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Edlisa B. Peixoto é Brasileira, Psicóloga Clinica Especialista em Terapia Cognitiva 
Comportamental, Pós-graduada em Gestão Pública, Consultora em projetos de 
desenvolvimento humano, arte e cultura. Documentarista especialista em audiovisual em 
meios eletrônicos e Diretora do longa documental “Palmas”. 

Em 2005, teve seu primeiro projeto  de roteiro documental “Palmas pra Eles”, aprovado em 
convocatória internacional, como bolsista pela Fundación Carolina/ Ibermedia/SGAE, para 
residência durante 3 meses em Madrid. 
Em 2007 foi premiada na categoria curta-metragem pelo VI Edital Ceará de Cinema e Vídeo 
para a realização de “O Gesto, A Voz, O Olho”(2009) sobre contadores de histórias do interior 
do Ceará/ Brasil. 
Em 2008 e em 2009 seu roteiro do longa “PALMAS” é selecionado para o laboratório do curso 
de cine Español. Em 2013 recebe prêmio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará pela 
realização de “Palmas”, seu primeiro longa documental recém finalizado em 2014. 
 
Atualmente Edlisa vem pesquisando estratégias para ampliação de resiliência individual e em 
contextos comunitários. Trabalha com paixão em seu consultório clínico em Fortaleza / Ceará/ 
Brasil e cumpre a missão de viajar pelo mundo levando a experiência de PALMAS, para que 
essa história de pessoas comuns siga inspirando outras pessoas comuns a viverem de forma 
extraordinária segundo o desejo de suas almas! 
 
Mas o mais importante sobre Edlisa mesmo, é que ela adora uma rede, café com tapioca com 
os amigos e teima em seguir olhando a vida de azul. 
 
 

Filmografia (título, formato e ano): 

 
 “PALMAS” - HDVV/56´ / 2013 Realizado com Premio IX Ceará Cinema e Vídeo/SECULT-CE 
“LAMBER A CIDADE” -  HD PRA WEB/ 2011  
“O GESTO, A VOZ, O OLHO”- HDV/26´-  2009 Premio Ceará Cinema e Vídeo/ Selecionado no 
I FESTIVAL ETNOGRÁFICO DO RECIFE 2009 
“ISTO NÃO É UMA LATA!” – DV 8´23´´/ 2008 Selecionado Mostra Terceira Margem de Vídeo 
2008 
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Elisabeth Grimberg é Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS, é sócia-fundadora do Instituto Pólis, integra a equipe técnica desde 1989. Coordena a 
Área de Resíduos Sólidos e é Coordenadora Executiva do Instituto Pólis desde 2008 até o 
momento. Foi Coordenadora Executiva em período anterior, entre 1993 e 1997. 
 
Responsável pela criação do Fórum Lixo e Cidadania da Cidade de São Paulo, copromoveu a 
criação da Articulação Nacional por uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Coordena no 
momento o tema resíduos sólidos do projeto Litoral Sustentável. Desenvolveu estudos e 
pesquisas sobre o tema em parceria com o IDRC (International Development Research Center), 
o UM (Urban Management Programme), a UNRISD (United Nations Research Institute for 
Social Development), a UNICEF, a UNESCO e a Fundação Avina. 
 
É ponto focal no Brasil da rede GAIA – Global Alliance for Incinerator Alternatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Parceiro do SSEDAS em Portugal:                                                                                  O projeto SSEDAS é cofinanciado por: 

 

                                                                                           
 


