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18h30
FORA DA VIDA 
de Filipa Reis e João Miller Guerra 
PORTUGAL, 2015, DOCUMENTÁRIO, 35’

VIDA ACTIVA 
de Susana Nobre 
PORTUGAL, 2013, DOCUMENTÁRIO, 92’

22h00
GISBERTA 
de Stéphane Jacob
PORTUGAL/ARGENTINA, 2006, DOCUMENTÁRIO, 9’

MENINO OU MENINA, 
O MEU SEXO NÃO É O MEU GÉNERO 
de Valerie Mitteaux
FRANÇA, 2011, DOCUMENTÁRIO, 61’

23h30
BALADA DE UM BATRÁQUIO 
de Leonor Teles 
PORTUGAL, 2016, DOCUMENTÁRIO, 11’
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18h30
FORA DA VIDA de Filipa Reis e João Miller Guerra | PORTUGAL, 2015, DOCUMENTÁRIO, 35’
É um retrato possível de Portugal em 2015. Uma época em que para uns já não há trabalho e para 
outros já não há tempo livre. Isabel sai sempre cedo para o trabalho. Monique faz anos, 30, e vai 
almoçar fora. Miguel já está atrasado e é o seu dia de folga. Percorre um longo percurso para 
levar o seu filho de volta para casa do avô. O filme centra-se nos momentos de pausa dos seus 
empregos ou no “fora da vida” do trabalho. Complexas e densas, as suas vidas vão-nos sendo 
lentamente reveladas. 

VIDA ACTIVA de Susana Nobre | PORTUGAL, 2013, DOCUMENTÁRIO, 92’
Entre 2006 e 2010, houve mais de um milhão de inscritos no programa Novas Oportunidades e 
foram mais de 400 mil as certificações atribuídas. Susana Nobre começou a trabalhar no Centro 
de Formação Profissional de Alverca para realizar "Vida Activa" e tornou-se ouvinte das histórias 
de vida das pessoas que recorreram ao programa, construindo um filme sobre as experiências 
de vida e o trabalho, tendo como pano de fundo a realidade portuguesa das últimas quatro 
décadas.

22h00
GISBERTA de Stéphane Jacob | PORTUGAL/ARGENTINA, 2006, DOCUMENTÁRIO, 9’
Um testemunho de Stef, feminista trans e elemento das Panteras Rosa, que vivia em Portugal no 
momento do acontecimento que vitimou Gisberta. Stef revolta-se, não só pela história de 
Gisberta, mas por todas as histórias de agressão e assassinato que são o quotidiano da comuni-
dade trans.

MENINO OU MENINA, O MEU SEXO NÃO É O MEU GÉNERO de Valerie Mitteaux
FRANÇA, 2011, DOCUMENTÁRIO, 61’
Nascer mulher, sentir-se homem e ultrapassar a fronteira entre o masculino e o feminino. Em S 
Francisco, Nova York e Barcelona, Lynn, Rocco, Kaleb e Miguel encarnam e exploram esta fluidez 
de género. Esta viagem obriga-os a inventar novas referências num universo sexista, que é 
exposto de forma gritante pelos seus pontos de vista. Um documentário que ilumina a questão 
masculino/feminino com uma nova e emancipatória luz.

23h30
BALADA DE UM BATRÁQUIO de Leonor Teles | PORTUGAL, 2016, DOCUMENTÁRIO, 11’
Tal como os ciganos, os sapos de loiça colocados à entrada de casas e estabelecimentos comer-
ciais não passam despercebidos a um olhar mais atento. Este filme é um ato interventivo e social 
que se insurge contra o significado simbólico e real de discriminação contido nesses mesmos 
sapos.

A mostra Desobedoc é uma iniciativa do Bloco de Esquerda realizada em parceria com a rede Transform!. 
A rede Transform! reúne 27 organizações europeias em dezanove países, ativas nos domínios da formação 
política e da análise científica crítica. Esta fundação política é reconhecida pelo Partido da Esquerda Europeia, 
que apoia as suas atividades. transform-network.net 
Programa do DesobeDoc 2016 foi construído por Ada Pereira da Silva, Adriano Campos, Amarante Abramovi-
ci, Inês Barbosa, Jorge Costa, José Soeiro, Luísa Veloso, Maria Manuel Rola, Mário Moutinho, Nuno Sena, 
Regina Guimarães, Sérgio Marques, Sérgio Vitorino, Tatiana Moutinho, Tiago Afonso, Zeza Guedes e amigos e 
amigas. Esta extensão do DesobeDoc foi uma ideia de Rui Matoso e do Bloco de Esquerda de Torres Vedras.
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