e
realizadores convidados do Brasil e do exterior. Deste acervo, foram selecionados 80 programas para exibição nas mostras organizadas pelas instituições anfitriãs do Projeto no Rio, São Paulo, Brasília, Olinda e Vitória. Os
programas estão agrupados nas cinco sessões temáticas aqui apresentadas:
“Desenvolvimento Sustentável” (temática da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia 2010, da qual a Mostra Ver Ciência é evento oficial), “Ano Internacional da Biodiversidade”, “BBC e os 350 Anos da Royal Society”, “Tributo
a Sir David Attenborough” e “Aventura da Ciência”.
Todos os anos (desde 2006) a Mostra Ver Ciência presta uma Homenagem
Especial a um programa, série ou emissora de TV que tenha se destacado por
sua relevante contribuição à disseminação da cultura científica. Em 2010,
Ano Internacional da Biodiversidade da ONU, a Homenagem Especial Ver Ciência, pela primeira vez, é para uma pessoa: Sir David Attenborough. Aos 84
anos e mais de 50 de carreira, ele continua em plena atividade produzindo e
apresentando programas fascinantes sobre os seres vivos, inspirando, com
seu exemplo, realizadores do mundo inteiro.

Em 2010, Ver Ciência se junta às comemorações mundiais dos 350 anos da
Royal Society, a instituição britânica que é considerada o berço da ciência
moderna. Inaugurada em 1650, a Royal Society é a academia de ciências
mais antiga do mundo. Dela fizeram parte cientistas que revolucionaram o
conhecimento, como Isaac Newton e Charles Darwin.
Uma outra não menos prestigiosa instituição britânica, a BBC, parceira de
Ver Ciência desde a primeira mostra em 1994, preparou uma programação
especial para comemorar este “aniversário da ciência” em grande estilo e
deixar o público fascinado. Jana Bennett, diretora da BBC Television, prestigia com sua presença a Mostra Ver Ciência 2010 fazendo, com apoio do British Council, palestras no Rio, São Paulo e Recife, demonstrando, com exemplos, como a televisão pode ser útil para iluminar mentes e buscar soluções
para os problemas da humanidade.
Para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2010, o Projeto Ver Ciência
preparou uma programação especial para exibição nas sessões organizadas
pelas instituições cadastradas pelo Departamento de Popularização e Difusão da C&T do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Para nós é gratificante ver que nesses 16 anos aumentou significativamente
no Brasil a produção de programas e séries de TV com temáticas de ciência
e tecnologia: a Mostra 2010 traz ótimos exemplos. Nossa missão continua
sendo evidenciar e valorizar o potencial enorme da televisão – ela própria
uma conquista relativamente recente da ciência – para “iluminar”, informar,
motivar, entreter e despertar o interesse das pessoas, particularmente dos
jovens, para os temas científicos e tecnológicos, fundamentais para o desenvolvimento saudável e sustentável de qualquer país.

Sergio M.C. Brandão e José Renato Monteiro
Curadores da Mostra Ver Ciência

The Ver Ciência International Exhibition of Science on TV is in its 16th year,
always with a focus on science on television. During this period we have selected and presented more than 1,000 TV programmes from Brazil and other
countries, examples of how science and technology can be presented to the
public in a form that is understandable, interesting and agreeable, contributing to the dissemination of knowledge and scientific culture.
In these 16 years, science and technology continued to transform our daily
routine. Personal computers got smaller, more powerful with faster connections to the internet, making our personal communications and the
search for information on any subject instantaneous and possible from
anywhere. TV however maintained its role and continues to be the only
means of communication capable of taking culture, information and entertainment simultaneously to millions of people.
We have received 150 programmes for Ver Ciência 2010 from TV stations
and independent producers from Brazil and abroad. From these, 80 programmes were selected for the Ver Ciência local exhibitions organized
by the host institutions in Rio, São Paulo, Brasília, Olinda and Vitória.
The programmes have been grouped in five “main Sessions” as follows:
“Sustainable Development” (theme of the National Week for Science and
Technology 2010, of which the Ver Ciência exhibition is an official event),
“International Biodiversity Year”, “The BBC and 350 Years of the Royal
Society”, “Tribute to Sir David Attenborough” and “Science Adventure”.
Every year (since 2006) Ver Ciência has given a “Special Tribute Award”
to a programme, series or TV station that has been outstanding for its
relevant contribution to the dissemination of scientific culture through
television. In 2010, the UN International Biodiversity Year, the Ver Ciência
Special Tribute Award goes, for the first time, to a person - Sir David Attenborough. At age 84 and a career stretching over more than 50 years,
he is still fully active, producing and presenting fascinating programmes
about live beings, inspiring with his example producers the world over.

In 2010, Ver Ciência joins the worldwide celebration of 350 years of the
Royal Society, the British institution that is considered the birthplace of
modern science. Founded in 1650, the Royal Society is the oldest academy
of sciences in the world. Members include scientists who revolutionized
knowledge, such as Isaac Newton and Charles Darwin.
Another no less prestigious British institution, the BBC, a partner of Ver
Ciência since the very first exhibition in 1994, has produced a special season of programmes to celebrate this “birthday of science” in grand style
and to fascinate the public. Jana Bennett, director of BBC Vision, honors
the Ver Ciência 2010 exhibition with her presence, giving lectures, with
the support of the British Council, in Rio, São Paulo and Recife, showing
examples of how TV can be used to enlighten minds and find solutions for
the problems humanity is facing.
For the National Week for Science and Technology 2010, the Ver Ciência
Project prepared a special programming for the sessions organized by institutions registered with the Department of Popularization and Diffusion
of S&T of the Ministry of Science and Technology.
It is gratifying for us to see that, in these 16 years, the production of
TV programmes and series with scientific and technological themes has
grown significantly – good examples of which are shown in the Ver Ciência
2010 Exhibition. Our mission continues to be to promote the enormous
potential of television – itself a relatively recent scientific conquest – to
enlighten, inform, motivate, entertain and arouse people’s interest, especially the young, in scientific and technological themes, fundamental to
the healthy and sustainable development of any country.

Sergio M.C. Brandão e José Renato Monteiro
Curators of the Ver Ciência Project
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SESSÃO Desenvolvimento Sustentável

Seleção Internacional

Água: O Petróleo do Futuro | Água: El Petróleo
del Futuro Eureka / Imago (Chile)
Rodrigo Rivas / Pablo Rosenblatt 2009 | 30min
Os cientistas já alertaram: as guerras de um futuro próximo serão pela água, responsável pela formação de 75%
do nosso planeta. No entanto, devido a fenômenos como o
aquecimento global, a desertificação e a contaminação, os
recursos hídricos mundiais estão diminuindo rapidamente.
E o que a ciência vem fazendo a respeito desse assunto?
O que cada um de nós pode fazer para cuidar deste valioso
recurso no futuro?

Califórnia: A Grande Aposta na Energia | The Big
Energy Gamble NOVA / WGBH
Lisa Mirowitz/Melanie Wallace 2009 | 60min
O governador Arnold Schwarzenegger quer baixar os níveis
de emissões de gases de efeito estufa da Califórnia de volta
aos dos anos 90 e promete que a população não será afetada com a mudança. O programa analisa o sentido desta
procura agressiva por um futuro de energia sustentável e
visita locais onde a “energia verde” é uma realidade. Alguns
críticos temem que as novas políticas do estado venham a
provocar consequências terríveis. Será a Califórnia um modelo para o resto do país ou apenas uma ilusão?

SESSÃO Desenvolvimento Sustentável
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O Futuro do Planeta | Planet Earth: The Future of
the Planet Série Planeta Terra / BBC
Alastair Fothergil 2007 | 50min
Este programa-síntese da série enfoca os problemas ambientais enfrentados por nosso planeta. E coloca as questões fundamentais para seu futuro: nosso desenvolvimento
nos próximos séculos será de fato sustentável? Seres humanos e animais, mesmo os chamados “selvagens”, poderão
coexistir? E os seres humanos entre si?

Planeta Humano | Human Planet
BBC | Mattew Dyas/John Lynch 2009 | 60min
Programa da série “Como a Terra nos Fez”, em que o professor Iain Stewart analisa como quatro forças geológicas
moldaram a nossa história humana. Mas ele também discorre sobre a mais recente força estabelecida: o próprio ser humano. Revela que nem sempre o homem tem um impacto
negativo sobre o planeta e lança a pergunta: como a humanidade continuará exercendo seu controle sobre muitos dos
ciclos geológicos da Terra?

Energia 2050: A Vida após a Crise do Petróleo
Energy 2050 – Life After the Oil Crash
ORF (Áustria)
Claudia Giczy / Peter Giczy 2009 | 45min

Quantas Pessoas Podem Viver na Terra?
How Many People Can Live on Planet Earth?
BBC | Helen Shariatmadari/James Van Der Pool		
2010 | 60min

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

Nesta edição especial do programa “Horizon”, o naturalista
David Attenborough investiga os profundos efeitos do rápido crescimento da população, tanto em seres humanos
como no meio ambiente. Analisa se é dever das pessoas não
só manter famílias menores, mas também mudar a maneira
como vivem, para o bem da humanidade e o uso sustentável
dos recursos do planeta Terra.
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Seleção nacional

Agricultura Familiar
Expedições / RW Cine-TV Brasil | Paula Saldanha /
Roberto Werneck / Pedro Werneck 2009 | 30min
Tirar da terra o seu alimento, de sol a sol e ombro a ombro
com a sua família: esta é a realidade de milhões de trabalhadores que vivem da agricultura familiar, e que com suas
lavouras abastecem a mesa dos brasileiros. Vamos conhecer um pouco das origens dessa maneira tradicional de trabalhar a terra, a riqueza de suas identidades regionais e os
atuais desafios que ela enfrenta para se manter e prosperar.

Cidades Inovadoras
Cidades e Soluções / Globo News
André Trigueiro/Marina Saraiva 2010 | 25min
O programa foi buscar os bons exemplos apresentados na
Conferência Internacional das Cidades Inovadoras, em Curitiba. O evento reuniu líderes e urbanistas reconhecidos no
mundo inteiro por apresentarem soluções criativas e efetivas para os grandes problemas das cidades. Em pauta, quem
se destaca no controle da poluição, resíduos sólidos, violência urbana e mobilidade.

Começando a Pensar Verde
TV UCAM / Canal Universitário do Rio
Maria Pia Mendes de Almeida 2010 | 30min
O Brasil ainda não formou uma cultura ambiental. As leis
voltadas ao meio ambiente são recentes, ou estão em aprimoramento. Os produtos “verdes” são novidade para um
consumidor que está aprendendo o que é desenvolvimento
sustentável e seus consequentes impactos econômicos. O
programa trata destas questões e propõe uma reflexão sobre algumas possibilidades dentro do universo sustentável.
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SESSÃO Desenvolvimento Sustentável

Energias Renováveis
Expedições / RW Cine-TV Brasil Paula Saldanha /
Roberto Werneck / Pedro Werneck 2009 | 30min
O mundo se prepara para viver sem petróleo. Segundo as
previsões dos cientistas, o século 21 será marcado pelo esgotamento, em nível planetário, dos combustíveis fósseis –
como o petróleo e o mineral. O programa investiga a oferta
dessas fontes de energia no Brasil, e os benefícios que seu
uso pode trazer: além de não se esgotarem, as fontes renováveis de energia são menos poluentes e devem frear o
aquecimento global.

Energias Renováveis
Globo Universidade / TV Globo		
Maurício Yared/Sílvia Fiúza / Camila Konder
2010 | 25min
A instituição, através do Núcleo Tecnológico de Energia Solar
da Faculdade de Física, empreende pesquisas inovadoras
na área de energias renováveis. O programa mostra cada
etapa da produção de painéis solares fotovoltaicos, que
transformam energia do sol em eletricidade: o laboratório
da PUC-RS é o único que detém esta tecnologia no país.
E cita o Eco-óleo, que propõe a reciclagem de óleo de
cozinha para a produção de biodiesel.

Exploração Sustentável da Floresta Amazônica
Globo Universidade / TV Globo 		
Maurício Yared/Sílvia Fiúza/Camila Konder
2010 | 25min
Uma visita à Fazenda Experimental de Catuaba, a 25 quilômetros da capital Rio Branco, mostra como os alunos da Universidade Federal do Acre desenvolveram alternativas para
o melhor aproveitamento da rica biodiversidade da região.
Exemplos: criação de animais silvestres como pacas, capivaras e catetos para a produção de carne exótica; estudo do
cacau nativo e a pesquisa das sementes das árvores para
produzir mudas em escala comercial.
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Seleção nacional

José Ferreira de Paraty e a Agricultura Sustentável
Bom Jeitinho Brasileiro / Filmes do Serro / Canal Futura Antonio de Andrade 2009 | 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.

Madeira Legal
Sala de Notícias / Canal Futura		
Andrea Loureiro 2010 | 25min
A cadeia produtiva da madeira no Acre é um exemplo de
como o estado pode combater o desmatamento e a ilegalidade da extração da madeira, investindo em programas que
apostam no uso da matéria-prima certificada. Com o manejo florestal sustentável, novas tecnologias de exploração na
floresta e o aproveitamento integral de resíduos pela indústria moveleira contribuem para modernizar o setor, mudar
atitudes e preservar o meio ambiente.

O Bem Comum: Comunidades Ribeirinhas
Globo Ecologia / Canal Futura
Cláudio Savaget 2010 | 25min
O programa mostra a luta das comunidades agrícolas do
norte de Minas Gerais para revitalizar o rio dos Cochos,
afluente do São Francisco. Revela por que nascentes e riachos que abasteciam o principal rio da região secaram, a
partir da década de 1970, com a exploração do carvão vegetal. E mostra como os moradores estão conseguindo fazer a
água voltar a correr em trechos onde só havia areia.

SESSÃO Desenvolvimento Sustentável
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Revolução Verde no Pará
Cidades e Soluções / Globo News
André Trigueiro/Marina Saraiva 2010 | 25min
O município de Paragominas, no Pará, por muito tempo figurou entre as cidades que mais desmatam a Amazônia. Para
reverter esta situação, em 2008, o governo, produtores rurais e a sociedade civil organizada se uniram por um pacto
ambicioso: o desmatamento zero. “Cidades e Soluções” foi
conferir esse trabalho, que resulta na geração de emprego e
renda minimizando os impactos sobre a floresta.

Tecnologia da Informação Verde
Cidades e Soluções / Globo News		
André Trigueiro/Marina Saraiva 2010 | 25min
A quantidade de gases emitida pelos mais de um bilhão de
computadores no mundo equivaleria à poluição provocada
por todos os aviões do planeta. Para reduzir este enorme
impacto ambiental, é preciso buscar soluções inteligentes
na área de Tecnologia da Informação. O programa mostra
como a TI Verde entrou no currículo das faculdades de informática e como as grandes empresas usam a tecnologia em
favor da sustentabilidade.

sessão 2
Ano
Internacional da
Biodiversidade
Presença e participação
da Mostra no evento
declarado pela ONU
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Exploradores da Antártica
Exploradores de la Antártica
Caçadores de Ciência / Cabala Producciones (Chile)
Marcelo San Martín/Diego Rojas 2010 | 30min
A Incrível Jornada das Borboletas | The Incredible Journey of the Butterflies NOVA / WGBH
Laurie Cahalane/Alan Ritsko 2009 | 60min
Todo ano, 100 milhões de borboletas-monarca partem para
uma incrível viagem pela América do Norte e voam cerca de
1.500 quilômetros até atingirem seu longínquo destino: uma
pequena área no alto das montanhas do México. Os cientistas se espantam diante desta tremenda prova de resistência.
O documentário revela a espécie como uma maravilha científica na luta incessante pela sobrevivência.

Biodiversidade é Vida! | Biodiversity is Life
Filme oficial da ONU para o Ano Internacional da
Biodiversidade | CBD / ONU			
2010 | 8min
A subsistência de 6,5 bilhões de pessoas é sustentada por
ecossistemas que contêm quase dois milhões de espécies.
O bem-estar da humanidade depende dessa rede de vida:
plantas e animais nos alimentam, florestas regulam a água,
oceanos fornecem alimentos e regulam o clima. A biodiversidade é uma fonte de riqueza para todos os seres humanos.
Ainda assim, só uma parte da vida na Terra foi descoberta:
menos de 10%. Mas essa vida está desaparecendo a uma
velocidade alarmante...

Biodiversidade e Mudanças Climáticas
Biodiversity and Climate Change
CBD / ONU | 2010 | 11min
Em abril de 2007, o Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas deu o alerta: as mudanças climáticas vão alterar
a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, reduzir a
biodiversidade e comprometer a dinâmica dos ecossistemas
necessários à vida na Terra. O programa apresenta as estratégias propostas pela Convenção sobre Diversidade Biológica para diminuir e neutralizar o impacto das mudanças
climáticas sobre a biodiversidade.

O programa da série “Caçadores de Ciência” vai acompanhar um grupo de jovens e entusiasmados estudantes chilenos que irão explorar pela primeira vez a Antártica, “a última
fronteira”. Mas, para surpresa de todos, descobrirão que o
continente branco não está livre dos problemas de poluição.

Gelo Radical: O Derretimento das Geleiras
Extreme Ice NOVA / WGBH
Evan Hadingham/ Paula S. Apsell 2009 | 60min
O programa acompanha as aventuras do celebrado fotógrafo James Balog e uma equipe de cientistas, enquanto implantam câmeras com lapso de tempo em locais arriscados
e remotos no Ártico, no Alasca e nos Alpes. O objetivo da
perigosa expedição é criar um arquivo de fotos originais do
derretimento de geleiras que possa fornecer dados e respostas para compreender seus deslocamentos e seu potencial para elevar os níveis do mar.

Húmus, uma Esperança para o Clima Humus, Forgotten Climate Aid ORF (Áustria)		
Werner Huemer/Wolfgang Scherz 2009 | 50min
Através do uso da terra de forma intensiva e indiscriminada, a
agricultura mundial se tornou responsável por cerca de trinta
por cento das emissões de gases perigosos para a formação
do efeito estufa. Mas é também na agricultura onde estão
as possibilidades de salvar o clima. O documentário mostra
que podemos aprender com a vida de nossos antepassados
e moldar o futuro começando a partir da nossa própria casa.

Mudanças Climáticas | Cambio Climático
Eureka / Imago (Chile)
Rodrigo Rivas / Pablo Rosenblatt 2009 | 30min
A Terra passa por um processo de aquecimento natural, que
está sendo cada vez mais acelerado pela ação do homem. As
consequências deste fenômeno global afetam diretamente
o planeta e o país e, se continuarem neste ritmo, o Chile verá
grande parte de seu território se tornar um imenso deserto.
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Biodiversidade 2010 Expedições / RW Cine-TV
Brasil Paula Saldanha / Roberto Werneck / Pedro
Werneck 2010 | 30min
As Novas Áreas Protegidas
Globo Ecologia / Canal Futura
Cláudio Savaget 2010 | 25min
O programa da série “Biodiversidade: O que Está em Jogo?”
mostra o empenho do Brasil em atingir as metas estabelecidas pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e
ampliar as suas áreas protegidas. Apresenta duas Unidades de Conservação (UC) recém-criadas no país, o Parque
Nacional de Boa Nova e o Refúgio de Vida Silvestre de Boa
Nova, na Bahia. E revela como a criação dessas UCs contou
com a participação da comunidade local.

Antártica-1
Repórter Eco / TV Cultura
Vera Diegoli/Paula Picin 2010 | 25min
Dezessete anos após a primeira viagem, o “Repórter Eco”
retorna ao continente situado no extremo sul do mundo. A repórter Cláudia Tavares e o cinegrafista Leonardo
Siqueira apresentam as pesquisas feitas pelo Proantar –
Programa Antártico Brasileiro. Os cientistas estudam as
espécies de animais e plantas que sobrevivem ao frio.
E tentam descobrir como as mudanças climáticas estão
afetando a Antártica.

Baía de Sepetiba
Globo Universidade / TV Globo
Maurício Yared/Sílvia Fiúza/Fabiana Fróes 		
2010 | 25min
O programa exibe o rico ecossistema que se esconde nas
areias das praias e acompanha o trabalho de pesquisadores que estudam espécies marinhas, como moluscos, crustáceos e poliquetos. Entrevista a equipe do curso de Ciências Biológicas da Unirio, nota máxima na avaliação do
Enade. Fala da fauna anfíbia e conversa com o pesquisador
Leonardo de Souza sobre a catalogação das espécies das
praias fluminenses

O programa desvenda o universo fascinante da biodiversidade: a união e a colaboração entre as mais variadas espécies,
que fortalece a saúde do planeta e garante a continuidade de
todas as formas de vida. Paula Saldanha entrevista especialistas, e o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Rômulo Mello, comenta: “Nós só conhecemos hoje pouco mais de 5% da nossa biodiversidade”.

Biodiversidade Brasileira
Repórter Eco / TV Cultura
Vera Diegoli/Paula Picin 2010 | 25min
O programa apresenta reportagens com temas diversos,
com destaque para o assunto “Biodiversidade”: 2010 é o
Ano Internacional da Biodiversidade, declarado pela ONU.
A cada dia, o planeta perde centenas de espécies vegetais e
animais. E isto vai ter um imenso e irreversível impacto econômico, social e ambiental sobre as gerações futuras.

Biodiversidade do Espírito Santo
TV É Ciência / TV Educativa do Espírito Santo		
2010 | 30min
Este programa semanal é pioneiro no Espírito Santo, veiculado pela TV Educativa local desde 2007. Aborda todas as
áreas do conhecimento humano, procurando popularizar
a ciência e a tecnologia, com linguagem simples e próxima
do cotidiano. Neste episódio, as principais características da
biodiversidade capixaba, com destaque à região litorânea.

Biodiversidade: Tudo em Harmonia
Detetives da Ciência / MultiRio
Miguel Przewodowski 2010 | 14min
Dois jovens detetives investigam a biodiversidade: querem saber como as mais diferentes formas de vida interagem em determinados ecossistemas e como estes se inter-relacionam.
Além de explorar os reinos animal e vegetal, o programa leva
à reflexão sobre o impacto que toda uma cadeia sofre com a
exclusão de uma única espécie. O objetivo é desenvolver uma
consciência de preservação da biodiversidade.
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Biomas Brasileiros Expedições / RW Cine-TV Brasil
Paula Saldanha/Roberto Werneck/Pedro Werneck
2008 | 30min
Através de uma variedade de paisagens e de uma flora e
fauna múltiplas, este documentário da série “Expedições”
revela conceitos, fisionomias e geografias dos seis biomas
brasileiros: Pampas, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata
Atlântica e Amazônia.

Fauna Ameaçada Expedições / RW Cine-TV Brasil
Paula Saldanha/Roberto Werneck/Pedro Werneck
2009 | 30min
Vivemos numa época de extinção em massa, parecida com
o período em que os dinossauros foram extintos. E nos últimos anos, aumentou muito o número de animais do Brasil
que correm o risco de desaparecer do planeta. O problema
é que agora a extinção é causada por uma única espécie:
o Homo sapiens. O programa debate a questão da preservação e mostra a principal causa da extinção: a degradação e
destruição dos habitats.

Floresta Aventuras Cariocas / MultiRio
Alexandre Montoro 2004 | 13min
O passeio de um grupo de adolescentes, conduzidos pelo tio
de um deles, pelos diversos ecossistemas existentes no Rio
de Janeiro. Eles discutem as questões da biodiversidade, a
interdependência entre esses ecossistemas e a importância
das soluções para os problemas ambientais. Neste episódio
da série, o grupo vai à Floresta da Tijuca e, além de um banho de cachoeira, conhece uma ação de replantio que revela
o valor da água na vida de todos.

Manguezais de Guapimirim
Globo Ecologia / Canal Futura
Cláudio Savaget 2010 | 25min
O episódio apresenta um lado pouco conhecido da Baía
de Guanabara: a região do Recôncavo, que abriga o último
manguezal contínuo de médio porte do Estado do Rio de
Janeiro. Revela a história das comunidades que moram na
área de proteção ambiental, como as famílias que sempre
viveram da pesca e da retirada de caranguejos aprenderam
a lidar com os recursos naturais de maneira sustentável.
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O Ano da Biodiversidade
Globo Ecologia / Canal Futura
Claudio Savaget 2009 | 20min
O primeiro programa da série “Biodiversidade: O que Está
em Jogo?” apresenta uma reflexão sobre o que foi feito para
proteger as espécies e habitats ameaçados de extinção, desde a assinatura da Convenção Sobre Diversidade Biológica,
em 1992. O episódio traz ainda um retrato do que a perda da
biodiversidade pode provocar, com o exemplo histórico da
erosão generalizada no Vale do Paraíba (RJ).

O Cerrado
Brasil, Oito Paisagens / Casa de Cinema
Paulo Rufino 2007 | 50min
O programa enfoca o cenário em que se deu a segunda grande troca ambiental de nossa história. O Cerrado, a savana brasileira, estende-se por um quarto do país, desde o Centro-Sul
até o Nordeste. Sua ocupação começa nos anos 70. Recebe
milhares de colonos sulistas e em apenas três décadas muda
radicalmente de sertão longínquo a extraordinário pólo agroindustrial. Somos agora o maior exportador mundial de carne
e de soja. No entanto, estas transformações o incluem na lista
das mais ameaçadas áreas ricas em biodiversidade.

Oceanografia Globo Universidade / TV Globo
Mauricio Yared / Sílvia Fiúza / Fabiana Fróes 		
2010 | 25min
O programa embarca no navio de pesquisas Atlântico Sul,
para estudar as condições marítimas e a fauna da região.
Estes dados ajudam a traçar políticas de exploração sustentável e de preservação ambiental. Durante a expedição, na
região costeira e na Lagoa dos Patos, a maior do Brasil, são
feitas entrevistas com pesquisadores de Oceanografia da
Universidade Federal do Rio Grande.

Parque das Emas: Cupinzeiros
Aventura Selvagem / SBT
Richard Rasmussen / Márcia de Aguiar /
Adriana de Arruda 2010 | 60min
O programa mostra os bichos que vivem em grupo e dependem uns dos outros para sobreviver: os cupins, insetos de
extrema importância para o nosso ecossistema. São mais de
dois milhões de cupinzeiros espalhados pelo parque. O final da
história é um espetáculo raríssimo: o fenômeno chamado bioluminescência – luzes emitidas pelas larvas de vagalumes que
moram nos cupinzeiros e que acabam devorando os cupins.
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Ao Infinito e Além | To Infinity and Beyond
BBC Stephen Cooter/Andre Cohen		
2010 | 60min
Os matemáticos descobriram que existem muitos infinitos,
cada um infinitamente maior do que o outro. E se o universo se estende para sempre, as consequências são ainda
mais bizarras. Num universo infinito, há muitos exemplares
da Terra e muitas cópias de você mesmo.
Este programa da série “Horizon” mostra que a história do
infinito é mais velha do que o tempo, maior que o universo e
mais estranha do que a ficção.

Descobrindo os Elementos | Chemistry, a Volatile
History: Discovering the Elements
Química: Uma História Volátil / BBC
Jon Stephens / Sacha Baveystock 2010 | 60min
Nesta série de três episódios, o professor de Física Teórica
Jim Al-Khalili mostra como os elementos foram descobertos e mapeados. Ele segue os passos dos pioneiros que
desvendaram os segredos da Química atual. Revela dúvidas e rivalidades que alimentaram o progresso científico, e
analisa como as novas abordagens e diferenças de ideias
trouxeram-nos dois elementos notáveis e uma nova ciência da era moderna.

Fora de Escala | Invisible Worlds: Out of Scale
Mundos Invisíveis / BBC
2010 | 60min
O olho humano pode ver detalhes extraordinários, mas
existe um mundo que nosso olho já não pode captar. E o
que aconteceria se pudéssemos ver este mundo escondido
em torno de nós de forma ampliada e com mais detalhes?
Neste primeiro programa da série, o pesquisador Richard
Hammond investiga o surpreendente universo em miniatura
através de tecnologias de ponta, revelando que o pequeno
não é apenas bonito, mas também pode ser muito poderoso.
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O Império do Sol
Wonders of the Solar System: Empire of the Sun
Maravilhas do Sistema Solar / BBC		
Gideon Bradshaw / Danielle Peck 2010 | 60min
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 total na Índia e assiste, na Noruega, à batalha entre o vento solar e a Terra. Fará 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.

Terra Profunda | How Earth Made us: Deep Earth
Como a Terra nos Fez / BBC
Mattew Gives/Jonathan Renouf			
2010 | 60min
Com imagens espetaculares e uma atraente narrativa, o geólogo e professor Iain Stewart desvenda a história de nosso
planeta. A série descobre o papel de quatro forças planetárias diferentes e seus impactos na vida humana. Neste
primeiro episódio, Iain explora a relação entre o fundo da
Terra e o desenvolvimento da civilização humana, visitando
lugares bem escondidos e intrigantes do planeta.
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Darwin e a Árvore da Vida
Darwin and the Tree of Life
BBC | 2009 | 60min
A Terra é o único planeta que sustenta a vida, e ela faz
isso de forma abundante. Ao longo dos anos, Sir David
Attenborough, o mais famoso apresentador da TV britânica, percorreu os lugares mais remotos e extraordinários
e encontrou uma incrível variedade de animais e plantas.
Como podemos entender essa espantosa diversidade dos
seres vivos? Em 1809, nasceu um homem que explicou
tudo isso: Charles Darwin.

Estamos Mudando nosso Planeta?
Are we Changing Planet Earth?
BBC | 2005 | 50min
O programa da série “Caos Climático” (Climate Chaos)
alerta sobre os efeitos das mudanças climáticas em nosso
planeta. O apresentador David Attenborough se baseia em
seu conhecimento da realidade do clima mundial e traça
um quadro dramático sobre este grave fenômeno. Ele relata como a humanidade tem contribuído para acentuar
os desastres naturais e interferir nas variações climáticas.

Planeta Terra: Grandes Planícies
Planet Earth: Great Plains
BBC | 2006 | 50min
A série de 11 episódios, narrada por Sir David Attenborough,
leva-nos aos últimos territórios selvagens, mostrando o planeta e sua fauna de uma forma que nunca foi vista. “Grandes Planícies” foi produzida ao longo de seis anos e a equipe
do programa registrou imagens fantásticas, como a perseguição de um bando de leões a uma manada de elefantes.
Com ajuda de equipamentos de visão noturna, foi possível
filmar as ferozes batalhas que se sucederam.
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Quantas Pessoas Podem Viver na Terra?
How Many People Can Live on Planet Earth?
BBC | 2010 | 60min
Nesta edição especial da série Horizon, o grande naturalista David Attenborough investiga os profundos efeitos do
rápido crescimento da população, tanto em seres humanos como no meio ambiente. Analisa se é dever das pessoas não só manter famílias menores, mas também mudar
a maneira como vivem, para o bem da humanidade e uso
sustentável dos recursos do planeta Terra.

Vida a Sangue Frio | Life in Cold Blood
BBC | 2005 | 50min
Sir David Attenborough demonstra que uma criatura de sangue frio precisa de energia solar – absorver os raios solares e
hibernar durante o inverno. Veremos sapos que se hidratam,
tartarugas terrestres se preparando para o combate e tartarugas marinhas congeladas retornando à vida. Algumas
são até sofisticadas, como o crocodilo-de-água-salgada, que
solta bolhas e emite sons durante a época de reprodução
para atrair as fêmeas. Mas existem exceções: os jovens tiranossauros e o maior réptil da Terra, a tartaruga gigante.
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A Ciência Cria o Futuro
Science Creates the Future
ORF (Áustria) Bernhard Hain 2009 | 45min
As teorias científicas estão sendo aplicadas no cotidiano
cada vez com mais rapidez, ou seja, o lapso entre uma hipótese e sua comprovação é cada vez menor. Este documentário destaca os fatos e as visões de cinco das áreas mais
inovadoras da investigação científica: mecânica quântica,
genética molecular, exploração do espaço, avanços na nanotecnologia e melhorias no desenvolvimento sensorial.

Baleias Austrais | Ballenas Australes
Caçadores de Ciência / Cábala Producciones (Chile)
Diego Rojas / Gonzalo Argandona 2010 | 25min
O documentário mostra dois apaixonados investigadores
de baleias. Na zona mais austral do mundo, eles partem em
busca das “baleias corcundas”. Através de inovadoras tecnologias, conseguem registrar o maravilhoso canto das baleias,
bem como a rota de imigração destas gigantescas criaturas.

Ciência Já! | Science Now
NOVA / WGBH | 2009 | 60min
O programa visita uma fábrica que produz diamantes, registra a descoberta de como os especialistas identificaram
a origem dos ataques de antraz em 2001, demonstra os
surpreendentes resultados do software de correção Pitch e
conta a história de um cientista de computação que quer
aproveitar a capacidade mental de 500 milhões de pessoas.
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O Incrível Resgate do Telescópio Hubble
Hubble’s Amazing Rescue NOVA / WGBH
Lisa Mirowitz/Laurie Cahalane 2009 | 60min
Na primavera de 2009, a NASA enviou uma tripulação num
ônibus espacial em uma arriscada missão a serviço do telescópio espacial Hubble, equipamento que tem fascinado
os cientistas por ser capaz de capturar imagens profundas
do cosmos e uma riqueza de dados provenientes de galáxias
distantes. O programa apresenta os extraordinários desafios
enfrentados pela equipe, desde o treinamento até o lançamento da espaçonave.

Os Reis dos Lagartos | Lizard Kings
NOVA / WGBH 		
Laurie Cahalane/ Melanie Wallace 2009 | 60min
As criaturas se parecem com dragões, aqueles monstros
que engoliam homens e cuspiam fogo, com garras longas
e dentes afiados. Na realidade, são os varanos, membros de
uma família antiga que inclui enormes Komodos, espécie intermediária entre répteis e mamíferos. NOVA acompanha o
percurso do pesquisador e caçador desses lagartos, doutor
Eric Pianka, em desertos no coração da Austrália.

Por que Sonhamos? | What are Dreams?
NOVA / WGBH
Evan Hadingham/Alan Ritsko 2009 | 60min
O que são sonhos e por que os temos? A equipe irá se juntar
aos maiores pesquisadores desta área, enquanto realizam
uma variedade de experiências neurológicas e psicológicas
para investigar o mundo do sono e dos sonhos. Ao examinar
profundamente os pensamentos e os cérebros de alguns
sonhadores, os cientistas irão elaborar importantes questionamentos sobre a função deste mundo misterioso que
percorremos diariamente.
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Projeto G | Proyecto G
La Brújula Televisión (Argentina)
Luis Hassan/Woody Gonzalez 2010 | 25min
A série é apresentada pelo incrível Doutor G e seus dois inusitados assistentes, e tem a participação de cientistas convidados. Demonstra, com humor e fantasia, como a ciência
está presente na vida cotidiana, e como nosso contato com
ela é mais simples do que imaginamos. Episódios apresentados: “Linguagem da Ciência” e “Os Dedos no Nariz”.

Vida Secreta dos Cachorros
The Secret of Life of the Dog
BBC | 2010 | 60min
As pesquisas sobre cães estão ganhando impulso e nunca os cientistas realizaram tantas investigações. A partir
da mais recente evidência fóssil, sequenciamento do genoma canino e experiências cognitivas, os cães estão se
transformando rapidamente nos novos chimpanzés da ciência, pelo menos no sentido de serem uma “janela” para
a compreensão de nós mesmos.
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Ciência no dia a dia
Sala de Notícias / Futura
Andrea Loureiro 2010 | 30min
A ciência está no nosso dia a dia, na forma como cozinhamos um ovo, na trajetória de uma bola de futebol ou na cerveja que tomamos com os amigos. Para a maioria das coisas
nesse mundo, há uma explicação científica. Mas ela tem estreita relação também com o desenvolvimento econômico
e social. O programa mostra como a população se beneficia
de descobertas dos nossos cientistas - e como é possível
popularizar a ciência no país.

Em Busca do Dinossauro Marinho
Aventura Selvagem / SBT
Richard Rasmussen / Márcia de Aguiar /
Adriana de Arruda 2010 | 60min
O que um mar de cores deslumbrantes como o do Caribe
tem a oferecer para o aventureiro Richard? A procura pelas tartarugas-de-couro é o grande objetivo da expedição
na República Dominicana. Depois de muitos mergulhos
por praias desertas, finalmente surge o dinossauro dos
mares - e ainda por cima, em plena desova. Ovos diferentes, que mais parecem uma bolinha de pingue-pongue, só
que bem moles...

Guaratiba / Santa Cruz, via Campo Grande
Aventuras Cariocas / MultiRio
Alexandre Montoro 2007 | 14min
O passeio de um grupo de adolescentes, conduzidos pelo tio
de um deles, pelos diversos ecossistemas existentes no Rio
de Janeiro. Eles discutem as questões da biodiversidade, a
interdependência entre esses ecossistemas e a importância
das soluções para os problemas ambientais. Na Zona Oeste,
o grupo conhece um modelo de agricultura familiar, lugares
históricos e até pilotam um simulador de caça aéreo.
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Ilha de Marajó, Ecossistema Único
Globo Universidade / TV Globo
Maurício Yared / Sílvia Fiúza / Camila Konder
2010 | 25min
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Sérgio Mascarenhas
A Ciência que eu Faço / Assessoria Comunicação
Representação Sudeste MCT
Vera Pinheiro 2010 | 7min

Uma viagem à ilha localizada a 80 quilômetros de Belém
do Pará. Banhada tanto por rios quanto pelo oceano Atlântico, o local é um ecossistema único para os cientistas que
desenvolvem pesquisas na região. O programa mostra os
botos e os peixes-boi amazônicos ameaçados de extinção
e descreve a convivência do pesquisador Luís Cardoso, da
Universidade Federal do Pará, com as comunidades quilombolas de Marajó.

Série de depoimentos de cientistas e pesquisadores brasileiros, relatando sua trajetória e expondo sua visão sobre o papel da ciência nos dias de hoje – a partir de sua experiência
pessoal. Episódio apresentado: Sérgio Mascarenhas, carioca
e grande divulgador da ciência, professor emérito do Instituto de Física de São Carlos (USP), membro da Academia
Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado
de São Paulo.

Planeta Molhado
Detetives da Ciência / MultiRio
Miguel Przewodowski 2010 | 14min

Testando o Carro Elétrico
Cidades e Soluções / Globo News		
André Trigueiro / Marina Saraiva 2010 | 25min

Nossos dois jovens detetives fazem uma exploração do
micromundo da água, investigando a necessidade de usála racionalmente. Em pauta, os microrganismos que vivem
dentro dela, como a poluição pode afetar sua qualidade, o
passo a passo de seu ciclo e os fatores que estão fazendo
com que esse líquido precioso se torne cada vez mais raro.
Elementar, meu caro!

Répteis Gigantes e Pirarucus do Rio Araguaia
Aventura Selvagem / SBT
Richard Rasmussen / Márcia de Aguiar /
Adriana de Arruda 2010 | 60min
O diretor e apresentador Richard Rasmussem começa a
expedição buscando os répteis gigantes do Araguaia: a
tartaruga da Amazônia e o jacaré-açu. Deslumbra-se com
o tamanho gigante deste animal e com muito esforço consegue imobilizar o bicho. Vivencia cenas incríveis, como o
salvamento dos peixes, numa época do ano em que o baixo
volume das águas pode ser fatal para o maior peixe de escamas do mundo: o pirarucu.

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, já
está sendo usado 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.
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Ciência na TV brasileira:
marcos históricos
Duas datas importantes para
a divulgação da ciência no Brasil

Globo Ciência 25 Anos
Canal Futura
Manuel Lampréia Carvalho 2009 | 25min
Um retrospecto dos 25 anos de carreira do primeiro programa regular de divulgação de ciência da televisão brasileira,
cobrindo as mais diversas áreas do conhecimento e difundindo a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico
produzidos em nosso país. Vale conferir!
O programa foi o homenageado da Mostra Ver Ciência 2009.
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Filmes do Instituto Nacional do Cinema
Educativo/INCE, recuperados pela Cinemateca
Brasileira (Ministério da Cultura)

A Balata
Silvino Santos / Agelisau de Araújo 1936 | 5min
O programa mostra a zona da balata e as características de
sua exploração: penetração, colheita, tratamento e transporte. Exibe, ainda, trechos do filme “No País das Amazonas”, realizado por Silvino Santos em 1921, a produção mais
importante do chamado “ciclo da borracha”.

As Aranhas
Gilberto Rossi 1934 | 3min
Expedições 15 Anos: Introdução
Expedições / 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. O primeiro especial, “Expedições 15 Anos – Introdução”,
revela histórias de bastidores. 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.

Neste programa são focalizados os diversos tipos de aranhas
brasileiras. São mostradas também as vítimas do aracnídeo:
coelho, camundongo, jararaca. O programa registra ainda o
feroz embate entre uma aranha e uma cascavel. Destaca,
finalmente, a cópula de um casal de aranhas, a morte do
macho, a ovulação e o nascimento dos filhotes.

Flores do Campo
Humberto Mauro 1943 | 15min
O programa nos leva a conhecer as características de algumas flores campestres da Zona da Mata de Minas Gerais. Numa cerca de madeira com arame farpado, a planta
“cestinha”. Destaque para a “cordão de frade” e o seu longo
caule; para a “gervão”, com desenvolvimento de suas flores
numa pequena espiga; e para a “cabeça de vovó”, também
conhecida por “língua de vaca”, que nasce no campo e desabrocha numa flor.
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Documentários científicos
brasileiros: as origens
Filmes do Instituto Nacional do Cinema
Educativo/INCE, recuperados pela Cinemateca
Brasileira (Ministério da Cultura)
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O Café
Humberto Mauro 1958 | 33min
O programa exibe a história do café e sua introdução no
Brasil. Aborda a reconstituição dos antigos processos de
tratamento, incluindo reprodução de monjolos de cabo, hidráulicos etc. Mostra o Museu do Café, em Ribeirão Preto, e
os modernos métodos de plantio, colheita e beneficiamento.
Analisa a expansão do comércio interno e externo.

Gramíneas e Flores Silvestres
Humberto Mauro 1947 | 10min
Neste programa, são mostrados exemplares de algumas
gramíneas próprias de nossos campos, como “capim jaraguá”, “capim gordura”, “mato pasto ou chumbinho” e “guaxima roxa’”.

Jornada Kamayurá
Heinz Forthmann 1966 | 11min
O documentário mostra o cotidiano da cordial e bem-humorada tribo Kamayurá, enfatizando a intensa movimentação ao nascer do dia, que vai diminuindo à medida que
chega a noite. Retrata a importância da Lagoa de Ipaivu
na vida Kamayurá, no alto Xingu, fonte de água, peixes e
divertimentos. Pela manhã, os homens vão à caça. À tarde,
dedicam-se à cultura do algodão e à noitinha tocam flauta,
cantam e dançam.

Lagoa Santa
Humberto Mauro 1937 | 12min
O programa descreve as descobertas do paleontólogo dinamarquês Peter Lund, destacando a paisagem da região de
Lagoa Santa (MG), os homens, as casas e os animais. Mostra
algumas das cavernas de onde Lund coletou os restos de
animais e seres humanos pré-históricos. Faz referência a alguns fósseis das cavernas da região de Lagoa Santa e aos
fósseis da sala Lund, no Museu Nacional do Rio de Janeiro.

O Cajueiro Nordestino
Linduarte Noronha 1962 | 21min
Ao som de “Cajueiro Tim-Tim-Tim”, vários cajueiros são focalizados com bovinos à sombra; folhas e frutos do cajueiro expostos à chuva. Ao som de “O Carreiro Santiago”, cachos de
caju são destacados, junto com detalhes das raízes externas
das árvores. Em montagem de grande originalidade, o documentário mostra a presença, o significado e a importância
desta árvore e de seu fruto na vida do nordestino.

Orchideas
Humberto Mauro 1937 | 3min
O documentário apresenta espécies do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro: Cattleya loddigesii, conhecida por sua beleza
e por ter sido a primeira cultivada na Europa; Laelia purpurata, um dos mais ornamentais exemplares da flora brasileira,
encontrada nas ilhas e no litoral de Santa Catarina; Oncidium papilio, cujas pétalas, bulbos e labelo se assemelham
a uma borboleta; e a Zigopetalum mackaii, com seus labelos
de manchas azuladas.

Vitória-régia
Humberto Mauro 1937 | 7min
O documentário do grande realizador brasileiro estuda a
zona da vitória régia na América do Sul, e analisa aspectos
como anatomia, fecundação, cultura, eclosão da flor, raiz,
caule – e a manutenção e cultivo das plantas em estufa.
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Palestras
Jana Bennett
Pablo Rosenblatt
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“A BBC E OS 350 ANOS DA ROYAL SOCIETY”
“The BBC on the 350th Anniversary of Royal Society”

“CIÊNCIA NA TV: A EXPERIÊNCIA CHILENA”
“Science on TV: the Chilean Experience”

por JANA BENNETT
Diretora da BBC Vision

Por PABLO ROSENBLATT
Diretor da Imago Comunicaciones, Santiago

Solar da Imperatriz | Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Dia 18 de outubro, 2ª feira, às 15h

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
dia 22 de outubro, 6ª feira, às 14h

Centro Brasileiro Britânico – São Paulo
Dia 19 de outubro, 3ª feira, às 16h
British Council Recife
Dia 20 de outubro, 4ª feira, às 20h
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EVENTOS CORRESPONDENTES DO PROJETO “VER CIÊNCIA BRASIL”

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO PROJETO “VER CIÊNCIA BRASIL”

• PARISCIENCE Festival International du Film Scientifique - Paris, França

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – Secretaria de Inclusão Social
Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia
• Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciências / ABCMC

• VER CIENCIA - Santiago, Chile
• VEDERE LA SCIENZA - Milão, Itália
• TÉLÉSCIENCE - Montreal, Canadá
• INTERNATIONAL SCIENTIFIC FILM FESTIVAL - Beijing, China

Rio de Janeiro

• Centro Cultural Banco do Brasil
• Casa da Ciência / UFRJ
• Casa da Descoberta / Instituto de Física da UFF
• CEFET-RJ
• Cinema e Educação / Cineduc
• Clube de Astronomia do Rio de Janeiro
• Colégio Estadual Santa Cruz
• Decania do Centro de Tecnologia da UFRJ
• Escola SESC de Ensino Médio / Departamento Nacional SESC
• Espaço Ciência Viva
• Espaço UFF de Ciências
• Fundação CECIERJ
• Museu de Astronomia e Ciências Afins / MAST
• Museu Imperial de Petrópolis
• Museu do Universo / Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
• Museu da Vida / Casa de Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz
• SESC Regional Rio
Brasília

• Centro Cultural Banco do Brasil
São Paulo

• Catavento Cultural e Educacional / Secretaria de Estado da Cultura
• Estação Ciência / Universidade de São Paulo
• Museu Biológico do Instituto Butantan / Universidade de São Paulo
• Museu de Zoologia / Universidade de São Paulo
Espírito Santo

• Instituto Divulga Ciência
• Núcleo de Ciências da Universidade Federal do Espírito Santo
• Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia
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