
 O documentário retrata o cotidiano dos traficantes e moradores 
da favela Santa Marta, no Rio de Janeiro. Resultado de dois anos (1997 - 
1998) de entrevistas com pessoas ligadas diretamente ao trafico de 
entorpecentes, com moradores que vislumbram esta rotina de perto e 
policiais, o documentário traça um paralelo entre as falas de moradores, 

 É o verão de 1984 - Margaret Thatcher está no poder e da União 
Nacional de Mineiros (NUM) está em greve. Na Parada Gay, em Londres, um 
grupo de ativistas gays e lésbicas decide arrecadar dinheiro para apoiar as 
famílias dos mineiros grevistas.  Mas há um problema. A União parece 

 Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos: o primeiro, 
riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o segundo, 
pobre, vive na Terra, repleta de pessoas e em grande decadência. Por um 
lado, a secretária do governo Rhodes  faz de tudo para preservar o estilo 
de vida luxuoso de Elysium, por outro, um pobre cidadão da Terra tenta 
um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas. Neste 

  É da natureza do homem ser corrompido? O que se esconde no 
interior da mente humana? Crianças aparentemente puras podem 
aprender sozinhas a ser más e brigar por poder?  Um acidente de avião leva 
um grupo de crianças, todas do sexo masculino, a ficarem presos em uma 
ilha inóspita. A rudimentar democracia criada a princípio logo começa a ruir 

 Quatro estudantes de origem hispânica são apaixonados pelos 
estudos em robótica, e decidem se inscrever em um disputado concurso 
de robótica subaquática promovido pela NASA. Eles têm talento e força 
de vontade, mas são de origem pobre, e nunca tiveram acesso à 

  Bahia, década de 20. No interior os negros continuavam sendo 
tratados como escravos, apesar da abolição da escravatura ter ocorrido 
décadas antes. Entre eles está Manoel (Aílton Carmo), que quando criança 
foi apresentado à capoeira pelo Mestre Alípio (Macalé). O tutor tentou 
ensiná-lo não apenas os golpes da capoeira, mas também as virtudes da 

 Quando a Suprema Corte dos EUA transfere para os estados a 
responsabilidade de legislar sobre o direito ao aborto, o estado do Alabama 
declara ilegal sua prática, a justiça estadual condena Virginia Mapes por 
assassinato, por ter decidido interromper sua gravidez, e então, recorre à 
Suprema Corte na esperança de reverter a decisão. Joseph Kirkland é 

  Leonardo (Ghilherme Lobo), um adolescente cego, tenta lidar 
com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca sua 
independência. Quando Gabriel (Fabio Audi) chega na cidade, novos 
sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele 
descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade.
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dos traficantes e da polícia, colocando todos no mesmo patamar de 
envolvimento em uma guerra que não é uma "guerra civil", mas uma 
"guerra particular". O título do documentário de Salles é encontrado 
no conteúdo de uma das entrevistas; na fala do ex-capitão do BOPE, 
Rodrigo Pimentel. Outras  entrevistas denunciam o apartheid social 
em que se encontra a população do Rio de Janeiro.  

envergonhada de receber o seu apoio. Mas os ativistas não se 
sentem impedidos: decidem ignorar a União e encontrar os 
mineiros. E assim começa a história extraordinária de como duas 
comunidades extremamente diferentes se reúnem por uma 
causa comum.

filme Wagner Moura interpreta Spider, uma mistura de 
revolucionário, hacker e contrabandista de humanos, que 
transporta pessoas ilegalmente para Elysium. Alice Braga 
interpreta Frey, uma amiga de infância de Max. Os dois foram 
criados juntos em um orfanato, mas seguiram caminhos 
diferentes. 

pela ânsia por poder. Tudo piora quando um “monstro” é 
descoberto em uma caverna no meio da ilha. O grupo se 
divide então, entre os “civilizados” liderados por Ralph e os 
“selvagens” liderados por Jack. E tudo que se segue só vai 
confirmando a crença de Golding no declínio da 
humanidade.

tecnologia mais avançada em suas escolas. Mesmo assim, os quatro amigos devem 
enfrentar a equipe formada pelo respeitado MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

concentração e da justiça. A escolha pelo nome Besouro foi devido 
à identificação que Manuel teve com o inseto, que segundo suas 
características não deveria voar. Ao crescer Besouro recebe a 
função de defender seu povo, combatendo a opressão e o 
preconceito existentes.

nomeado Juiz da Suprema Corte americana, exatamente quando 
a apelação feita pelo advogado de Virginia chega a esse Tribunal. 
Kirkland se defronta, logo em seu primeiro caso, com o dilema da 
liberdade de escolha e o direito à vida. Com a Corte extremamente 
dividida, Kirkland vai ter que pesar todos os prós e os contras 
paradar seu veredicto que pode criar um forte impacto na 
sociedade e nas leis que a suportam.  
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