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2019 pela democracia

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.portaltransparencia.gov.br
www.tse.jus.br/partidos 

MOSTRA TATURANA DE CINEMA

(Fake News Fairytale, UK, 2018, 15’, dir. Kate Stonehill)

 O filme nos leva ao improvável epicentro de notícias falsas: 
Veles, Macedônia. Em Veles, desde o período que antece-
deu a eleição presidencial dos EUA em 2016, adolescentes 
criaram notícias falsas que geram milhares de acessos nas 
mídias sociais. Esses jovens empreendedores ganharam di-
nheiro com a receita de publicidade gerada a partir de suas 
histórias falsas que se tornam virais, introduzindo uma “cor-
rida do ouro digital”. É uma meditação lúdica sobre verdade, 
mentiras e política no mundo globalizado da internet.

FAKE NEWS: UM CONTO DE FADAS

KATE STONEHILL_DIREÇÃO
 
Cineasta e diretora de fotografia premiada, ex-
plora os temas do poder e da cidadania em sua 
obra. Como diretora, faz experimentações de 
linguagem, jogando com convenções de gêne-
ros cinematográficos para investigar a verdade. 
Seu trabalho foi exibido internacionalmente em 
festivais de cinema e galerias, incluindo o BFI 
London Film Festival, o Sheffield Doc/Fest, o Ins-
titute of Contemporary Arts e o DOC NYC. Fake 
News Fairytale ganhou prêmios da Grierson Trust 
e da Royal Television Society. 



(Brasil, 2018, 152’, dir. Douglas Duarte)

Um retrato franco da democracia brasileira em um dos mo-
mentos mais críticos de sua curta história, acompanhada du-
rante quatro meses, em 2016, por uma equipe de filmagem. O 
documentário observa como é feita a política no Brasil a partir 
de acontecimentos históricos como a prisão do ex-presidente 
Lula, a mobilização contra Dilma Rousseff e a guerra que se 
instaurou com seu processo de impeachment. Um retrato de 
como legisladores corruptos se tornam delatores, um presiden-
te defende seu mandato com um pedaço de papel, e falcões 
traçam sua subida ao poder enquanto multidões cantam.

A transição democrática vivida pelo Brasil é recente. Há pouco mais de trinta anos, 
um longo regime ditatorial encerrou-se e o país mergulhou na reconstrução da de-
mocracia enquanto regime político. Esse processo envolveu a refundação das ba-
ses do sistema político, de seu funcionamento, regras, instituições, além de transfor-
mações profundas na relação entre os três poderes da República, assim como entre 
sociedade e Estado. 

A complexidade dessa transformação não se dá apenas na dimensão institucional, 
mas também no enraizamento de novos valores, práticas e dinâmicas fundamen-
tais ao funcionamento da democracia. 

Ao retratar a dinâmica das articulações nos corredores do Congresso Nacional du-
rante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff entre 2015 e 2016, 
Excelentíssimos revela intenções, ações e relações que parecem se distanciar de va-
lores, princípios e práticas característicos de um regime político sólido, e leva o 
espectador a questionar a maturidade da democracia no Brasil. 
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DOUGLAS DUARTE_DIREÇÃO
É diretor, produtor e jornalista. Começou traba-
lhando para redes de TV internacionais como 
a UNTV (ONU), BBC (Grã-Bretanha) e NHK (Ja-
pão). Produziu e dirigiu os longas Personal Che 
(filmado em quatro continentes), Território (filma-
do dentro da Secretaria de Segurança do Rio 
de Janeiro) e Sete visitas, além de diversas séries 
para TV e institucionais. 

A proliferação desenfreada de notícias falsas, retratada no curta Fake news: um conto de 
fadas, retroalimenta a polarização política, gera desinformação e falta de compromisso 
com o debate político fundamentado.

De que forma essa proliferação pode ser uma ameaça à construção
democrática? E como combater as fake news? 

Excelentíssimos escancara a incapacidade do atual sistema político de compor um 
parlamento que represente efetivamente a realidade e as necessidades da sociedade 
brasileira.

Como essa incapacidade se manifesta na sequência do filme que mostra
trechos da votação do impeachment na Câmara dos Deputados?

Em Excelentíssimos, nota-se a ausência de mulheres na política.

Quais são os caminhos para fortalecer a participação feminina no poder? 

O funcionamento do Estado brasileiro precisa ser aperfeiçoado e tem vários desafios 
pela frente.

Como se dá a separação de poderes na democracia e para que servem?
Como funciona o sistema de partidos brasileiro?


