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A 17ª edição da Mostra Internacional de Ciência na TV - VerCiência
chega ao cinema do Centro Cultural Banco do Brasil com seleção
de documentários e séries de televisão que combinam saber e
entretenimento, instigando a curiosidade do público diante dos mistérios
e encantos da ciência.

The 17th edition of VerCiência – International Exhibition of Science on
TV” will be shown in the cinema of the Bank of Brazil Cultural Center
in Rio de Janeiro, with a selection of documentaries and TV serials that
combine knowledge and entertainment, invoking the curiosity of the
public with the mysteries and fascination of science.

Como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2011 e do
Ano Internacional da Química, a programação inclui títulos brasileiros
e estrangeiros em sessões temáticas com assuntos relevantes como
mudanças climáticas, desastres naturais, prevenção de risco, evolução
e biodiversidade.

As part of the 2011 National Science and Technology Week and the
International Year of Chemistry, the program includes Brazilian and
foreign films in sessions following relevant themes such as climate
change, natural disasters, risk prevention, evolution and biodiversity.

Neste ano, a edição presta homenagem ao canal japonês NHK,
responsável por produção de alta qualidade em conteúdos sobre ciência
e tecnologia, além de transmitir notícias e informações relevantes sobre
o continente asiático.
Com a realização da Mostra VerCiência, o Centro Cultural Banco do
Brasil oferece ao público a oportunidade de conferir excelente iniciativa
que une conhecimento, tecnologia e entretenimento cultural.
		
Centro Cultural Banco do Brasil
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This year’s edition pays tribute to the Japanese channel NHK, known for
its high quality production of content covering science and technology,
apart from broadcasting relevant news and information about the Asian
continent.
By organizing the Ver Ciência exhibition, the Bank of Brazil Cultural
Center gives the public the opportunity to recognize this excellent
initiative that unites knowledge, technology, and cultural entertainment.
		
Bank of Brazil Cultural Center

3

Um poderoso veículo de comunicação – a televisão – sendo utilizado
como instrumento de divulgação de temas científicos?

Television, a powerful vehicle of communication, being used to publicize
scientific themes?!

Pois esse é exatamente o objetivo do projeto VerCiência, que este ano
realiza a sua 17ª Mostra Internacional de Ciência na TV. Serão exibidos
80 programas, brasileiros e estrangeiros, dedicados à ciência e à cultura.
A idéia é propiciar ao grande público – em especial o infanto-juvenil –
informação científica, com amplas e cuidadosas reportagens, além de
perfis de grandes pesquisadores. Trata-se de uma experiência bem
sucedida, que este ano se espalha por 36 cidades.

This is exactly the purpose of the Ver Ciencia project, as it celebrates
this year its 17th International Exhibit of Science on TV. 80 Brazilian
and international programs, entirely dedicated to science and culture,
will be shown. The idea is to disseminate scientific information to the
public audience, especially children and adolescents, with ample and
carefully-chosen reports, in addition to profiles of great researchers.
It has been a most successful experiment, which this year will be
distributed among 36 major centers.

A exemplo do que vem fazendo desde 2002, a Petrobras patrocina o
VerCiência. Afinal, sabemos perfeitamente do valor do conhecimento
científico e tecnológico. Trabalhamos, em nosso dia a dia, com pesquisas
e investigações de ponta, que nos levaram à liderança mundial na
tecnologia da prospecção, exploração e produção de petróleo em
águas ultra-profundas. Isso, para não mencionar todo o empenho que
colocamos em aprimorar cada vez mais nossos produtos.
Justamente por nossas estreitas ligações – e nossa extrema
responsabilidade – no desenvolvimento da tecnologia em nosso país,
vemos como especialmente importante motivar as novas gerações para
que ampliem seu horizonte de conhecimentos. O Brasil tem muito de que
se orgulhar do trabalho de seus cientistas e pesquisadores. E queremos
que continue assim por muitas e muitas gerações.

Petrobras is the sponsor for VerCiencia, and has been since 2002. After
all, we well know the value of scientific and technological knowledge. Day
by day, we conduct leading-edge studies and research, giving us worldwide leadership in prospecting, exploring and producing petroleum in
ultra-deep waters. Not to mention the efforts we put into continually
improving our products.
Due to our firm commitments – and our utmost responsibility – for the
development of technology in our country, we believe that it is especially
important to encourage new generations to expand the horizons of
their knowledge. Brazil has every reason to be proud of the work done
by our scientists and researchers. We want to keep this feeling going,
for generations and generations to come.

Petrobras
Petrobras
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17 ANOS, 2011 E OS MISTÉRIOS DOS NÚMEROS PRIMOS
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... 2011... Só divisíveis por 1 e por eles mesmos, desde a Grécia
Antiga os números primos tiram o sono dos matemáticos. Por trás de sua
aparente “aleatoriedade” eles escondem uma ordem surpreendente e misteriosa
que segue até o infinito. São importantíssimos como base da criptografia de
códigos de segurança. E recentes estudos indicam que eles estejam relacionados
com leis físicas que governam o universo e o mundo natural.
Este ano VerCiência está em sua 17ª edição, um número primo, indivisível e cheio
de mistérios... São 17 anos “sem perder o foco da Ciência na TV”. E como se
não bastasse, 2011, outro número primo, é igual à soma de 11 números primos
consecutivos: 2011=157+163+167+173+179+181+191+193+197+199+211.
Numerologia ou matemática?
“O Segredo dos Números Primos”, produção primorosa da NHK, a emissora
pública do Japão, Homenageada Especial da Mostra Ver Ciência 2011, foi o
grande vencedor do Prêmio Japão 2010 e é um dos destaques da mostra deste
ano. “Fukushima, Mapeando a Radiação”, documentário que relata os bastidores
do desastre nuclear de Fukushima, é outro destaque entre os 11 programas
enviados pela NHK: sua primeira exibição fora do Japão será no dia 18/10, na
Mostra São Paulo, logo após a palestra de Toshihiro Matsumoto, diretor do
departamento de programas de ciência da emissora, que vem ao Brasil receber
a Homenagem.
Para a Mostra VerCiência 2011 recebemos 173 programas de emissoras e
produtoras independentes convidadas do Brasil e do exterior. Deste acervo,
foram selecionados 83 programas para exibição nas mostras organizadas
pelas instituições parceiras do Projeto no Rio, São Paulo e Brasília, e pelas
participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011, da qual
VerCiência é evento oficial.
Os programas estão agrupados nas sessões temáticas aqui apresentadas:
“Mudanças Climáticas”, “Desastres Naturais e Prevenção de Riscos” (temas
centrais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia), “Ano Internacional da
Química” (celebrado em 2011 pela ONU), “Mulheres na Ciência” (homenagem
às cientistas, em especial a Marie Curie, de quem se comemora o centenário
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do recebimento do seu segundo Premio Nobel, de Química), “Evolução e
Biodiversidade” (com destaque a primorosas produções da BBC, NHK e WGBH)
e “Ciência sem Fronteiras” e “Aventura da Ciência” (duas animadas excursões
ao mundo do conhecimento científico, guiada por uma seleção de 17 programas
brasileiros e estrangeiros).
Nestes 17 anos de realização da Mostra, consolidamos parcerias decisivas: com
nossa patrocinadora nacional, a Petrobras, ela mesma um dos principais centros
de pesquisa tecnológica do país; com o Centro Cultural Banco do Brasil, sede da
Mostra desde seu início; com o Ministério da Cultura, que nos apóia através da
Lei do Mecenato; e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem
nos juntamos no esforço de difusão e popularização da ciência.
Neste ano impar e primo, 3 novos parceiros vêm se agregar à realização de
VerCiência: a Honda, aportando seu prestigioso co-patrocínio à Mostra; a BBC
Worldwide, que intenciona incrementar a veiculação das produções da BBC no
Brasil; e a Livraria da Travessa, no Rio, em cuja filial na Barra da Tijuca serão
realizadas as palestras “Maravilhas do Universo”, por James van der Pool,
produtor desta fascinante série da BBC; e “Paixão pela Ciência”, por Jana
Bennett, da BBC Worldwide.
Números à parte, estamos há exatos 17 anos sem perder o foco da Ciência na
TV porque acreditamos que a televisão, com apoio cada vez maior da internet,
continuará a exercer um papel fundamental para a disseminação da cultura
científica como antídoto ao obscurantismo e para informar sobre o potencial da
ciência, da tecnologia e da inovação na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
A TV também pode ter um papel relevante na motivação dos jovens, alunos e
professores para as carreiras científicas e no ensino de ciências – especialmente
nos níveis fundamental e médio, que contrapõem baixos resultados nas avaliações
gerais a desempenhos animadores nas competições internacionais e nacionais
(como as Olimpíadas de Matemática).
Informar, difundir, divulgar, circular, debater, disseminar a produção de ciência e
tecnologia. Primorosamente. Temos procurado dar nossa modesta contribuição.
Sergio M. C. Brandao, José Renato Monteiro e Maria Isabel Landim
Curadores do Projeto VerCiência
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17 YEARS, 2011 AND THE MYSTERIES OF PRIME NUMBERS
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... 2011... Divisible only by 1 and by themselves, prime
numbers have challenged mathematicians since ancient Greece. Behind their apparent randomness they hide a surprising and mysterious order that goes up to infinity. They are critical as the basis for
encryption security codes. Recent studies suggest that they are related to physical laws that govern the universe and the natural world.
VerCiência is in its 17th year, a prime number, indivisible and full of mysteries… 17 years “without losing the focus of science on TV”. And to top
it off, 2011, another prime number is equal to the sum of 11 consecutive
prime numbers: 2011 = 157+163+167+173+179+181+191+193+197+199+211.
Numerology or science?
“The Secret of Prime Numbers”, an NHK production (Japan‘s public broadcaster, honoured with the VerCiência 2011 Special Tribute Award), won the
Gran Prix of the Japan Prize 2010 and is one of the highlights of this year‘s
exhibition.
Another one is “Mapping Fukushima”, a documentary that tells the inside
story of the Fukushima nuclear disaster, one of the 11 programs submitted
by NHK: its first showing outside of Japan will be on Oct 10th, in São Paulo,
after the public lecture by Toshihiro Matsumoto, NHK‘s director of science
programs.
For VerCiência 2011, we have received 173 programs from invited broadcasters and independent producers from Brazil and abroad. From
this collection, 83 programs were selected for screening in the exhibitions organized by the VerCiência partner institutions in Rio, Sao
Paulo and Brasilia, and other participants of the National Week of Science and Technology 2011 (of which VerCiência is an official event).
  
The programs are grouped into thematic sessions: “Climate Change”,
“Natural Disasters and Risk Prevention” (the central themes of the National Week of Science and Technology), “International Year of Chemistry” (promoted by ONU in 2011), “Women in Science” (a homage to female
scientists, especially to Marie Curie, to mark the centenary of her second

8

Nobel Prize, in Chemistry), “Evolution and Biodiversity” (especially with
productions from the BBC, NHK and WGBH ), “Science without Frontiers”
and “Adventure in Science” (a tour of the world of scientific knowledge,
guided by a selection of 17 Brazilian and foreign programs).
In these 17 years of holding this exhibition, we have consolidated our main
partnerships with our national sponsor, Petrobras, itself one of the leading
technological research centers in the country, with the Bank of Brazil Cultural Center, home of the exhibition since its very beginning, with the Ministry
of Culture, which supports us through the Law of Patronage, and the Ministry of Science, Technology and Innovation, with whom we join in the effort
to spread and popularize science.
In 2011, 3 new partners joined VerCiência: Honda, bringing its prestigious
co-sponsorship of the exhibition, BBC Worldwide, which aims to increase the
presence of BBC programs in Brazil, and the Livraria da Travessa bookshop,
in Rio, whose Barra da Tijuca branch will host two VerCiência lectures: “Wonders of the Universe”, by James van der Pool, producer of a fascinating BBC
series, and “Passion for Science”, by Jana Bennett, from BBC Worldwide.
Numerology aside, we have been going exactly 17 years “without losing
the focus of Science on TV” because we believe that television, with growing interaction with the internet, will continue to play a key role in the dissemination of scientific culture as an antidote to ignorance and to inform
the public about the potential of science, technology and innovation to
improve quality of life.
Television can also play an important role in motivating young people, students and teachers, to careers in science and in science education - especially in primary and secondary education.
To inform, disseminate, communicate, discuss and promote the production
of science and technology. We always try to make our modest contribution.  
Sergio M. C. Brandao, José Renato Monteiro and Maria Isabel Landim
Curators of the VerCiência Project
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sessão 1
Mudanças Climáticas
Programas sobre um dos temas
centrais da Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia 2011
Seleção Internacional
Seleção Nacional
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Seleção Internacional

Sessão Mudanças Climáticas
Biodiversidade e Mudanças Climáticas
Biodiversity and Climate Change
CBD/ONU | 2010 | 11min

Mudanças Climáticas | Cambio Climatico
Imago Comunicaciones (Chile)
Pablo Rosenblatt/Alejandra Palma 2008 | 30min

O programa apresenta estratégias da Convenção sobre Diversidade Biológica para reduzir e neutralizar o impacto das
mudanças climáticas sobre a biodiversidade. Em abril de
2007, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
já alertava em relação às alterações na estrutura e funcionamento dos ecossistemas, reduzindo a biodiversidade e
comprometendo a vida na Terra.

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 nos afetam diretamente e, se continuar neste ritmo, o Chile verá grande parte
de seu território se tornar um deserto.

Estamos Mudando Nosso Planeta?
Are we Changing Planet Earth?
BBC Sacha Baveystock 2006 | 50min

Os Oceanos Estão Morrendo?
The Death of the Oceans?
BBC Peter Oxley 2011 | 60min

O primeiro programa da série “Caos Climático” 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.

Sir David Attenborough, 85 anos de vida, há quase 60 apresentando séries e programas sobre vida selvagem (Homenageado Especial da Mostra VerCiência 2010) acompanha
de perto os resultados de um dos estudos científicos mais
abrangentes já realizados sobre a situação dos oceanos.
Ele mostra vários exemplos de como a pesca predatória e
a poluição dos oceanos estão destruindo a biodiversidade
marinha numa velocidade alarmante.

Podemos Salvar nosso Planeta?
Can we Save the Planet?
BBC Nicholas Brown 2006 | 50min
O aquecimento global é uma realidade? Se for, como parece indicar o consenso da maioria dos cientistas, o que fazer
para enfrentar o problema? O segundo programa da série
apresenta algumas ações concretas e realistas sobre o caminho a seguir. São estratégias e metas em vários níveis,
desde o doméstico-familiar até o das grandes indústrias e
os governos dos países.
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Seleção Nacional

Sessão Mudanças Climáticas
Amazônia Espaço Aberto/Globo News
Paulo Marcelo Sampaio/Alexandre Roldão
2011 | 25min

Mudanças Climáticas, Mercado de Carbono e REED
Globo Ecologia/Canal Futura
Fátima Medeiros 2011 | 20min

Considerada o “pulmão” do planeta, uma das grandes fontes
de biodiversidade e imprescindível no equilíbrio do clima na
terra, a floresta amazônica vem sofrendo todos os tipos de
pressão. O programa apresenta o trabalho de pesquisadores
para conhecer melhor a maior de todas as florestas tropicais. Será que ela é mesmo capaz de diminuir a quantidade
de carbono responsável pelo agravamento do efeito estufa?

O programa apresenta o REDD - Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação, mecanismo inovador que
passa a valorizar atividades feitas para evitar que as florestas sejam derrubadas, queimadas ou empobrecidas pela
ação do homem. A equipe foi conhecer o projeto pioneiro,
implantado no Brasil pela Fundação Amazonas Sustentável,
no sudeste do Estado do Amazonas.

Ciências do Clima: o Mundo
Espaço Aberto/Globo News
Paulo Marcelo Sampaio/Roberto Wertman
2011 | 25min

A Floresta e o Tempo
Globo Ecologia/Canal Futura
Cláudio Savaget 2011 | 20min

Aquecimento global ou fenômenos antigos, bem conhecidos
da ciência? O programa expõe as possíveis causas de tempestades como as que podem ter causado a maior tragédia
que o Brasil já conheceu, a de janeiro de 2011. Nos Estados
Unidos, Luis Fernando Silva Pinto entrevista o climatologista
Stephen MacAvoy, da American University, e no Brasil, Mônica Carvalho visita o Instituto Nacional de Meteorologia.

Numa escala de tempo inimaginável a vida se transformou.
Neste episódio, ancorado da região serrana do Rio de Janeiro, analisa-se o tempo das florestas. A geóloga Ana Coelho
comenta a influência dos eventos extremos. A geneticista
Carolina Voloch fala sobre a origem da vida e o professor de
Anatomia da Madeira, João Latorraca, demonstra um método para medir a idade de uma árvore.

Charles Keeling e o Futuro do Mundo
Globo Ciência/Canal Futura
Renato Martins 2011 | 20min

A Floresta e a Política
Globo Ecologia/Canal Futura
Cláudio Savaget 2011 | 20min

O programa investiga a vida e a obra do químico americano Charles Keeling, o primeiro cientista a se preocupar com
o aumento da concentração de gás carbono na atmosfera.
Com o auxílio de especialistas, Alexandre Henderson nos
leva a uma reflexão sobre as mudanças climáticas, o efeito
estufa e outros fenômenos que ameaçam a vida em nosso
planeta. E mostra algumas atitudes que podem ajudar a preservar o meio ambiente.

As florestas como um espaço em disputa pelos interesses da
sociedade. O programa apresenta as ações políticas feitas
no âmbito individual (com as RPPN’s), no da coletividade (organizações comunitárias de proteção à Serra da Cantareira,
em São Paulo) e do Estado (Proposta de Emenda Constitucional do Cerrado). O programa aprofunda estas questões
ao entrevistar o advogado e político Fábio Feldman.
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Seleção Nacional

Sessão Mudanças Climáticas
Mudanças do Clima no Brasil
Cidades e Soluções/Globo News
André Trigueiro/Marina Saraiva 2011 | 25min
O Brasil já produz conhecimento científico de alto nível sobre os impactos das mudanças climáticas no país, os efeitos
do aquecimento global sobre a produção de alimentos, a
geração de energia e o avanço do mar sobre as zonas costeiras. A comunidade científica alerta: é preciso se preparar
agora para evitar prejuízos e aproveitar as oportunidades
dos novos cenários.

Mudanças Climáticas no Rio de Janeiro
Cidades e Soluções/Globo News
André Trigueiro/Marina Saraiva 2011 | 25min
Os desafios que o Rio de Janeiro vai enfrentar nos próximos
anos por conta das mudanças climáticas: elevação do nível
do mar, chuvas ainda mais fortes, proliferação de doenças e
impactos sobre a biodiversidade. Especialistas explicam os
resultados de um estudo que mapeou os efeitos da mudança do clima sobre a Região Metropolitana, apontam caminhos e reforçam a necessidade de começar a agir agora.

O Novo Clima de São Paulo
Cidades e Soluções/Globo News
André Trigueiro/Marina Saraiva 2011 | 25min
Nos últimos 70 anos, a temperatura subiu 2,5 graus em São
Paulo. É importante conhecer as previsões dos cientistas
sobre o que acontecerá nesta grande metrópole até o final
deste século - e também o maior supercomputador climático das Américas, instalado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no interior paulista. Com ele, o Brasil se torna
o sexto país do mundo em capacidade de realizar previsões
de alto nível no seu próprio território.
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Mudanças Climáticas e seus Efeitos
nas Grandes Cidades
Cidade Inteligente/Multi Rio
Miguel Przewodowski 2011 | 30min
O modo de vida urbano é um dos principais responsáveis
pelo aquecimento global. Mas é também uma de suas maiores vítimas. Como as cidades devem se preparar para as mudanças climáticas que venham a ocorrer e como seus habitantes podem contribuir para amenizar essas mudanças?

Tome Ciência: o Futuro da Terra
Casa do Vídeo/TV Alerj
André Motta Lima 2005 | 52min
No debate, gravado em 2005, os entrevistados do programa
já criticavam as iniciativas internacionais, como o protocolo
de Kioto, e apontavam propostas para garantir o futuro de
nosso planeta. Participantes: Jorge Xavier da Silva, Izimar
de Azevedo Santos e Rui Cerqueira Silva, da UFRJ; e Luiz
Gylvan Meira Filho, da USP e ex-vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre mudança do Clima da Organização
das Nações Unidas.

Mudanças Climáticas
Expedições/RW Cine/TV Brasil
Paula Saldanha Roberto Werneck 2010 | 25min
Como preservar a biodiversidade e reduzir as emissões de
carbono sem frear a trajetória de crescimento dos países
emergentes? O programa explica as mudanças climáticas
no nosso planeta e investiga seus efeitos. Depoimentos de
autoridades no assunto, como o cientista Carlos Nobre e o
físico Luiz Pinguelli Rosa, ajudam a elucidar esse tema cada
vez mais urgente.

Pantanal na Seca: os Sobreviventes
Aventura Selvagem/SBT
Richard Rasmussen/Márcia de Aguiar 2011 | 60min
O apresentador Richard Rasmussen está no Pantanal matogrossense, numa época de seca em que os animais procuram sobreviver a qualquer custo. As pequenas poças de
água que resistem ao clima quente se transformam em
abrigo de centenas de espécies, lugar onde presa e predador são obrigados a dividir o mesmo espaço. E como um
defensor da natureza reage ao ver um jacaré quase morto
na lama? Arrisca a vida para salvar o bicho, é claro!
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sessão 2
Desastres Naturais
e Prevenção de Riscos
Programas sobre um dos temas
centrais da Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia 2011
Seleção Internacional
Seleção Nacional

Seleção Internacional

Sessão Desastres Naturais
Prevenção de Riscos
Sobrevivendo ao Tsunami
Surviving the Tsunami NHK
Nozomu Ishida 2011 | 50min
O terremoto que atingiu a costa norte do Japão, em 11 de
março de 2011, com magnitude 9,0 da escala Richter, foi o
maior já registrado no país. Devastou aldeias costeiras e cidades em questão de minutos. O programa mostra a força
destrutiva do tsunami e encontra alguns dos sobreviventes
que foram filmados durante o dilúvio. É uma grande lição
sobre o que fazer para proteger vidas preciosas da ameaça
do tsunami gigante.

Não me Chame Terremoto
Non Chiamarmi Terremoto
Ethnos Film (Itália)
Romano Camassi/Elisabetta Tola 2011 | 27min
Marta, 12 anos, vive em L’Aquila, onde todos a conhecem pelo
apelido de “Terremoto”. Após a noite de 6 de abril de 2009,
quando um terremoto real ocorreu na região, ninguém mais
quis chamá-la assim. Um ano depois, a jovem e sua turma
preparam uma exposição para marcar o primeiro aniversário da catástrofe e descobrem que o risco de terremotos é
característico da área - e o importante é saber o que fazer.

O Terremoto Assassino do Japão
Japan’s Killer Quake NOVA/WGBH
Samuel Fine/Paula S. Apsell 2011 | 60min

Os Piores Terremotos
Deadliest Earthquakes NOVA/WGBH
Lisa Mirowitz/Alan Ritsko 2011 | 60min

Em sua pior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial,
o Japão enfrenta um desastre em escala gigantesca: milhares de pessoas mortas, destruição maciça de casas e empresas, escassez de água e energia e o fantasma da crise
nuclear. Com imagens exclusivas, este programa da série
NOVA capta o drama humano e oferece uma investigação
lúcida do que provocou o terremoto, o tsunami, e a crise
nuclear subsequente.

Em 2010, vários terremotos causaram um dos maiores números de vítimas de que se tem notícia, como o do Haiti,
tirando a vida de mais de 200 mil pessoas, e o do Chile, que
desencadeou um tsunami, colocando toda a costa do Pacífico em alerta máximo. Numa cobertura exclusiva, a equipe
do programa segue um grupo de geólogos dos Estados Unidos e pesquisa novas pistas para esclarecer este profundo
enigma científico.

Terremotos
Imago Comunicaciones (Chile)
Pablo Rosenblatt/Pablo Lavin 2010 | 30min

Qual a Próxima Grande Sacada? Prevendo Terremotos | What is the Next Big Thing? Earthquake
Detection NOVA/WGBH
Melanie Wallace/Alan Ritsko 2011 | 10min

O território chileno tem sido afetado por fortes terremotos.
O Chile é um “país sísmico” e apresenta uma das maiores
taxas de atividade telúrica do mundo, já que faz parte do
“Cinturão de Fogo”, uma extensa área do Oceano Pacífico
onde se encontram as placas tectônicas de Nazca e da América de Sul. Por que acontecem os terremotos? Eles podem
ser previstos?
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Um terremoto devastador atingiu o Haiti em 12 de janeiro
de 2010. No entanto, poucas pessoas se deram conta de que
dois anos antes ele havia sido previsto com uma precisão
impressionante. Neste bloco do programa, NOVA acompanha uma equipe de geólogos dos EUA no Haiti após a tragédia e vai até a Califórnia, onde cientistas estão estudando
indícios de que um terremoto gigantesco poderá acontecer
nas próximas décadas.
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Seleção Nacional

Sessão Desastres Naturais
Prevenção de Riscos
Humana Natureza
LabMóvel / UFPR Litoral
Antonio Serbena 2011 | 7min

Catástrofe na Serra Fluminense: as Ações
Expedições/RW Cine/TV Brasil
Paula Saldanha/Roberto Werneck 2011 | 25min

O curta relata os desastres ocorridos no litoral paranaense
em 11 de março de 2011, mostrando o papel do ser humano
em diversas questões, como a solidariedade, a esperança e
a luta pela reconstrução da vida. Através de imagens, texto
e uma trilha sonora, pretende sensibilizar o espectador a se
colocar na posição dos atingidos.

O que está sendo feito após a catástrofe na Região Serrana
do Rio, em janeiro de 2011? E os mutirões e a mobilização da
sociedade para reconstruir as localidades e dar vida digna às
populações? Neste segundo programa, especialistas e moradores cobram do governo ações emergenciais e a longo
prazo – e as famílias de agricultores contam seus sonhos de
“refazer a vida”, com base na ocupação planejada da região.

Quem Acordou o Dragão?
LabMóvel / UFPR Litoral
Antonio Serbena 2011 | 30min

O Mapa da Tragédia
Globo Universidade/TV Globo
Maurício Yared 2010 | 30min

O documentário evidencia o processo de transformações
decorrentes das chuvas no dia 11 de março em quatro cidades do litoral paranaense. Retrata as dificuldades das
vítimas em retornar ao seu cotidiano, a instável situação
política e as modificações provocadas pelo acontecimento
em todos os setores. Esclarece as ligações com as mudanças climáticas globais e a busca de uma nova forma de
relação com a natureza.

Nesta edição especial do programa, o repórter Paulo Mário
Martins conversa com especialistas da PUC-Rio, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação de Engenharia Coppe/UFRJ e do Instituto Militar de Engenharia para entender como o meio acadêmico atuou na tragédia decorrente
da chuva que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro, em
janeiro de 2011.

Catástrofe na Serra Fluminense: os Fatos
Expediçõe/RW Cine/TV Brasil
Paula Saldanha/Roberto Werneck 2011 | 25min

Tome Ciência: o Tempo da Meteorologia
Casa do Vídeo/TV Alerj
André Motta Lima 2011 | 52min

O maior desastre natural do Brasil e o oitavo pior deslizamento da história mundial, segundo a ONU. Uma catástrofe
de grandes proporções na Região Serrana do Rio, em janeiro de 2011. Violentas tempestades, ao longo de mais de 120
quilômetros, provocaram trombas d’água e milhares de deslizamentos, destruindo casas e vidas. Quais as perspectivas
para a recuperação desta região tão duramente atingida?

No momento em que o aquecimento global é uma ameaça
e as grandes catástrofes climáticas tornam-se cada vez mais
frequentes, ressalta-se a importância e a responsabilidade
dos meteorologistas. O aumento do conhecimento e as inovações tecnológicas nessa área permitem hoje prever com
certa antecedência e precisão os fenômenos do clima para
salvar vidas.
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Seleção Nacional

Sessão Desastres Naturais
Prevenção de Riscos
Menos Fumaça
Detetives da Ciência/MultiRio
Miguel Przewodowski 2010 | 14min
Poluição e reciclagem. Os biocombustíveis e os conceitos de
reduzir, reciclar e reutilizar. Tudo isso é focalizado no programa, que acompanha as buscas de dois jovens investigadores
de assuntos de ciência.

A Cidade e a Chuva
Cidade Inteligente/MultiRio
Miguel Przewodowski 2011 | 30min
Um dos fenômenos naturais mais importantes, por ser imprescindível para nossas vidas, a chuva pode representar
tanto oportunidades quanto ameaças para uma cidade.
O episódio explica como o planejamento urbano é capaz
de amenizar ameaças contra o meio ambiente e potencializar oportunidades de protegê-lo.

sessão 3
2011 Ano Internacional
da Química
Participação da Mostra no evento
mundial promovido pela ONU:
Química para um Mundo Melhor

A Descoberta da Geologia
Conta com a Gente/MultiRio
Fabiano Maciel 2009 | 25min
Os apresentadores Fernanda e Renan aprendem sobre as
características geológico-geotécnicas dos solos, das rochas e das jazidas da cidade, conhecem os programas de
proteção das encostas e de monitoramento geotécnico e
pluviométrico, e participam de vistorias em obras públicas.
Descobrem, enfim, a importância da geologia para a vida da
cidade.
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Sessão Ano Internacional da Química
Quimica, uma História Volátil
Chemistry, a Volatile History
BBC Jon Stephens/Sacha Baveystock 2010 | 60min
Nesta série de três episódios, o cientista Jim Al-Khalili, que é físico, conta a incrível história de como
os 92 elementos químicos que constituem tudo que vemos no Universo foram sendo descobertos.
Ele segue os passos dos pioneiros que desvendaram os seus segredos e criaram uma nova ciência
que transformou o mundo.

Episódio 1 - Descobrindo os Elementos
Aborda 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.

Episódio 2 – A Ordem dos Elementos
Focaliza os químicos do século 19 e a luta para se descobrir uma ordem no mundo aparentemente aleatório dos
elementos químicos. Os primeiros cientistas enfrentaram
amargas disputas, na busca da decodificação da ordem escondida dos elementos. O trabalho levaria a uma das mais
belas criações intelectuais: a tabela periódica.

Episódio 3 – O Poder dos Elementos
Dos alquimistas aos dias de hoje, foram muitos sucessos e
fracassos na luta dos químicos para descobrir os segredos
dos elementos, fundamentais para a construção do mundo
moderno. O programa aponta os avanços incríveis que nos
fizeram conhecer o poder quase inimaginável dos elementos químicos e o trabalho dos cientistas, que como alquimistas do século 21, tentam controlar as forças da natureza para
criar elementos artificiais.
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Ano Internacional da Química
Globo Universidade/TV Globo
Maurício Yared 2011 | 25min
Em comemoração ao Ano Internacional da Química, o Globo Universidade mostra como a Universidade Federal do Rio
de Janeiro/UFRJ está formando os futuros professores da
área. O repórter Paulo Mário Martins vai ver também como
a química ensinada nas salas de aula está presente no nosso
cotidiano. O programa ainda apresenta as pesquisas de ponta desenvolvidas no Instituto de Química da UFRJ.

Alexander Fleming, os Micro-Organismos
e a Descoberta do Primeiro Antibiótico
Globo Ciência/Canal Futura
Renato Martins 2011 | 20min
O ponto de partida é a tragédia climática ocorrida na serra
fluminense no inicio de 2011. Um grupo de estudantes terá o
desafio de identificar os inimigos invisíveis que surgem após
esse tipo de catástrofe, ou seja, as bactérias causadoras de
doenças. Em paralelo, o programa mostra a história de Alexander Fleming, o grande cientista que dedicou a sua vida
ao estudo dos micro-organismos e descobriu o primeiro antibiótico: a penicilina.

Bang! E lá se vai a Teoria
Bang Goes The Theory?
BBC Laura Davey/Paul King 2011 | 25min
A série, que começou em 2009, faz sucesso entre o público jovem com sua abordagem divertida para demonstrar
como a ciência molda o mundo que nos cerca. Neste episódio, os 4 apresentadores aceitam novos desafios: fabricar
em casa colas de alto poder adesivo; experimentar a quebra da barreira do som num carro supersônico; e intrigar
os passantes numa estação de trem com ilusões de ótica.

Inventando “Coisas”: Cada Vez Inteligentes
Making Stuff: Smarter NOVA/WGBH
Vincent Liota/Alan Ritsko 2011 | 50min
Os cientistas estão olhando para a natureza para desenvolver as tais coisas “inteligentes”. Um deles tem se inspirado
numa substância que, quando pulverizada nos hospitais,
poderia eliminar bactérias resistentes aos antibióticos.
O apresentador David Pogue visita um cientista que chegou a inventar um material que pode tornar os objetos invisíveis. Mais: uma matéria programável consegue criar a
duplicata de um ser humano.
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sessão 4
Homenagem Especial
à NHK
Uma amostra da qualidade dos
programas e séries da emissora
pública do Japão premiada pela
Mostra em 2011

Sessão Homenagem à NHK
A Força da Vida: Madagascar
Life Force: Madagascar
Masahiro Hayakawa 2010 | 50min
A Ilha de Madagascar, no Oceano Índico, é um verdadeiro
laboratório para se estudar forças da natureza moldando a
evolução biológica. Um grupo de seres primitivos é abandonado na ilha, mas um primata estranho chega e a mágica da
evolução muda o destino de todos os habitantes. Esta ilha
isolada é transformada em uma fábrica de espécies, na qual
a seleção natural produzirá formas de vida surpreendentes.

Japão Selvagem: o Espetáculo da Biodiversidade
Marinha | Wild Japan: The Wonders of Abundant
WatersYasuhiro Adachi, Keishiro Kitamura
2010 | 50min
Estudos recentes mostram que os mares do arquipélago japonês abrigam a maior biodiversidade marinha no mundo.
Com cerca de 34.000 espécies, representam 15% do total
da vida marinha no planeta. Esta riqueza é o resultado de
condições geológicas incomuns, incluindo uma confluência
única de correntes oceânicas frias e quentes. Estas águas
oferecem visões realmente espetaculares, capturadas em
filme ao longo de três anos.

A Evolução da Lua | The Evolution of the Moon
2009 | 50min
Quase 40 anos depois que o último astronauta pisou na Lua
(1972), a espaçonave não-tripulada japonesa, “Kaguya (“Selene”), vem coletando desde 2007 informações sobre o nosso satélite. Equipada com câmeras de alta resolução, Kaguya
tem enviado para a Terra imagens de grande valor científico.
As informações coletadas estão ajudando a decifrar mistérios sobre o passado da Lua e do nosso próprio planeta.

Bomba-Relógio: o Fim do Cromossomo Y
Time Bomb: The Y Cromossome Wanes
Shigenori Mizuno 2009 | 50min
Um par de cromossomos XX gera uma mulher e um par de
XY gera um homem. Mas o futuro dos machos está ameaçado porque o cromossomo Y está se degenerando e tende a
desaparecer. O programa examina o impacto destas ameaças e mostra quais são os mais recentes estudos em tecnologia da reprodução.
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O Telescópio Hubble: Zoom nas Origens do Universo | Hubble Space Telescope: Zooming to the
Beginning of the Universe
Hideke Tazuke/Kazuhiro Kitano 2010 | 50min
Em janeiro de 2010, a NASA anunciou que o Telescópio Espacial Hubble, em órbita no espaço a 600 km acima da Terra,
havia “conseguido fotografar os confins do espaço.” As fotos
mostram objetos astronômicos primitivos criados logo após o
nascimento do Universo. Juntamente com as belas imagens
tiradas pelo Hubble, este programa conta a história da origem
do Universo, desde o Bing Bang há 13,7 bilhões de anos.

Os Segredos dos Números Primos
The Secrets of Prime Numbers
Hideki Uematsu/Shinya Ide 2010 | 90min
Grande vencedor do Prêmio Japão 2010, o documentário
trata de um dos maiores mistérios da matemática desde a
Grécia Antiga: os números primos. Por trás da sua aparente
aleatoriedade, os matemáticos suspeitam que esses números escondam uma ordem profunda. Estudos recentes também apontam para uma relação entre os números primos e
as leis físicas que governam o mundo natural.

Mau Presságio do Ártico
The Arctic Circle: Omen from the North
Atsushi Nishida/Toshihiro Matsumoto 2008 | 50min
As Ilhas Svalbard da Noruega se encontram no Oceano
Ártico. Os ursos de Svalbard estão morrendo. Seu maior
inimigo é o aquecimento global. Segundo cientistas, as
emissões humanas de dióxido carbono estão aumentando o
derretimento do gelo que cobre a região. Em 2007 a área da
cobertura de gelo já era quase metade de 1980. Os cientistas alertam que essas mudanças no gelo do Ártico afetarão
o mundo inteiro.

Círculo Ártico: Tesouros Sob o Mar Congelado | The
Arctic Circle: Treasures Beneath the Frozen Sea
Takeshi Shibasaki/Toshihiro Matsumoto
2008 | 50min
Se o gelo polar desaparecer com o avanço do aquecimento
global, o ecossistema do Ártico vai sofrer sérios danos. Isto,
por sua vez afetará o clima de todo o planeta. No entanto,
continuamos ignorando as advertências dos cientistas sobre aquecimento global e continuamos explorando combustíveis fósseis e sua queima na atmosfera para manter nosso
estilo de vida afluente e pautado pelo consumo.
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sessão 5
Dia da BBC
Uma seleção de programas
e séries da emissora pública
britânica de maior prestígio
mundial em produção de
Ciência na TV

Sessão BBC
Ainda Estamos Evoluindo?
Are we Still Evolving?
Olly Bootle 2011 | 60min

Ciência sob Ataque
Science under Attack
Emma Jay 2011 | 50min

A cientista Alice Roberts faz uma das mais importantes indagações sobre o futuro biológico da espécie humana: a seleção natural ainda atua sobre nós? Ou será que chegamos
“ao fim da linha” da evolução? No programa, Alice segue
várias pistas: desde pesquisas com ossadas humanas a estudos de pessoas famosas e em partes inóspitas do planeta.

Sir Paul Nurse, ganhador do Prêmio Nobel, analisa por que a
ciência parece estar sob ataque, e por que a confiança pública nas principais teorias científicas parece estar diminuindo
- a partir do pressuposto de que o homem é o culpado pela
mudança climática que está aquecendo o nosso planeta,
pela (in)segurança dos alimentos geneticamente modificados, ou pelo vírus HIV causa a AIDS.

Maravilhas do Universo: Poeira de Estrelas
Wonders of the Universe: Stardust
James van der Pool 2011 | 60min

Planeta Congelado
Frozen Planet
Alastair Fothergill 2011 | 50min

De onde viemos? De que somos feitos? Em busca de respostas, o astrofísico Brian Cox viaja pelo mundo. Mas é olhando
para o céu que ele descobre como nossa existência e nossas
origens estão intimamente relacionadas com o ciclo da vida
e morte das estrelas. Os átomos que compõem tudo o que
vemos já fizeram parte de algo mais e bem distante da Terra.

A mais ambiciosa série de TV já produzida sobre as regiões
mais frias e inóspitas do nosso planeta, um registro precioso, com imagens raras e deslumbrantes, em alta definição,
sobre ecossistemas e habitantes dessas regiões congeladas,
muitos em risco de extinção... O programa é o making of da
série, apresentada por Sir David Attenborough, Homenageado Especial da Mostra VerCiência 2010.

Dentro do Corpo Humano: do Início ao Fim
Inside the Human Body: First to last
Laura Davey/Annabel Gillings 2011 | 60min
O apresentador Michael Mosley mostra os milagres do corpo
humano para se manter vivo. Um parto na água, filmado em
câmera lenta; o campeão de mergulho livre prende a respiração durante 9 minutos debaixo d’água; Wim, o Homem de
Gelo, que nada em lagos glaciais; Debbie, que viveu durante 10 anos comendo apenas batatas fritas. E, finalmente, os
últimos momentos de Gerald, 84 anos, junto à sua família.
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sessão 6
Dia da WGBH
Uma seleção de programas
e séries da emissora pública
americana produtora das
premiadas séries NOVA
e NOVA scienceNOW

Sessão NOVA/WGBH
Inventando “Coisas”: Cada Vez Mais Fortes
Making Stuff: Stronger
Julia Cort/Paula S. Apsell 2011 | 50min

Podemos Chegar a Marte?
Can we Get Mars?
Julia Cort/Melanie Wallace 2011 | 50min

Nesta série de quatro programas, NOVA vai buscar as substâncias mais fortes do mundo. O anfitrião David Pogue procura saber o que define a força, examinando tudo, de cabos
de aço a moluscos e até um bico de tucano. Ele percorre os
mais variados locais, desde o convés de um porta-aviões até
um depósito de demolição dos laboratórios top de pesquisa,
em sua busca pelo que seja ainda mais forte.

Uma viagem de ida e volta para Marte pode durar de dois
a três anos. Será que os seres humanos sobreviveriam a
ela? NOVA examina todos os perigos da jornada, incluindo
os mortais meteoritos, a deterioração óssea e muscular e a
radiação cósmica. O apresentador Neil de Grasse Tyson visita os cientistas que estão desenvolvendo novas formas de
manter os astronautas vivos nesta viagem, como roupas à
prova de meteoritos.

Inventando “Coisas”: Cada Vez Menores
Making Stuff: Smaller
Evan Handingham/Melanie Wallace 2011 | 50min

Como Funciona o Cérebro?
How does the Brain Work?
Vincent Liota/Alan Ritsko 2011 | 50min

Até que tamanho podemos encolher? Será que um dia os
robôs poderão fazer “viagens fantásticas” dentro dos nossos corpos para eliminar as células malignas? O apresentador David Pogue examina o que há de mais recente nos nanocircuitos de alta potência e nos micro-robôs, que poderão
ser a chave para a preservação de muitas vidas.

NOVA examina a mágica e o cérebro, a inteligência artificial, o controle magnético da mente e o trabalho do neurocientista e pesquisador de sinestesia, David Eagleman. Será
que realmente podemos acreditar no que os nossos olhos
vêem? Será que as máquinas vão pensar como nós? As varinhas magnéticas podem mesmo controlar as funções do
cérebro e tratar da depressão?

Inventando “Coisas”: Cada Vez Mais Limpas
Making Stuff: Cleaner
Lisa Mirowitz/Paula S. Apsell 2011 | 50min
Será que as inovações da ciência dos materiais ajudam a
limpar o nosso mundo? David Pogue explora o desenvolvimento da ciência e do negócio da energia limpa e examina
quais são as alternativas para a sua geração, armazenagem
e distribuição. O caminho a seguir poderia ser o do hidrogênio? E que tal as baterias de lítio? Será que isso resolve um
problema de energia ou cria uma nova dependência?
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sessão 7
Ciência sem Fronteiras
Evolução, Biodiversidade,
Meio Ambiente, as grandes
questões da Ciência e Tecnologia,
tratadas nos mais diversos
pontos do mundo

Sessão Ciência sem Fronteiras
Podemos Viver para Sempre?
Can we Live Forever?
WGBH Laurie Cahalane/Alan Ritsko 2011 | 60min
O programa pergunta se é possível retardar o processo de
envelhecimento, retrata a mais recente “hibernação humana” e conversa com cientistas que inventam maneiras de
nos manter “vivos para sempre”. O apresentador Neil de
Grasse Tyson quer saber se os cuidados que têm feito um
Volvo 1966 funcionar depois de rodar 2.700.000 milhas ajudam a descobrir como o corpo humano pode viver além do
esperado.

As Asas do Sol
The Wings of the Sun
Gédéon Stéphane Millière 2010 | 52min
Nosso mundo tornou-se dependente dos combustíveis fósseis, mas o homem tem a capacidade de transformar a realidade. Há alguns anos, um grupo de pesquisadores vem realizando na Suíça um sonho fantástico: um projeto do avião
solar, cujo único combustível é a energia do sol, provando
que o progresso pode ser sustentado por energia limpas.

Biodiversidade, Pesquisa e Proteção
Biodiversité, Recherche, Protection
Gédéon Stéphane Millière 2010 | 52min
O homem se tornou o predador absoluto. Por alguns milhares de euros, qualquer um pode realizar a fantasia de ir
caçar os animais mais ferozes. Esta pessoa é uma evidência
dos ataques empreendidos contra um ambiente cada vez
mais degradado. Diante da devastação generalizada, surge
o apelo em favor da ecologia. Mas quais são estratégias e
métodos que poderão, de fato, proteger o meio ambiente?

Especial Austrália
Globo Universidade TV Globo
Maurício Yared 2011 | 30min
O programa vai até a Austrália, onde conversa com professores e estudantes brasileiros, que escolheram este país
para desenvolver suas pesquisas. Percorre as cidades de
Brisbane e Sydney, e mostra os temas que levaram nossos
pesquisadores ao outro lado do mundo: biologia, nanotecnologia, meio ambiente e até religião.

Especial Coimbra
Globo Universidade TV Globo
Maurício Yared 2011 | 30min
O programa apresenta a mais antiga universidade de língua
portuguesa do mundo – a de Coimbra, em Portugal. A repórter Lizandra Trindade mostra algumas das pesquisas realizadas por brasileiros na instituição, das tradicionais escolas de
Estudos Sociais e Direito a modernos estudos com raio laser.

Energia é Tudo
Caminhos da Energia/Canal Futura
Belisário Franca 2010/2011 | 30min
Em formato documental e com locações emblemáticas,
a série mapeia a matriz energética brasileira e revela as
novas possibilidades de geração, distribuição e consumo
de energia, que visam ao desenvolvimento sustentável do
país. O navegador Amyr Klink conduz a narrativa dos episódios. Personalidades-chave do setor dão depoimentos
sobre a temática, sempre ilustrada por animações gráficas
e belas imagens.

Especial França
Globo Universidade TV Globo
Maurício Yared 2011 | 30min

SOS Biodiversidade
Expedições/RW Cine/TV Brasil
Paula Saldanha/Roberto Werneck 2011 | 25min

O Globo Universidade vai à França mostrar o trabalho de
brasileiros nas universidades do país. A repórter Lizandra
Trindade visita a cidade medieval de Provins, na companhia
de um pesquisador da USP que estuda a Idade Média. O programa também mostra outras linhas de pesquisa de brasileiros radicados em Paris.

O homem sempre explorou espécies animais e vegetais.
Porém, apesar de ainda desconhecermos toda a riqueza da
nossa biodiversidade, ela tem sido rapidamente reduzida.
No Brasil, país da megadiversidade, nossos biomas vêm sendo destruídos, e com eles, uma grande variedade de espécies. O programa expõe as razões dessa destruição e o que
perdemos com a dilapidação desse tesouro natural.
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sessão 7
Mulheres na Ciência
Uma homenagem às mulheres
cientistas e aos 100 anos do
Prêmio Nobel de Química de
Marie Curie, ícone da ciência
moderna

Sessão Mulheres na Ciência
Marie Curie, Além do Mito
Marie Curie, au-delà du Mythe
Les Films d’un Jour, Arte France, Institut Curie,
CNRS Images Michel Vuillermet/Géraldine Berger/
Nathalie Huchette 2011 | 52min
Desde seu nascimento em Varsóvia até sua entrada no Panthéon, onde estão os restos mortais dos heróis da França,
a obra e a trajetória de Marie Curie permanece um mito.
Homenageada no mundo inteiro como modelo de dedicação à ciência e única mulher a ganhar dois Prêmios Nobel
(de Física em 1906 e de Química em 1911) por suas descobertas no campo da radioatividade, sua historia e sua vida, contudo, permanecem pouco conhecidas até mesmo na França,
onde ela viveu e trabalhou.

O Segredo da Foto 51: Rosalind Franklin
The Secret of Photo 51 NOVA WGBH
Gary Glassman/Melanie Wallace 2011 | 50min
Em abril de 1953, a revista Nature anunciou que James Watson e Francis Crick tinham descoberto a estrutura em dupla
hélice do DNA. Mas este achado só foi possível graças a um
dado crucial das pesquisas da bióloga Rosalind Franklin, registrado numa foto usada pelos dois Premio Nobel – sem a
permissão da Dra Franklin. 50 anos depois, o programa desvenda o mistério desta descoberta e o papel da “foto 51” de
Rosalind na descoberta do DNA.

Marie Curie, uma Vida Dedicada à Ciência
Globo Ciência/Canal Futura
Renato Martins 2011 | 20min

A Ciência que eu Faço
MCTI
Vera Pinheiro 2010/2011

Globo Ciência vai viajar pelo universo particular de Marie
Curie, a única mulher cientista que ganhou dois prêmios Nobel pelos seus estudos em radioatividade. O programa apresentará as aplicações da radioatividade na medicina nuclear,
o que vem salvando a vida de muitos pacientes com câncer.
E mostrará um grupo de alunos tentando encontrar radioatividade nos elementos da natureza.

Uma homenagem, em clipes de quatro a nove minutos,
a personalidades que se destacaram no campo da Ciência
em nosso país, e que relatam como e por que se tornaram
cientistas. A série reserva espaço privilegiado para as mulheres que têm se destacado na produção científica brasileira.

Mentes Brilhantes: Maria Teresa Ruiz
Imago Comunicaciones (Chile)
Pablo Lavín 2010 | 26min

Clipes selecionados
Claudia Rezende
Helena Nader
Maria Margaret Lopes
Rute Gonçalves Andrade
Yvonne Mascarenhas

María Teresa Ruiz, Prêmio Nacional de Ciências Exatas de
1997, a mais alta honraria da comunidade científica do Chile,
é a protagonista deste episódio da série “Mentes Brilhantes”,
que conta a história da Ciência no Chile dos últimos 50 anos.
Pioneira da astronomia no país, desenvolveu notáveis estudos sobre as estrelas anãs e fez descobertas impactantes,
como um superplaneta e uma supernova no momento de
sua explosão.
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sessão 8
Aventura da Ciência
Uma animada e variada viagem
ao universo do conhecimento
e da disseminação da cultura
científica pela TV mundial

Sessão Aventura da Ciência
Quão Inteligentes são os Animais?
How Smarts are the Animals? NOVA/ WGBH
Laurie Cahalane/Alan Ritsko 2011 | 50min

Esqui Radical: Corrida Contra o Medo
Downhill Skiing: Race Against Fear
NHK Yoriko Koizumi/Yuji Okazaki 2010 | 50min

Você gostaria de entrar numa disputa com um cão, um polvo, um golfinho ou um papagaio? Depois de assistir a este
episódio de “NOVA Ciência Já”, vai pensar duas vezes... Ainda não podemos enviar nossos animais de estimação para
estudar em Harvard, mas o volume impressionante de casos
aqui apresentados demonstra que inúmeras espécies de
animais são muito mais espertos do que imaginávamos.

O esqui alpino (downhill skiing) é um esporte extremamente
perigoso - os atletas descem as encostas geladas em velocidades de até 160 quilômetros 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.

Qual a Próxima Grande Sacada? Robôs!
What is the Next Big Thing? Robots!
WGBH Samuel Fine/Melanie Wallace 2011 | 50min
O programa mostra os “robôs sociais’, que compreendem
os sentimentos humanos, conversam e até fazem piadas.
Segue para o Haiti, onde alguns geólogos investigam o terremoto de 2010. 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.

De Onde Viemos? | Where did we Came From?
NOVA WGBH
Melanie Wallace/Paula S. Apsell 2011 | 50min
O programa retorna ao nascimento do nosso sistema solar,
a fim de examinar se a chave para a existência do nosso
planeta pode ter sido a explosiva onda de choque da antiga
estrela supernova. Descreve como o piolho de cabeça está
oferecendo pistas sobre nossa evolução. E apresenta o neurocientista André Fenton, que estuda formas para apagar de
nossas mentes lembranças dolorosas com a simples aplicação de uma injeção.
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Fukushima: Mapeando a Radiação
Mapping Fukushima NHK
Kiyoshi Nanasawa, Junro Omori, Yuki Umehara,
Hiroshi Ishihara 2011 | 60min
Este documentário, em primeira exibição fora do Japão, começou a ser produzido logo após o desastre na usina nuclear de Fukushima, desencadeado pelo terremoto e tsunami
de 11 de março de 2011. Registra a coragem e a determinação
de um especialista em radiação para fazer suas medições
sobre a contaminação ambiental em consequência do desastre. E retrata também as angústias e incertezas dos moradores da região atingida, diante das ameaças da radiação.

O Maior Tubarão do Planeta
Aventura Selvagem/SBT
Richard Rasmussen/Márcia de Aguiar
2011 | 60min
Em Holbox, ilha ao norte da Península de Yucatan, no México, o apresentador Richard Rasmussen encontra um mapache, conhecido no Brasil como guaxinim. Depois, parte para
o alto mar, em busca do tubarão-baleia, um gigantesco peixe
que chega a mais de 18 metros de comprimento. Se um já é
bom, imagine encontrar vários! Richard não resiste e mergulha com eles, registrando imagens incríveis.
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Sessão Aventura da Ciência
Melhores Encontros em Terras Brasileiras
Aventura Selvagem/SBT
Richard Rasmussen/Márcia de Aguiar
2011 | 60min
Em expedição pelo Brasil durante dois meses, Richard encontrou animais de vários tipos e espécies - desde um pequeno
tamanduá até um jacaré-açu de quatro metros. Porém, o
aventureiro ficou emocionado mesmo com a onça-pintada
em pleno ataque a uma presa na beira do rio. O programa
mostra cenas espetaculares: a sucuri do pântano, o peixe jaú
gigante e a anta hipnotizada, entre outros personagens.

Gênios!
Espaço Aberto/Globo News
Paulo Marcelo Sampaio/Roberto Wertman
2011 | 25min
Que mistério diferencia os gênios das pessoas com “inteligência média”? Alguma sequência oculta em nossos genes,
ou simples resultado de muito esforço? O jornalista David
Shenk fala sobre a teoria de que a genética, sozinha, não
é capaz de determinar nossa inteligência. E Rena Subotnik,
psicóloga responsável por crianças-prodígio, adverte: em
muitos sistemas de educação, os mais capazes são os menos incentivados!

Pequenas e de Grande Ajuda
Detetives da Ciência/MultiRio
Miguel Przewodowski 2010 | 14min
Nossos dois jovens detetives-cientistas exploram o mundo
das células-tronco. Abordam seu uso no tratamento e na
cura de doenças. E tratam também da origem da vida e do
espírito de cooperação, em suas investigações.
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sessão 9
Minuto Científico
Um reconhecimento aos
vencedores do concurso
de curtas promovido em 2011
pela RedePop e UNESCO

Sessão Minuto Científico
A série apresenta os vencedores do Concurso Latinoamericano e Caribenho de Vídeo Minuto Científico, organizado em 2011 pelo Museu Exploratório de Ciências (MC),
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Abrange duas categorias: Jovem,
para participantes com até 18 anos de idade, e Adulta. Os episódios, com duração
entre um e quatro minutos, estão grupados em três grandes áreas do conhecimento:
ciências humanas e sociais, exatas e tecnológicas e biológicas.

15 Baratas se Transformando em uma Vespa
Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, Brasil
O curta aborda o comportamento e controle biológico de
baratas, efetuado pela vespa parasitóide. Desenvolvido com
uma linguagem simples, mostra que um inseto estigmatizado, como a barata, também tem a sua importância nos
ambientes naturais.

Alguns dos vídeos premiados na temporada 2011

A Chave da Saúde
La Llave de La Salud
Dirección General de Divulgación Científica, México
O episódio mostra como vive a “família fulana”, que simboliza a família mexicana. Acompanha o seu dia-a-dia e focaliza a questão específica da saúde, incentivando a prática
de exercícios e hábitos alimentares saudáveis, entre outras
questões.

O Ar
El Aire
Universum, México
Realizado através da técnica de stop-motion e utilizando
atores ao vivo, o curta quer conscientizar sobre os problemas relacionados à contaminação do ar. Tudo começa com
uma simples idéia que acaba se tornando realidade.

Meu Nome é Daniel
Mi nombre es Daniel
Universum, México
Através dos olhos de Daniel, um menino de 11 anos, descobrimos uma realidade cada vez mais comum na infância da
América Latina: a obesidade. O fenômeno tem origem no
estilo de vida moderno, e as crianças são as mais afetadas,
ao optarem pelo sedentarismo e nutrição inadequada.

100 Nanosegundos
Corporación Maloka, Colômbia
O episódio focaliza o processo de transformação de azeites
pelos participantes do Clube de Química. Mostra o depoimento de jovens, que falam da transformação de substâncias em coisas úteis, dão várias dicas sobre a preservação
ambiental e ensinam a cuidar do planeta. Tudo isso em meio
a belas imagens da natureza.

Dose de Ciencia: Artérias
Dosis de Ciencia: Arterias
DVDC, México
Uma pesquisa realizada com pacientes portadores de pressão alta e outros com pressão normal mostrou que os pacientes com pressão alta riem menos que os de pressão normal. Os pesquisadores acreditam que isso acontece porque
quando rimos liberamos um hormônio chamado endorfina.
De qualquer forma rir não custa nada e suas artérias ainda
podem sair ganhando...
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Palestra Lecture

NHK: TRADIÇÃO E QUALIDADE EM CIÊNCIA NA TV
NHK: Tradition and Quality in Science on TV

MARAVILHAS DO UNIVERSO
Wonders of the Universe

por TOSHIHIRO MATSUMOTO
Diretor do Departamento de Programas de Ciência da NHK

Por JAMES VAN DER POOL
Produtor da série “Wonders of the Universe” | BBC

Auditório B da Escola de Comunicação e Artes - ECA
Universidade de São Paulo - USP
Dia 18 de outubro, 3ª feira, às 15h
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Livraria da Travessa – Barra Rio de Janeiro
Dia 20 de outubro, 5ª feira, às 19h30
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Palestra Lecture

PAIXÃO POR CIÊNCIA
A Passion for Science
por JANA BENNETT
Presidente da BBC Worldwide Networks and Global Iplayer
Livraria da Travessa – Barra Rio de Janeiro
Dia 21 de outubro, 6ª feira, às 19h30
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