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CICLO DE CINEMA 
“ALIMENTAÇÃO, AGRICULTURA E TRANSGÉNICOS” 

1ª Edição 

 

Sinopses dos filmes: 

1– “Quem Alimenta o Mundo” 
Título original: We feed the world 
Origem: Áustria 
Género: Documentário 
Ano: 2005 
Duração: 1 h 33 min 
Falado em alemão, legendado em português em faixas pretas sobreposta à 
legendagem em inglês.  
Realização: Allegro Film 
Resumo: Em foco a produção industrializada dos alimentos, não só na agricultura mas 
também nas pescas, com as suas perversões e irracionalidades.  
Imagens impressionantes do desperdício e o paradoxo das estatísticas dos famintos 
que existem no Mundo. 
Os oligopólios no sector da produção, do fornecimento das sementes, agro-químicos e 
também na distribuição dos alimentos distorcem a realidade que os consumidores 
ainda têm da agricultura e do modo de produção de alimentos.  

 

 
2 - “Transgénicos – A manipulação dos campos 

Título original: Aliens in the field 
Origem: Reino Unido 
Ano: 2005 
Duração: 23 min. 
Falado em inglês, legendado em português 
Género: Documentário 
Edição: Rob Gould 
Produção e Direcção: Ulrike Julie Hensel 
Resumo: As novas culturas e alimentos transgénicos estão a mudar o Mundo, sendo 
apresentados como exemplos a reacção em três países: Índia, Zâmbia e Argentina. A 
Índia foi aliciada ao cultivo do algodão transgénico prometendo aumento de rendimento 
aos agricultores que se encontravam em situação de desespero. A Zâmbia 
surpreendeu a comunidade internacional quando recusou a ajuda alimentar quando se 
soube que eram alimentos transgénicos. Já a Argentina acolheu “de braços abertos” o 
cultivo de soja transgénica, pelo que metade da Argentina cultiva uma única variedade 
de soja. 
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3- “Carne, uma verdade mais que inconveniente”   
Título original: Meat The Truth 
Duração: 1: 12 min: 27 sec 
Origem: Holanda 
Ano: 2008 
Género: Documentário 
Falado em inglês legendado a português (do Brasil) 
Realizador: Gertjan Zwanikken 
Sinopse: Meat The Truth é um filme bem documentado 
apresentado por Marianne Thieme, membro do Parlamento 
Holandês, que constitui uma adenda aos recentes filmes 
sobre as alterações climáticas. Apesar destes filmes terem 
atraído a atenção do público sobre este assunto têm 
ignorado uma das mais importantes causas das alterações 
climáticas: a pecuária intensiva. O filme demonstra que a 
pecuária gera mais gases com efeito de estufa a nível mundial do que os transportes 
(automóvel, camião, comboio, barco e avião) no seu conjunto. Está baseado em dados 
científicos da FAO e outras fontes credíveis. 

 

4 - “O Futuro do Alimento” 
Título original: The future of food 
Origem: E.U.A. 
Ano: 2004 
Duração: 1h 29 min  
Género: Documentário  
Falado em inglês, legendado em português (do Brasil) 
Realização: Lily Films 
Resumo: A Revolução Genética sucede à Revolução Verde, e consiste na 
industrialização dos alimentos ao nível celular. Para reforçar que não é ético patentear 
plantas (incluindo sementes), recorre-se aos testemunhos de agricultores processados 
pela Monsanto, Percy Schmeiser e Rodney Nelson. 
É explicado, com algum detalhe, os processos utilizados para a manipulação genética 
podendo-se destacar a importância de bactérias e vírus pela sua capacidade invasora 
das células, conseguindo assim ultrapassar os seus mecanismos de autodefesa. 

 
 

5 - “The Meatrix”: 
          5.1- The Meatrix 1: O que é o Meatrix 

Título original: The Meatrix 1 
Origem: E.U.A. 
Ano: 2006 
Duração: 3:38 min.  
Género: Animação 
Falado em inglês, legendado em português  
Realização: Free Range Studios 
Resumo: Baseado no filme “The Matrix”, à personagem Leo, um 
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porco, assim como ao Neo na versão filme, é revelada a realidade que se esconde por 
detrás da produção pecuária intensiva, concretamente no caso da produção de suínos 
que consiste na crueldade para com os animais, no aparecimento de germes 
resistentes a antibióticos, na poluição massiva do ambiente e na destruição das 
comunidades rurais. 
Termina lançando o desfio aos consumidores para alterarem a realidade, pois existem 
alternativas! 

  

5.2 - The Meatrix 2: A revolta 
Título original: The Meatrix 2: Revolution 
Origem: E.U.A. 
Ano: 2006 
Duração: 4:40 min. 
Género: Animação 
Falado em inglês, legendado em português  
Realização: Free Range Studios 
Resumo: Continua com as personagens da animação 
anterior em que a personagem Leo espalhou a palavra e 
milhões de pessoas começaram a ter mais cuidado em relação aos alimentos que 
compram. Continua a ser-lhe revelada a realidade desta vez a produção leiteira 
intensiva que consiste na administração de antibióticos e hormonas e no risco da 
Doença das Vacas Loucas. Termina continuando a desafiar os consumidores a 
alterarem a realidade consumindo lacticínios biológicos e apoiando as vacarias 
tradicionais. 

 

5.3 - The Meatrix 2 1/2  
Título original: The Meatrix 2 1/2 
Origem: E.U.A. 
Ano: 2006 
Duração: 2:30 min. 
Género: Animação 
Falado em inglês, legendado em português  
Realização: Free Range Studios 
Resumo: Desta vez o alvo da crítica são as empresas 
de Fast Food, sendo as más condições laborais dos seus trabalhadores e más 
condições higiénicas do produto final causado pela elevada cadência das linhas de 
produção os aspectos denunciados. 

 
6 - “A Guerra da Mercearia” 

Título original: Grocery Store Wars 
Origem: E.U.A. 
Ano: 2005 
Duração: 6:45 min. 
Género: Animação 
Falado em inglês, legendado em português 
Realização: Free Range Studios 
Resumo: Baseado no filme “Star-Wars” (Guerra das 
Estrelas) os protagonistas, todos alimentos biológicos, 
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travam uma guerra contra os alimentos industriais. Os consumidores são desafiados a 
aderir à rebelião dos alimentos biológicos. 

  

7 - “A Revolução das Bocas” 
 Título original: The Mouth Revolution  

Origem: E.U.A. 
Ano: 2007 
Duração: 4:47 min. 
Género: Sátira 
Falado em inglês legendado em português 
Realização: Free Range Studios 
Resumo: Sátira à nossa alimentação, através da 
“revolução das bocas” que se recusam a abrir-se 
ao “lixo” que actualmente são muitos dos 
alimentos, como as gorduras hidrogenadas, 
transgénicos, alimentos contaminados pelos 
pesticidas e alimentos com ingredientes artificiais. 
Apela ao consumo de alimentos biológicos. 

 
 

8 - "TranXgènia: a história do verme e o milho"   
Título original: TranXgènia – La història del cuc i el panís 
Origem: Espanha 
Ano: 2006 
Duração: 37 min  
Género: Documentário  
Falado em catalão, legendado em português 
Realização/Produção: Col.lectiu Serindípia  
Resumo: É apresentado como os transgénicos, sem fazer 
muito barulho, estão cada vez mais presentes nas nossas 
vidas, desde o campo do produtor até ao prato do 
consumidor. Baseado na experiência local da Catalunha e 
Aragão, explora-se os diferentes pontos da acção dos 
transgénicos e expõe-se o conflito que eles provocam." 

 

 
 

 


