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(Brasil, 2018, 10’, dir. Leonardo Martinelli)

O cotidiano de uma jovem carioca testemunhado atra-
vés da tela de seu celular e dos fluxos de comunicação 
em suas redes sociais.

LEMBRA

LEONARDO MARTINELLI
_DIREÇÃO
Formado em roteiro no Rio de Janeiro, é realiza-
dor de curtas-metragens. Seu filme Vidas Cinzas 
foi premiado em festivais no Brasil, África e Eu-
ropa: ganhou os prêmios máximos do Cine PE 
Festival Audiovisual, Encontros de Cinema de 
Viana, e Festival Caminhos do Cinema Portu-
guês. Lembra foi premiado no Festival do Rio. 

(Brasil, 2018, 90’, dir. Alice Lanari e Pedro Asbeg)

Vivendo em meio à desigualdade social e à opressão da 
violência, há pessoas que decidem resistir da maneira 
mais difícil: lutando sem armas. América Armada acom-
panha três pessoas no Brasil, Colômbia e México que, 
ameaçadas de morte, resistem à violência usando ar-
mas como a informação, a conscientização e o afeto. 
Três histórias, três países, a mesma opressão.

AMÉRICA ARMADA
ALICE LANARI E
PEDRO ASBEG_DIREÇÃO
Alice Lanari é cineasta, mestre em Imagem e Som 
pela UnB. Foi assistente de direção em diversos 
longas, entre eles o documentário Juízo, de Ma-
ria Augusta Ramos. É sócia da produtora carioca 
Gaivota Studio e fundadora da Tantas, produto-
ra de conteúdo focada em narrativas femininas. 
América Armada é seu primeiro longa-metragem.

Pedro Asbeg é documentarista formado em Lon-
dres pela University of Westminster. Trabalha 
como editor de documentários para cinema e 
televisão. Desde 1997, dirigiu mais de 10 curtas, 
todos documentários. Em 2011, estreou como di-
retor de longas-metragens com Mentiras Sinceras. 
América Armada é seu quarto longa-metragem 
como diretor.



O Brasil está na lista dos países mais desiguais do mundo, com problemas como 
falta de saneamento básico, educação, saúde. Também tem níveis acima da média 
mundial no que se refere a violência e homicídios. 

No 1o semestre de 2019, 1.075 pessoas foram mortas pela polícia Civil e Militar no Rio 
de Janeiro, e de acordo com o Atlas da Violência, em 2017 morreram dez vezes mais 
pessoas negras do que não negras em todo o país. Na ânsia de combater a violência 
e as drogas, dados mostram que o Estado comete excessos e atenta contra a vida 
principalmente de jovens, negros e mais pobres. 

O documentário América Armada aborda essa questão ao acompanhar o cotidiano 
de ativistas de três países - Brasil, Colômbia e México - que vivem em favelas e co-
munidades e lutam para combater os excessos cometidos pelo Estado no campo da 
segurança pública. Da mesma forma, o curta Lembra demonstra que a presença das 
forças armadas no Rio de Janeiro interfere diretamente no cotidiano dos moradores 
das favelas, mas não impacta frontalmente a vida de moradores das áreas mais 
nobres da cidade, que atuam principalmente como espectadores da violência.CO
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A 1a Mostra Taturana de Cinema – realizada pela Taturana Mobilização 
Social em parceria com o Pacto pela Democracia, com apoio da Mo-
vies That Matter – reúne curtas e longas-metragens documentais que 
abordam a ideia de DEMOCRACIA a partir de diferentes aspectos.

O conjunto de filmes selecionados levanta diálogos fundamentais para 
o Brasil de agora: direito ao protesto; renovação política e novas formas 
de representatividade; defesa das instituições democráticas; comuni-
cação e fakenews; reprodução da violência pelo Estado; e censura e 
ataque à liberdade de expressão em políticas culturais. As sessões são 
seguidas de debates, bate-papos e aulas públicas.

A Mostra acontece em São Paulo e é realizada por parceiros em diversas 
cidades brasileiras. Acompanhe a programação da itinerância ou orga-
nize sessões em seu espaço pela plataforma www.taturanamobi.com.br

PARA SABER MAIS:
www.mostra.taturanamobi.com.br

www.pactopelademocracia.org.br 

www.ipea.gov.br/atlasviolencia/

MOSTRA TATURANA DE CINEMA

América Armada acompanha um jornalista e um mídia-ativista que registram e de-
nunciam abusos sofridos pelas comunidades de dois países

Qual a importância do trabalho dos profissionais de imprensa
nesses contextos? 

São muitos os desafios para o enfrentamento da violência, dos abusos cometidos por 
autoridades e das questões estruturais da insegurança e da violência no Brasil. 

Que soluções temos hoje para evitar excessos na segurança pública?

O debate público sobre o tema da violência e das drogas é atravessado por pre-
conceitos e desinformação, e a questão da interseccionalidade - ou seja, de que 
a desigualdade se acentua na medida em que se sobrepõe gênero, raça e classe 
- ainda é pouco discutida na mídia. 

Como qualificar esse debate? E quais as relações dele com a garantia
de direitos fundamentais?


