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A João Guimarães Rosa 
TASSARA, Marcello G, 1933- 
SANTOS, Roberto, 1928-1987; Coordenaçäo 
Brasil, 1969 
 
Animação em table-top, com fotos de Maureen Bisiliat mostrando cenas do sertão brasileiro. 
Textos de Guimarães Rosa, extraídos de Grande sertão: veredas. 
eca-0075, eca-0077, eca-0193, VC1149, XDVD0590, XDVD0595 
 
 
ABC: um filho do cartum com o desenho animado 
STIL 
Brasil, 1978 
VC0928 
 
 
Akira 
OTOMO, Katsuhiro, 1954- 
Japäo, 1988 
 
Na Nova Tóquio de 2019, 31 anos após a III Guerra Mundial, jovens em gangues de motocicleta 
disputam território na cidade. Tetsuo, membro da gangue de Kaneda, entra em contato com 
crianças mutantes. Afetado por elas, ele passa a ser cobaia de experimentos científicos que o 
comparam a algo ou alguém chamado Akira. Kaneda conhece Kei e, através dela, se liga a um 
grupo de rebeldes para tentar libertar o amigo. Em um final apoteótico, Tetsuo escapa do 
laboratório e, numa trilha de destruição, vai de encontro a Akira, que naquele ponto está na forma 
dos restos ainda cientes de outro menino, que também passou pelos mesmos experimentos. As 
crianças, Tetsuo e Akira desaparecem, mas deixam uma mensagem de que o futuro guarda algo 
para Kaneda e Kei. Resumo: L. Marques. 
VC0699, DVD0577/8, DVD2521/2 
 
 
Anamorphosis 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1991 
DVD1973 
 
 
Anémic cinéma 
DUCHAMP, Marcel, 1887-1968 
França, 1926 
DVD0762, DVD0766 
 
 
A animação de Marcos Magalhães 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 198- 
 
Coletânea com cinco trabalhos: Animando, Meow!, Tem boi no trilho!, Mão mãe e Precipitação 
VC0969, XDVD0374 
 
 
Animações em 3D de Carlos Eduardo Nogueira 



NOGUEIRA, Carlos Eduardo 
Brasil, 1998 a 2004 
 
Contém os seguintes filmes de animação digital: 253-b (1998, 14 min); Pélvida Vanessa Pérvida 
(2002, 28 min); Desirella (2004, 11 min) 
DVD0555, DVD0556 
 
 
Animando 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Canadá, 1982 
 
Um animador tentando encontrar a técnica ideal para dar vida a seu personagem. Neste passeio 
pelas diferentes formas de animar, criador e personagem terminam por se confundir. (Resumo 
extraído da capa doDVD). 
VC0969, XDVD0374 
 
 
Animation in process 
SELBY, Andrew 
Grä-Bretanha, 2009 
 
 
Exemplos de alguns dos filmes de animação analisados no livro, distribuídos nos seguintes 
capítulos correspondentes às técnicas de animação: Cell and Draw (animação tradicional), 
Computer generated, Stop Motion and SD CGI e Unorthodox (não ortodoxa). 
DVD2604 
 
 
Any rags 
Catando latas 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1932 
VC0331 
 
 
 
Asdrúbal: o que é que há com seu peru? 
STIL 
Brasil, 1978 
 
Asdrúbal é o varredor do Zoológico, o Faz-Tudo. Um dia, quando alimentava os perus, percebeu 
que um deles falava. A partir daí, sua vida se transforma, pois resolve explorar o peru visando ao 
lucro próprio. O peru, com o tempo, alcança grande popularidade, impedindo Asdrúbal de viver 
sua calma de antes. 
VC0928, XDVD0200 
 
 
Asterix et Cleopatre 
Asterix e Cleópatra 
UDERZO, Albert; GOSCINNY, Renê 
França, 1968 
VC0566 
 
 
Astronomeous 
Astrônomos 



SULLIVAN, Pat 
Estados Unidos, 1913? 
VC0320 
 
 
Batman: mask of the Phantasm 
Batman: a máscara do Fantasma 
RADOMSKI, Eric; TIMM, Bruce W 
Estados Unidos, 1993 
 
Quando os mais temidos bandidos da cidade são sistematicamente eliminados, o Cavaleiro das 
Trevas sente-se ludibriado. Mas, rondando as noites de Gotham City está um novo e sombrio 
vilão, o Fantasma, uma figura sinistra ligada de alguma maneira ao passado de Batman. Resumo 
da distribuidora. 
DVD0053 
 
 
Batuque 
STIL 
Brasil, 1978 
 
Croquis animados e desenhados sobre papel de embrulho contam uma história antropofágica, 
tendo como personagens os deuses e demônios da Amazônia. Uma homenagem a Lorenzo 
Fernandes, fundador do Conservatório Brasileiro de Música e compositor da música Batuque. 
VC0928, XDVD0200 
 
 
The Betty Boop limited 
A turma de Betty Boop 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1932 
VC0331 
 
 
Betty Boop's ups and downs 
Altos e baixos de Betty Boop 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1932 
VC0331 
 
 
O Bicho Papão e outras histórias 
LUCA, Luis Gonzaga de; LACERDA, Anon Barreto de 
SOUZA, Maurício de; Coordenação geral 
Brasil, 1987 
VC0075 
 
 
Bold King Cole 
O corajoso Rei Repolho 
GILLETT, Burt; PALMER, Tom 
Estados Unidos, 193- 
VC0320 
 
 
The cabinet of Jan Svankmajer: Prague's alchimist of film 
Irmãos Quay. 1947-; GRIFFITH, Keith, 1947- 



Grä-Bretanha, 1984 
DVD1973 
 
 
The calligrapher 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1991 
DVD1974 
 
 
Cassiopéia: o filme 
VIEIRA, Clóvis 
Brasil, 1995 
 
O planeta Atenéia, da constelação de Cassiopéia, é ameaçado pela invasão de seres hostis. Após 
quase toda a energia da população ter sido sugada pela nave dos invasores, um pedido de ajuda 
dentro de uma cápsula é enviado ao espaço. Uma nave, de outro planeta da constelação, 
recupera a cápsula e, atendendo ao pedido de socorro, parte para salvar Atenéia. Animação feita 
totalmente em computador. 
VC1667 
 
 
Cecilin y Coti contra los Pillos 
AVILÉS, Cecilio 
Cuba, 19-- 
VC0350 
 
 
The comb 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1990 
DVD1973 
 
 
Cool world 
Mundo proibido 
BAKSHI, Ralph, 1938- 
Estados Unidos, 1991 
VC0905 
 
 
Crônicas de São Paulo: Fatia paulista 
BARRÉ, Sylvain 
Brasil, 2007? 
 
Estações do Metrô e o Masp são alguns dos pontos mostrados nesta animação que trata dos 
subterrâneos da cidade. (Extraído do site www.prefeitura.sp.gov.br) 
DVD2606 
 
 
4  maneras de tapar un hoyo 
VILLALOBOS, Jorge; RENDÓN, Guillermo 
México, 1995 
VC1200 
 
 
O desenho inacabado 



SAÇASHIMA, Rosemery 
Brasil, 1998 
 
Inconformado por estar incompleto, um boneco animado quer chamar a atenção de seu criador. 
(Sinopse do catálogo 9. Festival Internacional de Curta-Metragens de São Paulo). 
eca-0294, VC1004, XDVD0370 
 
 
Educated fish 
O peixe educado 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1937 
VC0331 
 
 
Elpidio encuentra Palmiche 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 19-- 
VC0350 
 
 
Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 19-- 
VC0350 
 
 
Elpidio Valdés contra los lanceros 
PADRÓN, Juan; RAGG, Tulio; RIVAS, Mario 
Cuba, 19-- 
VC0350 
 
 
Elpidio Valdes 
Elpidio Valdes 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 1979 
VC0388, XDVD0687 
 
 
Fantasia 2000 
ALGAR, James, 1912-1998; BRIZZI, Gaëtan, 1951- 
Estados Unidos, 1999 
DVD2464 
 
 
Fantasia 
Estados Unidos, 1940 
DVD2463 
 
 
Farm foolery 
Fazenda doidinha 
KNEITEL, Seymor 
Estados Unidos, 193- 
VC0331 
 



 
Faz mal 
STIL 
Brasil, 1979 
 
Uma coletânea bem-humorada de crendices populares. Passar por baixo de escada; apontar para 
estrela; beber em copo alheio; olhar para mulher feia e dormir para os pés da cama. Tudo isso faz 
mal. 
VC0928, XDVD0200 
 
 
Faz mal 2 (Supertição) 
STIL; Criação 
Brasil, 1984 
 
Filme baseado nas superstições e crendices populares, contadas por um caipira. Ao apontá-las, 
faz sempre um trocadilho, marcando o contraste entre a forma erudita (superstição) e a forma 
popular da grafia (supertição). 
VC0928, XDVD0200 
 
 
Flávio Império: identidade na direção de Labirinto: uma reconstituição virtual 
MANTOVANI, Sandra Aparecida de Paula 
Brasil, 2004 
 
Reconstituição virtual da cenografia do espetáculo Labirinto, dirigido por Flávio Império em 1973. 
Trechos do áudio original da peça foram unidos a imagens tridimensionais. 
DVD0345, DVD0346 
 
 
Formas en libertad 
RODRÍGUEZ, Rosa Sophia 
Cuba, 1994 
VC0953, VC0956 
 
 
Fritz the cat 
BAKSHI, Ralph, 1938- 
Estados Unidos, 1972 
DVD2373 
 
 
Gake no ue no Ponyo 
Ponyo: uma amizade que veio do mar 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japäo, 2008 
DVD2549 
 
 
A garota das telas 
HAMBURGER, Cao 
Brasil, 1988 
 
Para alcançar a mulher de seus sonhos, existem amantes capazes de viajar através de todos os 
gêneros e estilos cinematográficos. 
VC0733, VC0734, XDVD0669 
 



 
The goose that laid the golden egg 
A gansa dos ovos de ouro 
GILLETT, Burt; PALMER, Tom 
Estados Unidos, 1936 
VC0320 
 
 
Hauru no ugoku shiro 
O castelo animado 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japäo, 2004 
DVD2416 
 
 
Heavy Metal 
Heavy Metal: o universo em fantasia 
POTTERTON, Gerald 
Estados Unidos, 1981 
 
Animação em episódios ligados por um fio condutor, baseados na revista de quadrinhos de ficção 
científica Heavy Metal. Trilha sonora com canções de Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Cheap 
Trick, Devo, Donald Fagen, Don Felder, Grand Funk Railroad, Sammy Hagar, Journey, Nazareth, 
Stevie Nicks, Riggs e Trust. 
DVD0054 
 
 
The hot air salesman 
O vendedor convincente 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1937 
VC0331 
 
 
In absentia 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 2000 
DVD1973 
 
 
The iron giant 
O gigante de ferro 
BIRD, Brad 
Estados Unidos, 1999 
 
Um robô gigante vindo do espaço, cai numa cidadezinha dos Estados Unidos na década de 50. 
Um garoto o encontra e nasce uma grande amizade entre os dois. Porém, assim que a existência 
do robô é revelada, um mal-intencionado agente do governo o persegue com o intuito de destruí-
lo. 
VC1566, XDVD0734 
 
 
O jogo 
País não identificado, 1984 
 
Desenho animado sem diálogos, inspirado na tela "Futebol", do pintor Henri Rousseau. 
xVC0007 



 
 
Jugular 
RAMOS, Fernanda 
TASSARA, Marcello G; Orientação 
Brasil, 1997 
 
Num bar, à noite, rapaz encontra uma bela mulher morena. Logo depois, sobre um viaduto, ele tira 
o casaco e exibe um par de grandes asas brancas. Os dois lutam e ela perde a peruca, revelando 
um cabeleira loira. Ele se assusta. A mulher tira uma lâmina de barbear do decote e o corta na 
garganta. Ele cai, ela vai embora. As imagens consistem numa seqüência de fotos. Não há 
diálogos. 
eca-0109, VC1004, XDVD0370 
 
 
Kaze no tani no Naushika 
Nausicaa: A princesa do vale dos ventos 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japäo, 1984 
DVD2543/4 
 
 
Kirikou et la sorcière 
Kiriku e a feiticeira 
OCELOT, Michel, 1943- 
França / Bélgica / Luxemburgo, 1998 
 
Kiriku é um garoto pequeno, mas muito inteligente e com dons especiais, que nasceu em uma 
pequena aldeia sob a maldição da feiticeira Karaba, que secou as fontes de água e sequestrou 
todos os homens da região. Encontrando amigos e seres fantásticos pelo caminho, Kiriku resolve 
combatê-la para salvar sua aldeia. Baseado em uma lenda da África Ocidental. 
DVD2435 
 
 
The land before time 
Em busca do vale encantado 
BLUTH, Don 
Estados Unidos, 1988 
VC0486 
 
 
O lobisomem e o coronel 
KLEBER, Elvis; CAJUEIRO, ítalo 
Brasil, 2002 
 
Violeiro cego dedilha um repente e conta uma história que se passou na fazenda de um rico 
coronel da região. Numa noite de lua cheia, a aparição de um lobisomem modifica a vida de todos 
os moradores da fazenda. O espanto maior fica reservado para o desfecho da história, quando 
ocorre a revelação de um segredo que só o ceguinho conhece. 
DVD2727 
 
 
Mão mãe 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 198-? 
 



A história de um homem que nasce e cresce sob o domínio de uma gigantesca mão. (Resumo 
extraído da capa do DVD). 
VC0969, XDVD0374 
 
 
Mary e Max 
Mary e Max: uma amizade diferente 
ELLIOT, Adam, 1972- 
Austrália, 2009 
 
O filme narra a história da amizade entre a menina australiana Mary Dinkle e o solitário nova-
iorquino Max Horowitz. Separados por dois continentes, eles continuam se correspondendo por 
cartas ao longo de 20 anos, compartilhando segredos, dúvidas, ansiedades e uma incrível visão  
do que é o mundo ao seu redor. 
DVD2454 
 
 
Matojo va a la escuela 
LAMAR, Manuel 
Cuba, 19-- 
VC0350 
 
 
Meow! 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 1981 
 
Um gato é disputado por dois donos. Um tem pouco leite para oferecer e o outro tenta acostumá-lo 
a beber o refrigerante soda-cólica. Resumo baseado na capa do DVD. 
VC0969, XDVD0590, XDVD0374 
 
 
Mimi wo sumaseba 
KONDO, Yoshifumi 
Japäo, 1995 
DVD2547/8 
 
 
Mosolygunk és Rettegünk 
Sorrimos e tememos 
REISENBÜCHLER, Sándor 
Hungria, 1963 
 
Uma animação sobre o atemorizante futuro da humanidade (Resumo extraído do Catálogo do 9o. 
Festival Internacional de Curtas metragens de São Paulo). 
xVC0225 
 
 
The National Film Board of Canada's animation festival 
Canadá, 199- 
 
Contém 15 filmes de animação: 1. Every dog's guide to the playground; 2. Ottawa 90 signal logos; 
3. The balgonie birdman; 4. Para-sight; 5. Jours de plaine; 6. Two sisters; 7. The irises; 8. George  
 Rosemary; 9. Strings; 10. The big snit; 11. The lump; 12. Juke-bar; 13. The apprentice; 14. Get a 
job; 15. Blackfly; 16. The cat came back. 
xVC0202 
 



 
Neptune nonsense 
No Reino de Neptuno 
GILLETT, Burt; PALMER, Tom 
Estados Unidos, 1936 
VC0320 
 
 
Nhô Tonico 
SQUARISI, Maurício 
Brasil, 1997 
 
Biografia em desenho animado do compositor brasileiro Antônio Carlos Gomes (1836-1896). 
Mostra os principais eventos de sua carreira. Apresenta um resumo do enredo de suas óperas. 
VC1150 
 
The nightmare before Christmas 
O estranho mundo de Jack 
BURTON, Tim, 1958- 
Estados Unidos, 1993 
DVD2348/9 
 
 
Nocturna artificialia 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1979 
DVD1974 
 
 
Norman Mclaren: The master's edition , V. 1 a V. 7 
McLAREN, Norman 
DVD1906 
 
 
The peacock in the land of penguins 
Um pavão na terra dos pingüins 
WEISS, Sam 
Estados Unidos, 1995 
 
Paulo Pavão, um pássaro consciensioso e trabalhador, porém espalhafatoso, aporta seus talentos 
a uma organização de pingüins conformistas, um grupo que só consegue ver as coisas de uma 
maneira. Outros pássaros exóticos juntam-se a Paulo na tentativa de contribuir com seus 
diferentes talentos em benefício da aliança dos pingüins. Mas, para desencanto geral, os pingüins 
desejam apenas a variedade desses talentos, e não a individualidade de temperamentos dos 
quais advêm. 
VC1527 
 
 
El pequeño planeta perdido 
GARCIA-MONTES, Mario 
Cuba, 19-- 
VC0350 
 
 
The Phantom Museum 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 2003 



DVD1973 
 
 
The pincushionman 
O Alfinetomem 
IWERKS, Ub 
Estados Unidos, 1935 
VC0320 
 
 
Precipitação 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 198-? 
 
As aventuras musicais de um personagem que se cansa da rotina e decide se precipitar pela vida 
afora. (Resumo extraído da capa do DVD). 
VC0969, XDVD0374 
 
 
Prest-o change-o 
Os cães na casa do coelho mágico 
JONES, Charles, 1912 
Estados Unidos, 1939 
VC0320 
 
 
Procurando Nemo 
DVD1678 
 
 
Quatro estações 
STIL 
Brasil, 1979 
 
Desenho animado sobre as escolas de samba Mangueira, Império Serrano, Portela e Mocidade 
Independente. 
VC0928, XDVD0200 
 
 
A relação som-imagem nos filmes de animação norte-americanos no final da década de 1920: do 
silencioso ao sonoro 
BARBOSA, Ana Luiza Pereira 
Brasil, 2009 
 
Contém 18 filmes de animação dos estúdios Disney: Alice on the farm (1926); Alice the whaler 
(1926); Oswald: Rival Romeos (1927); Oswald: All wet (1927); Oswald: Oh teacher (1927); Felix 
the cat: Comicalamities (1928); Felix the cat: Astronomeus (1928); Felix the cat: Arabiantics (1928); 
Mickey Mouse: Plane crazy (1928); Mickey Mouse: Steamboat Willie (1928); Mickey Mouse: The 
barn dance (1927); Mickey Mouse: The haunted house (1929); Mickey Mouse: When the cat's 
away (1929); Mickey Mouse: The Opry house (1929); Silly symphonies: The skeleton dance 
(1929); Finding his voice (1929); Bosko: The talk-ink kid (1929); Bosko: Sinkin' in the bathtub 
(1930); Bosko  
 Betty Boop: Dizzy dishes (1930). 
DVD1308, DVD1309 
 
 
A representação infantil da violência na mídia: uma perspectiva para repensar a educação 



MAREUSE, Márcia Aparecida Giuzi 
Brasil, 2007 
Excertos de desenhos animados e filmes analisados na dissertação 
DVD0787, DVD0788 
 
 
Reversals of extinct anatomies 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1987 
DVD1973 
 
 
Rhythmus 21 
RICHTER, Hans, 1888-1976 
Alemanha, 1921 
DVD0762, DVD0766 
 
 
Selected films: Norman McLaren = Films choisis 
McLAREN, Norman, 1914-1987 
Canadá, 1940 a 1983 
 
Contém 14 filmes de animação de Norman McLaren: Boogie-Doodle (1940, 3 min); Le merle 
(1958, 4 min); Chairy tale (1957, 10 min); Phantasy (1952, 7 min); Neighbours (1952, 8 min); The 
"lines" films (1960 a 1962, 6 min); Mosaic (1965, 5 min); New York lightboard record (1961, 3 min); 
Begone dull care (1949, 8 min); Pas de deux (1967, 13 min); Blinkity blank (1955, 5 min); 
Synchromy (1971, 7 min); Animated motion 5 (1978, 7 min); Narcissus (1983, 22 min). 
DVD0885 
 
 
Sen to Chihiro no kamikakushi 
A viagem de Chihiro 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japäo, 2001 
DVD2538, DVD2539/40 
 
 
Short'nin bread 
Pão amanteigado 
SPARBER, I 
Estados Unidos, 193- 
VC0331 
 
 
Shpluph 
CABRAL, César 
Brasil, 1998 
 
Tudo parece calmo e tranqüilo no Saloon da pacata Maneville, até surgirem dois cowboys para 
perturbarem a ordem. Animação com bonecos (Sinopse do catálogo do 9. Festival de Curta 
Metragens de São Paulo). 
eca-0227, VC1004, VC1180, XDVD0370 
 
 
Shrek 
Shrek 
ADAMSON, Andrew; JENSON, Vicky 



Estados Unidos, 2001 
DVD0329 
 
 
The Simpsons 
Os Simpsons: primeira a quarta temporada 
GROENING, Matt 
Estados Unidos, 1992 a 1993 
 
As aventuras de uma família americana, classe média, cujo pai trabalha numa usina nuclear, é 
atrapalhado, só pensa em comida e beber cerveja, a mãe é responsável, sensata e cuida de todos 
na família, o filho mais velho é travesso, desordeiro, irresponsável e não gosta de estudar, a filha 
do meio é a mais inteligente e responsável e a última é um bebê que passa o dia assistindo 
televisão e chupando chupeta. 
DVD0439/42 
 
 
Sinfonia amazônica 
LATINI FILHO, Anélio, 1925-1986 
Brasil, 1947 a 1952 
 
Animação inspirada em sete lendas amazônicas. Curumí e Boto vivem divertidas aventuras, 
deparando-se com outras figuras do imaginário amazônico, como a Cobra Grande, o Urutáu, o 
Curupira, o Caapora, o Japú, o Mapinguarí e a Iara. Realizado a partir de 500 mil desenhos feitos 
à mão, este filme é o primeiro longa-metragem de animação brasileiro. Resumo extraído do site 
Animamundi. 
xVC0035, XDVD0381 
 
 
Sleeping beauty 
A bela adormecida 
GERONIMI, Cleyde, 1902-1989; LARSON, Eric; REITHERMAN, Wolfgang; CLARK, Les, ? -1979 
Estados Unidos, 1958 
VC0569 
 
 
The song of the birds 
O canto dos pássaros 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1935 
VC0320 
 
 
South Park: bigger longer  
 uncut 
South Park: maior, melhor, sem cortes 
PARKER, Trey, 1969- 
Estados Unidos, 1999 
 
Na pequena cidade de South Park, os garotos da escola primária local ficam animados com a 
estréia do filme de Terrence e Philip, dois artistas de TV do Canadá. Os pais chocados com o 
conteúdo do filme e com o ocorrido após a sessão de cinema, resolvem culpar o Canadá. 
Terrence e Philip são presos acusados de corromper a juventude americana e a Força Aérea 
Canadense prepara a retaliação. Os alunos organizam a resistência e o Demônio aparece 
enfrentando problemas com o seu amante Saddam Hussein. 
VC1565 
 



 
Stille Nacht I (Dramolet) 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1988 
DVD1973 
 
 
Stille Nacht II (Are you still married?) 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1992 
DVD1973 
 
 
Stille Nacht III (Tales from Vienna woods) 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1993 
DVD1973 
 
 
Stille Nacht IV (Can't go wrong without you) 
Irmãos Quay, 1947- 
Grä-Bretanha, 1994 
DVD1973 
 
 
Street of crocodiles 
Irmãos Quay. 1947- 
Grä-Bretanha, 1986 
DVD1973 
 
 
The sunshine makers 
Fabricantes de luzes 
ESHRAUGH, Ted 
Estados Unidos, 19-- 
VC0320 
 
 
Symphonie diagonale 
EGGELING, Viking, 1880-1925 
Alemanha, 1924 
DVD0762, DVD0766 
 
 
Tem boi no trilho! 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 198- 
 
Um bezerro abandona a boiada atraído pelo trem que passa pelo sertão. O vaqueiro, ao perseguí-
lo, o leva ao encontro da locomotiva. (Resumo baseado na capa do DVD). 
VC0969, XDVD0374 
 
 
O tempo dos objetos 
CARNEIRO, Bruno 
Brasil, 2001 
 



Um homem encontra partes de objetos há muito tempo desaparecidas, em lugares onde não 
deveriam estar: uma peça de um velho quebra-cabeças no chão do quarto, o botão de um rádio no 
banheiro, o bocal de uma flauta sobre a geladeira. Recompondo os objetos esquecidos no quarto 
de despejo, ele começa a recuperar o gosto pelas atividades praticadas no passado. 
eca-0351, VC1536 
 
 
That's not my problem 
O problema não é meu 
Estados Unidos, 200-? 
 
Um conceito simples como assumir a responsabilidade pode parecer muito primário; mas é a única 
forma de evitar que os problemas cresçam e se multipliquem. O Problema não é meu é um 
desenho animado que se destina a promover o espírito de equipe e ajudar a gerar atitudes 
positivas. Há um pequeno foco de incêndio no escritório, e um simpático cachorro tenta dar o 
alarme. Mas ninguém dá a mínima para seus sinais e pedidos de ajuda. Ninguém se dispõe a 
tomar qualquer atitude e assumir que, se há problemas na empresa, o problema é dele, também. 
Esta negligência alimenta o fogo e provoca a destruição total. O final catastrófico faz o espectador 
pesar na importância de assumir responsabilidades e nunca se omitir diante de um problema. 
DVD0581 
 
 
 
This unnameable little broom (Epic of Gilgamesh) 
Irmãos Quay. 1947-; GRIFFITH, Keith, 1947- 
Grä-Bretanha, 1985 
DVD1973 
 
 
Tim Burton's corpse bride 
A noiva cadáver 
BURTON, Tim, 1958- 
Estados Unidos / Grä-Bretanha, 2005 
DVD2350 
 
 
Tonari no Totoro 
Meu amigo Totoro 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japäo, 1984 
DVD2545/6 
 
 
387/994 
RINALDI, Gustavo 
Brasil, 2001 
VC1538 
 
Les triplettes de Belleville 
As bicicletas de Belleville 
CHOMET, Silvain 
França, 2003 
 
Um garotinho triste chamado Champion é adotado por sua avó, Madame SOuza. Procurnado fazer 
a vida do garto mais feliz, a velhinha lhe dá um cachorro, mas o menino não tarda a esquecer o 
animalzinho. Percebendo o interesse do garoto por bicicletas, Madame Souza lhe dá uma. Com o 
passar dos anos e à custa e um rigoroso treinamento, o menino se torna um grande ciclista e vai 



participar do Tour de France. Durante a corrida, Champion e outros ciclistas são sequestrados por 
dois misteriosos homens de preto. Madame Souza e o cachorro partem à procura deles, 
recebendo ajuda das trigêmeas de Belleville, mulheres que foram cantoras de cabaré nos anos 30. 
DVD2536 
 
 
Turma da Mônica: uma aventura no tempo 
SOUZA, Maurício de; PASSOS, André; SAREMBA, Clewerson; GAVA, Rodrigo 
Brasil, 2007 
 
Franjinha inventa uma máquina do tempo, mas a chegada de Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali 
ao laboratório faz com que os quatro elementos fundamentais - água, fogo, terra e ar - que 
controlavam a experiência, se percam em outras dimensões. Agora a turma tem que recuperá-los, 
caso contrário, os relógios irão parar e o mundo irá congelar no espaço. 
DVD2757 
 
 
Vampiros en La Habana 
PADRÓN, Juan 
Cuba / El Salvador / Alemanha, 1986 
VC0385, XDVD0686 
 
 
Vormittagsspuk 
RICHTER, Hans, 1888-1976 
Alemanha, 1928 
DVD0762, DVD0766 
 
 
Waking life 
Waking life 
LINKLATER, Richard, 1960- 
Estados Unidos, 2001 
DVD2396 
 
 
Waltz with Bashir 
Valsa com Bashir 
FOLMAN, Ari, 1963- 
Israel / França / Alemanha / Estados Unidos, 2008 
 
Conta o retorno de um homem a seu próprio passado há muito esquecido. O cineasta Ari Folman, 
um veterano israelense da 1ª Guerra do Líbano, encontra um velho amigo que sofre com 
pesadelos do conflito. Ari começa a imaginar se suas próprias memórias estão crivadas por falhas. 
Num esforço para descobrir a verdade, ele procura velhos amigos e ousa confrontar-se com os 
horrores da guerra. 
DVD2572 
 
 
Yellow submarine 
Submarino amarelo 
DUNNING, George, 1920-1979 
Estados Unidos, 1968 
 
Desenho animado de longa metragem, de fundo pacifista, com algumas canções dos Beatles. 
Conta a destruição e posterior salvação de Pepperland V (um lugar paradisíaco), no confronto 



entre os quatro rapazes do conjunto musical e os Azuis, que odeiam música, felicidade e amor. 
Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0255 
 
 
Yellow submarine 
Submarino amarelo 
DUNNING, George, 1920-1979 
Grä-Bretanha / Estados Unidos, 1968 
DVD2459 
 
 
02. Conjunto residencial 
CARVALHO, Adams; BRENGA, Olívia 
Brasil, 2005 
 
Foi a melhor coisa que eles acharam para fazer num sábado à tarde, e agora todos querem 
experimentar as sensações. Resumo dos realizadores do filme, verificado. 
DVD1063, DVD1065 
 
 
 


