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Rojas? 
ZAIDAN, Alexandre Mello 
Brasil, 1994, 5 min 
 

Rojas, goleiro chileno, é inquirido por um jornalista sobre os acontecimentos do jogo Brasil e Chile. Ele 
confirma as acusaçöes, mas diz que fez com arte. Rojas é visto brincando com filhos, ensinando o truque 
da gilete ao som da narraçäo do suposto acidente ocorrido durante a partida. O jornalista pergunta sobre a 
mulher "que fez aquela fumaceira toda". Imagens de uma mulher nua, dançando ao som de uma 
marchinha, com uma tocha na mäo. O goleiro assegura que eram apenas bons amigos. Imagens de Rojas 
e da mulher beijando-se na entrada do campo de futebol. A esposa de Rojas entra na sala e faz uma cena 
de ciúmes. Pressionado, Rojas resolve a situaçäo oferecendo a mulher ao jornalista. 
 

VC0730 (não circula), XDVD0737 (circula) 
 
 

Artigo 25 
KATUDJIAN, Marcos Fábio 
Brasil, 1995, 17 min 
 

Entende-se em legítima defesa uma pessoa que, utilizando os meios necessários, reage a uma agressäo 
injusta, atual ou  iminente, em seu direito ou de outrem. Imagens das brigas do jogador de futebol 
Edmundo alternam-se com uma aula fictícia sobre vítimas, crime e puniçäo e com a história de uma garota 
de programa. 
 

VC0839 (não circula), XDVD0366 (circula) 
 
 

Garrincha, alegria do povo 
ANDRADE, Joaquim Pedro de, 1932-1988 
Brasil, 1963, 60 min 
 

Perfil do jogador de futebol Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha. Após um breve depoimento do 
jogador sobre os problemas de ser famoso, imagens feitas por uma câmera oculta mostram-no andando 
pelas ruas do Rio de Janeiro, e a reação da população. Em Pau Grande, sua cidade natal, Garrincha é 
visto com a família, em casa, jogando pelada no campinho local e bebendo com os amigos de infância. 
Segue-se um retrospecto de sua atuação nas Copas do Mundo de 1958 e 1962, com muitas imagens de 
jogos. Finaliza com reflexões sobre as causas da paixão do povo pelo futebol. 
 

VC0020 (não circula), DVD2491 (circula) 
 
 

Die angst des tormanns beim Elfmeter 
O medo do goleiro diante do pênalti 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha / Austrália, 1971, 101 min 
 

Goleiro de um time secundário do futebol alemão estrangula involuntariamente jovem que trabalha como 
caixa de um cinema. A história termina num campo de futebol, pouco antes da ação policial. Resumo: 
Vídeo 1997. 
 

VC0079 (não circula), XDVD0061 (circula) 
 
 

Asa branca: um sonho brasileiro 
BATISTA, Djalma Limongi, 1952- 
Brasil, 1981, 115 min 
 

A trajetória de um jogador de futebol do interior de São Paulo, desde o começo de sua carreira até o 
sucesso em uma Copa do Mundo. Resumo retirado do site adoro cinema brasileiro. 
 

VC0235 (não circula), XDVD0191 (circula) 



Barbosa 
Furtado, Jorge, 1959-; Azevedo, Ana Luíza 
Brasil, 1988, 12 min 
 

Trinta e oito anos depois da Copa do Mundo de 1950, um homem volta no tempo para impedir o gol que 
destruiu seus sonhos de infância e acabou com a carreira do goleiro Barbosa. 
 

VC0840 (não circula), DVD2486 (circula), DVD2488 (circula), DVD3677 (circula) 
 
 

Cartão vermelho 
Bodanzky, Laís 
Brasil, 1994, 13 min 
 

Fernanda joga futebol com os meninos e sonha jogar na seleção brasileira ao lado de Daniel, um dos 
garotos. Acusada pelos colegas de distribuir chutes desleais e condenada a um castigo, descobre uma 
forma de se aproximar de Daniel. 
 

XVC0191 (não circula), DVD3554 (circula) 
 
 

O mundo segundo Sílvio Luiz 
FRANCIOLI, André 
Brasil, 2000, 6 min 
 

Um homem esquece uma mala num ponto de ônibus. Um corintiano que também esperava no ponto tenta 
entregá-la, mas o ônibus vai embora. Começa uma partida de futebol, que o corintiano acompanha pelo 
radinho de pilha, segurando a mala. Ele se imagina em pleno estádio, aos beijos com uma morena, 
enrolados na rede do gol. Um músico toca gaita de fole numa arquibancada, enquanto uma bailarina faz 
evoluções. O locutor esportivo Sílvio Luiz faz a narração. Resumo do catálogo de 11o. Festival 
Internacional de Curtas de São Paulo : Com a visão filtrada pelo futebol, o locutor esportivo está sempre 
contornando a surpresa e o vazio com o improviso. Uma experiência do cacete! 
 

VC1363 (circula), XDVD1352 (circula), DVD3677 (circula) 
 
 

Torcedor luso: o verdadeiro fiel 
GOMES FILHO, Julio 
Brasil, 2001, 46 min 
 

Traça uma retrospectiva histórica da Associação Portuguesa de Desportos, discute o futuro do Clube e 
apresenta opinião de torcedores e jogadores sobre fidelidade ao time. O vídeo é dividido em capítulos: 
Uma história portuguesa: décadas de 30 e 50; Título dividido e grandes craques; Da alegria ao maior 
drama; Um argentino no caminho; Imprensa a eterna inimiga e Futuro incerto. Depoimentos de: Flávio 
Gomes, jornalista esportivo; Nelson de Paula, candidato ao Conselho Deliberativo; da Lupa, vice-
presidente da Portuguesa; Marcelo Donato, editor do jornal Lance; Sérgio Patrick, repórter da Rádio 
Bandeirantes; José Carlos Brunoro, empresário; Candinho, técnico da Portuguesa; jogadores e torcedores. 
Contém cenas de jogos da Portuguesa; imagens de ex-jogadores e de torcedores; fotos antigas do Clube 
e estádio. 
 

VC1497 (circula) 
 
 

E.C. Noroeste 
GODOY, Leopoldo Finardi 
, 2002, 42 min 
 

Mostra como o Esporte Clube Noroeste, time de futebol da cidade de Bauru (SP), foi abandonado até 
quase ser extinto, em 2002. As causas da crise são investigadas em depoimentos de atletas, dirigentes, 
jornalistas e torcedores. 
 

VC1686 (circula) 



O casamento de Louise 
PAULA, Betse de 
Brasil, 2001, 80 min 
 
Louise é uma violinista da Orquestra Sinfônica e Luzia é sua empregada doméstica. Ambas nasceram no 
mesmo dia, são divorciadas e estão em busca de bons partidos. Um dia Louise convida para almoçar em 
sua casa o maestro sueco Helstrom, que está de passagem por Brasília para uma apresentação. Após 
algumas caipirinhas, o maestro se apaixona por Luzia, que preparou o almoço. Inesperadamente, durante 
o almoço, chegam o jogador de futebol Bugre, ex-marido de Luzia e Flávio, ex-marido de Louise. Durante 
uma apresentação de Helstrom regendo a orquestra, com a participação de Luzia tocando panelas, Louise 
se apaixona por Bugre. Luzia vai para Suécia com o maestro e Louise vai para a Bolívia com Bugre, onde 
foi contratado para jogar num time. 
 
DVD0514 (circula) 
 
 
Linha de passe 
SALLES, Walter, 1956-; THOMAS, Daniela, 1959- 
Brasil, 2008, 113 min 
 
Na difícil realidade da periferia de São Paulo, quatro irmãos tentam reinventar suas vidas. Reginaldo, o 
mais novo, procura obstinadamente seu pai, que nunca conheceu. Dario sonha com uma carreira de 
jogador de futebol profissional. Dinho, frentista em um posto de gasolina, busca na religião o refúgio para 
um passado obscuro. Dênis, o mais velho, é pai e ganha a vida como motoboy. Cleuza, a mãe, está 
grávida do quinto filho e trabalha como empregada doméstica enquanto tenta manter os filhos na linha. 
Para sobreviver à brutalidade de uma cidade onde as oportunidades se afunilam, eles só podem contar um 
com o outro. Resumo baseado no encarte que acompanha o DVD. 
 
DVD2434 (não circula), DVD2754 (circula) 
 
 
Meia encarnada dura de sangue 
Furtado, Jorge, 1959- 
Brasil, 2000, 23 min 
 
No interior do Rio Grande do Sul, em 1953, o craque Bonifácio vive um dilema. Jogador de um time de 
futebol amador integrado por jogadores negros e pobres, ele é convidado a fazer parte da equipe dos 
brancos e ricos. Seria a chance de oferecer uma vida melhor à namorada, a doméstica Elisa. Mas seu 
melhor amigo Vicente não entende o que considera uma traição. (Resumo extraído do site 
casacinepoa.com.br) 
 
DVD2489 (circula) 
 
 
Subterrâneos do futebol 
CAPOVILLA, Maurice, 1936- 
Brasil, 1964 a 1965, 32 min 
 
As práticas do futebol no Brasil e as questões que cercam o esporte. A imprensa, o jogador como 
mercadoria, a paixão popular, a prática nos campos de várzea. Os depoimentos de Luiz Carlos de Freitas, 
uma jovem promessa do Palmeiras, e do técnico Feola, além de uma entrevista com Pelé.Sinopse do site 
da Cinemateca Brasileira. 
 
DVD2506 (não circula), DVD3396 (circula) 
 
 
O corintiano 
Amaral, Milton, 1934-1995 
Brasil, 1966, 98 min 
 



Um barbeiro, morador da Vila Maria Zélia em São Paulo, SP, se indispõe com os filhos, com a esposa e 
com os vizinhos, por conta de sua paixão pelos animais e pelo time de futebol do Corinthians. Os filhos 
abandonam a casa paterna. Brigas acontecem durante as movimentadas partidas entre Corinthians e 
Palmeiras. Mas, o barbeiro, "cabeça-dura", decide a duras penas reatar novas relações de amizade com 
os filhos e os vizinhos. (Sinopse do site da Cinemateca Brasileira) 
 
DVD2645 (circula), DVD3407 (circula) 
 
 
O casamento de Romeu e Julieta 
Barreto, Bruno 
Brasil, 2005, 93 min 
 
Alfredo, um advogado descendente de italianos, palmeirense e membro do Conselho Deliberativo do 
clube, é pai de Julieta, que criou para ser mais uma apaixonada pelo Palmeiras. Jogadora do time 
feminino do Palmeiras, ela se apaixona por Romeu, médico oftalmologista e corintiano. Para conquistar 
Julieta, Romeu aceita se passar por palmeirense, chegando a se filiar como sócio do clube e ir aos jogos 
para torcer pelo time. Tais atitudes geram desconfiança em sua família, principalmente em seu filho e na 
avó, ambos corintianos fanáticos. Resumo baseado no site adorocinema. 
 
DVD2835 (circula) 
 
 
Cine Pelé 
Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2012?, 60 min 
 
A carreira do jogador de futebol Eson Arantes do Nascimento (Pelé). Contém depoimento do jogador, 
trechos de filmes dos quais participou e momentos de partidas de futebol. 
 
DVD2888 (circula) 
 
 
Corinthians X Palmeiras 
Florencio, Raphael  Vinicius Fozatto 
Brasil, 2011, ca28min 
 
Baseado em depoimentos de torcedores corinthianos e palmeirenses contando a relação que cada um tem 
com o time pelo qual torcem,  além dos sentimentos de rivalidade para com o maior rival.  Os personagens 
envolvidos na narrativa estiveram presentes a pelo menos uma de duas partidas importantes na história do 
clássico entre as duas equipes, disputadas no final do século XX, período considerado pelos próprios 
torcedores como auge da rivalidade entre os clubes: a final do Campeonato Paulista de 1999 e a semifinal 
da Copa Libertadores da América em 2000, ambas disputadas no estádio do Morumbi. Mais de uma 
década depois dos confrontos, os torcedores voltam ao estádio e contam suas lembrançsas daquela 
época. Além de assistirem ao VT dos jogos e mostrar que a lembrança dos jogos ainda despertam 
emoções. (Resumo do autor) 
 
DVD3295 (circula) 
 
 
Botafogo, orgulho de Ribeirão 
Laurentiis Neto, Francisco Antônio de 
Brasil, 2011, 48min 
 
O Botafogo Futebol Clube foi fundado na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no dia 12 de 
outubro de 1918.  Este trabalho destaca a história da equipe e de seus ídolos, contando em ordem 
cronológica os fatos marcantes e os acontecimentos curiosos dos 93 anos de vida ininterrupta da equipe. 
O filme foi montado a partir de depoimentos de ex-jogadores, técnicos, jornalistas esportivos, 
pesquisadores e ex-dirigentes, tendo como base extensa pesquisa bibliográfica (além de arquivos). Mostra 
também como o clube foi e continua sendo importante no cenário cultural e político de Ribeirão. Além 



disso, explora uma lacuna do jornalismo esportivo brasileiro, que é a falta de material histórico em vídeo 
sobre times de futebol. O documentário tem como meta ser um ponto inicial para que esse panorama seja 
mudado, incentivando profissionais a estudarem e produzirem filmes sobre os clubes do país. (Resumo  
do autor) 
 

DVD3300 (circula) 
 
 

Uma história de futebol 
Machline, Paulo 
Brasil, 1999, 21 min 
 

A partir das lembranças de Zuza, um companheiro de pelada, o curta conta histórias da infância do rei do 
futebol Pelé nos campos de terra da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. (Sinopse extraída do 
folheto que acompanha o DVD) 
 

DVD3542 (circula) 
 

Boleiros, era uma vez o futebol 
Giorgetti, Ugo, 1942- 
Brasil, 1998, 97min 
 

Antigos profissionais do futebol reunem-se num bar tipicamente decorado, discutindo jogos memoráveis, 
casos curiosos, etc. Com isso sobrevivem por meio da memória, pois o presente lhes escapa e oprime. 
Num típico bar paulistano onde fotos de jogadores estão espalhadas pelas paredes, um grupo de homens 
tem algo em comum: todos são boleiros, profissionais ou ex-profissionais do futebol. Eles costumam 
reunir-se ali para relembrar fatos e tecer comentários sobre jogos, atletas, times e juízes. (...) Os ex-
jogadores Naldinho e Otávio costumam encontrar-se todas as tardes com outros ex-atletas do esporte: Ari, 
Tito, Juiz e Mamamá. Reunidos à mesa, eles alinhavam aqui e ali uma observação que os remete a algum 
caso curioso e inesquecível de que tiveram notícia. (...) (Extraído do site: www.cinemateca.org.br) 
 

DVD3542 (circula) 
 
 

De ovos e guarda-chuvas 
Bersot, Alexandre 
Brasil, 2008, 8 min 
 

Um jogador de futebol se abriga da chuva enquanto relembra o último jogo. O acaso, os ovos e o guarda-
chuva vão redimi-lo. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 

DVD3577 (circula) 
 
 

Gol a gol 
Carvalho, Bruno 
, 2008, 12 min 
 

Gus é o melhor jogador de futebol da escola. No seu último dia de aula, ele é desafiado pelo irmão menor 
e deverá escolher entre ganhar o jogo ou dar uma chance ao caçula. (Fonte: Portacurtas). 
 

DVD3586 (circula) 
 
 

Ernesto no país do futebol 
Queiroz, André; Bologna, Thaís 
, 2009, 14 min 
 

Garoto argentino que mora no Brasil vive momentos de rivalidade na escola durante a Copa do Mundo de 
2008 
 

DVD3586 (circula) 



Loucos de futebol 
Gomes, Halder 
Brasil, 2007, 22 min 
 

Documentário com depoimentos que mostram a paixão de torcedores pelo Fortaleza E. C. 
 

DVD3677 (circula) 
 
 

Gaviões 
Klotzel, André 
Brasil, 1981, 24 min 
 

Misturando documentário e ficção, o filme é uma crônica do cotidiano da maior torcida organizada do 
Corinthians. (Resumo retirado do folheto) 
 

DVD3677 (circula) 
 
 

Rádio Gogó 
Araripe Júnior, José 
Brasil, 1999,  18 min 
 

O carioca Gogó de Ouro vai morar na Bahia e traz consigo um segredo guardado a sete chaves. 
Apaixonado por futebol, ele monta uma rádio numa velha perua Kombi, de onde narra babas (peladas) de 
rua. Gogó é também repórter, comentarista e vendedor de anúncios. Na final da Copa de 94 ele trama 
uma grande pirataria. (Resumo retirado da Cinemateca Brasileira) 
 

DVD3677 (circula), DVD3948 (circula) 
 
 

Mauro Shampoo: jogador, cabeleireiro e homem 
Fontenelle, Paulo Henrique; Lima, Leonardo Cunha 
Brasil, 2006, 22 min 
 

Cinebiografia de Mauro Shampoo, ex-jogador de futebol e folclórico cabeleireiro da cidade de Recife. Com 
apenas um gol marcado em toda a carreira, alcançou a fama como atleta-símbolo do Ibis Sport Clube. 
(Resumo retirado do folheto) 
 

DVD3677 (circula) 
 
 

Os fiéis 
Solferini, Danilo 
Brasil, 2003, 16 min 
 

Três amigos contam as aventuras vividas durante uma famosa partida de futebol. As lembranças e euforia 
e a sensação de viverem um momento histórico. A invasão corintiana no Rio de Janeiro em 1977. (Fonte: 
Cinemateca Brasileira). 
 

DVD3834 (circula) 
 
 

Comprometendo a atuação 
Bini, Bruno 
Brasil, 2006, 17 min 
 

Wallace é um jogador de futebol com um dilema. Aos dezoito anos, tem a chance de ser convocado para 
um time de primeira divisão. Mas isso vai depender de muito preparo, muita concentração e nada de sexo 
antes do jogo. (Fonte: PortaCurtas). 
 

DVD3834 (circula) 



Izune 
Cardoso, Frederico 
Brasil, 2004, 16 min 
 
Garoto pensa ter feito contato interplanetário através de sua bola de futebol. (Fonte: PortaCurtas). 
 

DVD3834 (circula) 
 
 
Perigo Negro 
Sganzerla, Rogério, 1946-2004 
Brasil, 1992, 28 min 
 
Ascensão e queda de um jogador de futebol vistas por um torcedor fanático e sua mulher volúvel, 
deslumbrada pelo "cartola" Moscosão, que liquida com a carreira do craque. (Fonte: Cinemateca 
Brasileira). 
 
DVD3834 
 
 
Futebol além dos sentidos 
Queiroz, Luciana 
Brasil, 2010, 15min 
 
O jogo de futebol apresentado por um ângulo inédito: num estádio sob o prisma de alguns dos 32 mil 
torcedores presentes, entre eles Valnei, cego de nascença e Everaldo, surdo também desde seu 
nascimento, numa narrativa permeada por imagens e escuridão, sons e silêncio. 
 
DVD3914 (circula) 
 
 
Fiel 
Pasquini, Andrea 
Brasil, 2009, 92 min 
 
Focado nos anos de 2007 e 2008, período em que o Sport Club Corinthians Paulista caiu e disputou a 
segunda divisão do campeonato brasileiro, o filme acompanha o time e a torcida neste momento difícil 
trazendo imagens e depoimentos inéditos de torcedores e jogadores. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD4024 (circula) 
 
 
O ano em que meus pais saíram de férias 
HAMBURGER, Cao, 1962- 
Brasil, 2006, ca.104 min 
 
Em 1970, Mauro, 12 anos de idade, tem o sonho de ver o Brasil tri-campeão do mundo.O menino se vê 
obrigado a viver longe dos pais que, por serem  militantes de esquerda, vão viver na clandestinidade e o 
deixam aos cuidados do avô. Algo inesperado sucede com o avô, e o garoto fica sozinho. Quem acaba 
tomando conta dele é Shlomo, o vizinho, um velho judeu solitário. Ao retratar a trajetória de Mauro e as 
histórias  de seus pais e seu avô, o roteiro mistura temas diversos: a grande presença de imigrantes 
estrangeiros em São Paulo, representada pelo  bairro do Bom Retiro no ano de 1970, cenas da copa do 
mundo de 1970 e ainda a opressão e violência do momento mais intenso da ditadura militar no Brasil. 
 
DVD0899 (não circula), DVD0900 (circula), DVD2796 (circula), DVD3462 (circula) 


