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Yan Navarro | 2015 | 16’22”

O documentário “Maravilhoso Caos” fala sobre a 
mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro e 
seus impactos tanto sobre os cidadãos quanto 
sobre a economia, o espaço geográfico e o meio 
ambiente.

Camelo
Antônio Fabrício | 2011 | 21’56”

Recorte audiovisual na realidade de pessoas 
comuns, anônimos, estudantes e trabalhadores 
que têm a bicicleta como único, ou principal, meio 
de transporte.

Encontrando O Rio Itororó 
na Av. 23 De Maio com 
Sampapé e Rios e Ruas
Stefano Maccarini | 2018 | 04’12”

A convite do Sampapé e Rios e Ruas um grupo de 
caminhantes percorreu a Avenida 23 de Maio a pé 
durante o carnaval de 2018.

Road Movie Paçoca
Bruno Nunes, Raquel Pinheiro, 
Rodrigo Oliveira e Virgínia Pitzer | 
2013 | 14’08”

Um papo no Paçoca, com João Ziller, numa 
conversa sobre entregas de bike e como esse 
transporte pode ajudar a sair do sufoco! 

Caminhada e conversa 
sobre Brasília com 
participantes do Erea
Uirá Felipe Lourenço | 2017 | 07’48”

Durante o Encontro Regional de Arquitetura 
(EREA), Beatriz e Catharina caminham e 
conversaram sobre as impressões que tiveram ao 
visitar a cidade de Brasília.

Vidas em Rota
Germano Portela | 2018 | 30’02”

O Vidas em Rota aborda o transporte coletivo 
rodoviário de Teresina, partindo de vivências das 
pessoas que são usuárias do mesmo. Perfis 
diversos contam sobre rotinas, histórias e 
memórias com o uso do ônibus. 
 
 
 

Fatores de Risco
Alessandro Bulgarin | 2016 | 04’15”

Filme de conscientização da população sobre 
como a combinação de alguns fatores e 
comportamentos podem comprometer a 
segurança de quem utiliza as rodovias paulistas.

Dia da Pessoa com 
Deficiência
EMDEC | 2018 | 02’26”

No Dia da Pessoa com Deficiência, a Campanha 
Viva gravou o depoimento de um deficiente que 
perdeu a visão em um acidente de trânsito.

#Respeite Vagas Especiais 
no Trânsito
Priscila da Silva Luiz | 2017 | 02’41”

Vídeo daCampanha #Respeite, para a sensibilização 
da população quanto às vagas especiais destinadas 
a idosos e pessoas com deficiência.

Profissão Motorista: 
Amanda
Fernando de Caires | 2018 | 02’32”

O filme conta a história da motorista Amanda, com 
aspectos do seu cotidiano no trânsito, de como 
ela se tornou motorista e seu amor pela profissão. 

Mobilidade Saudável em 
Brasília - De Bike ao 
Trabalho
Uirá Felipe Lourenço | 2017 | 05’10”

Os repórteres-mirins Cauã e Iuri entrevistam João 
Marques, servidor público que trocou o carro pela 
bicicleta.

Impulso
Tico Barreto | 2018 | 01’28”

Um jovem dirige sozinho e para em um semáforo. 
Uma garota cativa a atenção do jovem, em 
seguida um carro para ao lado do carro do jovem 
o convidando para um racha. O jovem desiste, um 
agente aparece no carro.

Como Melhorar o Busão  
de SP
Ana Maria Barbour | 2018 | 02’50”

Você pode ajudar a mudar a realidade do 
transporte público coletivo de São Paulo. Apoiar o 
Projeto de Lei 853/2017 é importante para melhorar 
as regra de licitação dos ônibus na cidade.

Sinal Vermelho: A Arte de 
Rua Pede Passagem
Cariolando Santos e Luciano Freitas | 
2018 | 20’48”

Relatos de artistas de rua que atuam nas 
sinaleiras de Aracaju (SE) estimulam uma 
discussão sobre o direito às cidades, mobilidade 
urbana e a chamada “judicialização da vida”.

Destino
Moisés Pantolfi | 2017 | 01’02”
Durante as incontáveis horas em viagens diárias 
no transporte público, cansaço, resto de sono mal 
dormido, sonhos não vividos e destinos mal 
traçados.

 
 
 
 
 

Pare, Olhe e Siga as 
Regras de Segurança!
Marcio Candido | 2015 | 03’16”

O vídeo transmite às crianças a forma correta de 
atravessar a rua, onde brincar com segurança e 
como usar equipamentos de segurança na 
bicicleta, patins, skate e nos carros.

Interdito (A Luta Jurídica 
Pelo Direito de Pedalar)
George Queiroz | 2018 | 12’35”

A luta jurídica de um grupo de advogados pelo 
direito de se locomover de bicicleta nas rodovias 
após ações da PM e da concessionária Ecovias 
impedirem o acesso de ciclistas ao litoral de SP

Mulheres Caminhantes! 
Auditoria de Segurança de 
Gênero e Caminhabilidade 
Terminal Santana
Patrícia França | 2018 | 05’26”

O projeto Mulheres Caminhantes! propõe mudar o 
entorno do Terminal Santana pelo olhar das 
mulheres pedestres e usuárias do transporte público.

Crianças em ação pela 
mobilidade saudável - 
Super Ando em Brasília
Ronieli Barbosa e Silvia Bernardes | 
2016 | 09’59”

Programa sobre mobilidade urbana apresentado 
por 4 repórteres-mirins.  Eles falam sobre 
mobilidade em Brasília e contam as aventuras do 
Super Ando, super-herói dos pedestres.

Dia Mundial sem Carro 
Caminho Mobilidade Ativa | 2018 | 03’49”

Cada um à sua maneira, quatro membros do 
coletivo Caminho encaram o desafio do Dia 
Mundial sem Carro. De bike, a pé e de transporte 
público, eles mostram as dificuldades e os 
prazeres de deixar o carro em casa.

Cintos Esquecidos - Uma 
História Vida Urgente
Fábio Bernardi e Gregório Leal | 2018 | 
02’01”

Aos 22 anos, Dango Ribeiro ficou tetraplégico 
após um acidente. Cintos de segurança 
retirados de veículos acidentados compõem a 
intervenção.

Ciclovia Musical
Denise Silveira | 2018 | 15’25”

O filme conta a história da Ciclovia Musical, projeto 
inédito no Brasil, que reúne ciclistas e amantes da 
música. São roteiros de bicicleta guiados, com 
paradas para pequenos concertos.

Caminhos de uma Ciclana
Renata Moreira | 2017 | 21’25”

O documentário mostra a rotina de Mara Oliveira, 
uma mulher integrante do grupo Ciclanas, que  
utiliza a bicicleta como principal meio de transporte 
na cidade de Fortaleza.

Cachorro Louco
(César Meneghetti | 2002 | 06’00”

Todo o dia em São Paulo ao menos um 
motoboy morre nas ruas, deixando no asfalto 
da segunda cidade mais trafegada do 
mundo, a mercadoria mais preciosa que 
possuem: a esperança de uma vida mais 
descente.
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Redesenhos: Elevado 
Costa e Silva
Sonia Guggisberg | 2014 | 06’05”

A vida cotidiana do Minhocão, mostrada em 
diferentes composições de imagens e ruídos 
locais.

Maio Amarelo - Nós Somos 
o Trânsito
José Aurelio Ramalho | 2018 | 01’00”

Mudar a atitude nos deslocamentos de trânsito  
e frear as mortes causadas por acidentes é 
responsabilidade de todos.

Mobilis
Tide Gugliano | 2018 | 26’23”

Qual a relação dos trilhos urbanos com o 
imaginário da comunidade? Como os trens e o 
metrô influenciam a cultura urbana?

A intolerância já está nas 
ruas
George Queiroz | 2018 | 01’10”

Ciclistas, em especial as mulheres, relatam o que 
ouvem quando pedalam pelas ruas da cidade, 
mostrando que a intolerância é parte da vida de 
quem pedala.

Cachorro Loko
Igor Shin Moromisato | 2015 | 05’28”

Congestionamentos de trânsito imobilizam toda 
uma grande cidade. No Brasil, somente os 
“Cachorros Lokos” conseguem se manter em 
movimento. Mas não é de tudo que eles 
conseguem se desviar.

Elas no pedal: Mulheres 
ciclistas são minoria na 
Capital
Giovanni Bello | 2015 | 05’10”

Pesquisa realizada na cidade de São Paulo revela 
que mulheres são minoria entre ciclistas. Os motivos 
apontados para a baixa porcentagem de mulheres 
vão de sensação de insegurança ao uso de salto.

Elo Perdido - O Brasil que 
Pedala
Renata Falzoni, 2018, 30’08”

O filme de Renata Falzoni mostra a realidade de 
um Brasil que pedala e resiste a um cenário de 
motorização e prioridade a carros e motos nas 
ruas. Da pequena Afuá-PA às megalópoles São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

O Veículo Fantástico
Nicole DiSante | 2010 | 33’48”

O documentário “O Veículo Fantástico” relata  
os esforços dos ciclistas brasileiros em Curitiba 
para promover e valorizar a cultura de bicicletas 
em suas comunidades, por meios convencionais  
e radicais.

Criança Segura - História 
de Gabriel
Henry Grazinoli | 2018 | 03’22”

Nunca sabemos quando um acidente irá acontecer 
e quais serão suas consequências. A prevenção é 
o melhor caminho para garantir a vida e saúde das 
crianças. Veja como em um segundo a vida de seu 
filho pode mudar.

Direito de Pedalar - O Dia 
em que a Polícia Reprimiu 
Os Ciclistas Com Bombas
George Queiroz | 2017 | 05’47”

O dia em que milhares de ciclistas seguiam 
pacificamente em direção a Santos e foram 
reprimidos com bombas em ação planejada pela 
Concessionária Ecovias junto à Polícia Militar.


