
Filmes para mudar o mundo.

1. O veneno está na mesa
Disponível na íntegra online: 
http://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg 
Para quem quer uma cópia em DVD integramos 
o filme em nossa lista. O filme faz parte da 
Campanha Nacional Contra Os Agrotóxicos. 
Apoie esta causa e divulgue! Por um mundo 
livre de agrotóxicos! Sílvio Tendler | 2011 | 50min

2. À margem do concreto
Acompanha o movimento dos sem-teto do 
centro da cidade de São Paulo, enfocando a 
atuação de várias lideranças que promovem 
atos de ocupação na região. 
Evaldo Mocarzel | 2006 | 85min

3. A negação do Brasil
É uma viagem na história da telenovela no 
Brasil com uma análise do papel nelas atribuído 
aos atores negros, sempre representando 
personagens mais esterotipados e negativos. 
Joel Zito Araújo | 2000 | 90min

4. A rebelião dos pinguins
Documentário sobre o surgimento e 
amadurecimento do movimento estudantil, que 
reuniu no Chile mais de um milhão de 
estudantes, sobretudo do ensino médio, contra 
o sístema vigente. Carlos Pronzato|2007|40min

5. A revolução não será televisionada
Os meios de comunicação atuam com todas as 
formas de manipulação e mentira para lançar 
um “golpe midiático” contra o governo Chavez. 
Kim Bartley | 2003 | 74min

6. Amazônia Camponesa
Mostra as possibilidades de uma reforma 
agrária baseada na agroecologia para 
conviver e cuidar da floresta. 
Denis Monteiro | 2009 | 19 min

7. Bolívia: A Guerra da Água
Mobilizações e resistência popular contra a 
privatização da água na Bolívia na cidade de 
Cochabamba em 2000, movimento que deu 
rumo ás mudanças políticas recentes no país. 
Carlos Pronzato | 2009 | 40min

8. Bolívia: A Guerra do Gás
Luta contra a exportação de gás da Bolívia 
para o Estados Unidos em 2003. 
Carlos Pronzato | 60min

9. Cábra marcada para morrer
Conta a história de líder da liga campones de 
Sapé (Paraíba), João Pedro Texieira, 
assasinado em 1962. O diretor do filme volta 
17 anos reencontra a viúva de João pedro, 
Elisabeth Teixeira que até então vivia na 
clandestinidade. 
Eduardo Coutinho | 1984 | 110min

10. Chocolate
Desde o cultivo e da produção até a venda e 
o consumo, o tão doce e amado chocolate 
envolve mundos e relações sociais e 
económicas extremamente desiguais. 
Sérgio Goldenberg | 43min

11. Criança, a alma do negócio
Este filme reflete sobre como no Brasil a 
criança se tormou a alma do negócio para a 
publicidade. Estela Renner | 2008 | 49min

12. Madres de Plaza de Mayo
A luta de mães de vítimas da ditadura militar 
na Argentina que inicou na década dos anos 
70 e continua até os dias de hoje. 
Carlos Pronzato | 2009 | 40min

13. Surplus
Um documentário sobre o consumo exagerado, 
um mundo no qual 1/5 da população mundial 
consome 4/5 dos recursos do planeta terra e 
produz 86% de todo desperdício. 
Eric Gandini | 2003 | 50min

14. Tempo de resistência
A partir do depoimento de mais de 30 pessoas 
envolvidas na resistência à ditadura, o filme 
aborda todo o processo, desde o golpe até a 
anistia.
André Ristum e Leopoldo Paulino 2004|115min

15. Terráqueos
É um documentário sobre a absoulta 
dependência da humanidade em animais e 
mostra também nosso completo desrespeito por 
estes chamados “provedores não-humanos.” 
Shaun Monson | 95min

16. Vale a pena sonhar
Retrata dos sonho e utopias de uma geração de 
homens e mulheres que dedicaram suas vidas 
à luta pela justiça, liberdade e democracia, 
tendo como fio condutor a história de Apolônio 
de Carvalho (Guerra Civil Espanhola, 
Resistência Francesa contra o nazismo e contra 

a ditadura militar no Brasil nos anos 60). 
Sheila Grisotti | 74min

17. Uma noite mais nas barricadas
Este filme relata a rebelião popular em Oaxaca, 
México, 2006. Quando os paramilitares dão tiro 
de fuzil no peito de Brad Will, a câmera cai, mas 
continua gravando. Essa câmera passa de mão 
em mão, contando a história de Brad e do 
movimento anti ou alterglobalização.
Edição de som: Bnegão e Rodrigues. 
Miguel Bastos | 55min

18. Raíz Forte
Documentário sobre o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Através 
de imagens e depoimentos colhidos em 
acampamentos e assentamentos de vários 
estados brasileiros o filme apresenta as 
diferentes fases e formas que caracterizam o 
MST.
Aline Sasahara e Maria L. Mendonça | 43min

19. Além de Trabalhador, Negro
O documentário fala sobre as ações do 
movimento negro para superar a discriminação 
racial nas relações de trabalho e descreve a 
criação de movimentos organizados que 
surgem nesta luta, como a Frente Negra (em 
1931) e o Movimento Negro Unificado (MNU). 
O filme mostra que a luta de classes e a luta 
contra o racismo andam juntas no Brasil. 
Daniel Brazil | 35min

20. Rompendo o silêncio
No primeiro semestre de 2006, mulheres 
ligadas ao MST e á Via Campesina, movimento 
camponês mundial, ocuparam a fazenda 
Aracruz Celulose no Rio grande do Sul. O fato, 
escandalizado na mídia serviu para chamar a 
atenção pelo fato de que no Brasil não há 
dinheiro para investir na agriculturas e na 
produção de alimentos, mas sobra dinheiro 
para o agronegócio. Via Campesina | 20 min

21. O mundio segundo a Monsanto
O documentário traça a história da principal 
fabricante de organismos geneticamente 
modificados (OGM), cujos grãos de soja, milho 
e algodão se proliferam pelo mundo, apesar 
dos alertas de ambientalistas. 
Marie-Monique Robin 2008 | 109 min

22. Com a mão na massa
Dicas e receitas de quem pratica Economia 

Solidária, Agricultura e Saúde Popular para 
você botar a mão na massa. 
Cipó Caboclo Vídeos 2009 | 24 min. 

Como conseguir estes filmes?

Envie um pedido para 
caminhosdaroca@gmail.com. 

Quais filmes e quantos de cada? Pedido 
mínimo de 4 filmes.

Preço: Cada filme custa R$ 2,50. Mais o 
frete/correio, entrega em todo Brasil.

Cada filme copiado em DVD comum com capa 
de papel e rótulo com nome do filme, direção e 
duração.

O nosso alvo é a divulgação desses filmes pelo 
Brasil afora. O dinheiro paga o material e 
minimamente remunera o trabalho 
autogestionado de produzir as cópias e realizar 
a distribuição e venda. 

Aceitamos mais filmes pra venda e/ou na 
locadora. Quem quiser divulgar filmes para 
mudar o mundo, entrem em contato!

Os filmes são reproduzidos por
VídeoTerra & Liberdade | RJ | Brasil

Distribuição:

Somos um  núcleo autogestionado de revenda 
de  produtos  naturais  e  orgânicos  e  outros 
produtos de movimentos sociais e da Economia 
Solidária. Nossa base é o lugar onde moramos 
e atuamos: Maré, Rio de Janeiro.

Por um Rio e um Brasil popular e 
autogestionado. Por um campo mais perto 
da gente e a gente mais perto do campo!

021/31866266
caminhosdaroca@gmail.com

Facebook: Roça Rio
www.roca-rio.com


