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Aguirre, der Zorn Gottes 
Aguirre, a cólera dos deuses 
HERZOG, Werner, 1942- 
Alemanha, 1972, 90 min 
 
Após a destruição do império inca, no século 16, uma expedição é enviada por Gonzalo Pizarro 
para encontrar a lendária El Dorado, cruzando a selva amazônica. Durante a viagem, o fidalgo 
Dom Lope Aguirre assume o controle da expedição e enlouquece, alucinado pela ambição e pela 
cobiça. 
VC0055, DVD0341 
 
 
Alice in den staedten 
Alice nas cidades 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha, 1973, 96  min 
 
Jovem jornalista viaja pelos Estados Unidos e, ao comprar passagem de avião conhece uma moça 
e sua filha.  Como para o destino desejado só haveria  passagem para o dia seguinte, eles dividem 
um quarto de hotel. A moça deixa a sua filha sob os cuidados do jornalista e desaparece. Começa 
então uma busca para localizar a mãe ou parentes da menina. 
xVC0227 
 
 
Ao redor do Brasil 
REIS, Luiz Thomaz 
Brasil, 1932, 71 min 
 
Documentário que reúne trechos de expedições realizadas pelo interior do país e de inspeções de 
fronteiras. Traz imagens dos rios: Ronuro e Coluêne (formadores do Xingu), Curisvesu, Araguaya, 
Tocantis, Tapajós, Rio Negro, Rio Acre, Rio Madeira, Rio Guaporé, Rio Cabixis, Rio Jauru e Rio 
Paraguai. Apresenta cenas dos habitantes locais e dos índios, destacando: o acampamento da 
expedição com os índios na região dos rios Coluêne e Curivesu, o trabalho de medição 
antropométrica dos índios e, imagens dos garimpeiros na região do Araguaia. Mostra as cidades 
de Cametá, sobre o Tocantins, considerada na época a segunda maior do Pará; Cidade do Rio 
Branco, destacando aspectos arquitetônicos do local; Porto Velho e o início da estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré; Villa Bella, antiga cidade de Mato Grosso, destacando suas igrejas. Apresenta 
ainda a construção e instalações da empresa Ford a 120 km de Santarém e imagens das 
fronteiras do Brasil com Venezuela e Bolívia. 
VC1277, VC0836 
 
 
Aopção ou As rosas da estrada 
CANDEIAS, Ozualdo, 1922-2007 
Brasil, 1981, 87 min 
 
A trajetória da mulheres das zonas rurais, que moram às margens das estradas brasileiras e seu 
encantamento com o asfalto e os caminhões, leva-as a meter o pé na estrada em direção à cidade 
grande. Lá tentam um destino melhor que o da prostituição. Resumo do catálogo da mostra 
Ozualdo R. Candeias - 80 anos. 
VC1551, XDVD0057 
 



 
Around the world in 80 days 
A volta ao mundo em 80 dias 
ANDERSON, Michael, 1920- 
Estados Unidos, 1956, 183 min 
 
Phileas Fogg é um nobre inglês freqüentador do aristocrático Clube Reform, de Londres. Ele faz 
uma aposta milionária com seus amigos do clube, afirmando que consegue dar a volta ao mundo 
em exatamente oitenta dias. Sempre acompanhado de seu criado francês Passepartout, Fogg 
realiza sua viagem de trem, carro, cavalo e balão, passando por alguns países do mundo e 
vivendo várias aventuras e complicações, até conseguir cumprir o seu objetivo: voltar a tempo de 
ganhar a aposta. 
DVD0795/6 
 
 
Babel 
GONZÁLES INÁRRITU, Alejandro, 1963- 
Estados Unidos / México, 2006, 143 min 
 
As férias de um casal californiano pelo Marrocos são  interrompidas de forma violenta: a mulher é 
atingida por um tiro disparado por um garoto camponês em direção ao ônibus em que viajam. Sem 
alternativa, o guia leva o ônibus até sua aldeia, onde a mulher recebe cuidados improvisados 
enquanto espera socorro. Problemas políticos entre Estados Unidos e Marrocos atrasam a 
chegada da ambulância, e os demais passageiros, amedrontados, pressionam o guia para seguir 
viagem. O atraso do casal cria problemas para a babá de seus fihos pequenos, que precisa ir ao 
casamento de seu fiho no México. Ela resolve levar as crianças com ela mas, na viagem de volta, 
problemas na fronteira fazem com que eles  se percam  no deserto. Em Tóquio, a polícia procura o 
antigo dono do rifle que foi vendido ao camponês marroquino. Os policiais encontram a filha do 
homem, uma adolescente surda-muda e cheia de problemas. 
DVD2678 
 
 
Bonfim - Lethen 
MOREIRA, Roberto, 1961- 
Brasil, 1998, 6 min 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil e sua 
população, este vídeo enfoca a cidade de Bonfim, divisa com Lethen na Guiana. Apresenta 
imagens fronteiriças das duas cidades, considerada região mística por morador do local. Traz 
depoimentos da população: do lado brasileiro, um garimpeiro que discorre sobre o garimpo, e do 
lado da Guiana, um jovem cujo sonho é ir para o Rio de Janeiro. Mostra desta forma, a fronteira 
como um limite utópico, entre um presente sem esperanças e um futuro promissor. 
VC1191, XDVD0161 
 
 
Brasil / Paraguai: Ponta Porã - Pedro Juan Caballero - Foz do Iguacu 
DANTAS, Marcello 
Brasil, 1998, 7min30 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil e sua 
população, este vídeo enfoca as cidades de Ponta Porã, Pedro Juan Caballero e Foz do Iguaçu. 
Numa viagem de avião sobre esta região, Marcello Dantas registra a imagem geográfica da linha 
da fronteira. Com esta vista aérea ao fundo, no centro da tela da TV, surgem imagens de 
moradores discorrendo sobre o comércio, o contrabando, as vantagens de se morar no Brasil e 
trabalhar no Paraguai, entre outros. No fim do vídeo são apresentadas imagens das cataratas do 
Iguaçu. 
VC1193, XDVD0164 



 
 
Breakdown 
Breakdown - Implacável perseguição 
MOSTOW, Jonathan 
Estados Unidos, 1997, 97 min 
 
O casal Jeff e Amy viaja pelo Arizona, Estados Unidos, quando o carro quebra. Um caminhoneiro 
oferece ajuda e Amy pega carona até o restaurante mais próximo, enquanto Jeff aguarda no local. 
Ele consegue fazer o carro funcionar, e percebendo a demora da esposa, vai buscá-la. No 
restaurante ninguém a viu. De volta à estrada e sem saber o que fazer, encontra o caminhoneiro 
que nega conhecê-lo e alega nunca ter visto sua mulher. Começa então uma perseguição para 
descobrir o paradeiro de Amy. 
VC1557 
 
 
Bye, bye, Brasil 
DIEGUES, Carlos, 1940- 
Brasil, 1979, 105 min 
 
Uma troupe de artistas ambulantes viaja pelo interior do Brasil. Um velho caminhão transporta a 
Caravana Rolidei e suas atrações: Salomé, a dançarina, Lorde Cigano, o mágico e Andorinha, o 
Rei dos Músculos. Numa pequena cidade do Nordeste, são incorporados ao grupo um jovem 
sanfoneiro, Ciço e a mulher Dasdô. Enquanto o caminhão atravessa o litoral e o sertão nordestino, 
paisagem de fortes contrastes sócio-culturais, os componentes do grupo vão vivendo as situações 
decorrentes de suas aventuras e de seus amores. Enfrentando a desleal concorrência com a 
televisão, os artistas, em cada nova cidade, avaliam suas chances de sucesso examinando os 
telhados das casas - quanto menos antenas, mais público. Uma noite, apostando em Andorinha 
numa queda de braço, perdem tudo e são obrigados a procurar outros meios de sobrevivência. 
Salomé se prostitui e consegue custear a chegada da companhia até Belém. Ali resolvem se 
separar. Ciço e Dasdô vão tentar a vida em Brasília, onde, depois de algum tempo, o sanfoneiro 
fica famoso. Anos depois, Lorde Cigano e Salomé reaparecem convidando o casal para mais uma 
aventura (Guia de Filmes, n. 80). 
VC0069, DVD0870 
 
 
O caminho das nuvens 
AMORIM, Vicente 
Brasil, 2003, ca.87 min 
 
Caminhoneiro desempregado procura um trabalho que pague o salário de mil reais por mês, 
quantia que considera o mínimo necessário para prover uma vida digna à mulher e seus cinco 
filhos. Obstinado, decide sair em busca de seu objetivo, de bicicleta, ao lado da mulher e dos 
filhos. Em quatro bicicletas, atravessam cinco estados e pedalam 3.200 km. A família enfrenta 
fome e sede, conhece a solidariedade e a indiferença, o atraso e o progresso, a agressividade e a 
cordialidade das pessoas que encontra pelo caminho. Além das crises familiares, provocadas 
sobretudo por Antônio, o filho mais velho, um adolescente questionador da autoridade paterna e 
muitas vezes, seduzido pelas atrações propiciadas pela estrada. (Resumo baseado no site: 
http://www.webcine.com.br/filmessi/caminuve.htm, acessado em 24.10.2005) 
DVD0527 
 
 
Carga pesada: a grande viagem 
MARCOS PAULO; NAAR, Roberto 
SERRAN, Leopoldo 
Brasil, 2003, 172 min 
 



Vinte e dois anos depois, os caminhoneiros Pedro e Bino voltam juntos para a estrada. Bino, 
doente, aguarda o resultado de uma biópsia: ele sabe que pode morrer. Os dois partem numa 
grande viagem, que começa em Bagé (RS) e termina em Belém do Pará. No caminho, Pedro 
apaixona-se por Rosa, viúva de um amigo dos dois, que assumiu a profissão do marido para 
sustentar os filhos. 
DVD0457 
 
 
Carô no inferno 
MALBERGIER, Sérgio 
DEBS, Vânia; Orientação; BARROS, Wilson Rodrigues de; Orientação 
Brasil, 1988, 10 min 
 
Carô perde a mäe, assassinada pelo amante, e resolve viajar. Reage a um assalto na praia, 
matando o ladräo. Volta e vai morar com uma colega de trabalho, com quem se desentende 
rapidamente. Logo em seguida, rompe com o namorado e vai dormir na rua. É nessa situaçäo que 
o assassino de sua mäe a encontra e lhe propöe ajuda, identificando-se como "um grande 
empresário da noite". 
eca-0195 
 
 
Central do Brasil 
SALLES JR, Walter, 1956- 
Brasil, 1998, ca.112 min 
 
A ex-professora Dora sobrevive escrevendo cartas - que nem sempre envia - para pessoas que 
não sabem escrever. Uma de suas clientes, que tem um filho pequeno, morre atropelada. Dora 
leva o menino para casa e o vende para uma traficante de crianças. Com remorso, resgata o 
menino e decide acompanhá-lo numa viagem até Pernambuco, para procurar o pai que não 
conhece. 
DVD0921, XDVD0296 
 
 
O céu de Suely 
AÏNOUZ, Karim, 1966- 
Brasil / Portugal / França / Alemanha, 2006, ca. 88min 
 
Hermila é uma jovem que volta à Iguatu, sua cidade-natal, localizada no interior do Ceará. Com 
seu filho Mateuzinho, aguarda a chegada de Mateus, o pai da criança que ficou em São Paulo. 
Porém o tempo passa e Mateus não aparece. Querendo deixar a cidade de qualquer forma, 
Hermila tem a idéia de rifar seu próprio corpo e conseguir dinheiro suficiente para comprar uma 
passagem de ônibus para longe de Iguatu e iniciar nova vida. Resumo baseado no site 
Adorocinema. 
DVD0954, DVD2825 
 
 
Cinema, aspirinas e urubus 
GOMES, Marcelo 
Brasil, 2005, 101 min 
 
Em 1942, no sertão do Brasil, encontram-se dois homens muito diferentes: o alemão Johann, que 
fugiu da guerra, aceitando um emprego para vender a mais nova droga miraculosa, a aspirina; e o 
sertanejo Ranulfo, mais um dos muitos agricultores expulsos de suas terras pela implacável seca 
nordestina. Johann precisa de um ajudante e contrata Ranulfo. Num caminhão, os dois percorrem 
as estradas poeirentas do interior do Brasil. Mostram aos moradores das menores vilazinhas um 
filme sobre o novo remédio que é a primeira experiência com o cinema da maioria deles. A viagem 
é também uma oportunidade de troca entre duas experiências de vida muito diferentes, do alemão 



urbano e educado, e do brasileiro iletrado, mas versado em vários expedientes úteis para seu dia-
a-dia. Resumo do site da Cinemateca Brasileira. 
DVD0978/9, DVD2774 
 
 
O dia da caça 
GRAÇA, Alberto 
Brasil, 1999, 113 min 
 
Numa oficina em Brasília, Nando, há quatro anos afastado do tráfico de drogas, é pressionado 
pelo policial federal Branco a buscar cocaína na Colômbia como forma de gratidão ao homem que 
o tirou do tráfico. Para acompanhá-lo na missão, ele leva seu amigo e companheiro de 
reformatório, o travesti Vander. Na viagem de volta, enquanto aguardam instruções para entrar em 
Manaus, eles conhecem Monalise, amante de um traficante francês que havia sido morto e 
descobrem que foram traídos. Monalise os convence a participar de um plano de vingança. Os três 
voltam clandestinamente a Brasília para um acerto de contas, ajudados pelo jornalista Raul, que 
denuncia numa matéria, o envolvimento de policiais, empresários e políticos no tráfico de drogas. 
Raul é morto vítima de uma cilada, Vander também morre e o delegado Branco faz jogo duplo até 
a sua morte. Monalise está apaixonada por Nando mas ambos seguem destinos separados. 
DVD0051, VC1425 
 
 
Diários de motocicleta 
SALLES JR, Walter, 1956- 
Grä-Bretanha / Estados Unidos / França / Argentina, 2004, ca.120 min 
 
Ernesto "Che" Guevara, recém-formado em medicina, parte em viagem pela América do Sul com 
seu amigo Alberto Granado, numa velha motocicleta. Passam pelo Chile, Peru, Colômbia e 
Venezuela, até chegar a uma colônia para tratamento de hanseníase, em plena selva, onde 
pretendem fazer residência. As experiências da viagem e o contato direto com os problemas da 
população do continente provocam profunda modificação da visão de mundo dos dois amigos. 
DVD0706, DVD1261 
 
 
Duel 
Encurralado 
SPIELBERG, Steven, 1947- 
Estados Unidos, 1971, 90 min 
 
Suspense sobre um caixeiro-viajante que é assediado na rodovia por um caminhão-tanque que o 
persegue com intenções homicidas. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0335 
 
 
Elegiya dorogi 
Elegia de uma viagem 
SOKUROV, ALEKSANDR, 1951- 
, 2001, 74 min 
DVD3170 
 
 
Eletrotorpe 
BÉCO, Nalu; AMARAL, Yuri 
Brasil, 2008, 15 min 
 
Uma estrada e uma rave são os pontos de partida para as histórias que se cruzam de três 
personagens. Um médico do Instituto Médico Legal está de plantão, enquanto sua namorada, na 



rave, espera que ele consiga drogas. Um mulher com um bebê nos braços pega carona com um 
caminhoneiro, que desconfia dela e chama a polícia. O médico encontra um suprimento de drogas 
no estômago de um bebê, durante a autópsia. 
DVD1067, DVD1069, DVD2723 
 
 
Estrada 
FURTADO, Jorge, 1959- 
Brasil, 1995, 15 min 
 
Dois jovens casais combinam a viagem de fim de semana para Canela. Animados, fazem planos, 
lêem o horóscopo do dia, antecipam os momentos de diversão e partem. Enquanto isso, um 
caminhoneiro descobre que tem uma entrega urgente para fazer. Pega a estrada furioso, xingando 
muito e com o breque do caminhão falhando. Ele e os dois casais devem passar pela mesma 
estrada, mas o que poderia ser um encontro fatal não acontece: carro e caminhão se cruzam 
apenas num viaduto, um por cima e outro por baixo. 
VC0934, XDVD0354 
 
 
Falsche bewegung 
Movimento em falso 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha, 1975, 99 min 
 
Seis dias na vida de Wilhelm, um homem sem qualidades. Como ele quer ser escritor, sua mãe lhe 
dá uma passagem para Bonn, dizendo-lhe para viver. No trem ele conhece um homem mais velho, 
um atleta das Olimpíadas de 1936, e sua companheira Mignon, uma adolescente muda que 
trabalha como acróbata. Juntam-se a eles uma atriz que Wilhelm olha com interesse e um rapaz 
que se apresenta ao ouví-los falar de poesia. Eles evitam o suicídio de um homem, que os convida 
a ficar. A atriz tenta fazer contato com Wilhelm. Alguns relacionamentos acontecem; outros 
personagens permancem sozinhos. Resumo extraído da Internet Movie Database. 
DVD1341, DVD1599 
 
 
Familia rodante 
Família rodante 
TRAPERO, Pablo, 1971- 
Argentina / Brasil / Espanha / França, 2004, 99 min 
 
Emilia, 84 anos, recebe um convite para uma festa de casamento na família de sua irmã. Convoca 
toda sua família para comparecer à festa, o que significa uma jornada de Buenos Aires até 
Misiones, na fronteira com o Brasil. Doze pessoas  de quatro diferentes gerações partem num 
velho trailer, enfrentando o calor do deserto, brigas, traições e decepções amorosas numa viagem 
onde tudo pode acontecer. 
DVD2351 
 
 
Um filme falado 
Oliveira, Manoel de, 1908- 
Portugal, 2003, 95 min 
 
Um navio de cruzeiros sai de Lisboa em direção a Bombaim, passando por Marselha, Pompéia, 
Atenas, Istambul e Cairo. Uma professora de história viaja com sua filha, e vai contando para a 
menina a história de cada lugar e sua importância na civilização ocidental. O capitão as convida 
para sua mesa, onde conversam pessoas de vários países, cada uma em sua própria língua. 
Entretanto, uma tragédia os espera. 
DVD2591 



 
 
Gentlemen prefer blondes 
Os homens preferem as loiras 
HAWKS, Howard, 1896-1977 
Estados Unidos, 1953, 92 min 
 
Duas dançarinas americanas viajam para a França à procura de bons partidos. A morena adora 
músculos, a loira é fascinada por diamantes. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0779, DVD0114, DVD0717 
 
 
The grapes of wrath 
Vinhas da ira 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1940, 128 min 
 
Ex-presidiário em condicional retorna à casa dos pais numa fazenda em Oklahoma. Descobre que 
todos foram despejados e que seu tio, que mora em outra casa, será o próximo. A família toda 
decide partir para a Califórnia em busca de uma promessa de bons empregos para colhedores de 
frutas. No caminho, morrem os avós, um marido abandona a mulher grávida e um ex-pastor é 
preso. Chegando a Califórnia, quase sem dinheiro e alimentos, sujeitam-se a trabalho em uma 
fazenda que paga muito pouco. Numa noite, o ex-presidiário encontra alguns grevistas e um deles, 
que é seu amigo, é morto num confronto com a polícia. Ele, defendendo-se, mata um policial. Com 
receio de que vá preso novamente, a família toda vai embora para protegê-lo. Encontram outro 
local para se abrigarem, mas após o rapaz saber que a polícia o investiga, decide ir embora 
sozinho. Algum tempo depois, a família parte em busca de novos trabalhos. 
VC1105, XVC0312, DVD0672, DVD2037 
 
 
Gymnasio anglo-brazileiro 
Brasil, 1924, 06 min 
 
Imagens da nova estrada à beira-mar, da praia do Leblon ao Vidigal; da chegada ao Vidigal avista-
se a chácara do Gymnasio Anglo-Brazileiro. Ônibus com escolares e vista da praia. Alunos 
uniformizados brincando na praia. O novo Collegio Anglo-Brazileiro para meninas no Alto da 
Gávea. O Palacete. Resumo extraído do site da Cinemateca Brasileira. 
DVD1453 
 
 
Hoje é dia de Maria, primeira e segunda jornadas 
CARVALHO, Luiz Fernando, 1960- 
ABREU, Luís Alberto; CARVALHO, Luiz Fernando 
Brasil, 2005, 9h26min 
 
A primeira jornada conta a saga de uma menina que perde a mãe e vive entre as maldades da 
madrasta e as bebedeiras do pai. Protegida por Nossa Senhora, ela foge de casa e enfrenta as 
artimanhas do demônio, senhor dos descaminhos, em suas múltiplas facetas. Apesar da árdua 
travessia, Maria não desiste de buscar seu caminho em direção às franjas do mar. A segunda 
jornada jornada se inicia com a pequena Maria diante da imensidão do oceano. Maria é sugada 
pelas ondas e chega ao munda da primeira vez. O que pode uma menininha mum mundo tão 
vasto, nas ruas sozinha? Na cidade, Maria descobre a violência, a ganância e a guerra, tendo 
como alento apenas a proteção de um nobre cavaleiro andante, Dom Chico Chicote, defensor da 
poesia e da justiça, que lhe ensina: É pelos sonhos que vamos! 
DVD1023/5 
 
 



Hotel Atlântico 
Amaral, Suzana, 1932- 
Brasil, 2009, 107 min 
 
Um ator desempregado parte da cidade, sem bagagem ou planos, em direção ao interior do país. 
Durante sua jornada, se depara com situações absurdas, contraditórias e inesperadas. Resumo da 
capa do DVD. 
DVD3188 
 
 
Im Lauf der Zeit 
No decurso do tempo 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha, 1976, 168 min 
 
Um técnico de projetores de cinema viaja pela Alemanha Oriental visitando cinmeas desativados 
quando encontra um homem deprimido, que acabou de se separar da esposa. Os dois ficam 
amigos e decide viajar juntos. 
DVD1346 
 
 
Jorge, um brasileiro 
THIAGO, Paulo, 1945- 
Brasil, 1989, 120 min 
 
O caminhoneiro Jorge sai para mais uma viagem, recordando os fatos mais marcantes de sua 
vida, suas maiores aventuras e seus amigos de estrada. Jorge precisa, a qualquer custo, cumprir 
uma tarefa quase impossível confiada por seu chefe, a quem é muito leal: resgatar uma 
pesadíssima carga presa num atoleiro no interior de Minas Gerais. 
XVC0367, XDVD0594 
 
 
Lecy e Humberto nos campos neutrais 
KOGUT, Sandra, 1965- 
Brasil, 1998, 8 min 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil e sua 
população, este vídeo enfoca as cidades de Santa Vitória do Palmar e Chuí, fronteira com 
Uruguay. Apresenta imagens das duas cidades: ruas, população, comércio, os pampas, enquanto 
em off, moradores comentam sobre a vida em cidade de fronteira e contam histórias do local. 
Entre elas, a da existência dos campos neutrais, terras que não pertencem a nenhum dos dois 
países e a do romance entre Lecy e Humberto. Retratada no vídeo por meio da música tema e 
encenada por dois atores, esta segunda história aparece no decorrer do documentário entre as 
imagens do local. 
VC1192, XDVD0162 
 
 
Mar de rosas 
SOARES, Ana Carolina Teixeira, 1945- 
Brasil, 1977, 99 min. 
 
Chegando ao Rio de carro, Sérgio e Felicidade, em companhia da filha adolescente, Betinha, 
discutem sobre o impasse de sua vida matrimonial. Num hotel, Felicidade tenta matar o marido, 
agredindo-o com uma navalha. Convencida de que Sérgio está morto, foge com a filha de volta a 
São Paulo e nota que está sendo seguida na estrada. trata-se de Orlando Barde, capanga de 
Sérgio, que, aproveitando-se de uma tentativa de agressão de Betinha contra sua mãe, insinua-se 
junto às duas e as mantém sob vigilância, disfarçada de ajuda. Os três retornam ao Rio no carro 



de Orlando, mas, quando passam por uma cidade pequena, Felicidade tenta fugir com Betinha e 
quase é atropelada por uma caminhão. O incidente faz com que um entediado casal - o dentista e 
poeta fracassado Dirceu e sua mulher Niobi - acolha-os em sua casa, até Felicidade se recuperer. 
Num jogo de revelações e agressões mútuas, os cinco personagens tentam se destruir com 
palavras e até mesmo com atos. Depois de nova tentativa de fuga, Felicidade e Betinha são 
alcançadas por Barde na estação ferroviária. Betinha, revoltada contra a tirania familiar, de cujo 
centro de decisões sempre esteve ausente, atira a mãe e Barde, substituto do pai, para fora do 
trem em movimento, seguindo sozinha. Sinopse do Guia de Filmes, 73/75, utilizado no site da 
Cinemateca Brasileira. 
XVC0361, XDVD0584 
 
 
O mundo em duas voltas: uma aventura da família Schürmann 
Schürmann, David 
Brasil, 2007, 91 min 
 
O filme relata a volta ao mundo iniciada em 1997 pela família Schürmann, repetindo a expedição 
que havia sido feita por Fernão de Magalhães em 1519, numa viagem que durou cerca de dois 
anos e seis meses. Mostra os locais e situações durante a viagem, que passou pela a América do 
Sul, Oceania, África e Europa, em um total de 30 países, percorrendo os oceanos Atlântico, 
Pacífico, Índico e Pacífico Sul. 
DVD2820/1 
 
 
Natural born killers 
Assassinos por natureza 
STONE, Oliver, 1946- 
Estados Unidos, 1994, 119 min 
 
Um jovem casal, depois de chacinar os pais dela, atravessa os Estados Unidos pela Route 666, 
matando pessoas por pura diversão. Um repórter sensacionalista acompanha sua trajetória e os 
transforma em heróis da mídia. 
DVD0042, DVD0503 
 
 
No rio das Amazonas 
DIAS, Ricardo 
Brasil, 1995, 76 min 
 
Documentário sobre viagem pelo Rio Amazonas. A trajetória é iniciada em Belém, subindo o rio 
até Manaus, explorando principalmente os braços e canais interiores do baixo Amazonas junto a 
ilha de Marajó. Passando pelas cidades de Belém, Curralinho, Breves, Gurupá, Tapeirinha, Obidos 
e Manaus, são apresentados depoimentos da população local e comentários do Naturalista Paulo 
Emílio Vanzolini, integrante da equipe de viagem. Traz informações sobre os mais variados 
aspectos da região, enfocando principalmente o modo de vida e a cultura das populações 
ribeirinhas. A abertura do documentário é feita por um cinejornal  fictício, apresentando dados 
sobre a região Amazônica e imitando um telejornal sensacionalista. 
VC1082, XDVD0361 
 
 
Noites Paraguayas 
RAULINO, Aloysio, 1947-2013 
Brasil, 1982, 93 min 
 
Ambientado no Paraguai e no Brasil (Cidade de São Paulo) narra a história de Rosendo, morador 
de cidade pequena na zona rural do Paraguai. Ao tentar a vida na capital Assunção acaba indo 
para São Paulo e, hospedado na casa de paraguaios integrantes de um conjunto de Guarânia, 



conhece a cidade e sua população. Depois de exercer algumas ocupações informais, decide voltar 
para sua cidade natal onde casa-se e tem filho com sua antiga namorada. 
xVC0200 
 
 
Oiapoque - L'Oyapock 
BAMBOZZI, Lucas 
Brasil, 1998, 11 min 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil e sua 
população, este vídeo enfoca a cidade de Oiapoque na região próxima à Guiana Francesa. Com 
sobreposição de imagens do local, apresenta depoimentos da população e aborda temas como 
diversão, comércio de ouro, garimpo, passatempo e prostituição. 
VC1189, XDVD0472 
 
 
Pachamama 
Rocha, Eryk, 1978- 
Brasil, 2009, 105 min 
 
O filme Pachamama - título que significa para os indígenas andinos "mãe-terra" e designa a deusa 
agrária dos camponeses - narra a viagem do diretor pela floresta brasileira em direção ao Peru e à 
Bolívia, onde encontra a realidade de povos historicamente excluídos do processo político de seus 
países e que pela primeira vez na história buscam uma participação efetiva na construção do seu 
próprio destino. Resumo do site oficial do filme. 
DVD2410 
 
 
Pé na tábua 
ZATZ, Sílvia 
Brasil, 1991, 12 min 
 
Três amigos a caminho do litoral. No meio da estrada, o carro para. Depois de esperar por socorro 
durante horas, um deles vai procurar ajuda, a pé. Volta sem ter conseguido nada. A comida acaba 
e começam as brigas. Quando já estäo desesperados, o carro, subitamente, volta a funcionar. 
eca-0211, eca-0207, VC0577, XDVD0738 
 
 
Sans soleil 
Sem sol 
MARKER, Chris, 1921- 
França, 1983, 100 min 
 
O filme é narrado por uma pessoa que age como se estivesse recebendo cartas e mensagens de 
Sandor Krasna, um cineasta fictício que percorre o mundo. Ele vai de Tóquio a Guiné Bissau, de 
São Francisco à Islândia, meditando sobre a impossibilidade real de deter na memória os 
fragmentos do passado. Misturando imagens reais com cartas imaginárias do cineasta imaginário, 
o filme tece uma reflexão sobre o tempo, o espaço, e as ligações entre arte, realidade e memória 
coletiva. Resumo baseado nos sites cinema.uol.com.br, cinereporter.com.br, contracampo.com.br 
DVD0880 
 
 
São Gabriel da Cachoeira - San Felipe 
NADER, Carlos, 1964- 
Brasil, 1998, 7 min 
 



Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil e sua 
população, este vídeo enfoca a cidade de São Gabriel da Cachoeira, divisa com San Felipe na 
Colômbia. Uma viagem com o poeta Waly Salomão à região chamada Cabeça do Cachorro, onde 
este discorre sobre o significado da palavra fronteira e os moradores da região questionam o 
sentido desta fronteira. São apresentadas diversas imagens do local. 
VC1190, XDVD0502 
 
 
Sen to Chihiro no kamikakushi 
A viagem de Chihiro 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japäo, 2001, 124 min 
DVD2538, DVD2539/40 
 
 
The Sheltering sky 
O céu que nos protege 
BERTOLUCCI, Bernardo, 1940- 
Estados Unidos, 1991, 148 min 
 
Logo após a II Guerra Mundial, casal de americanos faz viagem pelo Saara em companhia de um 
amigo e vive crise existencial. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0434 
 
 
Tapete vermelho 
Pereira, Luiz Alberto 
Brasil, 2006, 102 min 
 
Quinzinho mora em uma zona rural, bem distante de qualquer cidade grande. Com o intuito de 
cumprir uma promessa feita ao pai, ele decide levar seu filho Neco, de 9 anos, para assistir a um 
filme estrelado por Mazzaropi em uma sala de cinema, assim como seu pai fez quando ele era 
garoto. Quinzinho viaja com sua esposa Zulmira, Neco e o burro Policarpo pelas cidades em 
busca de um cinema que possa exibir o filme. 
DVD2795 
 
 
Thelma  Louise 
Thelma  Louise 
SCOTT, Ridley, 1939- 
Estados Unidos, 1991, 130 min 
 
Jovem maltratada pelo marido e garçonete quarentona desiludida com a vida e com os homens 
saem sozinhas em férias, enfrentando complicações na viagem. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0561 
 
 
Veneza americana 
Brasil, 1925, 68 min 
 
O desenvolvimento que alcançou a cidade do Recife no segundo aniversário da administração de 
Sergio Lorêto, governador do Estado. Aspectos do porto de Recife. Detalhes dos armazéns e do 
cais. O governador e comitiva  visitam o navio holândes, sendo recebidos pelo seu comandante, 
sr. Kolkman. O trabalho nas pedreiras de Comportas, de onde são extraídas as pedras para os 
trabalhos do porto. O transporte das pedras através de ferrovia até Recife. Os guindastes Bardeur 
e Titan em atividade. O quebra-mar, o entrocamento de proteção dos istmos de Olinda e a ponte 
giratória. Em 20 de outubro de 1924, no segundo aniversário do governo, são inaugurados os 



armazéns 9 e 10. Discursam o governador e o dr. Mario Castilhos do Espirito Santo, engenheiro-
civil, diretor das obras complementares do Porto. Os armazéns passam a estocar mercadorias 
trazidas pelos navios da Companhia Nacional de Navegação Costeira, como o Itapuca, e do Lloyd 
Brasileiro, como o Alegrete. Os auxiliares na administração das Docas, José Alves Villela e Astor 
Nina de Carvalho. O movimento de carroças e automóveis no porto. A inauguração da estrada 
para autos na avenida Beira Mar, ainda em construção, a avenida Ligação e o serviço de bondes 
até a Ilha do Pina. O governador e comitiva, ao lado do dr. Arthur Smith, superintendente da 
Pernambuco Tramways, e do dr. Carlos Machado, diretor da Tramways e da Great Western 
tomam um dos novos bondes para a linha de Boa Viagem na avenida Alfredo Lisbôa. A ponte 
metálica que liga o continente à Ilha do Pina, onde as autoridades e convidados seguem em 
automóveis até Boa Viagem. O organizador do serviço de transportes e da festa, dr. Liberato 
Gomide, secretaria a Administração das Obras do Porto. Aspectos da Avenida de Ligação, 
Entrocamento e Beira-Mar e da praia de Boa Viagem. O quartel da polícia em construção no 
Derby. O cel. João Nunes que comanda as forças estaduais. O Corpo de Bombeiros em exercício 
em avenida, com carro, carroça e escada retrátil. Pernambuco e sua Exposição em 1924. 
Espécimes de gado bovino de propriedade do cel. Alberto Lundgreen e uma égua do sr. João 
Chagas. O desfile dos animais premiados é assistido pelo governador e pelo arcebispo d. Miguel 
Valverde. Sorteio dos prêmios da Exposição, em 15 de novembro, pagos pelo tesoureiro, cel. 
Alfredo Ozório. No dia 15 de janeiro de 1925, chega à cidade a bordo do Andes o vice-presidente 
da República, dr. Estacio Coimbra, e o conde Ernesto Pereira Carneiro. Resumo extraído 
parcialmente do site da Cinemateca Brasileira. 
DVD1451 
 
 
Il viaggio di capitan Fracassa 
A viagem do capitão Tornado 
SCOLA, Ettore, 1931- 
Itália / França, 1990, 135 min 
 
Aventura que narra a viagem de uma companhia ambulante de arte cênica rumo a Paris, a fim de 
encontrar-se com o rei da França (Luís XIII) e, assim, ser restaurado o poder do Barão de 
Sigognac, que lhe dera abrigo em noite de tempestade. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0526, DVD3134 
 
 
Viaggio in Italia 
Viagem à Itália 
ROSSELLINI, Roberto, 1906-1977 
França / Itália, 1953, 85 min 
 
Casal inglês em crise viaja para a Itália a fim de vender propriedade que herdou. Enquanto tentam 
efetuar a venda, conhecem o local, as pessoas que vivem lá, as diferenças culturais e as 
curiosidades arqueológicas e naturais da região. Descobrem detalhes em  seu relacionamento que 
antes não eram percebidos, como o ciúme, histórias de amores antigos, interesses individuais e, 
principalmente, que ainda se amam. 
DVD0203 
 
 
To vlemma tou Odyssea 
Um olhar a cada dia 
Angelopoulos, Theo, 1935-2012 
Grécia / França / Itália, 1995, 176 min 
 
Um cineasta de origem grega exilado nos EUA  protagoniza uma epopeia através dos Balcãs. Ele 
volta à sua cidade natal para uma mostra de seus filmes polêmicos, mas o que ele quer mesmo é 
encontrar o primeiro filme rodado na Grécia no início do século, por iniciativa dos irmãos 



Manakias. Tentando encontrar a produção, ele tem de atravessar praticamente toda a região 
balcânica, inclusive alguns países em guerra. Resumo do site Cineclick. 
DVD3175 
 
 
 


