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Lista de filmes

Total de Filmes: 232

 (Os doces Bárbaros) | 1

Ano: 1978
Gênero: DOCUMENTARIO
Sinopse: O documentário registra a comemoração dos dez anos de carreira dos cantores baianos Caetano
Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa. Eles formaram o grupo intitulado "Doces Bárbaros" para
realizar uma turnê comemorativa pelo Brasil. O filme mostra também o julgamento e prisão de Gilberto Gil, ao
lado de um amigo, por porte de drogas, além de sua internação em uma clínica para desintoxicação.
Distribuidor -

 (Stelinha) | 2

Ano: 1990
Gênero: Drama
Diretor: Miguel Faria Jr.
Sinopse: Stelinha (Ester Góes) já foi uma rainha da MPB e ídolo do rádio. Hoje, decadente e solitária, circula
pelas noites do Rio em busca de alguma emoção indo sempre além do último copo. Eurico (Marcos Palmeira)
é um roqueiro em ascensão. O encontro dos dois numa madrugada de Copacabana provoca em Eurico
compaixão e fascínio por um ídolo de sua infância. Decide ajudá-la a voltar a cantar. O envolvimento dos dois
dá força a Stelinha, mas também a torna cada vez mais dependente de Eurico. De qualquer modo, é sua
volta por cima, desde que ela consiga adaptar-se a uma outra realidade, a um novo tempo.

 (A dama do cine Shanghai ) | 3

Ano: 1988
Gênero: Drama
Diretor: Guilherme de Almeida Prado
Sinopse: Em uma noite úmida de verão, o corretor de imóveis Lucas (Antônio Fagundes) entra em um velho
cinema de São Paulo. Dentro da sala ele conhece Suzana (Maitê Proença), uma mulher muito parecida com
a que está no filme em exibição. Sedutora e misteriosa, ela é casada com Desdino (Paulo Villaça) e renega
as tentativas de Lucas em conquistá-la. Quando é injustamente acusado de assassinato, Lucas passa a
buscar o verdadeiro autor do crime. Só que quanto mais investiga mais as pistas apontam para Suzana e
Desdino.
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 (A super fêmea ) | 4

Ano: 1973
Gênero: ficção
Diretor: Anibal Massaini Neto
Sinopse: Um laboratório farmacêutico resolve lançar no Brasil a pílula anticoncepcional para homens. Para a
publicidade de lançamento, revela-se, ao se realizar uma pesquisa de campo, que a maior parte dos homens
temem tomar a pílula, com receio de que possa diminuir sua virilidade, mesmo sabendo de seu poder ao
realizarem testes em cobaias animais. Por meio de uma agência de propaganda e de seu super cérebro,
descobrem a solução: o o publico alvo, ou seja, o homem brasileiro, apóia-se em três mitos fundamentais: a
mulher, o jogo e o café. E é a partir desses estimulantes que a campanha publicitária cria a figura da
Super-Fêmea, a mulher perfeita, levando a publicidade do produto às alturas.

 (Iracema, uma transa amazônica ) | 5

Ano: 1975
Gênero: Documentario
Diretor: Orlando Senna, Jorge Bodanzky
Sinopse: O filme é na realidade um auto-retrato da população da Transamazônica. Retrata realisticamente
os problemas da região. Conta a história de uma menina do interior, que vai a Belém com a família para
pagar promessa na festa do Sírio Nazaré. O novo meio e as companhias que encontra levam a menina à
prostituição. Conhece num cabaré um motorista de caminhão Tião Brasil Grande, negociante de madeira.
Influenciada pelas outras prostitutas ela quer ir para os grandes centros ( São Paulo e Rio) e pega carona
com o motorista.

 (O padre e a moça ) | 6

Ano: 1966
Gênero: Ficcção
Diretor: Joaquim Pedro de Andrade
Sinopse: Mariana (Helena Ignês) é a única mulher bonita e jovem do lugar. E não está conformada. Não
sabe exatamente o que quer, mas sabe que não quer morrer com a cidade, sem ter conhecido o que a vida
tem de bom. Mariana vê no padre (Paulo José), recém-chegado à cidade, a sua salvação. Sente-se atraída.
Quer falar-lhe, quer sentir alguma coisa a mais, que não seja a realidade mesquinha da cidadezinha.
Honorato (Mário Lago) proíbe Mariana de avistar-se com o padre. Faz mais: resolve casar-se com ela. É
neste instante que a estória começa a subir até a aguda dramaticidade do epílogo.

 (O Aleijadinho ) | 7

Ano: 1978
Gênero: documentario
Diretor: Joaquim Pedro de Andrade
Sinopse: Um inventário da vida e da obra de Antônio Francisco Lisboa, o artista mais expressivo do Brasil
colônia. Nascido em 1738 na antiga Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto (MG), cedo tornou-se conhecido
pelas originais concepções técnicas e artística que introduziu em seu ofício de escultor. Além das obras
realizadas em Ouro Preto, trabalhou também em Tiradentes, Congonhas do Campo, Sabará, Mariana e
outras cidades vizinhas, mesmo acometido por uma doença que o deformou, mas que não o impediu de
continuar sua obra monumental e comovente. Baseado em texto e roteiro de Lúcio Costa.

 (O cangaceiro ) | 8
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Ano: 1953
Gênero: Ficção
Diretor: Lima Barreto
Sinopse: O bando de cangaceiros do capitão Gaudino (Milton Ribeiro) semeia o terror pela caatinga
nordestina. É neste contexto que a professora Maria Clódia (Vanja Orico), raptada durante um assalto do
grupo, se apaixona pelo pacífico Teodoro (Alberto Ruschel). O forte amor entre os dois gera grande conflito
no bando.

 (Lampião (o rei do cangaço)) | 9

Ano: 1936
Gênero: Documentario
Diretor: Benjamin Abrahão
Sinopse: A nova montagem de Ricardo Albuquerque para as imagens produzidas por Benjamin Abrahão em
1936 e 1937 privilegia o agrupamento temático das cenas e foge ao tom caricatural do filme "Lampião: o rei
do cangaço" que reuniu em 1955 as imagens censuradas no final da década de 1930. Esta edição ainda traz
aproximadamente cinco novos minutos de filme, recuperados em 2002, pela Cinemateca Brasileira.

 (O Bandido da Luz Vermelha) | 10

Ano: 1968
Gênero: Documentário
Diretor: Rogério Sganzerla
Sinopse: Livremente inspirado em fatos reais. Um assaltante misterioso (Paulo Villaça) usa técnicas
extravagantes para roubar casas luxuosas de São Paulo. Ele é apelidado pela imprensa de "bandido da luz
vermelha", já que traz sempre uma lanterna vermelha e conversa longamente com suas vítimas. No entanto,
seus roubos e crimes chamam tanta atenção que um implacável policial começa a perseguir o "bandido da
luz vermelha".

 (Narradores de Javé) | 11

Ano: 2003
Gênero: Ficção
Diretor: Eliane Caffé
Sinopse: Somente uma ameaça à própria existência pode mudar a rotina dos habitantes do pequeno vilarejo
de Javé. É aí que eles se deparam com o anúncio de que a cidade pode desaparecer sob as águas de uma
enorme usina hidrelétrica. Em resposta à notícia devastadora, a comunidade adota uma ousada estratégia:
decide preparar um documento contando todos os grandes acontecimentos heróicos de sua história, para
que Javé possa escapar da destruição. Como a maioria dos moradores são analfabetos, a primeira tarefa é
encontrar alguém que possa escrever as histórias.

 (Boleiros era umavez o futebol) | 12

Ano: 1998
Gênero: Ficção
Diretor: Ugo Giorgetti
Sinopse: Com direção de Ugo Giorgetti, este filme nacional faz um retrato dos chamados ''Boleiros'',
veteranos do esporte. Em um bar de São Paulo, como acontece em quase todas as tardes estão reunidos um
grupo de ex-jogadores de futebol, que se encontram para relembrar antigas glórias e histórias curiosas do
tempo em que ainda eram jogadores profissionais.
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 (Uma História de Futebol) | 13

Ano: 1999
Gênero: Ficção
Diretor: Paulo Machline
Sinopse: Baseado em depoimento de um companheiro de infância de Dico (mais tarde Pelé), o filme se
passa na cidade de Bauru, no na o de 1950, quando o time "7 de Setembro" enfrenta seu maior rival, o
"Barão do Noroeste". Este curta está disponível para exibição online em

 (Terra em transe) | 14

Ano: 1967
Gênero: Ficção
Diretor: Glauber Rocha
Sinopse: senador Porfírio Diaz (Paulo Autran) detesta seu povo e pretende tornar-se imperador de Eldorado,
um país localizado na América do Sul. Porém existem diversos homens que querem este poder, que
resolvem enfrentá-lo. Enquanto isso, o poeta e jornalista Paulo Martins (Jardel Filho), ao perceber as reais
intenções de Diaz, muda de lado, abandonando seu antigo protetor.

 (O Cineasta da Selva) | 15

Ano: 1997
Gênero: Documentario
Diretor: Aurélio Michiles
Sinopse: Um semidocumentário sobre Silvino Santos (1886-1970), cineasta luso-brasileiro que fixou-se em
Manaus como fotógrafo e documentarista - pioneiro no cinema amazonense.

 (Sangue e suor: a saga de Manaus) | 16

Ano: 1977
Gênero: Documentário
Diretor: Luiz de Miranda Corrêa
Sinopse: "Durante a conquista e a colonização portuguesa uma cultura européia é implantada no coração da
Amazônia. Nasce a Vila de Manaus, mais tarde capital da Província e do Estado da Amazônia. O 'boom' da
borracha no século XIX transformaria a aldeia numa metrópole à européia. Os índios tentam resistir, através
de suas danças, cantos e alimentos. São, no entanto, pouco a pouco assimilados ou expulsos para a periferia
da cidade. Um novo 'boom', o da Zona Franca de Manaus, atrai migrantes do país e do exterior. A cidade
continua a crescer e, à custa do patrimônio do século XIX e da cultura ameríndia, se transforma numa cidade
moderna. Mas, apesar dos índios terem virado folclore de um turismo avassalador, a marca da floresta
impede que a cidade se transforme, pelo menos até agora, numa incolor Hong Kong brasileira."
(SENM/EMPLASA) "Uma interpretação sociológica e antropológica da capital amazonense, sob o impacto de
valores alienígenas." (MA/CFCCM) "Documentário sobre a cidade de Manaus: a implantação de uma cidade
européia na floresta amazônica; as distorções de uma cultura alienígena que não respeitou a ecologia
regional; a influência inglesa; os aventureiros da borracha e da Zona Franca; as transformações trazidas pelo
comércio e pela indústria; a marginalização do indígena, sua massificação e transformação em objeto de
turismo, a distorção de seus cantos e suas danças." (Filme e Cultura, n.29)

 (Filme de Amor ) | 17

Ano: 2003
Gênero: Ficção
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Diretor: Júlio Bressane
Sinopse: Hilda (Bel Garcia), Matilda (Josi Antello) e Gaspar (Fernando Eiras) são três amigos que vivem no
subúrbio e que decidem se encontrar em um pequeno apartamento num final de semana, com o objetivo de
beber, conversar, sentir prazer e, principalmente, estarem juntos. Lá eles entram num estado de sonho,
devido a embriaguez, que os leva a esquecer o que ocorre fora do apartamento.

 (Bonitinha, mas ordinária ) | 18

Ano: 1963
Gênero: Ficção
Diretor: J.P.de Carvalho
Sinopse: Primeira adaptação para as telas do provocativo texto do dramaturgo Nelson Rodrigues, em cujo
roteiro ele mesmo colaborou (ao lado de Jorge Dória e Jece Valadão. Conta a dramática e, de certa forma
erótica, história da jvem milionária que foi estuprada por cinco homens de uma vez. Refilmado em 1981.

 (Por trás do pano) | 19

Ano: 1999
Gênero: Ficcção
Diretor: Luiz Villaça
Sinopse: Helena (Denise Fraga) é uma jovem atriz em ascensão que possui muito talento e insegurança e
que é casada com Marcos (Pedro Cardoso), um artista plástico que brinca o tempo todo com os medos e o
ciúme de sua esposa. Até que um dia ela recebe um convite que será também o maior desafio de sua
carreira: encenar uma peça teatral com Sérgio (Luís Melo), um consagrado e talentoso ator que possui
também gênio difícil e está em crise amorosa e profissional. Sérgio é casado com Laís (Marisa Orth), uma
arquiteta bonita e ciumenta cuja vida conjugal se deteriora ainda mais devido à convivência do ator com
Helena, em decorrência dos ensaios da nova peça em que estão trabalhando.

 (O sanduíche) | 20

Ano: 2000
Gênero: ficcção
Diretor: Jorge Furtado
Sinopse: Os últimos momentos de um casal, a hora da separação. O fim de alguma coisa pode ser o
começo de outra. Outro casal, os primeiros momentos, a hora da descoberta. Encontros, separações e um
sanduíche. No cinema o sabor está nos olhos de quem vê.

 (O homem do Sputnik) | 21

Ano: 1959
Gênero: comedia
Diretor: Carlos Manga
Sinopse: O casal de caipiras comerciantes de ovos, Anastácio e Cleci, são surpreendidos por um estrondo 
em seu galinheiro. Anastácio encontra entre suas galinhas um globo metálico. No dia seguinte, Cleci lê no 
jornal sobre o acidente com o satélite russo Sputnik e reconhece na fotografia um objeto semelhante ao que 
caiu em seu quintal. Anastácio leva o globo à casa de penhores e mostra-o para a funcionária Dorinha. Ela 
liga para o jornal onde trabalha seu namorado, Nelson, e lhe conta o fato. Alberto, jornalista inescrupuloso, 
ouve a conversa entre o casal e conta a novidade ao chefe do jornal. Nelson vai ao encontro de Anastácio e 
pede a ele que esconda o objeto. Anastácio coloca-o dentro do poço. A notícia de que o Sputnik caiu no 
Brasil vira primeira página dos jornais. Anastácio e Clecy se transformam em celebridades. Hospedam-se no 
Copacabana Palace, onde recebem propostas de grupos de russos, americanos e franceses que tentam 
seduzir Anastácio, apresentando-lhe a cantora francesa Bebe. Os interesses desmedidos dos estrangeiros 
pelo satélite levam os dois à loucura. Anastácio é raptado pelos franceses e Nelson pelos americanos. 
Fogem e voltam para a casa de Anastácio. Russos, americanos e franceses os seguem, disputando o valioso 
troféu, que ninguém sabe onde está. Anastácio revela o local onde o Sputnik se encontra e todos se
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alvoroçam. Não encontram nada no poço. Ao passar pelo local, o sacristão diz que pegou o Sputnik e
transformou-o em pára-raios para a igreja. Os agentes estrangeiros partem decepcionados e Anastécio Cleci
voltam para casa, mas se deparam com o verdadeiro Sputnik que acabara de cair no galinheiro.

 (Simão,o caolho) | 22

Ano: 1952
Gênero: ficção
Diretor: Alberto Cavalcanti
Sinopse: Em seu primeiro filme que dirigiu no Brasil, o grande diretor Alberto Cavalcanti utilizou-se da
mesma idéia central de seu antológico "Dead of Night" rodado alguns anos antes na Inglaterra, ou seja, que a
razão e a loucura, o sonho e a realidade, estão separados por uma tênue linha. Só que neste filme, baseado
em crônicas de Galeão Coutinho, a idéia é apresentada numa comédia fina, cheia de ironias e críticas
veladas, num humor quase britânico que sempre o acompanhou. Conta a história do caolho que desejava a
todo custo recuperar seu olho perdido, sujeitando-se até as loucas experiências de um inventor maluco. O
filme é hoje praticamente obrigatório nas cinematecas e cine-clube importantes de todo o mundo. - See more
at: http://www.maristelafilmes.com.br/simao-o-caolho.html#sthash.JB2LbthE.dpuf

 (Á meia noite levarei sua alma ) | 23

Ano: 1964
Gênero: ficção
Diretor: José Mojica Marins
Sinopse: O sádico e cruel coveiro Zé do Caixão (José Mojica Marins) pretende gerar um filho perfeito para
dar continuidade ao seu sangue. Mas sua mulher não consegue engravidar e ele acaba violentando a mulher
do seu melhor amigo. A moça violentada pelo coveiro quer se suicidar, para regressar do mundo dos mortos
e levar a alma de Zé do Caixão.

 (Amor só de mãe ) | 24

Ano: 2002
Gênero: ficção
Sinopse: Numa aldeia de pescadores, acontecimentos macabros se desenrolam numa noite de satanismo,
morte e orações à Nossa Senhora da Cabeça.

 (Um da qualquer...) | 25

Ano: 1965
Gênero: ficção
Diretor: Libero Luxardo
Sinopse: Recentemente restaurado pela Cinemateca Brasileira, o filme "Um dia Qualquer", de Líbero
Luxardo, é um marco histórico importante do cinema brasileiro, sendo o primeiro (e um dos únicos)
longa-metragem totalmente produzido no estado do Pará. Dirigido por um dos pioneiros do cinema paraense,
Líbero Luxardo, o filme narra uma série de pequenas histórias a partir do drama de um personagem que
rememora a vida ao lado da esposa recém-falecida, enquanto caminha pelas ruas de Belém. Para além de
suas qualidades ficcionais e cinematográficas, o filme resiste como um importante e raro material histórico
com as imagens e hábitos de uma capital paraense retratada com olhos de documentarista pelas câmeras do
cineasta. Trailer

 (A baronesa transviada ) | 26
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Ano: 1957
Gênero: Ficção
Diretor: Watson Macedo
Sinopse: Gonçalina (Dercy Gonçalves) é uma pobre manicure que descobre pelos jornais que pode ser a
filha desaparecida de uma baronesa. Ela vai à casa de sua possível mãe, onde é reconhecida. Quando a
baronesa morre, Gonçalinha torna-se sua única herdeira e investe parte da fortuna num filme. Esta situação
não agrada os demais integrantes da família, que planejam um golpe.

 (A saga do Guerreiro alumioso ) | 27

Ano: 1993
Gênero: ficção
Diretor: Rosemberg Cariry
Sinopse: Em Aroeiras, cidade fictícia dos sertões do Ceará, vive Genésio, velho viúvo, sem filhos,
aposentado, que preenche a solidão bebendo cachaça e contando histórias e bravatas sobre os antigos
cangaceiros. Baltazar, colega de copo de Genésio, é líder camponês e vê o cangaço como uma luta popular
superada, buscando novas formas de combater os poderosos locais.

 (A árvore da Miséria ) | 28

Ano: 1998
Gênero: ficção
Diretor: Marcus Vilar
Sinopse: Depois de expulsar de sua árvore algumas crianças, D. Miséria recebe a visita de um mendigo que
se diz enviado de Deus.

 (Sábado ) | 29

Ano: 1994
Gênero: Ficção
Diretor: Ugo Giorgetti
Sinopse: Sábado na cidade de São Paulo. Uma equipe de publicidade ocupa o saguão do antigo Edifício das
Américas, no centro da cidade, para a gravação de um comercial. Mas um elevador quebrado obriga equipe e
moradores a dividirem o mesmo espaço. Desse convívio forçado surgem pequenos incidentes que tornam
este sábado diferente de qualquer outro.

 (Viver a vida ) | 30

Ano: 1991
Gênero: FIC
Diretor: Tata Amaral
Sinopse: O caos e a dura realidade da vida durante a crise do início dos anos 90, aparentes no cotidiano de
um office boy de uma grande empresa paulista. Um dia cheio de promessas e obstáculos a serem superados
com muito bom humor, como no caso da maioria dos brasileiros

 (Amarelo Manga ) | 31

Ano: 2002
Gênero: Ficção
Diretor: Cláudio Assis
Sinopse: No subúrbio de Recife, Lígia (Leona Cavalli) acorda já mal humorada, pois terá de suportar mais 
um dia servindo fregueses, que às vezes a bolinam no bar onde trabalha. Quando o dia terminar, só lhe 
restará voltar ao seu pequeno quarto, em um anexo do bar, e dormir para suportar a mesma coisa no dia
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seguinte. Paralelamente Kika (Dira Paes), que é muito religiosa, está freqüentando um culto enquanto seu
marido, Wellington (Chico Diaz), um cortador de carne, decanta as virtudes da sua mulher enquanto usa uma
machadinha para fazer seu serviço. Neste instante no Hotel Texas, que também fica na periferia da cidade,
Dunga (Matheus Nachtergaele), um gay que é apaixonado por Wellington, varre o chão antes de começar a
fazer a comida. Na verdade ele é a pessoa mais polivalente no Texas, pois faz de tudo um pouco. Um
hóspede do Hotel Texas, Isaac (Jonas Bloch), sente um grande prazer em atirar em cadáveres, que lhe são
fornecidos por Rabecão, um funcionário do I.M.L. Apesar de decantar Kika, isto não impede de Wellington ter
uma amante, que está cansada da situação e quer que ele tome logo uma decisão. Já Dunga pretende
conseguir Wellington de outra forma, ou seja, fazendo um trabalho em um terreiro, assim de uma vez só ele
"dá uma rasteira" na mulher e na amante. Isaac vai se encontrar no bar com Rabecão para lhe avisar que
pode levar o cadáver. Lá ele conhece Lígia e sente vontade de ir com ela para a cama, mesmo com Rabecão
lhe avisando que ninguém ali transou com ela.

 (A Canga ) | 32

Ano: 2001
Gênero: Drama
Diretor: Marcus Vilar
Sinopse: "Num descampado, no meio de uma lavoura seca, o velho Ascenço Teixeira obriga os filhos a
colocar nos ombros uma canga de boi. A esposa e a nora também são obrigadas a ajudar no trabalho. Fora
de si, o velho perde o controle da situação e a família reage, provocando um desfecho inusitado." (MCC/11)

 (Amor e Cia ) | 33

Ano: 1998
Gênero: Drama, Comédia , Romance
Diretor: Helvécio Ratton
Sinopse: Em São João Del Rey, no final do século XIX, vive Alves (Marco Nanini), um próspero negociante.
Um dia ele vai para casa mais cedo para comemorar com Ludovina (Patrícia Pillar) os quatro anos de
casados, mas a encontra com Machado (Alexandre Borges), seu sócio, em atitude suspeita. Apesar de,
aparentemente, nada de muito grave ter acontecido, Alves expulsa a mulher de casa no mesmo dia e pensa
em desafiar seu sócio e ex-amigo para um duelo, no qual apenas uma arma estaria carregada e a distância
seria de dois passos. Entretanto, os acontecimentos tomam um rumo inesperado.

 (Rua do Amendoim ) | 34

Ano: 1998
Gênero: Ficção
Diretor: João Vargas Penna
Sinopse: Nos anos 70, em Belo Horizonte, dois adolescentes descobrem o fenômeno da ilusão ótica na Rua
do Amendoim.

 (São Bernardo ) | 35

Ano: 1972
Gênero: Drama
Diretor: Leon Hirszman
Sinopse: Paulo Honório(Othon Bastos), um sertanejo de origem pobre que, em uma empreitada financeira,
se torna dono da decadente fazenda de São Bernardo em Viçosa, Alagoas. Determinado a fazer fortuna e
ascender socialmente ele recupera a fazenda, consegue entrar para a economia rural e casa-se com a
professora da cidade, Madalena (Isabel Ribeiro). Os problemas começam quando as diferenças de Paulo e
sua esposa se acentuam.
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 (Bendito fruto ) | 36

Ano: 2005
Gênero: comédia
Diretor: Sergio Goldenberg
Sinopse: Durante os 9 meses de duração da novela "Primeiro Amor" Maria (Zezeh Barbosa), Edgar (Otávio
Augusto), Virgínia (Vera Holtz), Telma (Lúcia Alves), Choquita (Camila Pitanga) convivem juntos. O ponto de
encontro é o pequeno salão de cabelereiro de Edgar, localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro, por onde
todos passam. Neste período Maria, que é amante de Edgar, tem sua vida transformada para sempre.
Virgína, amiga de infância de Edgar, sofre um acidente com uma tampa de bueiro. Anderson (Evandro
Machado), filho de Maria, volta da Europa com uma novidade: Marcelo Monte (Eduardo Moscovis), seu
namorado, que é também o galã da nova novela das oito.

 (Alô Tetéia ) | 37

Ano: 1978
Gênero: Ficção
Sinopse: De forma bem-humorada, o filme narra as aventuras - ou desventuras - de uma típica garota da
zona sul do Rio de Janeiro que resolve ir à praia, mas seu carro não pega. Decidida, ela vai de ônibus e se
mete em mil trapalhadas.

 (Aleluia, Gretchen ) | 38

Ano: 1976
Gênero: Drama
Diretor: Sylvio Back
Sinopse: Uma família foge da Alemanha nazista, desembarcando no Brasil por volta de 1937. Ao chegar,
compra um hotel no interior do Paraná, que se torna ponto de simpatizantes do nazismo, apesar do chefe da
família ter ideias mais liberais. Só que seus integrantes encontram muitos problemas de adaptação à essa
nova terra, além de terem que enfrentar os traumas da guerra.

 (De passagem) | 39

Ano: 2003
Gênero: Drama
Diretor: Ricardo Elias
Sinopse: Jeferson (Sílvio Guindane) e Washington são irmãos e amigos de Kennedy desde crianças.
Quando crescem Jeferson entra no Colégio Militar do Rio de Janeiro, enquanto que Washington e Kennedy
entram para o tráfico de drogas. Após receber a notícia da morte de Washington, Jeferson volta a São Paulo
e, juntamente com Kennedy, sai numa viagem pela cidade procurando o corpo de Washington. Nesta viagem
Jeferson e Kennedy lembram um acontecimento importante do passado.

 (Passageiros ) | 40

Ano: 1987
Gênero: Ficção
Diretor: Carlos Gerbas e Glênio Póvoas
Sinopse: Haroldo marginal comum, está parado na Rodoviária de Porto Alegre, esperando o melhor
momento para exercer sua opção de sobrevivência. Pega um táxi ao acaso e embarca.
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 (Os inquilinos ) | 41

Ano: 2009
Gênero: Drama
Diretor: Sérgio Bianchi
Sinopse: Durante os dias de atentado do PCC em São Paulo, a realidade de uma família de periferia é
alterada com a chegada de três jovens barulhentos que alugam a casa vizinha. Valter, Iara e seus dois filhos
pequenos passam a dormir mal. Valter, empregado em uma banca de frutas, se atormenta com as mudanças
no cotidiano de sua rua, que conhece apenas pela narrativa de Iara. Iara, desde a chegada dos novos
inquilinos, lhe parece cada dia mais bonita. Logo, eles percebem que os três rapazes fazem parte do crime
organizado. O uso da violência parece ser inevitável, e eles começam a se sentir acuados.

 (Os anos JK uma trajetória politica ) | 42

Ano: 1980
Gênero: documentario
Diretor: Silvio Tendler
Sinopse: Os anos JK - uma trajetória política é um documentário que descreve a o governo do Presidente
Juscelino Kubitschek (1945 - 1950). Parte da produção é feita com imagens de arquivo. O filme aborda temas
como a consolidação da democracia no país, a construção de Brasília e a incipiente indutrialização. O
documentário conta com depoimentos de personalidades como Tancredo Neves, Marechal Henrique Lott,
Magalhães Pinto, Dante Pellacani e Juracy Magalhães.

 (É Simonal ) | 43

Ano: 1970
Gênero: comédia musical
Diretor: Domingos Oliveira
Sinopse: Uma fã do cantor Wilson Simonal vem de Minas, ilude a vigilância, apresentando-se como
jornalista, fazendo de tudo para se encontrar com seu ídolo. O cantor simpatiza-se por ela, e a convida para
um passeio em uma ilha da Baía de Guanabara, ao lado de amigos. Os dois iniciam um romance um breve
romance, que dura até a volta da fã para sua cidade natal.

 (O olho mágico do amor ) | 44

Ano: 1981
Gênero: Drama
Sinopse: Vera é uma jovem de 17 anos que trabalha como secretária num escritório na boca do lixo. Um dia
descobre atrás de um quadro na parede um pequeno buraco que dá para um quarto de hotel. Ali vive a
prostituta Penélope, que todos os dias e o dia inteiro recebe seus clientes. Vera, deslumbrada com aquilo e
envolvida em seu voyeurismo, muda todo o seu cotidiano para poder acompanhar os casos amorosos da
prostituta.

 (Na senda do crime ) | 45

Ano: 1954
Gênero: Drama
Sinopse: Sérgio é um rapaz com vocação para milionário, acostumado ao ambiente rico e luxuoso de alguns 
parentes próximos, inconformado por ter que lutar honestamente pela fortuna. Busca uma oportunidade para 
se tornar rico de um momento para outro. O salário que recebe pelo seu trabalho no banco não é suficiente 
para manter o padrão de vida que ele deseja. O banco em que trabalha é assaltado e Sérgio identifica os
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ladrões. Encontra a oportunidade que buscava: associa-se a eles. Conhece Jurema. Os dois se apaixonam
enquanto planejam e executam assaltos.

 (O jovem tataravô) | 46

Ano: 1936
Gênero: Comedia
Diretor: Luiz de Barros
Sinopse: Baseado na peça teatral O Tataravô. Eduardo compra, em um leilão, uma misteriosa e estranha
caixa de segredos e mandingas que inclui uma fórmula para trazer espíritos de volta ao plano dos vivos.
Aproveitando-se dos poderes mágicos do objeto, Eduardo resolve invocar o espírito de seu tataravô Victor,
morto aos vinte e seis anos de idade, de volta à vida. Mas, quando Victor retorna deslumbrado com as novas
invenções dos tempos modernos e cheio de energia para suas farras e vigarices, Eduardo desejará nunca ter
comprado a caixa.

 (Os óculos do vovô ) | 47

Ano: 1913
Gênero: comédia
Diretor: Francisco Santos
Sinopse: O menino peralta pinta os óculos de seu avô enquanto este dorme. Ao acordar, o avô leva um
susto, diante da cegueira imaginada, criando uma série de confusões dentro de casa. Os Óculos do Vovô é o
mais antigo filme de ficção brasileiro, originalmente com cerca de quinze minutos. Após anos perdido, teve
seus fragmentos achados em São Paulo pelo pesquisador Antônio Jesus Pfeil, em poder de Yolanda
L'Huillier, neta de Francisco Santos. O material foi recuperado na Escola de Comunicações e Artes da USP,
ganhou trilha sonora própria, e foi exibido em 2009 no Festival de Gramado.

 (O dragão da maldade contra o santo guerreiro ) | 48

Gênero: Drama Faroeste
Diretor: Glauber Rocha
Sinopse: Numa cidadezinha chamada Jardim das Piranhas aparece um cangaceiro que se apresenta como
a reencarnação de Lampião. Seu nome é Coirana. Anos depois de ter matado Corisco, Antônio das Mortes
(personagem de Deus e o Diabo na Terra do Sol) vai à cidade para ver o cangaceiro. É o encontro dos mitos,
o início do duelo entre o dragão da maldade contra o santo guerreiro. Outros personagens vão povoar o
mundo de Antônio das Mortes. Entre eles, um professor desiludido e sem esperanças; um coronel com
delírios de grandeza, um delegado com ambições políticas; e uma linda mulher, Laura, vivendo uma trágica
solidão.

 (Pôrto das Caixas ) | 49

Ano: 1962
Gênero: Drama
Diretor: Paulo Cézar Saraceni
Sinopse: No interior do Rio, na cidade de Porto das Caixas, uma mulher sofre porque não ama o homem
com quem se casou; de fato, não consegue sequer chegar perto do marido sem sentir repulsa. Frustrada na
vida e acomodada no seu destino de desfortúnios, ela se apaixona pelo dono do mercado da cidade, em
quem coloca as esperanças de ser o homem que mudará sua vida e a levará para o estágio na vida que ela
sempre quis estar. No entanto, o marido vai fazer de tudo para impedir a felicidade de sua mulher.
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 (Arraial do Cabo ) | 50

Ano: 1959
Gênero: documentario
Sinopse: Com fotografia deslumbrante de Mário Carneiro, que co-dirige o filme, e texto do jornalista Claudio
Mello Souza, o documentário mostra as transformações sociais e as interferências nas formas primitivas de
vida de pescadores do vilarejo de Arraial do Cabo, no litoral do Estado do Rio de Janeiro. A Fábrica Nacional
de Álcalis, que se instalou no local, causa a morte dos peixes, o que faz com que muitos integrantes da
comunidade partam em busca de trabalho. Os modos tradicionais de produção se chocam com os problemas
da industrialização. Gravuras de Oswaldo Goeldi abrem o filme.

 (A Lira do Delírio ) | 51

Ano: 1978
Gênero: Ação Drama
Diretor: Walter Lima Júnior
Sinopse: Os participantes do bloco de carnaval Lira do Delírio se cruzam num cabaré da Lapa carioca, onde
o filho de uma dançarina é seqüestrado. Para descobrir o assassino e as razões do crime, ela conta com a
ajuda de um repórter policial, que ao mesmo tempo também investiga um homicídio contra um homossexual.
#O filme foi realizado em duas etapas. Na primeira, rodada em 16mm no carnaval de Niterói de 1973, os
atores envolveram-se em episódios reais de violência nas ruas. #Na segunda, três anos mais tarde,
improvisaram boa parte da história policial de seqüestro e assassinato, usando seus próprios nomes e o
temperamento pessoal de cada um. Esses dois tempos articulam-se livremente, mesclando memória, sonho
e imaginação. #O trágico desaparecimento da atriz Anecy Rocha antes da montagem adicionou outra
camada de significados a uma história que já tematizava a fantasia e a morte. #O filme tornou-se, então, uma
homenagem póstuma a sua estrela. #Outro título, Bala Certeira. *Anecy, que era casada com Walter Lima
Júnior e irmã de Glauber Rocha acabou morrendo ao cair no fosso do elevador do prédio em que morava no
Rio de Janeiro, à época da finalização do filme.

 (Anahy de las Misiones ) | 52

Ano: 1998
Gênero: Drama
Sinopse: 1839, interior do Rio Grande do Sul. Anahy (Araci Esteves) é uma mulher forte dos pampas, mãe
de quatro filhos, todos de pais diferentes. Carregando uma carroça, ela luta para sobreviver em plena
Revolução Farroupilha, . Indiferente às paixões políticas, seu objetivo é sobreviver mascateando com
caramurus (defensores do Império) e farrapos (revolucionários) o que consegue pilhar dos mortos nos
combates.

 (Bete Balanço ) | 53

Ano: 1984
Gênero: Drama Musical
Diretor: Lael Rodrigues
Sinopse: Bete (Débora Bloch) é uma jovem liberal, que resolve deixar sua cidade natal, Governador
Valadares, para tentar a carreira artística no Rio de Janeiro. Logo após chegar ela se decepciona com os
empresários da música e a violência urbana, mas também encontra apoio no namorado Rodrigo (Lauro
Corona) e em novos amigos.

 (O Homem Nu) | 54
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Ano: 1997
Gênero: Comédia
Diretor: Hugo Carvana
Sinopse: O escritor Sílvio Proença precisa embarcar para São Paulo, a fim de divulgar seu novo livro. No
aeroporto, encontra um grupo de velhos companheiros. Com o embarque cancelado devido à uma forte
tempestade, o grupo segue para o apartamento de Marialva, sobrinha de um dos amigos de Proença.
Seduzido pela música e pelos encantos de Marialva, Proença passa a noite ali mesmo, onde desperta no dia
seguinte, completamente nu. Ainda zonzo da ressaca, vai apanhar o pão deixado à porta do apartamento; é
quando o vento fecha a porta

 (Meteorango Kid) | 55

Ano: 1969
Gênero: Ficção
Diretor: André Luiz de Oliveira
Sinopse: Realizado em Salvador por um jovem de 21 anos, produzido no período áureo da estética marginal
na cidade, "Meteorango Kid, Herói Intergalático" acompanha um jovem universitário no dia do seu
aniversário. O rapaz desrespeita todas as tradições. Realizado em pleno "caldeirão da Tropicália, o filme
compõe um painel da época, misturando improvisação, ficção e documentário (este, escondido, encenado,
mas comentado, em citação). A obra é organizada em várias situações distintas, quase sempre envolvidas
em humor e escatologia, em exagero e estranhamento" (Luiz Otávio de Santi). Texto: Cinemateca
Portuguesa

 (Superoutro) | 56

Ano: 1989
Gênero: Comédia
Diretor: Edgar Navarro
Sinopse: Um louco na rua tenta libertar-se da miséria que o assedia e acaba por subverter a própria lei da
gravidade

 (A Ostra e o Vento) | 57

Ano: 1997
Gênero: Drama
Diretor: Walter Lima Jr.
Sinopse: Uma garota, Marcela, vive com o seu pai em uma ilha distante do litoral. Ele é o responsável pela
manutenção do farol da ilha e a sufoca com um amor possessivo e autoritário. Em função da grande solidão
imposta aos dois pelo lugar, ela se revolta contra o pai e desenvolve uma paixão pelo vento que açoita a ilha
e que acaba se tornando um dos personagens da história.

 (A Margem ) | 58

Ano: 1967
Gênero: Drama
Diretor: Azualdo Candeias
Sinopse: Na favela às margens do rio Tietê, duas trágicas histórias de amor, dois casais que a sociedade
ignora e que, em meio à miséria e a luta pela sobrevivência, tentam encontrar-se através do sentimento. Os
personagens evoluem entre a vida da favela, com seus pequenos golpes pela sobrevivência, e a existência
no submundo paulista, que deteriora qualquer tentativa de ligação amorosa.
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 (Uma Rua Chamada Triumpho) | 59

Ano: 1969
Gênero: Documentário
Diretor: Ozualdo Candelas
Sinopse: "Através de fotografias de autoria de Ozualdo Candeias registra-se a região da Boca do Lixo
paulistana e as pessoas do meio cinematográfico que por ali circulavam." (CCBB/OZ-80)

 (O Corpo) | 60

Ano: 2100
Gênero: Comédia
Diretor: José Antonio Garcia
Sinopse: Enquanto os outros fazem ás escondidas, eu faço ás claras. Esta é a principal defesa do
farmacêutico e machão Xavier. Ele vive abertamente e em perfeita união com duas mulheres, Carmem e
Beatriz. O clima é de total harmonia, apesar da bigamia ser reprovada pela sociedade. Até que um dia, elas
descobrem que o garanhão arrumou uma amante, a prostituta de cabaré Monique. Adaptação do conto
homônimo de Clarice Lispector.

 (Antônia) | 61

Ano: 2006
Gênero: Drama músical
Diretor: Tata Amaral
Sinopse: Vila Brasilândia, periferia de São Paulo. Preta (Negra Li), Barbarah (Leila Moreno), Mayah
(Quelynah) e Lena (Cindy) são amigas desde a infância e sonham em viver da música. Elas deixam o
trabalho de backing vocal de um conjunto de rap de homens para formar seu próprio conjunto, o qual batizam
de Antônia. Descobertas pelo empresário Marcelo Diamante (Thaíde), elas passam a cantar rap, soul, MPB e
pop em bares e festas da classe média. Mas quando o sonho delas parece começar a se tornar realidade o
cotidiano de violência, machismo e pobreza em que vivem afeta o grupo.

 (Hip-hop SP) | 62

Ano: 1990
Gênero: Documentário
Diretor: Franscisco César Filho
Sinopse: A violência urbana de São Paulo vista através da música, da dança e dos graffitis da juventude
negra integrante do movimento hip-hop

 (O príncipe) | 63

Ano: 2002
Diretor: Ugo Giorgetti
Sinopse: Gustavo (Eduardo Tornaghi) é um homem de meia idade, que vive em Paris há mais de 20 anos.
Ele leva uma vidinha pacata de intelectual sul-americano no exílio, feita de conferências, palestras, traduções
e artigos para publicações especializadas, de pouca tiragem mas de muito prestígio. Durante todo esse
tempo Gustavo não tinha feito nenhuma visita ao Brasil. Várias vezes esteve a ponto de voltar, mas as razões
para as viagens de alguma maneira acabaram superadas e Gustavo pôde continuar aproveitando de sua paz
na Rive Gauche, sem maiores sobressaltos. Só que sua mãe passa a ter a saúde cada vez mais frágil e,
após seu sobrinho adoecer, Gustavo decide retornar ao Brasil. É quando ele passa a reencontrar a cidade e
o país os quais deixou há mais de duas décadas, tendo que se adaptar à nova realidade local.



Página 15

Documento gerado pelo Griffith v0.13 - Copyright (C) 2005-2012 Vasco Nunes, Piotr O■arowski <griffith@griffith.cc> - Disponibilizado Sob a Licença GNU/GPL

 (Terra Estrangeira) | 64

Ano: 1995
Gênero: aventura
Diretor: Walter Salles e Daniela Thomas
Sinopse: Anos 90. Sem perspectiva de vida num Brasil tomado pelo caos em plena era Collor, Paco
(Fernando Alves Pinto) decide viajar para Portugal após a morte da mãe, levando uma misteriosa
encomenda. Em Lisboa, ele conhece Alex (Fernanda Torres), brasileira namorada de Miguel (Alexandre
Borges), todos envolvidos num esquema de contrabando, que vai tornar suas vidas em um pesadelo.

 (Baile Perfumado) | 65

Ano: 1996
Gênero: Drama
Diretor: Paulo Caldas e Lírio Ferreira
Sinopse: Conta a saga real do libanês Benjamin Abrahão, mascate responsável pelas únicas imagens de
Virgulino Ferreira, o Lampião, quando vivia no sertão brasileiro. Amigo íntimo de Padre Cícero, Benjamim
mascateava pelo sertão e exercitou seu espírito mercantilista convivendo intimamente com o bando de
Lampião. Infiltrou-se no grupo para colher imagens e vender os registros do famoso criminoso pelo mundo
afora.

 (O Homem da mata ) | 66

Ano: 2004
Gênero: documentario
Diretor: Antonio Luiz Carrilho
Sinopse: José Borba da Silva, cantor, canavieiro e pai de santo interpreta Jack - um vingador justiceiro -
defensor dos canavieiros da zona da mata.

 (Filme demência) | 67

Ano: 1985
Gênero: drama
Diretor: Carlos Reichenbanch
Sinopse: Após assistir impotentemente à falência de sua pequena indústria de cigarros, Fausto (Ênio
Gonçalves) mergulha no interior de si mesmo. Rompe com sua esposa infiel, rouba o revólver do zelador do
prédio onde mora, e sai pela noite de São Paulo em busca de Mira-Celi, seu paraíso imaginário. Em seu
trajeto suicida encontra personagens emblemáticos de sua existência obscura : o amigo de infância e
desonesto, a amante suburbana, o visionário guru,um ex-colega da faculdade de economia que vende carros
de segunda mão, o cunhado salafrário e seu sócio Dr. José Carlos Barata, amante de Doris, e entre outros, e
sobretudo, Mefisto, que surge transvestido de várias formas, inclusive como uma simpática velhinha. É a
eterna busca do conhecimento que o conduz à descoberta de seu próprio espelho. Uma viajem onde o
importante não é chegar, mas viajar ; um movimento circular permanente que leva Fausto à concluir quem
nem a alma tem para oferecer à Mefisto.

 (Olhar e sensaçâo) | 68

Ano: 1994
Gênero: exp
Diretor: Carlos Reichenbach
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Sinopse: Voo livre na direção da memória, do instinto, do olhar e das sensações. A cidade incógnita através
da pupila de animais enjaulados.

 (Marcelo Zona Sul) | 69

Ano: 1970
Gênero: drama
Diretor: Xavier de Oliveira
Sinopse: Marcelo é um carioca adolescente de 16 anos, filho de um rigoroso e comum funcionário público.
Ele têm boa índole mas temperamento rebelde e não liga para a escola. O que ele gosta mesmo é de ficar
com sua namoradinha Renata, também estudante, passeando pelas praias e indo em cinemas e festinhas.
As coisas se complicam quando seu pai corta a mesada e a escola descobre suas "pilantragens". Marcelo
então resolve partir em busca de seu sonho: viajar pelo mundo pedindo carona.

 (Tocaia no asfalto) | 70

Ano: 1962
Gênero: drama
Diretor: Roberto Pires
Sinopse: Rufino, um matador de aluguel, é mandado para a Bahia, onde deve assassinar o Coronel Pinto
Borges, a mando do Coronel Domingos. Na Bahia, Borges dá uma festa para lançar sua candidatura ao
governo do Estado. Mas, além de estar marcado para morrer, ele agora também está sendo investigado
pelos crimes que cometeu. Distribuidor -

 (Fonte da saudade) | 71

Ano: 1986
Gênero: drama
Diretor: Marco Altberg
Sinopse: Adaptação do romance de Helena Jobim, as histórias de três mulheres e as fortes lembranças da
infância e da figura paterna. Uma tem uma vida frustrante com o marido, a outra tem um casamento vazio e
opressor e a terceira escolheu a fuga da realidade, na tentativa de sobreviver. Distribuidor -

 (Balada das duas mocinhas de Botafogo) | 72

Ano: 2006
Gênero: ficção conteudo adulto
Diretor: Fernanda Valle e João Caetano
Sinopse: Duas irmãs, Marília e Marina, buscam no sexo e na noite do Rio de Janeiro uma resposta para
escapar ao vazio de suas vidas. Abandonadas pelo pai, que deixou a família e sumiu, abandonadas pela
mãe, que vive com elas mas em nada compartilha sua vida com as filhas, Marília e Marina se apóiam uma na
outra e buscam um caminho. Sem guia ou referência, em meio a noitadas sem memória e relações sem
sentido, elas procuram uma saída - qualquer saída. Baseado no poema de Vinicius de Moraes.

 (Netto Perde sua alma) | 73

Ano: 2001
Gênero: drama
Diretor: Beto Souza e Tabajara Ruas
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Sinopse: Antônio de Souza Netto é um general brasileiro que é ferido em plena Guerra do Paraguai e agora
está se recuperando no Hospital Militar de Corrientes, na Argentina. Lá ele percebe que coisas estranhas
estão ocorrendo ao seu redor, como o capitão de Los Santos acusar o cirurgião de ter amputado suas pernas
sem necessidade e reencontrar um antigo camarada, o sargento Caldeira, ex-escravo com quem lutou na
Guerra dos Farrapos, ocorrida algumas décadas antes. Juntamente com Caldeira, Netto rememora suas
participações na guerra e ainda o encontro com Milonga, jovem escravo que se alistara no Corpo de
Lanceiros Negros, além do período em que viveu no exílio no Uruguai.

 (Mazel Tov) | 74

Ano: 1990
Gênero: curta metragem
Diretor: Jaime Lerner e Flávia Seligman
Sinopse: O filme conta duas histórias simultâneas, baseadas na imigração judaica no Rio Grande do Sul, no
início do século XX.

 (Brasa Adormecida) | 75

Ano: 1986
Gênero: comedia romantica
Diretor: Djalma Limongi Batista
Sinopse: Em uma fazendo do interior mineiro, todos estão agitados para o casamento de Bebel, filha de um
almirante, com Toni, o primo rico da moça. No entanto, Ticão, primo e companheiro de infância dos dois,
resolve boicotar o casamento, pois alimenta uma antiga paixão por Bebel.

 (Tudo Bem) | 76

Ano: 1978
Gênero: Comédia
Diretor: Arnaldo Jabor
Sinopse: Família cercada de Brasil por todos os lados, que se acha capaz de viver isolada dos males do
mundo. Até que chegam os operários para reformar a casa, e com eles o cortejo de loucuras da vida lá fora.
Numa comédia corrosiva, Tudo Bem mostra o caos nosso de cada dia. É uma comédia sobre o conflito entre
as classes sociais que se concentram neste microcosmo que é o apartamento.

 (O signo da cidade ) | 77

Ano: 2007
Gênero: Drama
Diretor: Carlos Alberto Riccelli
Sinopse: São Paulo. Gil (Malvino Salvador) é casado, mas está solitário. Lydia (Denise Fraga) gosta de se
arriscar. Josialdo (Sidney Santiago) nasceu para ser mulher. Mônica (Graziella Moretto) é interesseira e quer
apenas se dar bem. Todos ouvem o programa noturno de rádio da astróloga Teca (Bruna Lombardi), que lida
com os anseios de seus ouvintes e seus próprios problemas.

 (Pão com mortadela ) | 78

Ano: 2009
Gênero: Ficção
Diretor: Georgina Castro e Marcos Mello
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Sinopse: Léo e Helena se reencontram anos depois; uma grande paixão de adolescência. Tão parecidos no
passado, já não conseguem reconhecer no outro o que fez com que se amassem um dia.

 (O caso dos irmãos Naves ) | 79

Ano: 1967
Gênero: Drama
Diretor: Luiz Sérgio Person
Sinopse: A reconstituição de um caso real, ocorrido no Estado Novo em 1937, na cidade de Araguari (MG).
Tudo começa quando um homem foge, levando o dinheiro de uma safra de arroz. Os irmãos Joaquim (Raul
Cortez) e Sebastião Naves (Juca de Oliveira), sócios do fugitivo, denunciam o caso à polícia. De acusadores
eles passam a réus, por obra e graça do tenente de polícia (Anselmo Duarte) que dirige a investigação.
Presos e torturados, os Naves são obrigados a confessarem o crime que não cometeram

 (O jogo da vida ) | 80

Ano: 1977
Gênero: Drama
Diretor: Maurice Capovilla
Sinopse: Baseado no livro Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio, a história apresenta três
malandros que saem pelas ruas de São Paulo em busca de jogo e de dinheiro.

 (Coronel Delmiro Gouveia ) | 81

Ano: 1977
Gênero: Drama
Diretor: Geraldo Sarno
Sinopse: Delmiro Gouveia é um homem rico e influente que decide ingressar na carreira política contra os
tradicionais mandachuvas de Recife. Por ser idealista e populista, ele é expulso da cidade e acolhido no
interior por um poderosíssimo coronel. No novo lar, ele planeja montar uma indústria bem no meio do sertão,
e mais uma vez encontra poderosos inimigos em sua empreitada.

 (Delmiro Gouveia: o homem e a terra ) | 82

Ano: 1971
Gênero: Documentário
Diretor: Ruy Santos
Sinopse: "Aspectos da vida e obra do nordestino Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, natural do Ceará. Seu
trabalho pioneiro em Alagoas, iniciando a revolução industrial e hidráulica, ou planificando a eletrificação da
região com o aproveitamento da força motriz da Cachoeira de Paulo Afonso." (INC/CESD)

 (O homem do corpo fechado ) | 83

Ano: 1972
Gênero: Drama
Diretor: Schubert Magalhães
Sinopse: Um vaqueiro de corpo fechado é contratado para ser o capanga de um magnata dos latifúndios.
Apaixonado pela sobrinha do chefe, ele decide fugir com a moça. O patrão, furioso com a história, decreta a
prisão dos dois e dá início à uma caçada pelo casal de apaixonados.
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 (Famigerado ) | 84

Ano: 1996
Gênero: Ficção
Diretor: Aluizio Salles Júnior
Sinopse: O filme é uma adaptação quase literal do conto de mesmo nome de João Guimarães Rosa.
“Famigerado” conta a história de Damásio, jagunço aposentado, morador da Serra do Ão. certa vez um moço
do Goveno chamou-o de “famigerado” e, sem saber se era elogio ou ofensa, foi esclarecer-se com o médico,
homem de letras, sobre o significado de tão estranha palavra. Realizado inteiramente em vídeo, traz, no
entanto, uma linguagem própria de cinema.

 (Beijo 2348/72) | 85

Ano: 1990
Gênero: Drama
Diretor: Walter Rogerio
Sinopse: Norival (Chiquinho Brandão) é um trabalhador que tem sua vida virada de cabeça para baixo
quando é flagrado beijando Catarina (Maitê Proença), uma colega, durante o expediente. Ele é despedido por
justa causa e passa a enfrentar um processo trabalhista, onde sua namorada e o marido traído da colega
beijada aceitam depor contra ele.

 (O canto do mar ) | 86

Ano: 1953
Gênero: Drama
Diretor: Alberto Cavalcanti
Sinopse: A história de retirantes da seca que foram para o litoral, primeira etapa da migração em direção ao
sul, encontrando uma sina de loucura, miséria, traições e desesperança da qual o menino-protagonista
deseja escapar. Uma das famílias compõe-se do pai envelhecido, inválido e um pouco desequilibrado, da
mãe lavadeira, do filho ainda jovem mas já encarregado da subsistência dos seus. Seu irmão pequeno morre
sem assistência. A irmã vê a miséria acabar com os seus sonhos. A procura de uma saída favorece a
desintegração desta família.

 (Esta noite encarnarei no teu cadáver ) | 87

Ano: 1967
Gênero: terror
Diretor: José Mojica Marins
Sinopse: Neste filme, as maldades de Zé do Caixão (José Mojica Marins) se tornam cada vez mais sádicas.
Em busca da mulher ideal para gerar seu filho perfeito, ele rapta seis jovens e as submete a terríveis torturas.
Mais tarde, após acabar com a vida de uma moça grávida, a população se revolta e decide exterminá-lo.

 (Mais que a terra ) | 88

Ano: 1990
Gênero: Drama
Diretor: Elizeu Ewald
Sinopse: Baseado no média-metragem Terra para Viver de 1988, também realizado por Elizeu Ewald. Um 
motorista de ônibus decide voltar para casa, para o Nordeste, levando consigo a mulher e os filhos mais 
novos, deixando os filhos mais velhos nas cidades do Sul do País. Quando o motorista retorna, porém, 
percebe que muitas coisas mudaram no tempo em que ficou fora e que ele terá que lutar por sua terra e para
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manter vivo seu sonho.

 (Estado de seca ) | 89

Ano: 2007
Gênero: Drama
Diretor: Adriana Cursino
Sinopse: oão ocupou uma escola pública abandonada numa região conhecida como Vale da Seca. Lá vive
com sua mulher e quatro filhos. O filme acompanha o movimento da família de João: o recadastramento no
programa social do Governo Federal (Bolsa Família), as crianças na escola, o plantio dos alimentos, a coleta
de água no rio e o cuidado com os animais

 (Palavras (En)cantada) | 90

Ano: 2009
Gênero: Documentário
Diretor: Helena Solberg
Sinopse: Uma viagem na história do cancioneiro brasileiro com um olhar especial para a relação entre
poesia e música. Dos poetas provençais ao rap, do carnaval de rua aos poetas do morro, da bossa nova ao
tropicalismo, Palavra (En)cantada passeia pela música brasileira até os dias de hoje, costurando
depoimentos de grandes nomes da nossa cultura, performances musicais e surpreendente pesquisa de
imagens. O filme conta com a participação de Adriana Calcanhotto, Antônio Cícero, Arnaldo Antunes,
BNegão, Chico Buarque, Ferréz, Jorge Mautner, José Celso Martinez Correa, José Miguel Wisnik, Lirinha
(Cordel do Fogo Encantado), Lenine, Luiz Tatit, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Paulo César Pinheiro, Tom
Zé e Zélia Duncan. Imagens de arquivo resgatam momentos sublimes de Dorival Caymmi, Caetano Veloso e
Tom Jobim.

 (33) | 91

Ano: 2002
Gênero: Documentario
Diretor: Kiko Goifman
Sinopse: Kiko Goifman é filho adotivo, e no ano em que completou 33 anos, decidiu procurar sua mãe
biológica. A partir de pistas dadas por detetives de São Paulo e Belo Horizonte, o cineasta parte nessa
jornada, documentando com humor e ironia todo seu trajeto em um diário on-line que foi transformado em
material para seu filme.

 (Clarita ) | 92

Ano: 2007
Gênero: Documentario
Diretor: Thereza Jessouroun
Sinopse: Narrado na primeira pessoa, e baseado na história da mãe da diretora, portadora da Doença de
Alzheimer, o documentário apresenta reflexões e questionamentos sobre o sentido da vida e a convivência
com a morte. O documentário alterna imagens filmadas com sua mãe e reconstituições feitas com a atriz
Laura Cardoso.

 (Rocha que voa ) | 93

Ano: 2002
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Gênero: Documentario
Diretor: Eryk Rocha
Sinopse: O exílio em Cuba de 1971 a 1972, um dos períodos menos conhecidos da vida do diretor Glauber
Rocha, coincide com um período de grande euforia e discussão em torno do papel das artes na revolução
social e política dos países da América Latina e do Terceiro Mundo. Glauber, com sua fala barroca e poética,
propõe o cinema como o principal instrumento cultural e político para a promoção da unidade
latino-americana, servindo como fio condutor para a reconstituição do Cinema Novo brasileiro e do Cinema
Revolucionário cubano.

 (Samba Riachão ) | 94

Ano: 2001
Gênero: Documentario
Diretor: Jorge Alfredo
Sinopse: Aos 80 anos de idade Riachão é o cronista musical da cidade de Salvador, tendo vivenciado todas
as transformações pelas quais passou a música popular brasileira e os meios de comunicação no decorrer do
século XX. É através das histórias deste cronista que o filme apresenta um relato histórico da MPB.

 (O Catedrático do Samba ) | 95

Ano: 1999
Gênero: Documentario
Diretor: Alessandro Gamo, Noel Carvalho
Sinopse: "Câmera-olho" malandreia pela cidade e encontra o sambista, cantor e compositor Germano
Mathias. Uma parte importante da cultura popular paulista emerge enquanto o cinema samba o sincopado.

 (Tudo é Brasil ) | 96

Ano: 1998
Gênero: Documentario
Diretor: Rogério Sganzerla
Sinopse: Tudo é Brasil traz cenas inéditas e imagens dos bastidores do filme americano It's All True, dirigido
e rodado no Brasil por Orson Welles na década de 40. Com depoimentos do próprio Welles, e de tantos
outros colaboradores brasileiros e americanos, o longa-metragem traz à tona a história secreta do filme It's All
True, dirigido pelo pai do cinema moderno.

 (Linguagem de Orson Welles ) | 97

Ano: 1991
Gênero: Documentario
Diretor: Rogério Sganzerla
Sinopse: Três depoimentos sobre a desventura wellesiana no Brasil de 1942: John Huston, Grande Otelo e
Edmar Morel.

 (Moro no Brasil ) | 98

Ano: 2002
Gênero: Documentario
Diretor: Mika Kaurismäki
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Sinopse: Estilos como o frevo, o maracatu, o samba-de-coco, embolada e forró alimentam a história
multicultural do Brasil, com suas influências indígenas, africanas e portuguesas. A riqueza musical fala por si
mesma e mostra a importância que tem na vida pessoal dos brasileiros.

 (Serras da desordem ) | 99

Ano: 2006
Gênero: Documentario
Diretor: Andrea Tonacci
Sinopse: Carapirú é um índio nômade, que escapa de um ataque surpresa de fazendeiros. Durante 10 anos
ele perambula sozinho pelas serras do Brasil central, até ser capturado em novembro de 1988, a 2000 km de
distância de sua fuga inicial. Levado a Brasília pelo sertanista Sydney Ferreira Possuelo, em uma semana ele
se torna manchete por todo país e centro de uma polêmica entre antropólogos e linguistas em relação à sua
origem e identidade. Na tentativa de identificar sua origem ele reencontra um filho, com quem retorna ao
Maranhão. Porém o que Carapirú encontra ao retornar já não está mais de acordo com sua vida nômade.

 (A opinião pública) | 100

Ano: 1967
Gênero: Documentario
Diretor: Arnaldo Jabor
Sinopse: Documentário sobre a classe média carioca, examinada através dos depoimentos dos seus
próprios membros, que abordam assuntos como a juventude, a família burguesa, fenômenos
sensacionalistas, misticismo, política e meios de comunicação de massa. Filme de tese, gravado segundo as
regras do cinema-verdade da década de 60.

 (A entrevista ) | 101

Ano: 1967
Gênero: Documentario
Diretor: Helena Solberg
Sinopse: O documentário tem como base entrevistas feitas com jovens de classe média alta entre 19 e 27
anos sobre suas aspirações em relação ao casamento, sexo, profissão e submissão ao marido. Mesmo
aquelas que se consideravam mais "lúcidas"e "modernas" mostram seu perfil mais tradicional da mulher
idealizada, envolvida por romantismo feminilidade.

 (Jango ) | 102

Ano: 1984
Gênero: Documentario
Diretor: Silvio Tendler
Sinopse: Produzido em 1984, no contexto da “abertura política”, quando das manifestações populares pelas 
“Diretas Já”, o filme Jango, é um libelo pela democracia, apesar de não ser um filme panfletário. O diretor 
Silvio Tendler procurou mostrar a situação política brasileira nos anos 60 e 70, desde a eleição de Jânio 
Quadros (de quem Jango era vice-presidente), passando pela crise da renúncia e ascensão de Jango, o 
golpe militar, as manifestações contra o novo regime e momentos de repressão. O filme, visto por mais de 1 
milhão de pessoas, ganhou diversos prêmios e que pode ser considerado como um dos documentários mais 
importantes do Brasil, tem a narrativa do ator José Wilker e depoimentos de diversos personagens, tanto de 
apoiadores do golpe, como de perseguidos pelo regime militar, como o ministro Afonso Arinos de Melo 
Franco, o general Antonio Carlos Muricy, Leonel Brizola, Celso Furtado e Frei Betto, entre outros. Poucas 
vezes o perfil de um líder político chegou às telas com a fluência, a inteligência e a emoção desse trabalho. O 
diretor lembra que Jango foi protagonista de um momento bastante peculiar na História do Brasil. Esse 
resgate da memória de João Goulart se opõe ao processo operado na memória coletiva do brasileiro, durante
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o período ditatorial. De comunista a fujão, Jango foi injustiçado pela memória histórica nacional. Forçado ao
exílio, foi o único presidente que morreu fora do país. Não era nem uma coisa nem outra. Fazendeiro de São
Borja, membro de uma elite rural, aderiu ao populismo de Vargas e foi conduzido à vida política por este –
também gaúcho. Aproximou-se do trabalhismo e mesmo em seu momento de maior radicalização, já em
1964 quando propôs as reformas de base, buscava apoio de setores sociais populares, mas que julgava
poder manipular. Membro de uma elite, mesmo deposto não estava disposto a “pegar em armas” para manter
o poder, ainda que tenha tentado articular a resistência junto a setores do exército, porém minoritários e que
se mantiveram fiéis ao “espírito de corpo”, ainda que rompida a legalidade

 (Cafuné ) | 103

Ano: 2006
Gênero: Drama, Romance
Diretor: Bruno Vianna
Sinopse: Marquinhos (Lúcio Andrey) mora na favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. Ele se envolve
com Débora (Priscila Assum), uma jovem de classe média alta com quem passa a enfrentar a vida adulta e
diversas dificuldades que tentam separá-los.

 (Mina de fé ) | 104

Ano: 2004
Gênero: Ficção
Diretor: Luciana Bezerra
Sinopse: A vida de uma jovem pode ser realmente difícil quando seu amor é o chefe do tráfico. Assim é
Silvana.

 (Onde a terra acaba) | 105

Ano: 2001
Gênero: documentario
Diretor: Sergio Machado
Sinopse: Uma análise sobre a carreira e a obra do referencial e pioneiro cineasta Mário Peixoto (1908-1992),
tendo por base trechos de diários, entrevistas e cartas do próprio Mário Peixoto, fotos de seus filmes e ainda
cenas inéditas de um filme inacabado seu, reconstruindo a personalidade misteriosa de uma das figuras mais
importantes para o cinema nacional.

 (O Homem e o limite) | 106

Ano: 1975
Gênero: documentario
Diretor: Ruy Santos
Sinopse: Documentário sobre Mário Peixoto e seu filme Limite (1931), considerado um clássico do cinema
brasileiro, acompanhado de parte do comentário musical originalmente utilizado por Mário Peixoto. Filme
dedicado à memória de: Edgard Brazil, Brutus Pedreira e Plínio Susssekind Rocha.

 (A Marvada Carne) | 107

Ano: 1985
Gênero: comedia
Diretor: André Klotzel
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Sinopse: A Marvada Carne é uma comédia que mostra as hilariantes aventuras de Carula (Fernanda
Torres), uma garota simples, do interior, que tem um grande sonho na vida: se casar. E para isso ela está
disposta a tudo. Nhô Quim (Adilson Barros) vive lá nos cafundós em companhia do cachorro e da cabra de
estimação. Aquela vidinha besta no meio do mato não dá pé e ele resolve cair no mundo e procurar a solução
para duas questões que o incomodam: arranjar uma boa moça para o casório e comer a tal carne de boi, um
desejo que fica ruminando sem parar dentro dele. Nas suas andaças Nhô Quim vais dar na casa de Nhô Totó
(Dionísio Azevedo), cuja filha está em conflito com Santo Antônio, que não anda colaborando para ela
arranjar um bom marido. E logo Nhô Quim descobre que o pai da moça tem um boi reservado para a ocasião
do casamento da filha. Será este o momento para Nhô Quim realizar seus dois maiores desejos? FICHA
TÉCNICA

 (Almoço Executivo) | 108

Ano: 1996
Gênero: ficção
Diretor: Marina Person e Jorge Espírito-Santo
Sinopse: Cinco amigos se encontram para almoçar. Nada poderia ser mais corriqueiro o, mas, por alguma
razão, ninguém ficou para a sobremesa.

 (Três irmãos de sangue ) | 109

Ano: 2006
Gênero: Documentário
Diretor: Angela Patricia Reiniger
Sinopse: A vida dos irmãos Betinho, Henfil e Chico Mário, mostrando como seus atos se envolveram com a
história cultural, política e social do Brasil na 2ª metade do século XX.

 (Leucemia ) | 110

Ano: 1978
Gênero: Ficção
Diretor: NOILTON NUNES
Sinopse: Drama verídico vivido por casal de exilados políticos brasileiros no Aeroporto de Lisboa, quando
entregam filho recém nascido para ser criado no Brasil, pois não tinham mais condições de sobrevivência no
exílio. A mãe da criança estava com Leucemia.

 (Um céu de estrelas ) | 111

Ano: 1997
Gênero: Drama
Diretor: Tata Amaral
Sinopse: Dalva (Leona Cavalli) trabalha como cabelereira no bairro da Mooca, em São Paulo. Ela resolve
romper seu relacionamento de 10 anos com Victor (Paulo Vespúcio), um metalúrgico, que também é do
bairro. Logo em seguida ganha um concurso de cabelo e, como prêmio, uma passagem para concorrer às
finalíssimas em Miami. Dalva vê nesta viagem a possibilidade de se livrar do universo opressivo em que vive
e decide ficar por lá, afastando-se da mãe e do ex-noivo.

 (Onde São Paulo acaba ) | 112

Ano: 1995
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Gênero: Documentario
Diretor: Andréa Seligmann
Sinopse: Futebol, rap, violência e drogas. Um dia na periferia sul de São Paulo.

 (Pro dia nascer feliz ) | 113

Ano: 2007
Gênero: Documentario
Diretor: João Jardim
Sinopse: As situações que o adolescente brasileiro enfrenta no precário sistema de educação público do
país, envolvendo preconceito, precariedade, violência e esperança. Adolescentes de locais dos mais variados
tipos de três estados diferentes, de classes sociais distintas, falam de suas vidas na escola, seus projetos e
inquietações.

 (O chamado de Deus ) | 114

Ano: 2000
Gênero: Documentario
Diretor: José Joffily
Sinopse: Seis jovens vocacionados revelam como se decidiram pela vida religiosa. Três deles hoje são
seminaristas da Igreja Católica e se preparam para se tornar padres em breve, espalhando a fé cristã junto a
população. Já os demais seguiram também a linha da religiosidade, mas atuam mais próximo à Teologia da
Libertação, que prega que é preciso se inserir na realidade dos fiéis para ajudar a concretizar seus anseios e
ideais.

 (O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes ) | 115

Gênero: Documentario
Diretor: Toni Venturi
Sinopse: A história de um mito - O Cavaleiro da Esperança - e um dos personagens mais perseguidos do
século passado. Polêmico líder do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Luiz Carlos Prestes (1898-1990)
carregou ideais hoje soterrados pelos escombros do Muro de Berlim. O documentário reúne 70 anos de
imagens da História do Brasil: a épica marcha de 25.000 km da Coluna Prestes nos anos 20; passando pelo
dramático romance com Olga Benárioaté a repressão política da ditadura militar. Depoimentos de jornalistas,
familiares ex-membros do PCB e um raro material de arquivo formam a mais completa cine-biografia de
Prestes, Quixote obstinado que carregou durante toda a sua vida o projeto de um mundo melhor.

 (Estamira ) | 116

Gênero: documentario
Diretor: Marcos Prado
Sinopse: Trabalhando há cerca de duas décadas em um aterro sanitário, situado em Jardim Gramacho, no
Rio de Janeiro, Estamira Gomes de Sousa é uma mulher de 63 anos, que sofre de distúrbios mentais. O local
recebe mais de oito mil toneladas de lixo da cidade do Rio de Janeiro, diariamente, e é também sua moradia.
Com seu discurso filosófico e poético, em meio a frases, muitas vezes, sem sentido, Estamira analisa
questões de interesse global fala também com uma lucidez impressionante e permite que o espectador possa
repensar a loucura de cada um, inclusive a dela, moradora e sobrevivente de um lixão.

 (O Prisioneiro da Grade de Ferro ) | 117
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Ano: 2003
Gênero: Documentario
Diretor: Paulo Sacramento (II)
Sinopse: O documentário retrata a ineficácia do sistema carcerário brasileiro, sobretudo sua falha no
processo de ressocialização. As lentes de Paulo Sacramento conseguem captar a desobediência a vários
princípios constitucionais, principalmente em relação à dignidade do apenado. Apesar de mostrar assassinos,
estupradores, ladrões, entre outros, o filme expõe a maneira muitas vezes inusitada e criativa que os presos
encontram para (sobre)viver no cárcere, numa tentativa de diminuir o tempo que sempre insiste em correr
mais vagarosamente quando se está cerrado dentro das gaiolas de ferro. Por outro lado, o documentário
revela as condições sub-humanas a que os apenados estão submetidos no cárcere, confirmando o descaso
Estatal que impera no Sistema Penal brasileiro.

 (A grande feira ) | 118

Ano: 1961
Gênero: Drama
Diretor: Roberto Pires
Sinopse: Feirantes de Água de Meninos, em Salvador, são ameaçados de despejo por uma empresa
imobiliária. Os moradores dessa feira permanente procuram lutar para conservar o terreno. Por intermédio
dessa trama sucinta, uma série de temas se entrelaçam: a condição da mulher, a demagogia eleitoral, a
política petrolífera, o racismo, a idéia da revolução, o imperialismo, etc. A estrutura social brasileira aparece
dividida entre os ricos e o povo marginalizado, num universo miserável e corrupto, onde tudo vale.

 (Barravento ) | 119

Ano: 1956
Gênero: Drama
Diretor: Glauber Rocha
Sinopse: Numa aldeia de pescadores de xeréu, cujos antepassados vieram da África como escravos,
permanecem antigos cultos místicos ligados ao candomblé. Firmino (Antônio Pitanga) é um antigo morador,
que foi para Salvador na tentativa de escapar da pobreza. Ao retornar ele sente atração por Cota (Luíza
Maranhão), ao mesmo tempo em que não consegue esquecer sua antiga paixão, Naína (Lucy Carvalho),
que, por sua vez, gosta de Aruã (Aldo Teixeira). Firmino encomenda um despacho contra Aruã, que não é
atingido. O alvo termina sendo a própria aldeia, que passa a ser impedida de pescar.

 (Maranhão 66) | 120

Ano: 1966
Gênero: Documentario
Diretor: Glauber Rocha
Sinopse: A pedido do então governador eleito e amigo José Sarney (então com 35 anos), Glauber Rocha
produziu um documentário sobre a cerimônia da posse do político em ascensão da UDN/ARENA em 1966,
dois anos depois do golpe militar de 1964. A posse de Sarney, em 1966, marcava o início da domínio político
de sua família no Maranhão, interrompido somente em 1º de janeiro de 2007, com a posse de Jackson Lago
no Palácio dos Leões. Ante o discurso de posse de Sarney e a celebração da multidão com o novo governo,
o documentário expõe a miséria da população maranhense. Enquanto Sarney, em um exercício retórico, se
comprometia solenemente a acabar com as mazelas do estado, o filme mostrava as mesmas: casas
miseráveis, hospitais infectos, vítimas da fome ou da tuberculose.

 (Carnaval Atlântida ) | 121

Ano: 1952
Gênero: Comédia , Comédia Musical



Página 27

Documento gerado pelo Griffith v0.13 - Copyright (C) 2005-2012 Vasco Nunes, Piotr O■arowski <griffith@griffith.cc> - Disponibilizado Sob a Licença GNU/GPL

Diretor: José Carlos Burle
Sinopse: Xenofontes (Oscarito), um sisudo professor de mitologia grega, é contratado pelo produtor Cecílio
B. de Milho (Renato Restier) como consultor da adaptação do clássico "Helena de Tróia" para o cinema. Dois
malandros, Piro (Colé) e Miro (Grande Otelo), são admitidos como faxineiros do estúdio e sonham em
transformar o épico numa comédia carnavalesca.

 (O que foi o carnaval de 1920!) | 122

Ano: 1920
Gênero: Documentário
Diretor: Alberto Botelho
Sinopse: Aspectos do carnaval no Rio de Janeiro: o corso na Avenida Rio Branco; Baile à Fantasia no Hotel
de Santa Rita; o Baile Infantil do Teatro República; desfile de carros alegóricos das sociedades carnavalescas
dos Fenianos e dos Democráticos. (Resumo a partir de Material examinado)

 (Amores ) | 123

Ano: 1998
Gênero: Drama
Diretor: Domingos Oliveira
Sinopse: Vieira é um funcionário de uma emissora de televisão. Separado, tem uma filha de 23 anos, Cíntia,
com quem tem muitos atritos. Telma, um grande amiga de Vieira, tenta engravidar do marido, porém, o casal
tem dificuldades para tanto. Luísa, a irmã de Telma, inicia um relacionamento com com um artista
soropositivo, o que a preocupa.

 (Amar...) | 124

Ano: 1997
Gênero: Ficção
Diretor: Carlos Gregório
Sinopse: Comédia sobre um assunto triste: o amor não correspondido. Frederico, que amava Laura, que
amava Joana, que amava Raimundo...

 (Vlado, trinta anos depois ) | 125

Ano: 2005
Gênero: Documentario
Diretor: Batista de Andrade
Sinopse: A história do jornalista Vladimir Herzog, assassinado na prisão em 1975 durante o regime militar
brasileiro, contada através de depoimentos de pessoas que conviveram com ele.

 (Programa 292: Trabalho: nobreza do homem?) | 126

Sinopse: programa TRABALHO: NOBREZA DO HOMEM? que abordam as más condições em que o 
trabalhador vive no país. Da escravidão pré-capitalista ao telemarketing do capitalismo pré-industrial, 
continua-se trocando muito por pouco. O documentário "Memórias da Lida", com 27 minutos de duração, é 
dirigido pelo cineasta Sérgio Bloch e revela os avanços e recuos no processo das lutas trabalhistas para as 
conquistas de direitos civis. A partir de imagens de arquivos e acervos iconográficos e de depoimentos, 
mostra a evolução e as transformações ocorridas no universo do trabalho, na cidade do Rio de Janeiro. 
Outros três documentários integram o programa: “A Jangada”de Roland Werner Henze, “Canoa Veloz” de
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Joe Pimentel e Tibico Brasil e “Burro sem Rabo” do Sérgio Bloch novamente. A ficção "Bom dia, meu nome é
Sheila", ou como trabalhar em telemarketing e ganhar um vale-coxinha, dirigido por Angelo Defanti, aborda,
em 17 minutos de duração, as condições de trabalho em telemarketing, nesta era de capitalismo
pós-industrial. "O filme apresenta, em tom de brincadeira, o outro lado do telefone para nós que vivemos
atormentados por operadores de telemarketing", comenta o crítico Cássio Starling e pesquisador de história
do audiovisual, detalhando que o tom de brincadeira logo ganha contornos mais dramáticos, "à medida que
os seus personagens se individualizam e passam a ter vida própria."

 (Programa 54: Clássicos e Modernos) | 127

Sinopse: Esta seleção apresenta obras assinadas por importantes nomes da cinematografia brasileira, como
o mestre pioneiro Humberto Mauro (A velha a fiar, 1964, ilustração da antiga canção popular do interior do
Brasil). Estão presentes o cinemanovista Joaquim Pedro de Andrade (Brasília: contradições de uma cidade
nova, 1967, uma cidade inteiramente planejada poderia reproduzir as desigualdades e a opressão existentes
em outras regiões do país?) e um dos diretores mais aclamados da atualidade, Jorge Furtado (Ilha das
Flores, 1989, o curta parte de um conceito de humor e vai, literalmente, adentrar nas entranhas de uma
comunidade que vive do lixo em Porto Alegre), além do paraibano Linduarte Noronha e do carioca Joaquim
Assis, responsável por dois clássicos do documentário nacional, respectivamente, Aruanda (1960, história de
um quilombo no sertão da Paraíba o curta é considerado um dos precursores do cinema novo) e Ô xente,
pois não (1973, documentário sobre lavradores de Pernambuco).

 (Programa 147: Futebol, Paixão Nacional) | 128

Sinopse: Todos os filmes do Programa Futebol, Paixão Nacional Barbosa de Ana Luiza Azevedo e Jorge
Furtado – RS, 1988, Ficção, Colorido, 13 min. Gaviões de André Klotzel – SP, 1981, Documentário, Colorido,
25 min. Loucos de futebol de Halder Gomes – CE, 2007, Documentário, Colorido, 22 min. Mauro Shampoo –
jogador, cabeleireiro e homem de Leonardo Cunha Lima e Paulo Henrique Fontenelle – RJ/PE, 2006,
Documentário, Colorido, 22 min. O mundo segundo Silvio Luiz de André Francioli – SP, 2000, Experimental,
Colorido, 6 min. Rádio gogó de José Araripe – BA, 1999, Ficção, Colorido, 20 min.

 (Programa 195 – ABD documentários) | 129

Sinopse: Entidade que congrega os realizadores de curtasmetragens e documentários, aAssociação
Brasileira de Documentaristas (ABD) se destaca por sua longevidade erepresentatividade: fundada em 1973,
está presente em todas as unidades federativasdo país. Sua atuação tornou-a uma das mais importantes
referências do audiovisualnão-comercial no Brasil. Contando com um grande número de associados, a
ABDfomenta os mer - cados estaduais, regionais e nacional, firmando parcerias emconvênios nacionais e
locais que contribuem objetivamente em todas as etapas dacadeia produtiva do audiovisual brasileiro. Neste
programa composto por filmesdocumentários de associados da ABD estão contempladas algumas de
suasvocações: as obras oferecem uma produção de qualidade técnica e artística quedespertam a reflexão
sobre temas contemporâneos e históricos. Formam, assim, umpainel representativo da diversidade social e
cultural com os olhares dos realizadoresindependentes das diversas regiões brasileiras

 (Programa 24: Cinesamba ) | 130

Sinopse: Cinesamba É natural pensar que samba e cinema brasileiro combinam. Estes quatro curtas 
retratam personagens reais da história do samba, de forma ficcional. Começamos pelo pretenso momento em 
que Donga cria ?Pelo Telefone?, considerado o primeiro samba de todos os tempos; passamos por dois 
sambistas da mais alta grandeza, Moreira da Silva e Noel Rosa; para acabar na famosa rixa do último com 
Wilson Batista. Câmera na mão e samba no pé. Filmes do Programa 24 Com que Roupa? Ricardo van Steen 
, RJ, 1996 Classificação Indicativa: 14 anos Do Dia em que Macunaíma e Gilberto Freyre Visitaram... Sérgio 
Zeigler e Vitor Angelo , SP, 1998 Classificação Indicativa: 14 anos Operação Morengueira Chico Serra , RJ, 
2005 Classificação Indicativa: 16 anos Polêmica André Luiz Sampaio , RJ, 1999 Classificação Indicativa: 14
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anos Tempo total aproximado do programa: 75 minutos

 (Programa 96: Cinesambra 2) | 131

Sinopse: Jorjão Um filme sobre um dos principais mestres de bateria de escola de samba do Rio de janeiro
que fala sobre música e a sua história de amor. Duração: 13' Ano: 2004 Batuque na Cozinha Assista ao filme,
leia o roteiro, comente 1, publique, Documentário, de Anna Azevedo, Duração: 19 min, Plays 0 Gênero:
Documentário Diretor: Anna Azevedo Duração: 19 min Ano: 2004 Formato: 35mm País: Brasil Local de
Produção: Nelson Sargento Assista ao filme, leia o roteiro, comente 0, publique, Documentário, de Estevão
Ciavatta, Duração: 22 min, Plays 0 Gênero: Documentário Diretor: Estevão Ciavatta Elenco: Carlos Cachaça,
Nelson Sargento, Paulinho da Viola Duração: 22 min Ano: 1997 Formato: 35mm

 (Programa 140: Brasileiras ) | 132

Sinopse: Pagu, Leila Diniz e Maria Gladys: três musas que, para além do talento, assumiram atitudes
controversas que escandalizaram a sociedade conservadora de suas épocas. Nos três filmes que integram
este programa está ausente a estrutura narrativa e burocrática que se espera de biografias. As vidas dessas
mulheres são narradas da forma como imaginamos suas personalidades – com inquietude, desafio, ambição
e inconformismo. Todas elas assumiram posicionamentos políticos e sociais muito claros, geralmente contra
os preconceitos de uma sociedade machista, autoritária e violenta. Dois dos curtas-metragens homenageiam
mulheres de um passado recente que convém não ser esquecido: Eh Pagu, Eh!, de Ivo Branco, e Leila para
sempre Diniz, de Mariza Leão e Sérgio Rezende. O belo média-metragem Vida, de Paula Gaitán, faz uma
homenagem em vida a Maria Gladys que, com a participação da própria atriz, constrói uma biografia íntima e
repleta de confissões poéticas. Filmes do Programa 140 Leila para sempre Diniz Mariza Leão e Sérgio
Rezende, RJ, 1976 Classificação Indicativa: 14 anos Duração: 9 minutos Eh Pagu, Eh! Ivo Branco, SP, 1982
Classificação Indicativa: 14 anos Duração: 15 minutos Vida Paula Gaitán, RJ, 2008 Classificação Indicativa:
14 anos Duração: 65 minutos

 (Programa 141: Caleidoscópio das Artes) | 133

Sinopse: Existem muitas formas de se viver. Levar a vida através da arte é a escolha feita pelos
personagens destes seis vigorosos documentários. “Caleidoscópio das Artes” apresenta as reflexões de dez
importantes artistas plásticos brasileiros acerca de seus trabalhos, anseios, influências, desejos, manifestos e
lutas. Numa harmoniosa interação os cineastas imprimem em imagens e sons suas impressões sobre as
primeiras expressões plásticas, inventando novas obras com seus personagens e fazendo da arte também
sua escolha de vida. Filmes do Programa 141 Ver ouvir Antonio Carlos da Fontoura, RJ, 1966 Classificação
Indicativa: 12 anos Duração: 20 minutos Paraíso, Juarez Thomaz Farkas , SP, 1971 Classificação Indicativa:
12 anos Duração: 6 minutos Milton Dacosta – Íntimas construções Mario Carneiro, RJ, 1998 Classificação
Indicativa: 12 anos Duração: 21 minutos Mondego Christian Caselli , RJ, 2007 Classificação Indicativa: 12
anos Duração: 9 minutos Spray Jet Ana Maria Magalhães , RJ, 1985 Classificação Indicativa: 12 anos
Duração: 14 minutos O Capeta Carybé Agnaldo Siri Azevedo , BA, 1996 Classificação Indicativa: 12 anos
Duração: 21 minutos

 (Programa 78: Sonoridades Inovadoras ) | 134

Sinopse: Programa histórico-musical que reúne documentários sobre dois músicos que nasceram em 1936 e
que têm em comum a integração de sonoridades de objetos não-convencionais em suas criações. No Rio de
Janeiro, o alagoano Hermeto Paschoal em seu processo de criação cuidadosamente registrado no início dos
anos 1980 pelo veterano documentarista Thomaz Farkas. Em São Paulo, na virada do século, em documento
bastante rigoroso - mais do que urgente - da jovem diretora Carla Gallo, o baiano Tom Zé expõe suas idéias,
obsessões, fraquezas e grandezas. Hermeto campeão Thomaz Farkas, SP, 1981 Classificação Indicativa:
Livre Tom Zé, ou quem irá colocar uma dinamite na cabeça do século? Carla Gallo , SP, 2000 Classificação
Indicativa: 10 anos
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 (Programa 98: Curta cada página ) | 135

Sinopse: O HOMEM – LIVRO: Direção: Anna Azevedo - Duração:14min CLANDESTINA FELICIDADE:
Direção: Marcelo Gomes e Beto Normal - Duração:15min DEDICATÓRIAS: Direção: Eduardo Vaisman -
Duração:15min A VINGANÇA DA BIBLIOTECÁRIA: Direção: Santiago Dellape - Duração: 5min O LIVRO:
Direção: Aleques Eiterer - Duração: 16min O LIVRO DE WALACHAI: Direção: Rejane Zilles - Duração: 15min

 (Programa 248: cultura negra) | 136

Sinopse: Os seis curtas-metragens deste programa contemplam, cada um à sua maneira, temas
relacionados à cultura e à consciência negra. Negros de Cedro, de Manfredo Caldas, trata da lenta agonia de
Cedro, cidade fundada por negros nos confins de Goiás da abolição; Ilê Aiyê / Angola, de Orlando Senna,
celebra os dez anos de vida do grupo negro Ilê Aiyê, de Salvador; Gato/Capoeira, de Mário Cravo Neto, é um
filme mudo que registra a riqueza de ginga e movimento da Capoeira; Espaço sagrado, de Geraldo Sarno,
registra os rituais do candomblé na comunidade iorubá Rio de mulheres, de Cristina Maure e Joana Oliveira,
é sobre uma comunidade quilombola que fica nove meses por ano sem seus homens e Alma no olho, de
Zózimo Bulbul, é um exercício experimental que metaforiza a escravidão e a busca por liberdade do homem
negro. Filmes do Programa 248 Negros de Cedro Manfredo Caldas, DF , 1997 Classificação Indicativa: 10
anos Duração: 17 minutos Ilê Aiyê / Angola Orlando Senna, BA , 1985 Classificação Indicativa: 10 anos
Duração: 16 minutos Gato Capoeira Mario Cravo Neto, BA , 1979 Classificação Indicativa: 10 anos Duração:
13 minutos Espaço Sagrado Geraldo Sarno, BA , 1975 Classificação Indicativa: 10 anos Duração: 17 minutos
Rio de Mulheres Cristina Maure e Joana Oliveira, MG ,2009 Classificação Indicativa: 10 anos Duração: 21
minutos Alma no olho Zozimo Bulbul, RJ , 1974 Classificação Indicativa: 10 anos Duração: 12 minutos

 (Programa 201: consumo e Alienação) | 137

Sinopse: Vivemos cercados de apelos publicitários, transformamos nossos desejos em consumo, nos
alienamos com frequência numa espécie de vida paralela estimulada pelos meios de comunicação. Os nove
curtas-metragens deste programa mostram como o tema vem sendo tratado pelo cinema brasileiro. Nos
filmes mais antigos, prevalece a denúncia contra um sistema de dominação. Nos mais recentes, a crítica
assume ares de humor e irreverência, característicos de um tempo em que a produção de mensagens se
banalizou tanto quanto seu consumo. Provenientes de cinco estados, os filmes incluem uma animação
premiada em Cannes, um clássico do Cinema Novo e trabalhos de alguns dos mais promissores cineastas da
atualidade, apresentando visões diversificadas de um assunto fascinante, que diz respeito a nossa percepção
e nossos ideais. A alma do negócio de José Roberto Torero , 1996, Ficção, Colorido, 8 min. A linguagem da
persuasão de Joaquim Pedro de Andrade RJ, 1970, Documentário, Colorido, 11 min. A sabotagem da
moqueca real de Ricardo Sá ES, 2003, Ficção, Colorido, 14 min. A sintomática narrativa de Constantino de
Carlos Dowling , 2000, Ficção, Colorido, 23 min. Ação e dispersão de Cezar Migliorin RJ, 2003,
Documentário, Colorido, 5 min. Capital circulante de Ricardo Mehedff RJ, 2004, Ficção, Colorido, 10 min.
Meow! de Marcos Magalhães RJ, 1981, Animação, Colorido, 7 min. O nariz de Eliane Caffé , 1988, Ficção,
Colorido, 10 min. Os idiotas mesmo de Allan Sieber RJ, 2000, Animação, Colorido, 12 min.

 (Programa 150: Música de Invenção) | 138

Sinopse: Música de Invenção Não é novidade afirmar que a musica popular é a expressão máxima do 
vertiginoso mix de culturas que é o Brasil. No entanto, nem sempre temos um exemplo claro do sentido dessa 
afirmação. Esta compilação de seis curtasmetragens mostra um pouco da inventividade de que a música 
brasileira é capaz. Tim Maia, Walter Franco, Os Mutantes, Jards Macalé, Moreira da Silva, Arrigo Barnabé e 
um “quase” anônimo rastafári que dá duro para divulgar seu novo trabalho: todos têm em comum o 
inconformismo diante de fórmulas prontas. Cada um foi capaz de mostrar que a música popular pode ser 
repensada das formas mais inusitadas. Alguns encontraram a fama, outros sofreram a indiferença do grande 
público justamente por sua ousadia, mas todos mostram o enorme potencial de construção e reconstrução de 
nossa música. Nestes documentários e ficções, temos imagens raras, reflexões e depoimentos contundentes.
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Indispensável para todos que pretendem expandir seu campo de visão sobre um de nossos maiores tesouros
culturais. Tim Maia Flávio Tambellini, RJ , 1986 Classificação Indicativa: 14 anos Duração: 14 minutos
Pretinho Babylon Cavi Borges e Emilio Domingos, RJ , 2007 Classificação Indicativa: 14 anos Duração: 17
minutos Tira os óculos e recolhe o homem André Sampaio, RJ , 2008 Classificação Indicativa: 14 anos
Duração: 20 minutos A estória de Clara Crocodilo Cristina Santeiro, SP , 1980 Classificação Indicativa: 14
anos Duração: 11 minutos Walter Franco, muito tudo Bel Bechara e Sandro Serpa, SP , 2000 Classificação
Indicativa: 14 anos Duração: 25 minutos Mutantes Antonio Carlos da Fontoura, SP , 1970 Classificação
Indicativa: 14 anos Duração: 7 minutos

 (Programa 253 Histórias do Cinema Brasileiro3) | 139

Sinopse: Histórias do Cinema Brasileiro 3 Os seis títulos deste programa oferecem uma pequena amostra da
história do cinema brasileiro, mas uma grande demonstração da sua diversidade. Os curtas-metragens
iluminam aspectos pouco conhecidos da nossa cinematografia, dos chamados “filmes” de cavação”
realizados em Pernambuco no início do século passado aos cineastas ambulantes que exibiam filmes mudos
em colônias japonesas. De adolescentes apaixonados por Leila Diniz no interior de São Paulo a um catador
de papel que construiu uma sala de exibição com material recolhido no lixo. São seis declarações de amor ao
cinema – não só dos personagens focalizados, mas também dos diretores dos curtas que quiseram
homenageá-los. Janela Molhada Marcos Enrique Lopes, PE ,2010 Classificação Indicativa: 12 anos Duração:
23 minutos Chá verde e arroz Olga Futemma, SP ,1989 Classificação Indicativa: 12 anos Duração: 12
minutos That’s a lero lero Amin Stepple Hiluey e Lírio Ferreira, PE ,1994 Classificação Indicativa: 12 anos
Duração: 16 minutos Nós somos um poema Sergio Sbragia e Beth Formaggini, RJ ,2008 Classificação
Indicativa: 12 anos Duração: 16 minutos Os olhos não têm cerca Anderson Craveiro, Rodrigo Grota e Thalita
Rubio, S ,2010 Classificação Indicativa: 12 anos Duração: 9 minutos Zagati Edu Felistoque e Nereu Cerdeira,
SP ,2003 Classificação Indicativa: 12 anos Duração: 17 minutos

 (Programa 036: Memórias da Boca do Lixo) | 140

Sinopse: Memórias da Boca do Lixo A Boca do Lixo é uma região do centro de São Paulo tradicionalmente
marcada pela prostituição, a criminalidade. Durante o final da década de 1960, vários pequenos produtores
transferiram suas empresas para a região, que ao longo da década de 1970, transformou-se num dos
maiores pólos de produção de filmes comerciais da história do cinema brasileiro. Comédias eróticas, filmes
policiais, fitas de terror e até memso westerns estão entre os gêneros explorados pelos diretores e produtores
da "Boca". Responsável por muitos dos maiores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro entre o final dos
anos 60 até a "era Collor", o cinema popular produziu na "Boca do Lixo" começou a perder fôlego no início
dos anos 80, quando o mercado brasileiro foi invadido pelos filmes americanos de sexo explícito. A pá de cal
no cinema da "Boca" veio com a extinção, nos anos 90, dos mecanismos que fiscalizavam a obrigatoriedade
de exibição do filme brasileiro no mercado nacional. Boca Aberta Rubens Xavier , SP, 1984 Classificação
Indicativa: 14 anos Candeias: da Boca pra fora Celso Gonçalves , SP, 2002Classificação Indicativa: Não
possui a Classificação Indicativa do Ministério da Justiça O Galante Rei da Boca Alessandro Gamo e Luís
Rocha Melo , SP, 2003 Classificação Indicativa: 14 anos Soberana Ana Paula Orlandi e Kiko Mollica , SP,
2005 Classificação Indicativa: Não possui a Classificação Indicativa do Ministério da Justiça Tempo total
aproximado do programa: 102 minutos

 (Programa 293: Trajetórias) | 141

Sinopse: O que há em comum entre um poeta que decide reinventar sua cidade, um catador de lixo 
reciclável que vira exibidor cinematográfico e um inventor de objetos que cria armas e câmeras 
cinematográficas? Esses e outros personagens são os temas dos oito curtas-metragens que compõem o 
programa Trajetórias, que traz documentários de teor biográfico que dramatizam com originalidade a história 
de vida e a personalidade de figurascaracterizadas pelo imenso magnetismo pessoal e pela excentricidade 
de seu comportamento. Os filmes aqui presentes vão além de retratar: da animação cordel ao curta-poema, 
eles transformam seus protagonistas no próprio estilo do filme. Braxília O filme documenta a poesia de 
Nicolas Behr sobre Brasília, num livre ensaio em parceria com o poeta-personagem. Eu Sou como o Polvo 
Um pouco da memória de Lourenço Mutarelli, considerado um dos melhores desenhistas brasileiros atuais. O



Página 32

Documento gerado pelo Griffith v0.13 - Copyright (C) 2005-2012 Vasco Nunes, Piotr O■arowski <griffith@griffith.cc> - Disponibilizado Sob a Licença GNU/GPL

Contador de Filmes O culto ao cinema sob a ótica de Ivan Cineminha, personagem que ganhou notoriedade
pela cultura cinematográfica que desenvolveu de forma autodidata. Filho de um antigo dono de cinema no
sertão da Paraíba, ele volta à cidade natal para um reencontro com suas raízes. O Divino, de repente Ubiraci
Crispim de Freitas, personagem real conhecido como Divino, canta repentes e conta sua vida neste
documentário animado com ficção experimental. Henrique de Oliveira Jr. – Memórias de Celuloide Um perfil
do cineasta e cinéfilo Henrique de Oliveira Jr., com 89 anos, que realizou diversos filmes premiados, foi
fundador do Museu da Imagem e do Som de Campinas e lutou pela preservação do patrimônio audiovisual
brasileiro. Mini Cine Tupy José Zagati, catador de papelão da periferia de São Paulo, montou uma sala de
cinema na garagem de sua casa, com materiais encontrados no lixo, para exibir filmes para as crianças da
vizinhança. O cinema funciona aos domingos, e a sessão começa assim que anoitece. Se não chover. A
Dama do Peixoto Depoimentos de habitantes do Bairro Peixoto, no Rio de Janeiro, sobre uma moradora de
rua da qual muito se comenta, mas pouco se sabe. O Som da Luz do Trovão Evangelista Ignácio de Oliveira,
natural de Serra Talhada, Pernambuco, cria objetos a partir do seu cotidiano (asadelta, armas, câmeras de
filmar, bonecas metálicas) e discorda das teorias vigentes da astrofísica.

 (Programa 102: Olhares femininos) | 142

Sinopse: Olhares Femininos A diversidade da condição feminina em seis diferentes olhares de mulheres
cineastas compõe este programa. Com a sensibilidade que marcaria a carreira posterior de sua realizadora, a
cineasta Laís Bodanzky, o premiado “Cartão Vermelho” acompanha a manifestação da sexualidade de uma
menina, jogadora no futebol de várzea. Exibido no Festival de Cannes, o engenhoso “Três Minutos”, de Ana
Luiza Azevedo, trata de decisões que podem mudar nossa vida. A sexualidade é protagonista também de
Messalina, de Cristiane Oliveira – com a particularidade de a protagonista ser deficiente visual. Na animação
“Desventuras de Um Dia, ou A Vida Não é Um Comercial de Margarina”, de Adriana Meirelles, um
estressante dia de trabalho ganha redenção através do amor. Uma jovem mãe tem as agruras de um duro
cotidiano compensadas através do contato com sua filha em “Dalva”, de Caroline Leone. Encerrando o
programa, “Estória Alegre”, de Cláudia Pucci, é baseado em texto de Anton Tchecov e retrata uma situação
de risco com desfecho extremamente prazeroso. 3 minutos de Ana Luiza Azevedo RS, 1999, Ficção,
Colorido, 6 min. Classificação Indicativa: Livre Cartão vermelho de Laís Bodanzky SP, 1994, Ficção, Colorido,
14 min. Classificação Indicativa: 12 anos Dalva de Caroline Leone SP, 2004, Ficção, Colorido, 10 min.
Classificação Indicativa: 10 anos Messalina de Cristiane Oliveira RS, 2004, Ficção, Colorido, 14 min.
Classificação Indicativa: 16 anos Desventuras de um dia ou a vida não é um comercia l d e margarina. .. de
Adriana Meirelles SP, 2004, Animação, Colorido, 10 min. Classificação Indicativa: Livre Estória alegre de
Claudia Pucci SP, 2002, Ficção, Colorido, 9 min. Classificação Indicativa: Livre

 (Programa 153: Samba e Bossa Nova: Música do Brasil) | 143

Sinopse: Quem faz a música popular brasileira? São poetas, malandros, guerreiros, amantes, palhaços e
colombinas. Saem dos cortiços, morros e arranha-céus, chegam de jangada nas praias, comem mocotó e
feijoada, desembarcam no aeroporto de Paris. Os sete documentários reunidos nesta compilação mostram o
dia-a-dia, as apresentações, gravações e entrevistas em deliciosos registros dessa grande paixão brasileira.
Partindo do samba de Pixinguinha, Noel Rosa e Heitor dos Prazeres, passando por Martinho da Vila e João
Nogueira, com um breque na bossa nova de João Gilberto, avança até a MPB de Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Maria Bethânia, Nara Leão e Jards Macalé. Um programa para ver cantando e entoar: “Venha a mim, oh,
música”! Brasil Rogério Sganzerla, RJ , 1981 Classificação Indicativa: 12 anos Duração: 13 minutos Álbum de
música Sérgio Sanz, RJ , 1974 Classificação Indicativa: 12 anos Duração: 11 minutos Carioca, suburbano,
mulato, malandro – João Nogueira Jom Tob Azulay, RJ , 1979 Classificação Indicativa: 12 anos Duração: 13
minutos Heitor dos Prazeres Antonio Carlos da Fontoura, RJ , 1965 Classificação Indicativa: 12 anos
Duração: 14 minutos Martinho da Vila Paris 1977 Ari Candido Fernandes, SP , 1977 Classificação Indicativa:
12 anos Duração: 8 minutos Noel por Noel Rogério Sganzerla, SP , 1981 Classificação Indicativa: 12 anos
Duração: 10 minutos Pixinguinha e a Velha Guarda do samba Ricardo Dias e Thomaz Farkas, SP , 2006
Classificação Indicativa: 12 anos

 (Programa 027: Curtas Universitários) | 144
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Sinopse: A produção audiovisual dos cursos universitários de cinema tem peso significativo no cenário do
curta-metragem nacional, e reconhecimento internacional por sua excelência - vide as participações de O
lençol branco e Um sol alaranjado no Cinéfondation, a competição de filmes de escola do Festival de Cannes,
sendo o último vencedor do 1o prêmio em 2002. Essa produção não se empenha meramente na formação de
novos profissionais para o mercado de trabalho, estando mais fundamentada no chamado cinema de autor,
muito devido à liberdade temática e ao incentivo à criatividade, encontrados nas escolas de cinema
brasileiras. Nesta seleção encontramos trabalhos dos cursos de maior produção e tradição. O lençol branco
de Juliana Rojas e Marco Dutra SP, 2004, Ficção, Colorido, 17 min. Classificação Indicativa: 16 anos Produto
descartável de Flavia Rea e Rafael Primot SP, 2003, Ficção, Colorido, 16 min. Classificação Indicativa: 14
anos Um sol alaranjado de Eduardo Valente RJ, 2001, Ficção, PB, 18 min. Classificação Indicativa: 16 anos
Velha história de Claudia Jouvin RJ, 2004, Animação, Colorido, 6 min. Classificação Indicativa: 14 anos
Veludo & cacos-de-vidro de Marco Martins SC, 2004, Ficção, Colorido, 17 min. Classificação Indicativa: 16
anos Tempo total a proximado d o programa: 74 minutos

 (Programa 77: Paisagens Brasileiras) | 145

Sinopse: Uma característica que tem marcado a produção mais recente de curtas brasileiros é a sua
capacidade de dar conta das expressões locais de quase todo o país, possibilitando assim que o espectador
brasileiro (re)conheça as paisagens de uma série de diferentes Brasis nas telas. Esta coletânea de curtas
permite que passeemos do sertão paraibano ( Passadouro) aos grandes centros urbanos de Rio (Geraldo
Voador) e São Paulo (Wholes), indo até a Porto Alegre de Trampolim. No meio do caminho, passamos ainda
pelo interior de Minas Gerais ( O Maior Espetáculo da Terra), Brasília (A Lente e a Janela) e pelos rios de
Recife (Recife de Dentro para Fora). Para além das peculiaridades deste trajeto geográfico e de paisagens,
vemos obras de realizadores extremamente pessoais que, indo do documentário ao ensaio poético quase
experimental, passando pela ficção, encontram nos espaços ao seu entorno verdadeiras musas inspiradoras.
A lente e a janela Marcius Barbieri, DF, 2005 Classificação Indicativa: Livre Geraldo Voador Bruno Vianna,
RJ, 1994 Classificação Indicativa: 12 ano O maior espetáculo da terra Marco Pimentel, MG, 2005
Classificação Indicativa: Livre Passadouro Torquato Joel, PB, 1999 Classificação Indicativa: Livre Recife de
dentro pra fora Katia Mesel, PE, 1997 Classificação Indicativa: Livre Trampolim Fiapo Barth, RS, 1998
Classificação Indicativa: Livre Wholes A.S.Cecilio Neto, SP, 1991 Classificação Indicativa: 10 anos Tempo
total aproximado do programa: 80 minutos.

 (Programa 79: Videoartistas) | 146

Sinopse: Ali é um lugar que eu não conheço Lucas Bambozzi , SP, 1997 Classificação Indicativa: Livre Com
o Oceano Inteiro Para Nadar Karen Harley , RJ, 1997 Classificação Indicativa: Livre Heróis da Decadênsia
Tadeu Jungle , SP, 1987 Classificação Indicativa: Não possui a Classificação Indicativa do Ministério da
Justiça Lua Oriental José Roberto Aguilar , SP, 1978 Classificação Indicativa: Livre O Beijoqueiro - Retrato de
um Serial Kisser Carlos Nader , RJ, 1992 Classificação Indicativa: 12 anos Videocabines São Caixas Pretas
Sandra Kogut , RJ, 1990 Classificação Indicativa: Livre

 (Programa 35: Medo e Suspense) | 147

Sinopse: O cinema desse tipo de gênero sempre sofreu preconceito no Brasil, não só dentro da mídia
especializada, mas também de boa parte do público, que considera sua produção precária e mal-feita. Esse
programa pretendedesmentir esses prejulgamentos, com seis produções que impressionam pelo apuro
estético e pelo acabamento impecável. Nada recomendado pra quem se assunta com facilidade, ou perde o
sono com imagens perturbadoras. A menina do algodão de Daniel Bandeira e Kleber Mendonça Filho PE,
2002, Ficção, Colorido, 6 min. Classificação Indicativa: 16 anos Behemoth de Carlos G. Gananian SP, 2002,
Ficção, Colorido, 6 min. Classificação Indicativa: 16 anos Demônios de Christian Saghaard SP, 2004, Ficção,
Colorido, 24 min. Classificação Indicativa: 16 anos Nocturnu de Dennison Ramalho RS, 1998, Ficção, PB, 11
min. Classificação Indicativa: 16 anos Tropel de Eduardo Nunes RJ, 2000, Ficção, Colorido, 17 min.
Classificação Indicativa: 16 anos Wragda de Frederico Cardoso RJ, 2004, Ficção, PB, 11 min. Classificação
Indicativa: 16 anos Tempo total a proximado d o programa: 75 minutos.
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 (Programa 34: Literatura e Cinema) | 148

Sinopse: Literatura e Cinema são artes que se interpolam e este programa traz bons exemplos disso. No
filme A João Guimarães Rosa, mestre Roberto Santos enfoca o sertão eternizado pela obra do autor de
"Grande Sertão: Veredas". A Moça que Dançou Depois de Morta traz a literatura de cordel transformada em
cinema de animação, enquanto Biografia do Tempo promove uma mescla da obra de Santiago Alvarez e
Pedro Nava. Em Françoise e Transubstancial, Luiz Vilela e Augusto dos Anjos são respectivamente
celebrados por cineastas de seus estados de origem. Imensidade engendrada uma interessante
experimentação sócio-poética ao fazer declamar Castro Alves em plena Praça da Sé. Em Meu nome é Paulo
Leminski, a obra do poeta paranaense serve de fonte de conflito entre pais e filhos. Trabalhos díspares que
demonstram as possibilidades múltiplas da adaptação literáriocinematográfica. A João Guimarães Rosa
Marcelo G. Tassara , SP, 1968 Classificação Indicativa: 16 anos A Moça que Dançou Depois de Morta Ítalo
Cajueiro , DF, 2003 Classificação Indicativa: 16 anos Biografia do Tempo Joana Oliveira e Marcos Pimentel ,
RJ, 2004 Classificação Indicativa: 16 anos Françoise Rafael Conde , MG, 2001 Não possui a Classificação
Indicativa do Ministério da Justiça Imensidade Amilcar Monteiro Claro , SP, 2003 Classificação Indicativa: 16
anos Meu Nome é Paulo LeminsKi Cezar Migliorin , RJ, 2004 Classificação Indicativa: 16 anos

 (Programa 103: Sedução e Sexualidade) | 149

Sinopse: De uma ambigüidade de intenções à poesia visual, a sexualidade no cinema pode ser expressa
não apenas por imagens mas por cortes, metáforas visuais e bonecos de massinha. Neste programa são
exploradas diferentes facetas da relação humana em sua eterna insatisfação sexual. As relações narradas
ocorrem por conta de um olhar, um contato nada frio com uma lavadora de roupas ou um tórrido contato
carnal nos bancos de carros estacionados nas ruas. As visões dos realizadores dos curtas-metragens aqui
reunidos passam pela ironia e pela crueldade, mas sempre ligadas ao conceito de cinema como ferramenta
de um necessário voyeurismo que nos ajuda acompreender nossa relação com corpos próximos e distantes.
Sete buracos de fechadura diferentes onde o protagonista sempre é a pele dos personagens e as
conseqüências ferventes do contato de umas com as outras. Amassa que elas gostam de Fernando Coster
SP, 1998, Animação, Color, 15 min. Classificação Indicativa: 14 anos Beijo de sal de Fellipe Gamarano
Barbosa RJ, 2006, Ficção, Colorido, 18 min. Classificação Indicativa: 16 anos Danae de Gustavo Galvão DF,
2004, Experimental, Colorido, 9 min. Classificação Indicativa: 16 anos Eletrodoméstica de Kleber Mendonça
Filho PE, 2005, Ficção, Colorido, 22 min. Classificação Indicativa: 12 anos Entre paredes de Eric Laurence
PE, 2005, Ficção, Colorido, 15 min. Classificação Indicativa: 16 anos Gasolina comum de Marcelo
Tintin-Trotta SP, 2004, Ficção, Colorido, 13 min. Classificação Indicativa: 12 anos Infinitamente maio de
Marcos Jorge PR, 2003, Ficção, Colorido, 19 min. Classificação Indicativa: 12 anos

 (programa 21: Animações para Adulto) | 150

Sinopse: Este programa é fruto do desenvolvimento do mercado de animação no país na última década, que
supriu algumas demandas temáticas e diversificou a produção profissional. O interesse do público adulto pelo
gênero, suscitado inicialmente por trabalhos estrangeiros exibidos nas salas de cinema e televisão, chega
agora também à produção nacional. A seleção é composta por títulos premiados no circuito de festivais e
com expressiva exibição pela internet. Desirella Carlos Eduardo Nogueira , SP, 2004 Deu no Jornal Yanko
del Pino , DF, 2005 Engolervilha Marão, RJ, 2003 O2 Conjunto Residencial Adams Carvalho , SP, 2005 Onde
Andará Petrúcio Felker Allan Sieber , PR, 2001 Pax Paulo Munhoz , PR, 2005 Tempo total aproximado do
programa: 53 minutos.

 (Programa 22: Bastidores do Teatro) | 151

Sinopse: Um importante percurso didático pelas diversas faces da arte teatral. Das primeiras etapas de 
preparação de uma montagem (escolha do texto, leitura e ensaio) à estréia de um espetáculo, passando 
pelas peculiaridades arquitetônicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e pelos fundamentos do gênero. O 
programa trata ainda de aspectos históricos como a fundação de companhias como o Teatro Brasileiro de
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Comédia e o Teatro de Arena, além de assinalar a dramaturgia e os novos métodos de produção do teatro
brasileiro moderno. A Face e a Máscara Vicente Marques , RJ, 1974 A Linguagem do Teatro João Betencourt
, RJ, 1966 Teatro Brasileiro: Novas Tendências Olney São Paulo , RJ, 1975 Teatro Brasileiro: Origem e
Mudança Olney São Paulo , RJ, 1964 Teatro Municipal Ruy Santos , RJ, 1974 Tempo total aproximado do
programa: 66 minutos.

 (Programa 29: Em Torno de Glauber) | 152

Sinopse: Glauber Rocha, considerado o mais importante cineasta brasileiro de todos os tempos, influenciou
toda uma geração subseqüente à sua morte. Nesse programa juntamos obras que tentam desconstruir o mito
Glauber, mantendo-se fieis às suas proposições de linguagem e estética. Sua mãe, D. Lúcia Rocha, também
é retratada, tanto como tema do documentário Abry, quanto se despedindo do filho em A Degola Fatal, num
dos momentos mais registrados da história do cinema nacional. A Degola Fatal Clóvis Molinari Junior e
Ricardo Favilla, RJ, 2004 A Voz do Morto. Vitor Angelo , SP, 1993 Abry Joel Pizzini e Paloma Rocha , SP,
2003 De Glauber para Jirges André Ristum , SP, 2005 Memória de Deus e do Diabo em Monte Santo e
Cocorobó Agnaldo Siri Azevedo , BA, 1984 Tempo total aproximado do programa: 85 minutos.

 (Programa 146: Encontros e desencontros do amor ) | 153

Sinopse: Sobre o amor muito se disse, se cantou e se viveu – mas, sobretudo, muito se filmou! O amor, na
visão de realizadores brasileiros de várias gerações, é tratado nestes curtas-metragens em suas variadas
formas: o amor inteiro e aos pedaços, a entrega e a esperança, a sexualidade em suas mais diversas
manifestações, o consumo do amor nas prateleiras da contemporaneidade e o amor único reinventado nos
caminhos corajosos que ele percorre, seja na farra de uma noite, nas separações e uniões ou na recusa de
amar… São todas manifestações daquilo que chamamos amor, mas que se confundem com desejo, paixão,
loucura, amizade, delírio, luxúria, obsessão e até mesmo esperança. Seja como for, o amor está presente
nessas histórias com tanto ou mais sentido quanto o próprio existir humano, em sua eterna busca. “A mulher
do atirador de facas”, de Nilson Villas Boas (SP, 1988, Ficção, Colorido, 10 min A vida ao lado”, de Gustavo
Galvão (DF, 2006, Ficção, Colorido, 13 min); Amor!”, de José Roberto Torero (SP, 1994, Ficção, Colorido, 14
min); Castelos de vento”, de Tania Anaya (MG, 1998, Animação, Colorido, 8 min); Interlúdio”, de Carlos
Gerbase e Giba Assis Brasil (RS, 1983, Ficção, PB, 8 min); “Km 0”, de Marcos Guttmann (RJ, 2003, Ficção,
Colorido, 8 min) Trópico das cabras”, de Fernando Coimbra (SP, 2007, Ficção, Colorido, 24 min).

 (Programa 207: Encontros e desencontros do amor 2) | 154

Sinopse: Remédios do Amor Assista ao filme, leia o roteiro, comente 11, publique, Ficção, de João Vargas
Penna, Duração: 19 min, Gênero: Ficção Noite de Sexta, Manhã de Sábado Duração: 15 min, Plays 7.463
Gênero: Ficção Areia Assista ao filme, Gênero: Ficção Duração: 12 min Ano: 2008 O Teu Sorriso Assista ao
filme, leia o roteiro, comente 1, publique, Ficção, de Pedro Freire, Duração: 19 min, Plays 2.542 Gênero:
Ficção Duração: 19 min Ano: 2009 Formato: HDV Décimo Segundo Duração: 20 min Ano: 2007 Formato:
35mm

 (Programa 252: Encontros e desencontros do amor 3 ) | 155

Sinopse: Alice Gênero: Ficção Duração: 15 min Ano: 2005 Formato: 35mm Cão Guia Assista ao filme, leia o
roteiro, comente 15, publique, Ficção, de Gustavo Acioli, Duração: 19 min, Plays 6.085 Gênero: Ficção
Subgênero: Comédia Romântica Diretor: Gustavo Acioli Elenco: Bruce Gomlevsky, Graciela Pozzobon, Luiz
Furlanetto Duração: 19 min Ano: 1999 Formato: 35mm Livros no Quintal Gênero: Ficção Duração: 11 min
Ano: 2009 Formato: 35mm Um Dia Como Hoje Gênero: Ficção Duração: 9 min Ano: 2007 Formato: Mini-D
Em Trânsito Gênero: Ficção Duração: 18 min Ano: 2013 Formato: Digital Rosa e Benjamin Gênero: Ficção
Elenco: Germano Haiut, Helena Esteves Duração: 15 min Ano: 2009 Formato: 35mm
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 (Programa 200: Comédias contemporâneas 2) | 156

 (Programa 280: Comédias contemporâneas 3) | 157

Sinopse: Negócio Fechado Assista ao filme, leia o roteiro, comente 19, publique, Ficção, de Rodrigo Costa,
Duração: 15 min, Plays 19.104 Gênero: Ficção Subgênero: Comédia Diretor: Rodrigo Costa Elenco: Camilo
Bevilacqua, Fernando Alves Pinto, REINALDO GONZAGA, Thaís Garayp Duração: 15 min Ano: 2001
Formato: 35mm Por Dúvida das Vias Assista ao filme, leia o roteiro, comente 7, publique, Ficção, de Betse de
Paula, Duração: 21 min, Plays 7.552 Gênero: Ficção Subgênero: Comédia Diretor: Betse de Paula Elenco:
Alcione Araújo, André Barros, Carlos Gregório, Cininha de Paula, Hugo Carvana, José Joffily, Louise
Cardoso, Marcos Palmeira, Marieta Severo, Silvia Buarque Duração: 21 min Ano: 1988 Formato: 35mm País:
Brasil Local de Produção: RJ Cor: Colorido Sinopse: Uma estagiária de Jornalismo faz sua primeira
reportagem em uma repartição pública, perdendo-se nos meandros burocráticos. A Revolta dos Carnudos
Assista ao filme, leia o roteiro, comente 11, publique, Ficção, de Eliana Fonseca, Duração: 16 min, Plays
65.906 Gênero: Ficção Subgênero: Comédia Diretor: Eliana Fonseca Elenco: Edson Celulari, Eliana Fonseca,
Gerson de Abreu Duração: 16 min Ano: 1991 Formato: 35mm País: Brasil Local de Produção: SP Cor:
Colorido Sinopse: Neste mundo de aparências, pacientes de uma clínica de emagrecimento se revoltam e
resolvem provar que podem ser felizes do jeito que são. O estopim do movimento é a secreta paixão do galã
diretor da clínica por uma das cheinhas pacientes. Céu, Inferno e Outras Partes do Corpo Assista ao filme,
leia o roteiro, comente 4, publique, Animação, Conteúdo Adulto, de Rodrigo John, Duração: 8 min, Plays
3.681 Gênero: Animação, Conteúdo Adulto Subgênero: Drama Diretor: Rodrigo John Duração: 8 min Ano:
2011 Formato: Vídeo País: Brasil Local de Produção: RS Cor: Colorido Sinopse: Ele é um cachorro. Sua ex,
uma cadela. Sua vida, osso duro de roer. Recife Frio Assista ao filme, leia o roteiro, comente 25, publique,
Ficção, de Kleber Mendonça Filho, Duração: 24 min, Plays 19.666 Gênero: Ficção Subgênero: Comédia,
Ficção Científica Diretor: Kleber Mendonça Filho Elenco: Andrés Schaffer, Antonio Paulo, Cristiane Santos,
Djanira Pessoa Correia, Enio, Gilvan Soares, Gleice Bernardo de França, Graça Araújo, Jr. Black, Julio
Rocha, Patativa, Pedro Bandeira, Pinto, Rodrigo Riszla, Yannick Ollivier Duração: 24 min Ano: 2009 Formato:
35mm País: Brasil Local de Produção: PE Cor: Colorido Sinopse: A cidade brasileira de Recife, que já foi
tropical, agora é fria, chuvosa e triste, depois de passar por uma desconhecida mudança climática.

 (Programa 57: Histórias do Cinema Brasileiro ) | 158

 (Programa 148: Histórias do Cinema Brasileiro 2) | 159

 (Programa 253: Histórias do Cinema Brasileiro 3) | 160

 (Programa 206: Diversidade sexual 2) | 161

 (Programa 286: Documentários musicais 2) | 162

 (Programa 287: Meio Ambiente na tela ) | 163
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 (Programa 241: Adolescer 2) | 164

 (Programa 30: Encontros de Gerações ) | 165

 (Programa 209: Ralações Familiares ) | 166

 (Programa 032: Fotofilmes ) | 167

 (Programa 202: Corpo em Questão ) | 168

 (Programa 022: Bastidores do Teatro ) | 169

 (Programa 152: Rio de Janeiro A cidade e o morro ) | 170

 (Programa 208: Louco é quem me diz ) | 171

 (Programa 212: Ventres Livres ) | 172

 (Programa 251: Discurso e intervenção ) | 173

 (Programa 038: Uma sessão de cinema anos 20) | 174

 (Programa 97: Comunidades ) | 175

 (Programa 028: Documentários musicais ) | 176
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 (programa 214: Visões do Imagiário) | 177

 (Programa 245: Caravana Farkas: Cultura e Religiosidade Popular) | 178

 (Programa 288: Outros Mundos) | 179

 (Programa 285: Direitos Humanos) | 180

 (Programa 279: Brasil Profundo) | 181

 (Programa 139: Brasil Indígena) | 182

 (Programa 138: aNOS DE cHUMBO) | 183

 (Programa 151: Redemocratização: As Greves de 1979) | 184

 (É proibido fumar) | 185

Ano: 2009
Gênero: Drama, Romance, Suspense
Diretor: Anna Muylaert
Sinopse: Baby (Glória Pires) vive sozinha no apartamento que herdou da mãe. Ela dá aulas de violão para
alguns alunos e vive em atrito com as irmãs. Quando o músico Max (Paulo Miklos) se muda para o
apartamento vizinho, Baby vê nele a grande chance de voltar à vida. Para que o romance dê certo ela está
disposta a enfrentar qualquer ameaça, inclusive seu vício compulsivo por fumar.

 (Rock paulista) | 186

Ano: 1988
Gênero: documentario
Diretor: Anna Muylaert
Sinopse: Um"clip documental " que reúne algumas bandas de rock mais expressivas do mercado fonográfico
brasileiro.

 (No rio das amazonas) | 187
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Ano: 1995
Gênero: documentario
Diretor: Ricardo Dias
Sinopse: Uma viagem na Amazônia, de Belém a Manaus. O filme tem a participação do naturalista Paulo
Vanzolini e trata particularmente da ecologia da região, com ênfase no modo de vida das populações
ribeirinhas do baixo Amazonas.

 (Cidadão Jatobá) | 188

Ano: 1987
Gênero: documentario
Diretor: Maria Luiza Aboim
Sinopse: "A construção de canoas feitas com a madeira da árvore de jatobá é um velho costume que está
desparecendo na região do Alto Xingu. Enquanto refletimos sobre as civilizações branca e indígena viverem
em harmonia, observamos os velhos membros da tribo lawalapiti construírem uma canoa. O que nossa
sociedade está fazendo para previnir a extinção dos indígenas e sua cultura?" (Oberhausen/34)

 (Nunca Fomos Tão Felizes) | 189

Ano: 1984
Gênero: Drama
Diretor: Murilo salles
Sinopse: Um rapaz é retirado de um colégio interno por seu pai, e é acomodado num grande apartamento
temporariamente. Ele pouco sabe sobre a vida do pai - militante político perseguido pela polícia do regime
militar -, e começa a investigar o mistério que o cerca.

 (PROJETO 68) | 190

Ano: 2008
Gênero: documentario
Diretor: julia Mariano
Sinopse: Rio de Janeiro, 1968. O movimento estudantil comanda as maiores manifestações contra a
ditadura, num crescente desde a morte do estudante Edson Luís até o clímax na Passeata dos Cem Mil. Com
imagens realizadas por Glauber Rocha, Silvio Da-rin, Arnaldo Jabour e fotografias de Pedro de Moraes e
Evandro Teixeira, Projeto 68 remonta em imagens e sons essa trajetória.

 (Carrego Comigo) | 191

Ano: 2001
Gênero: documentario
Diretor: Chico Teixeira
Sinopse: Uma análise das relações psicológicas de ligação e interdependência entre irmãos gêmeos. 13
pares de gêmeos relatam suas questões afetivas e de identidade em relação aos seus irmãos.

 (Apessoa é para o que nasce ) | 192

Ano: 1998
Gênero: documentario
Diretor: Roberto Berliner
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Sinopse: A vertigem da visão. A ausência que provoca excesso. O compromisso com a sobrevivência. A
experiência da vida através da falta. Três irmãs cegas cantam em troca de esmola em Campina Grande,
Paraíba.

 (O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto) | 193

Ano: 1985
Diretor: Rosemberg Criry

 (A Ordem dos Penitentes) | 194

Ano: 2002
Gênero: documentario
Diretor: Petrus Cariy
Sinopse: Aspectos da religiosidade popular herdados da Idade Média européia são revelados pela narrativa
do Mestre Decurião Joaquim Mulato, 81 anos. No Cariri cearense, a Ordem dos Penitentes surgiu por volta
de 1860, época de fome e peste.

 (Fé ) | 195

Ano: 1999
Gênero: documentario, longa metragem
Diretor: Ricardo Dias
Sinopse: Fé é um filme documentário de longa-metragem enfocando a religião e a fé no Brasil de hoje. O
poder da fé. As grandes festas religiosas, os rituais marcantes das diferentes religiões, seitas e cultos, os
pastores e os fiéis. Os realizadores partiram de um princípio básico: religião não é o ópio do povo. A fé tem
uma importância decisiva para grande parte da população brasileira, a sua presença é ainda maior do que
aparenta. Para conhecer o Brasil e os brasileiros é fundamental livrar-se de preconceitos e vivenciar
profundamente a religião e a fé do nosso povo.

 (Sentinela) | 196

Ano: 2007
Gênero: documentario
Diretor: Antinela
Sinopse: No curta metragem sentinela , de Afonso Nunes, o foco está numa comunidade rural baiana em
que os moradores organizam-se com impressionante disposição para realizar um ritual coletivo de vigília aos
agonizantes, acreditando que, pelo poderv da oração, podem atuar em favor de uma transição pacífica para a
eternidade.

 (Helena Meirelles - A dama da Viola) | 197

Ano: 2006
Gênero: documentario
Diretor: Francisco de Paula
Sinopse: Helena Meirelles, 80 anos de idade, recebeu o prêmio Spot Ligth Artist da revista norte-americana
Guitar Player em 1993. Logo após, foi incluída entre as 100 palhetas do século. Só então gravou o seu
primeiro CD. Violeira do Pantanal, talento original do Brasil, ela passou boa parte da vida tocando em bordéis
em Mato Grosso. Além disso, foi lavadeira e bezendeira. Helena, com seu instumento, traduz a alma do
sertão brasileiro.
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 (Pobre é quem não tem Jipe) | 198

Ano: 1997
Gênero: ficção
Diretor: Amauri Tangará
Sinopse: A história de um menino que sonhava conhecer o outro lado dos horizontes.

 (Janela da Alma) | 199

Ano: 2001
Gênero: documentario
Diretor: João Jardim, Co- direção Walter Carvalho
Sinopse: Dezenove pessoas com diferentes graus de deficiência visual, da miopia discreta à cegueira total,
falam como se vêem, como vêem os outros e como percebem o mundo. O escritor e prêmio Nobel José
Saramago, o músico Hermeto Paschoal, o cineasta Wim Wenders, o fotógrafo cego franco-esloveno Evgen
Bavcar, o neurologista Oliver Sacks, a atriz Marieta Severo, o vereador cego Arnaldo Godoy, entre outros,
fazem revelações pessoais e inesperadas sobre vários aspectos relativos à visão: o funcionamento fisiológico
do olho, o uso de óculos e suas implicações sobre a personalidade, o significado de ver ou não ver em um
mundo saturado de imagens e também a importância das emoções como elemento transformador da
realidade  se é que ela é a mesma para todos.

 (Cego Oliveira no Sertão do ceu olhar) | 200

Ano: 1998
Gênero: documentario
Diretor: Lucila Meirelles
Sinopse: Metáfora da cegueira através do relato de um velho músico do sertão nordestino, cuja visão parcial
não prejudica em nada sua compreensão de mundo. A autora utilizou recursos de decomposição da imagem
para recriar artificialmente as dificuldades da visão, com cenas embaçadas e fora de foco, retratando a
realidade nordestina. Também criou uma combinação entre a textura da leitura em braile com a granulação
da imagem em vídeo. A trilha sonora é composta pelo próprio Cego Oliveira, exímio músico popular.

 (L.A.P.A) | 201

Ano: 2008
Gênero: documentario
Diretor: Cavi Borges e Emílio Domingos
Sinopse: Bairro boêmio do Rio de Janeiro, tradicional reduto de sambistas. Hoje é também ponto de
encontro de MCs e do rap. L.A.P.A: um filme sobre o bairro da Lapa. Um filme sobre o rap carioca.

 (Mestre Humberto) | 202

Ano: 2005
Gênero: documentario
Diretor: Rodrigo Savastano
Sinopse: Um passeio pela Lapa, Campo de Santana e pela África através dos amigos e da memória de um
aluno mais antigo da vida, cuja graça é Humberto de Souza.
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 (é proibido fumar) | 203

Ano: 2009
Gênero: Drama, Romance, Suspense
Diretor: AnnaMuylaert
Sinopse: Baby (Glória Pires) vive sozinha no apartamento que herdou da mãe. Ela dá aulas de violão para
alguns alunos e vive em atrito com as irmãs. Quando o músico Max (Paulo Miklos) se muda para o
apartamento vizinho, Baby vê nele a grande chance de voltar à vida. Para que o romance dê certo ela está
disposta a enfrentar qualquer ameaça, inclusive seu vício compulsivo por fumar.

 (Rock Paulista) | 204

Ano: 1988
Gênero: documentario
Diretor: Anna Muylaert
Sinopse: Um"clip documental " que reúne algumas bandas de rock mais expressivas do mercado fonográfico
brasileiro.

 (Mutum ) | 205

Ano: 2007
Gênero: grama
Diretor: Sandra Kogut
Sinopse: utum é um local isoldado do sertão de Minas Gerais, onde vivem Thiago (Thiago da Silva Mariz) e
sua família. Thiago tem apenas 10 anos e, juntamente com seu irmão e único amigo Felipe (Wallison Felipe
Leal Barroso), é obrigado a enxergar o nebuloso mundo dos adultos, que contem um bando de vizinhos
primitivos e o seu grosseiro e bruto pai.

 (Rio de Janeiro, Minas) | 206

Ano: 1991
Gênero: ficção
Diretor: Marily da cunha Bezerra
Sinopse: Voz de homem conta o encontro que teve aos 14 anos com um belo estranho menino que o leva
através do pequeno rio-de-janeiro ao encontro do amor, do medo e da coragem. Baseado em episódio de
"Grande sertão: veredas" de Guimarães Rosa.

 (Programa 202: Corpo em questão) | 207

Sinopse: A arquitetura do corpo. Frio na barriga. Pedra bruta. Opulso. Oguardador. De resto. O rito de Ismael
Ivo. Saltos

 (Programa 138: Anos de chumbo) | 208

Sinopse: O reino azul. Um filme de Marcos Medeiros. Um tiro na asa. Clandestinos. Vale comum. O dia em
que Dorival encarou a guarda.
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 (Programa 151: Redemocratização: As greves de 1979) | 209

Sinopse: ABC Brasil. Greve! Greve de março.

 (Os Xeretas) | 210

Ano: 2001
Gênero: Aventura
Diretor: Michael Ruman
Sinopse: O filme começa com uma menina sendo perseguida por um grupo de bandidos quando de repente
ela desaparece envolta em um portal de luz. Duda, Tato e Nick são três amigos inseparáveis que são
conhecidos pela população local como os Xeretas. Num dia eles encontram uma menina com um símbolo
tatuado no braço, que esta vagando perdida pela cidade. Com a ajuda da mística Alana eles descobrem que
a garota é na verdade uma viajante dos portais do tempo e do espaço que faz parte dos Aleph, um povo
responsável pela segurança destes portais. A pequena menina precisa retornar ao seu mundo e para isto é
necessário que tenha em mãos um medalhão que é a chave dos portais, pois senão morrerá. Visto isso Os
Xeretas resolvem ajudá-la, indo à busca de um ladrão sem escrúpulos (Francisco Cuoco) e seu ajudante
puxa-saco (Roberto Arduim) que roubaram o medalhão, que estava em um museu de São Paulo até pouco
tempo atrás. Os Xeretas correm contra o tempo. Nada pode dar errado.[3]

 (A Lasanha Assassina ) | 211

Ano: 2002
Gênero: Animação
Diretor: Ale Mchaddo
Sinopse: Uma Lasanha foi esquecida no interior de um congelador com defeito, a baixa temperatura e os
gases do aparelho causaram uma mutação e lhe deram vida, transformando-a em um monstro cheio de
revolta! O que poderá deter uma criatura como esta?! Prepare-se para entrar no mundo do terror de uma
maneira hilária, "A Lasanha Assassina" é uma sátira cheias de citações ao Cinema de Horror. A história é
apresentada por ninguém menos que Zé do Caixão, em sua versão desenho

(Wood & stock: sexo orégano e rock´n´roll) | 212

Ano: 2006
Gênero: COMEDIA, ANIMAÇÃO
Diretor: Otto Guerra
Sinopse: Em uma festa na virada para 1972, na casa de Cosmo, estão os jovens Wood, Stock, Lady Jane,
Rê Bordosa, Rampal, Nanico e Meia Oito, que vivem intensamente o barato do flower power ao explodir dos
fogos de ano novo. Trinta anos se passam e nossos heróis, agora carecas e barrigudos, enfrentam as
dificuldades de um mundo cada vez mais individual e consumista. Família, filhos, trabalho, contas a pagar e
solidão são conceitos que não combinam com o universo inconseqüente desses "bichos-grilos perdidos no
tempo. O jeito é dar ouvidos à voz sábia de Raulzito e ressuscitar a velha banda de rock'n'roll. Sua
Classificação Indicativa é DJCTQ - 16.JPG

 (Dossiê Rê Bordosa) | 213

Ano: 2008
Gênero: Animação, conteudo Adulto
Diretor: Cesar Cabral
Sinopse: ama? Ego Inflado? Espírito de Porco? Quais os reais motivos que levaram Angeli a matar Rê
Bordosa, sua mais famosa criação? Este documentário em animação stopmotion investiga este vil crime.
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 (O Cavalinho Azul) | 214

Ano: 1984
Gênero: Fantasia
Diretor: Eduardo Escorel
Sinopse: João de Deus, um andarilho de barbas longas, conta a história de um menino chamado Vicente,
que tinha um cavalo, que na sua visão é um lindo cavalo azul, e para seus pais, um velho cavalo marrom. Um
dia, seu pai vende o cavalo. Preocupado com os perigos nos quais o animal pudesse enfrentar, Vicente parte
numa viagem atrás de seu amigo. Durante a jornada o menino passa por várias aventuras. O filme participou
de festivais de Gijon, na Espanha, e Corbeille e Essone, na França. O Cavalinho Azul, é um filme brasileiro
do gênero infantil de 1984, dirigido, editado e escrito por Eduardo Escorel. O filme, baseado na peça
homônima de Maria Clara Machado, possui 85 min e é um clássico infantil do cinema brasileiro.

 (Portinholas) | 215

Ano: 2003
Gênero: Animação
Diretor: Ob: 150 alunos da rede municipal de ensino fundamental de Vitória- ES
Sinopse: Uma menina descobre um mundo novo através da arte. Inspirado no livro "Portinholas" de Ana
Maria Machado.

 (O Grilo Feliz) | 216

Ano: 2001
Gênero: Animação, Aventura, Família, Fantasia.
Diretor: Walbercy Ribas
Sinopse: O Grilo Feliz é um dos habitantes de um pequeno povoado da Floresta Amazônica, que se destaca
dos demais por ser sensível, sabio e protetor. Além disso, o Grilo Feliz é músico e gosta de compôr novas
músicas com sua companheira Estrela Linda, que é a estrela mais brilhante do céu e é o alvo de Maledeto,
um lagarto ambicioso que acredita que ela seja na verdade um diamante.

 (No coração dos deuses ) | 217

Ano: 1997
Gênero: Aventura, Drama
Diretor: Geraldo Moraes
Sinopse: Um grupo de aventureiros parte em busca do tesouro dos martírios, seguindo o roteiro de um mapa
recém-descoberto, datado do século XVII. No meio da viagem, terminam indo parar no tempo dos
bandeirantes, onde encontram índios, invasores e a Bandeira de Fernão Dias.

 (Afundação do Brasil) | 218

Ano: 1980
Gênero: animação
Diretor: Mô Toledo
Sinopse: "As relações de trabalho e a estrutura de poder ao longo da história do Brasil." (CB/CM)

 (Castelo Rá - Tim- Bum, o filme) | 219
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Ano: 1999
Gênero: Aventura, Comédia , Fantasia
Diretor: Cao Hamburger
Sinopse: Nino (Diego Kozievitch) um aprendiz de feiticeiro que vive com seus tios, Morgana (Rosi Campos) e
Victor (Sérgio Mamberti), há 300 anos. Ansiando em ter uma vida normal como todos os demais garotos, ele
acaba participando, involuntariamente, de uma trama orquestrada por sua tia Losângela (Marieta Severo),
que pretende roubar o livro de magias de Morgana.

 (Programa 025: Curtas Infanti 1) | 220

Gênero: infantil
Sinopse: Isabel eo cachorro flautista. O tamanho que não cai bem. Alma carioca- Um choro de menino.
Disfarce explosivo. O nordestino e o toque de sua lamparina. Mitos do mondo: como surgiu a noite?.
Historietas assombradas (para crianças malcriadas).

 (programa 205: Curta Infantis 4) | 221

Gênero: Infantil
Sinopse: Gol a Gol. Océu de Irscema. Emilia escreve um diário. Ernesto no país do futebol. Águas de
Romanza. Guido e Gaspar. A menina espantalho. As férias de Lord Lucas.

 (Programa 250: Curtas Infantis 5) | 222

Gênero: Infantil
Sinopse: Procura-se. Caminhos. Omenino mofado. Osumiço do amigo invisivel. Á moda antiga.

 (Programa 283: Curtas Infantis 8) | 223

Gênero: Infantil
Sinopse: A grande viagem. On line: quando o windows fecha a porta . Doido lelé. Verde maduro. Ela veio me
ver. Traz outro amigo também.

 (Programa 144: Curta criança 2) | 224

Gênero: Infantil
Sinopse: O hoem que bota ovo. Cada um com seu cada qual. O sapo. Meus amigos chineses. Tratando de
Liligrafia. As coisas que moram nas coisas. Malasartes vai á feira.

 (Programa 203: Curta criança 3) | 225

Gênero: Infantil
Sinopse: O avô do jacaré. Contatos siderais antes do colegial. Oimaginante quarto da vovó. A garrafa do
diabo. Reisado miudim. O farol de Santo Agostinho. As fadas da areia.

 (Programa249: Curta criança 4) | 226

Gênero: Infantil
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Sinopse: Um vestido para Lia. Garoto barbo. Carreto. Naiá e a Lua. A sombra de Sofia. A mula teimosa e o
controle remoto.

 (Programa 198: Animações Infantis) | 227

Gênero: Infantil
Sinopse: Calango Lengo- morte a vida sem ver água. Dayane e zé firo. Josué e opé de macaxeira. Um lugar
comum. Mocó Jack. Ornithophonia. Josemildo. Mestre vitalino e nós no barro. A princesa e o violinista. De
ovos e guarda- chuvas.

 (Programa 136: Animação para crianças (que todos adoram)) | 228

Gênero: Infantil
Sinopse: Ele. O natal do burrinho. Peixe frito. Pajerama. Ícarus. Ruas das Tulipas. Frankstein punk.

 (Programa 94: Animações para a primeira Infância) | 229

Gênero: Infantil
Sinopse: A traça teca. Tem um dragão no meu baú. Albertinho. Para chegar até a lua. Por que o canguru
salto em duas patas?. Caquinhas. Cuidando,dá linha. Minhocas.

 (Programa 242: Animações para a primeira Infância 3) | 230

Gênero: Infântil
Sinopse: Vivi Viravento. Leve voo. Bobolândia e Monstrolândia. Uma casa muito engraçada. Dona tota e o
menino mágico. Doce turminha e a bola cor de chiclete. Eu queria serum monstros. Voando com pipo.

 (Programa 204: Curtas para a primeira infância) | 231

Sinopse: Este programa convida as crianças a cantar, a dançar e a desenhar, e foram escolhidos entre os
melhores produzidos no Brasil nos últimos anos, para as crianças pequenas a partir de 4 anos. O burrico e o
bem-te-vi Mauricio Squarisi, SP , 2008 Classificação Indicativa: Livre Duração: 7 minutos Criança não
trabalha Marcelo Branco, MG , 2006 Classificação Indicativa: Livre Duração: 2 minutos Desenhar é muito fácil
Pedro Pazelli, RJ , 2007 Classificação Indicativa: Livre Duração: 4 minutos A língua do nhem Marcelo Branco,
MG , 2006 Classificação Indicativa: Livre Duração: 2 minutos A festa que caiu do céu Karen Akerman, RJ ,
2008 Classificação Indicativa: Livre Duração: 14 minutos A Terra a gastar Cassia Itamoto e Celina Kurihara,
SP , 2009 Classificação Indicativa: Livre Duração: 6 minutos Boitatá Marcelo Branco, MG , 2005 Classificação
Indicativa: Livre Duração: 4 minutos A galinha Dorotéia e a semente dourada Andressa Lyrio do Couto, RJ ,
2008 Classificação Indicativa: Livre Duração: 3 minutos O Sapo Xulé Paulo José, SP , 2008 Classificação
Indicativa: Livre Duração: 7 minutos Aquarela André Koogan Breitman e Andrés Lieban, RJ , 2003
Classificação Indicativa: Livre Duração: 5 minuto

 (Programa 284: Curtas para a primeira infância 2) | 232

Sinopse: Preparem as crianças para uma sessão de alegria e muita cantoria. Os filmes desta seleção, entre 
os melhores de 2010 e 2011, vão agradar as crianças pequenas mostrando um cinema bonito, divertido e 
livre de apelos comerciais. A música é vital em todos eles Vários se baseiam em cantigas brasileiras 
tradicionais, como Sabiá, Pombinha Branca e o episódio Escravos de Jó, da série Galinha Pintadinha,
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atualizando essas preciosidades da nossa cultura por meio de desenhos animados. Em outros filmes,
ouve-se jazz, música experimental e canções contemporâneas, que mostram o quanto o cinema brasileiro
está atento ao amor das crianças pela música. Ainda por cima, todos os curtas-metragens têm graça e finais
felizes, garantindo uma experiência cultural plena de fantasia – e risada Sonhando passarinhos Bruna Carolli,
DF ,2011 Classificação Indicativa: Livre Duração: 11 minutos Galinha Pintadinha – Escravos de Jó / Elefante /
O meu galinho Marcos Luporini e Juliano Prado, SP ,2008-2010 Classificação Indicativa: Livre Duração: 6
minutos Doce Ballet Maira Fridman, SP ,2010 Classificação Indicativa: Livre Duração: 4 minutos Musicaixa
Jackson Abacatu, MG ,2010 Classificação Indicativa: Livre Duração: 2 minutos Uma estrela no quintal
Danielle Divardin, SP ,2010 Classificação Indicativa: Livre Duração: 7 minutos O entregador Rogério Beltrame
Nicoleli, PR ,2011 Classificação Indicativa: Livre Duração: 4 minutos Pombinha Branca Fernando Augusto
Dias da Silva, SP ,2010 Classificação Indicativa: Livre Duração: 3 minutos A palavra muda Alê Machado, SP
,2010 Classificação Indicativa: Livre Duração: 5 minutos Sabiá Mauricio Squarisi, SP ,2010 Classificação
Indicativa: Livre Duração: 3 minutos


