
ANIMAÇÃO 

 

Esta seleção* destaca animações presentes em nosso acervo.   

Para realizá-la buscamos por animação  como assunto. 

Para consultar o acervo:  

 

Dedalus. Ainda não traz a totalidade do acervo audiovisual da ECA: 

http://www.dedalus.usp.br  

Portal de Busca Integrada. Ainda não traz a totalidade do acervo 

audiovisual da ECA: 

http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do 

Filmes e Vídeos, catálogo específico desse acervo, completo, disponível 

no site da Biblioteca da ECA:  

http://www.eca.usp.br/biblioteca-bases/cena/search.htm 

Procure por título (nacional e original), diretor, país de produção, data, 

assunto, gênero, intérpretes etc. Ao fazer a busca, digite o sinal * entre 

as palavras, como no exemplo:  

Documentario*musica 

 

 Para saber o que há de novo no acervo, consulte sempre as bases de 

dados online e acompanhe a Biblioteca da ECA no Facebook e Twitter.  

 

https://www.facebook.com/ecabiblioteca  

 

https://twitter.com/bibliotecadaeca/  

 

 

 

*levantamento realizado em setembro de 2019 
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Barbstreising 
Sung, Sang Fai 
Brasil, 1979, 5 min 
 
Animaçäo em "table-top" a partir de fotos de cena de filmes da atriz Barbra Streisand, 
co sincronizaçäo da imagem e do som. Cançöes de fundo: Evergreen e The way we 
were. 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

A João Guimarães Rosa 
Tassara, Marcello G, 1933- 
Santos, Roberto, 1928-1987; Coordenaçäo 
Brasil, 1969, 9 min 
 
Animação em table-top, com fotos de Maureen Bisiliat mostrando cenas do sertão 
brasileiro. Textos de Guimarães Rosa, extraídos de Grande sertão: veredas. 
 
VC1149 (não circula), XDVD0590 (circula), XDVD0595 (circula), DVD3569 (não 
circula), DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Jugular 
RAMOS, Fernanda 
TASSARA, Marcello G; Orientação 
Brasil, 1997, 5 min 
 
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. 
 
VC1004 (não circula), XDVD0370 (circula), DVD3839 (circula) 
 
 
 

Shpluph 
CABRAL, César 
Brasil, 1998, 5 min 
 
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). 
 
VC1004 (não circula), VC1180 (não circula), XDVD0370 (circula), DVD4151 (não 
circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Juvenília 
SACRAMENTO, Paulo 
Brasil, 1994, 7 min 



 
Um grupo de jovens, munidos de ferramentas, pedras e pedaços de pau, mata e 
esquarteja um cachorro. As imagens consistem numa seqüência de fotos em preto e 
branco. Näo há diálogos nem ruídos, apenas música de fundo. 
 
VC0730 (não circula), XDVD0737 (circula), DVD3839 (circula), DVD4151 (não circula), 
DVD4170 (circula), DVD4171 (circula)  
 
 

O desenho inacabado 
SAÇASHIMA, Rosemery 
Brasil, 1998, 4 min 
 
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). 
 
VC1004 (não circula), XDVD0370 (circula), DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), 
DVD4171 (circula) 
 
 

O Bicho Papão e outras histórias 
LUCA, Luis Gonzaga de; LACERDA, Anon Barreto de 
SOUZA, Maurício de; Coordenação geral 
Brasil, 1987, 50 min 
 
VC0075 (não circula) 
 
 

Submarino amarelo 
DUNNING, George, 1920-1979 
Estados Unidos, 1968, 86 min 
 
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 (não circula) 
 
 

O corajoso Rei Repolho 
GILLETT, Burt; PALMER, Tom 
Estados Unidos, 193-, ca.7 min 
 
VC0320 (não circula) 
 
 

Astrônomos 
SULLIVAN, Pat 
Estados Unidos, 1913?, ca.7 min 
 
VC0320 (não circula) 



No Reino de Neptuno 
GILLETT, Burt; PALMER, Tom 
Estados Unidos, 1936, ca.7 min 
 
VC0320 (não circula) 
 
 

A gansa dos ovos de ouro 
GILLETT, Burt; PALMER, Tom 
Estados Unidos, 1936, ca.7 min 
 
VC0320 (não circula) 
 
 

Os cães na casa do coelho mágico 
JONES, Charles, 1912 
Estados Unidos, 1939, ca.7 min 
 
VC0320 (não circula) 
 
 

Fabricantes de luzes 
ESHRAUGH, Ted 
Estados Unidos, 19--, ca.7 min 
 
VC0320 (não circula) 
 
 

O canto dos pássaros 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1935, ca.7 min 
 
VC0320 (não circula) 
 
 

O Alfinetomem 
IWERKS, Ub 
Estados Unidos, 1935, ca.7 min 
 
VC0320 (não circula) 
 
 

Altos e baixos de Betty Boop 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1932, ca.6 min 
 
VC0331 (não circula) 
 
 

Pão amanteigado 
SPARBER, I 
Estados Unidos, 193-, ca.6 min 
 



VC0331 (não circula) 
 
 

O vendedor convincente 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1937, ca.6 min 
 
VC0331 (não circula) 
 
 

Fazenda doidinha 
KNEITEL, Seymor 
Estados Unidos, 193-, ca.6 min 
 
VC0331 (não circula) 
 
 

A turma de Betty Boop 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1932, ca.6 min 
 
VC0331 (não circula) 
 
 

O peixe educado 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1937, ca.6 min 
 
VC0331 (não circula) 
 
 

Catando latas 
FLEISCHER, Dave, 1894-1979 
Estados Unidos, 1932, ca.6 min 
 
VC0331 (não circula) 
 

 
Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 19--, 7 min 
 
VC0350 (não circula), XDVD1370 (circula) 
 
 

Elpidio encuentra Palmiche 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 19--, 7 min 
 
VC0350 (não circula), XDVD1370 (circula) 
 
 
 



Cecilin y Coti contra los Pillos 
AVILÉS, Cecilio 
Cuba, 19--, 5 min 
 
VC0350 (não circula), XDVD1370 (circula) 
 
 

Matojo va a la escuela 
LAMAR, Manuel 
Cuba, 19--, 5 min 
 
VC0350 (não circula), XDVD1370 (circula) 
 
 

O pequeno planeta perdido 
GARCIA-MONTES, Mario 
Cuba, 19--, 6 min 
 
VC0350 (não circula), XDVD1370 (circula) 
 
 

Elpidio Valdés contra los lanceros 
PADRÓN, Juan; RAGG, Tulio; RIVAS, Mario 
Cuba, 19--, 9 min 
 
VC0350 (não circula), XDVD1370 (circula) 
 
 

Vampiros em Havana 
PADRÓN, Juan 
Cuba / El Salvador / Alemanha, 1986, 75 min 
 
VC0385 (não circula), XDVD0686 (circula) 
 
 

Elpidio Valdes 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 1979, 50 min 
 
VC0388 (não circula), XDVD0687 (circula) 
 
 

Norma Grinberg: tridimensionais 
LAZARETTI, Wilson 
Brasil, 1987, 16 min 
 
Imagens realizadas no atelier da artista Norma Grinberg documentam o processo 
criativo e técnico de seu trabalho tridimensional em cerâmica. 
 
VC0404 (não circula), VC0816 (não ncircula), XDVD0701 
 
 

 



Em busca do vale encantado 
BLUTH, Don 
Estados Unidos, 1988, 68 min 
 
VC0486 (não circula) 
 
 

Asterix e Cleópatra 
UDERZO, Albert; GOSCINNY, Renê 
França, 1968, ca.70 min 
 
VC0566 (não circula) 
 
 

A bela adormecida 
GERONIMI, Clyde, 1902-1989; LARSON, Eric; REITHERMAN, Wolfgang; CLARK, 
Les, ? -1979 
Estados Unidos, 1958, 75 min 
 
VC0569 (não circula) 
 
 

Akira 
OTOMO, Katsuhiro, 1954- 
Japão, 1988, 124 min 
 
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 (não circula), DVD0577/8 (não circula), DVD2521/2 (circula) 
 
 

A garota das telas 
Hamburger, Cao 
Brasil, 1988, 15 min 
 
Para alcançar a mulher de seus sonhos, existem amantes capazes de viajar através 
de todos os gêneros e estilos cinematográficos. 
 
VC0733 (não circula), VC0734 (não circula), XDVD0669 (circula), DVD3661 (circula) 
 
 

Mundo proibido 
BAKSHI, Ralph, 1938- 
Estados Unidos, 1991, 101 min 



 
VC0905 (não circula) 
 
 

Batuque 
STIL 

Brasil, 1978, 8 min 
 
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 (não circula), XDVD0200 (circula) 
 
 

Faz mal 
STIL 
Brasil, 1979, 5 min 
 
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 (não circula), XDVD0200 (circula) 
 
 

Faz mal 2 (Supertição) 
Stil 
Brasil, 1984, 8 min 
 
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 (não circula), XDVD0200 (circula), DVD3773 (circula) 
 
 

Quatro estações 
STIL 
Brasil, 1979, 6 min 
 
Desenho animado sobre as escolas de samba Mangueira, Império Serrano, Portela e 
Mocidade Independente. 
 
VC0928 (não circula), XDVD0200 (circula) 
 
 

ABC: um filho do cartum com o desenho animado 
STIL 
Brasil, 1978, ca.5 min 
 
VC0928 (não circula) 



 
 

 
Asdrúbal: o que é que há com seu peru? 
STIL 
Brasil, 1978, 8 min 
 
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 (não circula), XDVD0200 (circula) 
 
 

Formas en libertad 
RODRÍGUEZ, Rosa Sophia 
Cuba, 1994, 1 min 
 
VC0953 (não circula), VC0956 (não circula) 
 
 

A animação de Marcos Magalhães 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 198-, 38 min 
 
Coletânea com cinco trabalhos: Animando, Meow!, Tem boi no trilho!, Mão mãe e 
Precipitação 
 
VC0969 (não circula), XDVD0374 (circula) 
 
 

Animando 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Canadá, 1982, 13 min 
 
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 (não circula), XDVD0374 (circula) 
 
 

Meow! 
Magalhães, Marcos, 1958- 
Brasil, 1981, 8 min 
 
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 (não circula), XDVD0590 (circula), XDVD0374 (circula), DVD3576 (circula) 
 
 



Tem boi no trilho! 
Magalhães, Marcos, 1958- 
Brasil, 1986, 6 min 
 
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 (não circula), XDVD0374 (circula), DVD3523 (circula) 
 
 

Mão mãe 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 198-?, 6 min 
 
A história de um homem que nasce e cresce sob o domínio de uma gigantesca mão. 
(Resumo extraído da capa do DVD). 
 
VC0969 (não circula), XDVD0374 (circula) 
 
 

Precipitação 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 198-?, 5 min 
 
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 (não circula), XDVD0374 (circula) 
 
 

Expedição Yandu 
D'ELIA, Céu 
Brasil, 1996, 45 min 
 
Documentário sobre pesquisa realizada na expedição Yandú ocorrida em julho de 
1994 no Estado do Acre. Os dois pontos da expedição foram a Serra do Moa, fronteira 
com Peru e o Seringal Novo Encanto, às margens do Rio Iquiri. Compõe o 
documentário cenas da expedição e depoimentos dos cientistas da Fundação de 
Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC) e da população local, entremeadas com 
desenhos animados e animações. Aborda temas como: floresta amazônica, sua fauna 
e flora, seu solo, o ecosistema, os seringueiros, o homem como fator predatório, e 
define conceitos: biodiversidade, desenvolvimento sustentável, manejo florestal, 
reservas extrativistas. A expedição originou o personagem animado Yandú de 
Mãmânbugé e seus amigos. 
 
VC1081 (não circula) 
 
 

Nhô Tonico 
SQUARISI, Maurício 
Brasil, 1997, 19 min 



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 (não circula) 
 
 

4  maneras de tapar un hoyo 
VILLALOBOS, Jorge; RENDÓN, Guillermo 
México, 1995, 7 min 
 
VC1200 (não circula) 
 
 

O jogo 
País não identificado, 1984, ca.9 min 
 
Desenho animado sem diálogos, inspirado na tela "Futebol", do pintor Henri 
Rousseau. 
  
xVC0007 (não circula) 
 
 

Sinfonia amazônica 
LATINI FILHO, Anélio, 1925-1986 
Brasil, 1947 a 1952, 75 min 
 
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 (não circula), XDVD0381 (circula) 
 
 

The National Film Board of Canada's animation festival 
Canadá, 199-, 76 min 
 
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 (não circula), XDVD1501 (circula), XDVD1502 (não circula) 
 
 

Sorrimos e tememos 
REISENBÜCHLER, Sándor 
Hungria, 1963, 6 min 
 
Uma animação sobre o atemorizante futuro da humanidade (Resumo extraído do 
Catálogo do 9o. Festival Internacional de Curtas metragens de São Paulo). 



xVC0225 (não circula) 
 
 

Humanóides: transmutações 
GRINBERG, Norma 
Brasil, 199-, 21 min 
 
Documenta a exposição no Museu de Arte Contemporânea da USP, em 1994. Mostra 
a artista preparando as peças em cerâmica no atelier, a montagem da exposição e o 
trabalho concluído. 
 
VC1326 (não circula), XDVD0702 (circula) 
 
 

Certas dúvidas de William Kentridge 
GABASSI, Alex 
Brasil, 2000, 50 min 
 
O artista sul-africano William Kentridge fala sobre seu processo criativo e os temas 
mais presentes em sua obra, que inclui desenhos a carvão, cinema de animação, 
teatro e instalações. São exibidos vários trechos de seus filmes. Visitando o Brasil, o 
artista explica sua instalação do carro-aquário e procura uma edição antiga de 
Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, livro que teve influência 
em seus trabalhos. Kentridge aborda, ainda, a origem de Félix Tetlebaum e Soho 
Eckstein, personagens de seus desenhos animados. As imagens foram captadas em 
vídeo digital e película super-8 ultragranulada. 
 
VC1333 (não circula), DVD1302 (circula), DVD1621 (não circula) 
 
 

Heavy Metal: o universo em fantasia 
POTTERTON, Gerald 
Estados Unidos, 1981, 90 min 
 
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 (circula) 
 
 

Batman: a máscara do Fantasma 
RADOMSKI, Eric; TIMM, Bruce W 
Estados Unidos, 1993, 76 min 
 
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 (circula) 
 
 



Um pavão na terra dos pingüins 
WEISS, Sam 
Estados Unidos, 1995, 10 min 
 
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 (não circula) 
 
 

A janela de Johari 
Estados Unidos, c1981, 12 min 
 
Demonstrar como o modelo Janela de Johari pode ser usado para aprimorar as inter-
relações. Ajudar o gerente/supervisor a reconhecer a importância da compreensão de 
si e dos demais, para um melhor relacionamento e conscientizá-lo da importância de 
dar e receber "feedback". A boa supervisão depende de um relacionamento 
interpessoal eficiente. Quando as pessoas se vêem da mesma forma como são vistas 
pelos demais, tudo indica que trabalharão melhor com os que as cercam. Contudo, 
muitas vezes a nossa auto-imagem difere da imagem que os outros têm de nós, 
causando conflitos. Este desenho animado ilustra alguns dos problemas enfrentados 
pelos gerentes em conseqüência desses conflitos e sugere que examinemos nosso 
próprio relacionamento interpessoal para melhor compreendê-lo e aprimorá-lo, usando 
o modelo Janela de Johari como recurso. As pessoas se comunicam de modo mais 
eficaz na área aberta, uma área cega uma área oculta e uma área desconhecida. O 
grau de abertura, de cegueira, etc., mudará em cada relacionamento. A qualquer 
estudo/discussão sobre as comunicações interpessoais e temas afins-abertura, 
"feedback", confiança, atitudes de defesa, etc. 
 
VC1528 (não circula) 
 
 

O tempo dos objetos 
CARNEIRO, Bruno 
Brasil, 2001, 13 min 
 
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. 
 
VC1536 (não circula), XDVD1364 (circula) 
 
 

387/994 
RINALDI, Gustavo 
Brasil, 2001, 2 min 
 
VC1538 (não circula), XDVD1453 (circula), XDVD1454 (circula) 



 

South Park: maior, melhor, sem cortes 
PARKER, Trey, 1969- 
Estados Unidos, 1999, 81 min 
 
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 (não circula) 
 
 

O gigante de ferro 
BIRD, Brad 
Estados Unidos, 1999, 87 min 
 
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 (não circula), XDVD0734  (circula) 
 
 

Cassiopéia: o filme 
VIEIRA, Clóvis 
Brasil, 1995, 80 min 
 
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 (não circula) 
 
 

Shrek 
ADAMSON, Andrew; JENSON, Vicky 
Estados Unidos, 2001, 93 min 
 
 
DVD0329 (circula) 
 
 

Flávio Império: identidade na direção de Labirinto: uma 
reconstituição virtual 
MANTOVANI, Sandra Aparecida de Paula 
Brasil, 2004, 5 min 



 
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 (não circula), DVD0346 (circula) 
 
 

Os Simpsons: primeira temporada 
GROENING, Matt 
Estados Unidos, 1989 a 1990, ca23 min (episódio) 
 
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. 
 
DVD0428/30 (não circula) 
 
 

Os Simpsons: segunda temporada 
GROENING, Matt 
Estados Unidos, 1990 a 1991, ca23 min (episódio) 
 
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. 
 
DVD0431/4  (não circula) 
 
 

Os Simpsons: terceira temporada 
GROENING, Matt 
Estados Unidos, 1991 a 1992, ca23 min (episódio) 
 
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. 
 
DVD0435/8  (não circula) 
 
 
 

Os Simpsons: quarta temporada 
GROENING, Matt 
Estados Unidos, 1992 a 1993, ca23 min (episódio) 
 



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 (não circula) 
 
 

Animações em 3D de Carlos Eduardo Nogueira 
NOGUEIRA, Carlos Eduardo 
Brasil, 1998 a 2004,  
 
DVD0555não  2320755, DVD0556 2320755 
 
 

O problema não é meu 
Estados Unidos, 200-?, 8 min 
 
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 2320755 
 
 

Noturno 
SALAROLI, Daniel 
Brasil, 2004, 7 min 
 
Num quarto escuro, seres fantásticos surgem como espectros de um cinema antigo. 
Assustado, o insone é o único a presenciar o cíclico espetáculo noturno. Resumo dos 
realizadores do filme, verificado. 
 
DVD1063 (não circula), DVD1065 (circula), DVD4109 (circula), DVD4151 (nãocircula), 
DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Rhythmus 21 
Richter, Hans, 1888-1976 
Alemanha, 1921, 3 min 
 
Imagens retangulares em preto e branco aparecem e desaparecem da tela. Seu 
movimento faz com que eles às vezes pareçam estar se movendo de um lado para o 
outro e faz com que o preto e branco mudem individualmente de primeiro plano para 
segundo plano e vice-versa (Fonte: www.imdb.com) 



 
DVD0766 (não circula), XDVD0741 (circula) 
 
 
 

Cinema anêmico 
Duchamp, Marcel, 1887-1968 
França, 1926, 6 min 
 
Um desenho em espiral gira vertiginosamente. É substituído por um disco giratório. 
Estes dois continuam em perfeita alternância até o final: um desenho em espiral, um 
disco. Cada disco é rotulado e pode ser lido à medida que gira. As mensagens, em 
francês, apresentam trocadilhos e rimas e aliterações extravagantes. A mensagem 
final comenta o próprio motivo espiral (Fonte: www.imdb.com) 
 
xVC0341 (não circula); DVD0766 (não circula), XDVD0741 (circula) 
 
 

Vormittagsspuk 
Richter, Hans, 1888-1976 
Alemanha, 1928, 9 min 
 
Objetos utilizados diariamente pelas pessoas, gravata borvoleta, chapéus, armas de 
fogo, se rebelam contra rotina, até que chega a hora do café da manhã e os objetos 
parecem voltar a aceitar suas funções 
 
DVD0766 (não circula), XDVD0741 (circula) 
 
 

Sinfonia diagonal 
Eggeling, Viking, 1880-1925 
Alemanha, 1924, 7 min 
 
Uma figura inclinada, consistindo principalmente de ângulos retos no início, cresce por 
acreção, com a adição de linhas retas curtas e curvas que brotam do desenho 
existente e do fundo sempre preto. A figura desaparece e o processo recomeça com 
um novo padrão, cada ciclo durando um ou dois segundos (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD0766 (não circula), XDVD0741 (circula) 
 
 

A representação infantil da violência na mídia: uma perspectiva 
para repensar a educação 
MAREUSE, Márcia Aparecida Giuzi 
Brasil, 2007, ca.15 min 
 
Excertos de desenhos animados e filmes analisados na dissertação 
 
DVD0787 (não circula), DVD0788 (circula) 
 
 

 



Creative process: Norman McLaren = Le génie createur: 
Norman McLaren 
McWILLIAMS, Donald 
Canadá, 1990, 117 min 
 
Apresenta o processo de criação artística do cineasta canadense Norman McLaren. 
Filmes inacabados e seqüências experimentais descobertas no arquivo pessoal do 
cineasta mostram seus métodos de trabalho e suas incursões no campo da animação 
surrealista. São reveladas suas fontes de inspiração e a forma como são transpostas 
aos filmes. 
 
DVD0884 (não circula) 
 
 

Selected films: Norman McLaren = Films choisis 
McLAREN, Norman, 1914-1987 
Canadá, 1940 a 1983, 101 min 
 
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 (não circula) 
 
 

02. Conjunto residencial 
CARVALHO, Adams; BRENGA, Olívia 
Brasil, 2005, 5min 
 
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 (não circula), DVD1065 (circula), DVD3511 (circula), DVD4109 (circula), 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

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, ca. 100 min. 
 
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 (não circula), DVD1309 (circula) 
 
 

Projeto animação 
Instituto Marlin Azul 
ca.75 min 
 
DVD1641/2 (circula) 
 
 

Procurando Nemo 
Stanton, Andrew 1965-; Unkrich, Lee 1967- 
Estados Unidos, 2003, 100 min 
 
Marlin é um peixe palhaço adulto que cria sozinho seu filho Nemo, um peixinho com 
uma nadadeira menor que a outra. Marlin é extremamente protetor, pois além do medo 
de perder seu único filho, teme pelas limitações que o tamanho diferente das 
nadadeiras podem causar, o que desencoraja e irrita Nemo. Quando Nemo é pego por 
um mergulhador e levado em um barco , o pai percorre distancias enormes no oceano 
atrás do filho, tudo com a ajuda de uma peixe fêmea com perda de memória recente, 
chamada Dory. Enquanto é procurado pelo pai, Nemo fica preso em aquário, num 
consultório odontológico, com outros peixes que veêm nele a possibilidade da 
sonhada fuga 
 
DVD1678 (circula) 
 
 

Norman Mclaren: The master's edition , V. 1 
McLAREN, Norman 
 
DVD1906 (não circula) 
 
 

Norman Mclaren: The master's edition , V. 2 
McLAREN, Norman 
 
DVD1907 (não circula) 
 
 

Norman Mclaren: The master's edition , V. 3 
McLAREN, Norman 
 
DVD1908 (não circula) 
 
 

Norman Mclaren: The master's edition , V. 4 
McLAREN, Norman 
 
DVD1909 (não circula) 
 



 

Norman Mclaren: The master's edition , V. 5 
McLAREN, Norman 
 
DVD1910 (não circula) 

Norman Mclaren: The master's edition , V. 6 
McLAREN, Norman 
 
DVD1911 (não circula) 
 
 

Norman Mclaren: The master's edition , V. 7 
McLAREN, Norman 
 
DVD1912 (não circula) 
 
 

The cabinet of Jan Svankmajer: Prague's alchimist of film 
Irmãos Quay. 1947-; GRIFFITH, Keith, 1947- 
Grã-Bretanha, 1984, 14 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

This unnameable little broom (Epic of Gilgamesh) 
Irmãos Quay. 1947-; GRIFFITH, Keith, 1947- 
Grã-Bretanha, 1985, 11 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

Street of crocodiles 
Irmãos Quay. 1947- 
Grã-Bretanha, 1986, 21 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

Reversals of extinct anatomies 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 1987, 14 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

Stille Nacht I (Dramolet) 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 1988, 2 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 



The comb 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 1990, 17 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 
 

Anamorphosis 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 1991, 14 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

Stille Nacht II (Are you still married?) 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 1992, 3 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

Stille Nacht III (Tales from Vienna woods) 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 1993, 4 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

Stille Nacht IV (Can't go wrong without you) 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 1994, 4 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

In absentia 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 2000, 19 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 

 
The Phantom Museum 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 2003, 11 min 
 
DVD1973 (não circula) 
 
 

Nocturna artificialia 
Irmãos Quay, 1947- 



Grã-Bretanha, 1979, 21 min 
 
DVD1974 (não circula) 
 
 

The calligrapher 
Irmãos Quay, 1947- 
Grã-Bretanha, 1991, 1 min 
 
DVD1974 (não circula) 
 

O estranho mundo de Jack 
BURTON, Tim, 1958- 
Estados Unidos, 1993, 77 min 
 
DVD2348/9 (circula) 
 
 

A noiva cadáver 
BURTON, Tim, 1958- 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 2005, 77 min 
 
DVD2350 (circula) 
 
 

O gato Fritz 
BAKSHI, Ralph, 1938- 
Estados Unidos, 1972, 78 min 
 
DVD2373 (circula) 
 
 

Saved from the flames: 54 rare and restored films 1896-1944 -  
Vol.2 
Estados Unidos / França, 2007, 143 min 
 
Laughing like we used to: The dancing pig - Pathé Frères (França, 1907); The monkey 
race - Italia Film (Itália, 1909); I fetch the bread - Pathé Frèrés (França, 1907); Artheme 
Swallows his clarinet - Eclipse (França, 1912); Kid's auto race - Keystone Film (USA, 
1914); The pest - Amalgamated Prod. (USA, 1922); Lizzies of the field - Mack Sennett 
(USA, 1924);  
 
Drawings and models: Fantasmagorie - Emile Cohl, Gaumont (França, 1908); Cartoon 
factory - Fleischer Studios (USA, 1924); In the Orient: Tony Sarg's marionettes - 
Columbia (USA, 1929); Ain't she sweet - Fleischer Studios (USA, 1932); Balloonland - 
Cinecolor (USA, 1935); Play safe - Fleischer Studios (USA, 1936);  
 
Grace notes: Radi-ators - Columbia (USA, 1929); Black and Tan - RCA (USA, 1929); 
Louis Armstrong in Copenhagen (Denmark, 1934); Jazz Hot (France, 1939) 
 
Coletânea de 17 curtas-metragens em preto e branco, em sua maioria, silenciosos e 
sonoros, entre eles animações, apresentações musicais e filmes. Fazem parte do 
acervo da Lobster Films em Paris e da coleção Blackhawk Films, resgatados durante 



meio século de coleta de filmes da era do nitrato. Este programa é baseado em parte 
na Retour de Flamme, uma série de filmes da Lobster Films (Fonte: 
www.flickeralley.com) 
 
DVD2055 (não circula) 
 
 

Acordar pra vida 
LINKLATER, Richard, 1960- 
Estados Unidos, 2001, 101 min 
 
DVD2396 (circula) 
 
 

O castelo animado 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japão, 2004, 120 min 
 
DVD2416 (circula) 
 
 

Kiriku e a feiticeira 
OCELOT, Michel, 1943- 
França / Bélgica / Luxemburgo, 1998, 71 min 
 
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 (circula) 
 
 

Mary e Max: uma amizade diferente 
ELLIOT, Adam, 1972- 
Austrália, 2009, 92 min 
 
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 (circula) 
 
 

Submarino amarelo 
DUNNING, George, 1920-1979 
Grã-Bretanha / Estados Unidos, 1968, 90 min 
 
DVD2459 (circula) 
 
 



Fantasia 
Algar, James 1912-1998; Armstrong, Samuel 1893-1976; Beebe Jr., Ford 1913-2006; 
Ferguson, Norman 1902-1957; Hand, David 1900-1986; Handley, Jim 1914-2003; T. 
Hee 1911-1988; Jackson, Wilfred 1906-1988; Luske, Hamilton 1903-1968; Roberts, Bill 
1899-1974; Satterfield, Paul 1896-1981; Sharpsteen, Ben1895-1980 
Estados Unidos, 1940, 124 min 
 
Ao som da Philadelphia Orchestra, regida por Leopold Sotokowski, fauna, flora, cores, 
formas, personagens da mitologia grega e seres mágicos próprios do universo das 
histórias infantis dançam e brincam. Com a Tocata e Fuga de Johann Sebastian Bach, 
cores e linhas são guiadas por paisagens curvelíneas e arredondadas, pelo ritmo e 
intensidade musical; na Suite Quebra Nozes, de Peter Llich Tchaikovsky, uma 
paisagem noturna vai aos pouco sendo acesa por fadas brincalhonas, enquanto 
primavera, outono e inverno chegam e vão embora; em Aprendiz de Feiticeiro, de Paul 
Dukas, Mickey Mouse é o audacioso aprendiz, que decide reproduzir as magias do 
mestre sem saber como controlá-la ainda: ele dá vida a uma vassoura, para que ela 
faça o serviço pesado por ele e enquanto dorme, sonhando que é um grande mago, a 
vassoura cumpre seu dever sem cessar; em Sagração da Primavera, de Igor 
Stravinsky, o surgimento da Terra é contado no ritmo da música desde a erupção de 
vulcões até a extinção dos dinossauros; na Sinfonia Pastoral, de Ludwing van 
Beethoven, criaturas mitólogicas, deusas e deuses gregos brincam e dançam no 
Monte Olimpo; em Dança das Horas, de Almicare Ponchielli, um grande balé de 
avestruzes, hipopótamos, elefantes e jacarés se apresenta em um teatro; em Noite do 
Monte Cavalo, de Modest Mussorgsky, criaturas assustadoras emergem dos túmulos, 
do fogo e da terra e só são afastadas quando o dia chega,com suas primeiras luzes; 
em Ave Maria, paisagens bucólicas complementam a voz da solista Julietta Novis 
 
DVD2463 (circula) 
 
 

Fantasia 2000 
Algar, James, 1912-1998; Brizzi, Gaëtan, 1951-; Brizzi, Paul 1951-; Butou, Hendel 
1958-; Glebas, Francis 1953-; Goldberg, Eric 1955-; Hahn, Don 1955-; Hunt, Pixote 
Estados Unidos, 1999, 75 min 
 
Ao som da Chicago Symphony Orchestra, regida por James Levine, se combinam 
animações e música. Ao todo são oito musicais: Sinfonia n. 5, de Ludwing van 
Beethoven, em que figuras abstartas e cores seguem o ritmo e intensidade musical; 
em Pinheiros de Roma, de Ottorino Respighi, em que baleias voam e dançam sobre o 
mar, como se o céu fosse um oceano; em Rhapsody in blue, linhas constroem a 
cidade de Nova Iorque ao som de um clarinete e os personagens do dia-a-dia dessa 
cidade correm atrás de seus sonhos; a história do Soldadinho de chumbo é embalada 
por  Concerto de Piano n. 2, de Dmitri Shostakovich; em Carnaval do animais, de 
Camille Saint-Saëns, um balé de flamingos brinca com ioiôs; em O aprendiz de 
feiticeiro, de Paul Dukas, Mickey revive as aventuras do primerio Fantasia; em 
Marchas de pompa e circunstância, o Pato Donald e a para Margarida vivem a história 
bíblica de Noé; um conto russo, que conta o encontro de espírito da primavera com o 
pássaro de fogo, é animado ao som de Pássaro de fogo, de Igor Stravinski 
 
DVD2464 (circula) 
 
 

Castelos de vento 
Anaya, Tania 



Brasil, 1998, 8 min 
 
Destuir casas e arrastar pessoas pode ser obra do vento, ou do amor. (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3676 (circula) 
 
 

As bicicletas de Belleville 
CHOMET, Silvain 
França, 2003, 80 min 
 
Um garotinho triste chamado Champion é adotado por sua avó, Madame SOuza. 
Procurando fazer a vida do garoto 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 (circula) 
 
 

A viagem de Chihiro 
Miyazaki, Hayao, 1941- 
Japão, 2001, 124 min 
 
Chihiro é uma garota de 10 anos que acredita que todo o universo deve atender aos 
seus caprichos. Ao descobrir que vai se mudar, ela fica furiosa. Na viagem, Chihiro 
percebe que seu pai se perdeu no caminho para a nova cidade, indo parar defronte 
um túnel aparentemente sem fim, guardado por uma estranha estátua. Curiosos, os 
pais de Chihiro decidem entrar no túnel e Chihiro vai com eles. Chegam numa cidade 
sem nenhum habitante e os pais de Chihiro decidem comer a comida de uma das 
casas, enquanto a menina passeia. Ela encontra com Haku, garoto que lhe diz para ir 
embora o mais rápido possível e ao reencontrar seus pais, Chihiro fica surpresa ao ver 
que eles se transformaram em gigantescos porcos. É o início da jornada de Chihiro 
por um mundo fantasma, povoado por seres fantásticos, no qual humanos não são 
bem-vindos. (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
DVD2539/40 (não circula) 
 
 

Nausicaa: A princesa do vale dos ventos 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japão, 1984, 117 min 
 
DVD2543/4 (não circula) 
 
 

Meu amigo Totoro 
MIYAZAKI, Hayao, 1941- 
Japão, 1984, 88 min 



 
DVD2545/6 (não circula) 
 
 

Sussurros do coração 
KONDO, Yoshifumi 
Japão, 1995, 111 min 
 
DVD2547/8 (não circula) 
 
 

Ponyo: uma amizade que veio do mar 
Miyazaki, Hayao, 1941- 
Japão, 2008, 101 min 
 
Filho de um marinheiro, Sosuke, de 5 anos, vive uma vida tranquila em um penhasco à 
beira do oceano com sua mãe, Lisa. Um dia, enquanto brinca na praia, ele encontra 
uma fêmea de peixe dourado presa em uma garrafa. Sosuke a liberta, a nomeia de 
Ponyo e a leva com ele em um balde de praia. A peixinha fica fascinada por Sosuke e 
ele também sente o mesmo. Mas ela não é um peixinho comum, é filha de um mago, 
que vive no fundo do oceano, e de uma deusa do mar. O menino promete protegê-la, 
mas as ondas enviadas pelo pai vem buscá-la. Ponyo então usa a magia do pai para 
se transformar em humana e viver com Sosuke, mas o uso de feitiços tão poderosos 
causa um perigoso desequilíbrio na natureza de todo o mundo. À medida que a lua se 
aproxima da terra e o pai de Ponyo tenta encontrá-la, as duas crianças embarcam em 
uma aventura para salvar o mundo e as pessoas que amam. (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD2549 (circula) 
 
 

Animation in process 
SELBY, Andrew 
Grã-Bretanha, 2009, 120 min 
 
Cell and Draw: 1. The Blackberry Gang: Criação de The tale of How e The tale of how 
(filme);  
 
2. Koji Yamamura: A childs metaphysics (excerto);  
 
3. Michael Dudok de Wit: The aroma of tea;  
 
4. Julian Grey: Testes originais; Renders; Stills; Forgetfulness;  
 
Computer Generated: 5. Paul Busch: Depoimento; While darwin sleeps (excerto);  
 
6. Frank Flöthmann: Ping pong series;  
 
7. Jerôme Dernoncourt: Testes e renders;  
 
8. Corentin Laplatte e Samuel Deroubaix: Animatic; Once upon a time;  
 
9. Lycette Brothers: Animatics; dConstruct; I ride over Alphabet Town; Cinebugs; 
Birdcage;  
 



10. Grant Orchard: Process; Lovdesport: Love paintballing;  
 
11. Max Hattler: Stripper v0.1;  
 
12. Jonathan Hodgson: Animation elements; Early versions; Live action elements; Live 
action research; Unused sequences; Forest murmurs;  
 
Stop Motion and 3D CGI: 13. Marc Craste: Lloyds TSB: for the journey;  
 
14. Claude Chabot: Apnée;  
 
15. Robert Seidet: grau;  
 
16. Suzie Templeton: Peter and the wolf (comentários e 4 excertos);  
 
17. Guilherme Marcondes: Rehearsals; Tyger;  
 
Unorthodox: 18. Johnny Hardstaff: Light lighter;  
 
19. Deborah Harty e Phil Sawdon: pivot;  
 
20. Paul Fletcher: film footage; digital compositions; Dreamlake;  
 
21. Semiconductor: Magnetic movie 
 
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 (circula) 
 
 

Valsa com Bashir 
Folman, Ari, 1962- 
Israel / França / Alemanha / Estados Unidos, 2008, 90 min 
 
Uma noite em um bar, um velho amigo conta ao diretor Ari sobre um pesadelo 
recorrente em que ele é perseguido por 26 cães ferozes. Toda noite, o mesmo número 
de animais. Os dois homens concluem que há uma conexão com a missão do exército 
israelense na primeira guerra do Líbano no início dos anos oitenta.  Ari fica surpreso 
que ele não consiga se lembrar de mais nada sobre esse período a partir do massacre 
em Sabra e Chatila. Intrigado com esse enigma, ele decide se encontrar e entrevistar  
velhos amigos e companheiros ao redor do mundo. Ele precisa descobrir a verdade 
sobre esse tempo e sobre si mesmo. Enquanto Ari mergulha cada vez mais fundo no 
mistério, sua memória começa a surgir em imagens surreais. (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD2572 (circula) 
 
 

Fatia paulista 
Barré, Sylvain 
Brasil, 2007, 05 min 
 



Utilizando-se do subgênero chamado "trecho da vida" ("Slice of life"), em que 
acompanhamos acontecimentos relativos a um ou mais personagens ao longo de um 
período mais ou menos delimitado, Fatia Paulista mostra situações simultâneas 
utilizando-se da animação. 
DVD2606 (circula), DVD3919 (circula) 
 
 

O lobisomem e o coronel 
KLEBER, Elvis; CAJUEIRO, ítalo 
Brasil, 2002, 10 min 
 
Violeiro dego 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 (circula) 
 
 

Turma da Mônica: uma aventura no tempo 
SOUZA, Maurício de; PASSOS, André; SAREMBA, Clewerson; GAVA, Rodrigo 
Brasil, 2007, ca. 80 min 
 
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 (circula) 
 
 

O Grilo Feliz 
Ribas, Walbercy 
Brasil, 2001, 80 min 
 
O Grilo Feliz é uma pioneira animação brasileira que utiliza animais da fauna nativa 
para criar uma história em que os valores da amizade e da proteção à natureza estão 
acima de tudo. Com muita imaginação, humor, um colorido sofisticado e música de 
primeira qualidade, à altura das melhores produções internacionais, o desenho diverte 
os pequenos, sendo capaz também de encantar os adultos. Sem perder de vista o 
caráter educativo, o filme convida os espectadores a uma viagem na beleza de uma 
floresta em que crianças e animais vivem em harmonia, mas terão de comprovar a 
própria coragem para enfrentar a ambição desmedida de um rei 
 
DVD3347 (circula) 
 
 

10.ART-EmMeio 
Brasil, 2002, 18 min 
 
Apresenta os Anais contendo fotos e vídeo da exposição 10.Art EmMeio3, com 
curadoria de Tania Fraga, Maria Luiza Fragoso e Suzete. Resumos das obras da 



exposição : 1. performance - idealizada para acontecer durante a abertura da 
exposição. 2. apresenta um Gamearte, com fases onde o jogador precisa atravessar 
vários desafios e vários obstáculos para fazer o cross "perfeito" mesmo com várias 
"viagens" pelo caminho. Game super divertido com algumas mensagens subliminares. 
3. Mostra uma instalação computacional interativa (inédita) , cuja animação utiliza a 
linguagem do desenho aliada às novas tecnologias como projeção e animação. 4. Por 
fim, apresenta imagens Interativas reais ou simuladas, rígidas ou macias, lisas ou 
estriadas 
 
DVD3315 (circula) 
 
 

Do barro do rio 
Stuermer Junior, Jurgen Kurt 
Brasil, 2013, 6 min. 
 
O golem é um ser mítico ligado ao misticismo judaico. O relato mais significativo 
envolve Judah Loew, rabino de Praga na república Checa no século XVI. O rabino 
Loew modelou o seu golem com o barro do rio Vltava e lhe deu vida através de um 
processo mágico. O Golem foi criado para proteger o povo judeu dos crescentes 
ataques anti-semitas. Nesta animação, feita com a técnica de stop-motion utilizando a 
argila como meio de expressão, a lenda do golem assume uma abordagem 
contemporânea. O Golem tem de proteger não só o povo judeu, mas toda a 
humanidade contra sua maior ameaça. Buscando entender sua tarefa, ele se depara 
com a contradição que ela representa. Neste filme de animação a argila sublima sua 
materialidade e liberta-se de seu peso para tornar-se um meio líquido e etéreo. Por 
este motivo ela foi escolhida como meio de expressão para este projeto (resumo  
extraído da dissertação de mestrado) 
 
DVD3414 (não circula), DVD3416 (circula) 
 
 

A folha, o pássaro e o lobo 
Stuermer Junior, Jurgen Kurt 
2011, ca 3 min. 
 
 
DVD3415 (não circula), DVD3417 (circula) 
 
 

Conforto 
Stuermer Junior, Jurgen Kurt 
Brasil, 201-?, ca 2 min. 
 
Pássaro busca conforto para seu ninho 
 
DVD3415 (não circula), DVD3417 (circula) 
 
 

A fluidez da argila : ensaios para uma animação sobre o Golem 
Stuermer Junior, Jurgen Kurt 
Brasil, 201-?, ca 2 min. 
 
 



DVD3415 (não circula), DVD3417 (circula) 
 
 

Golem 
Stuermer Junior, Jurgen Kurt 
Brasil, 201-?, ca 2 min. 
 
O Golem é um ser artificial mítico, associado à tradição mística do judaísmo, 
particularmente à cabala, que pode ser trazido à vida através de um processo mágico. 
Conta a tradição, que no final do século XVI o rabino Judah Loew criou um Praga o 
Golem para proteger o povo judeu de ateques anti-semitas. Contudo, quando o Golem 
não podia mais ser controlado o rabino aceitou o pedido da população e concordou em 
tirar-lhe a vida. 
 
DVD3415 (não circula), DVD3417 (circula) 
 
 

Dama da noite 
Gonçalez, Milena Medeiros 
Brasil, 2013, 4min 
 
Dama da noite é um curta simultaneamente triste e belo. O filme conta o dia-a-dia de 
uma pequena lagarta que, numa noite inesperada, fica fascinada por uma estranha flor 
luminosa. O pequeno animal consegue satisfazer seu desejo de alcançar a flor 
somente quando, finalmente, se transforma em uma linda borboleta de asas azuis. 
(Resumo do autor) 
 
DVD3496 (circula) 
 
 

A saga da Asa Branca 
Gonzaga, Lula 
Brasil, 1979, 7 min 
 
Desenho animado, em estilo de cordel, narrando oito estórias baseadas nas populares 
canções de Nordeste. (ALSN/DFB-LM)  Ilustração da música 'Asa Branca' de 
Humberto Teixeira e Luis Gonzaga a partir do prólogo escrito e narrado por Humberto 
Teixeira com arranjo sinfônico de Guerra Peixe. (DMM/CIM)  Um pássaro, presente no 
filme como uma representação simbólica do homem nordestino, é arrastado de suas 
terras pela seca e migra para os grandes centros urbanos, pensando um dia voltar. 
(Embrafilme/Catálogo 1986). Fonte: Cinemateca Brasileira - www.cinemateca.org.br 
 
DVD3433 (circula) 
 
 

Onde andará Petrucio Felker? 
Sieber, Allan, 1972- 
Brasil, 2001, 12 min 
 
Há tempos longe das notícias, Petrucio Felker é retratado num documentário televisivo 
que busca descobrir seu paradeiro, contando com depoimentos de personagens do 
passado, familiares, amigos e antigos desafetos desse artista plástico. Em um evento 
cercado de grande expectativa, Petrucio reaparece para uma performance mais 
ousada que todas as outras 



 
DVD3511 (circula) 
 
 

Engolervilha 
Marão 
Brasil, 2003, 08 min 
 
Trabalho coletivo composto por vinhetas bizarras ou escatológicas. Pense no que uma 
ervilha pode sugerir numa animação: verdinha, marronzinho. O sórdido, o pútrido e o 
fétido. O bizarro, o esctológico e o grotesco. Ervilhas, urina e galináceas 
 
DVD3511 (circula) 
 
 

Desirella 
Nogueira, Carlos Eduardo 
Brasil, 2004, 11min 
 
Vivendo num conto de fadas, a velha Desirella obtém um par de sapatos mágicos que 
a torna jovem, numa desesperada tentativa de transcendência 
 
DVD3511 (circula) 
 
 

Deu no jornal 
Pino, Yanko del 
Brasil, 2005, 3min 
 
Um desenho animado para adultos que narra a saga de um solitário e suas fantasias. 
Com 3 minutos, esse filme deseja ir ao âmago de uma grande questão humana mas 
na verdade, só consegue ser gozado 
 
DVD3511 (circula) 
 
 

Pax 
Munhoz, Paulo 
Brasil, 2005, 14min 
 
Um padre, um rabino, um xeque e um monge se encontram para solucionar o 
problema da violência no mundo. Cheios de boa vontade e mais cheios ainda de suas 
certezas, buscam uma solução. Será que encontram? 
 
DVD3511 (circula) 
 
 

Informística 
Coelho, César 
Brasil, 1986, 7min 
 
Um líder espiritual é encarregado de enfrentar e domesticar máquina com enigmas e 
palavras mágicas. Subitamente, a máquina sai do seu controle e o destrói, mas uma 



criança, por curiosidade, arranca o fio da máquina desligando-a. Estabelece-se o caos. 
Resumo extraído do folheto que acompanha o DVD 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Instinto animal 
Zagury, Léa 
Brasil, 1986, 6min 
 
Um estudo dos movimentos de alguns animais de um ponto de vista subjetivo, o que 
leva o espectador a sentir-se na pele de cada um deles (onça, macaco, cobra e 
gavião). Resumo extraído do folheto que acompanha o DVD 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Quando os morcegos se calam 
Lignini, Fabio 
Brasil, 1986, 6min 
 
Numa estrada deserta, um homem enfrenta uma terrível tempestade, até chegar a 
uma casa misteriosa onde uma surpresa o aguarda. Resumo extraído do folheto que 
acompanha o DVD 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

O músico e o cavalo 
Carvalho, Telmo 
Brasil, 1986, 6min 
 
O encontro entre um sanfoneiro de rua e um cavalo amestrado de circo, ambos 
vítimas de situações adversas e difíceis, traz à tona a amizade e a solidariedade. 
Resumo extraído do folheto que acompanha o DVD 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Em nome da lei 
Guimarães, Rodrigo 
Brasil, 1986, 5min 
 
Enquanto um sanfoneiro se apresenta, um garoto rouba a bolsa de uma senhora. 
Panorama sobre o autoritarismo e a opressão, através de três personagens que se 
movimentam em sincronismo com a trilha musical. Resumo extraído do site 
http://www.cinemateca.gov.br/ 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Noturno 
Queiróz, Aida 



Brasil, 1986, 5min 
 
Estudo gráfico de movimentos de um cavalo. 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Viagem de ônibus 
Schorr, Daniel 
Brasil, 1986, 7min 
 
Viagem de um jovem a caminho do trabalho. Cenas do cotidiano urbano do Rio de 
Janeiro, observadas a partir da janela de um ônibus que cruza a cidade, misturam-se 
ao sonho na imaginação da jovem. Resumo extraído do folheto que acompanha o 
DVD 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Evoluz 
Rodrigues Neto, José 
Brasil, 1985, 6min 
 
Ao caminhar por uma pria, um índio vê luzes caindo do espaço, que se transformam 
em frutos luminosos. Quando os come, o índio fica também iluminado e adquire poder 
de ir a outras galáxias, procurar sua dualidade - a índia - para libertá-la da pirâmide 
social. Resumo extraído do folheto que acompanha o DVD 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Presepe 
Dias, Patrícia Alves 
Brasil, 1986, 7min 
 
As aventuras de dois bonecos de mamulengo que passeiam na cidade grande, 
envolvendo-se em grandes confusões. Fonte: www.cinemateca.gov.br 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

A lasanha assassina 
Ale, Ale McHaddo 
Brasil, 2002, 08 min 
 
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 José Mojica Marins, o Zé do Caixão, em sua 
versão desenho animado 
 
DVD3531 (circula) 



 
 

Portinholas 
Brasil, 2003, 7 min 
 
Maria Luíza, uma adolescente de 14 anos, descobre no livro "Portinholas" e nos 
quadros de Portinari o encantamento da vida e do mundo da arte. (Sinopse extraída 
do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3549 (circula) 
 
 

Desventuras de um dia ou a vida não é um comercial de 
margarina... 
Meirelles, Adriana 
Brasil, 2004, 10 min 
 
Logo cedo, trânsito e preocupações ocupam os pensamentos de Luiza. Mal começa a 
trabalhar e já se vê envolvida nas situações cotidianas que a irritam e entediam. Assim 
passa o seu dia, tentando cumprir o fluxo de trabalho e assumindo elementos 
metafóricos de seus sentimentos em cada momento. No final do dia volta para casa 
cansada. Junto ao namorado, se "restaura" e num beijo final o mundo parece ter outra 
cores. (Sinopse extraída do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3554 (circula) 
 
 

Leonel pé-de-vento 
Giacomini, Jair 
Brasil, 2006, 15 min 
 
Leonel nasceu pé-de-vento e por isso vive isolado. Quando Mariana se aproxima dele, 
os dois descobrem a importância da amizade e da convivência com as diferenças. 
(Resumo extraído do folheto que acompanha o filme) 
 
DVD3555 (circula) 
 
 

Primeiro movimento 
Valle, Érica 
Brasil, 2006, 06 min 
 
Um delicado encontro amoroso encenado como um balé circense com trilha musical 
da versão para rabeca e flauta do concerto duplo de Johann Sebastian Bach, por 
Antônio Nóbrega. (Resumo extraído do site Portacurtas). 
 
DVD3555 (circula) 
 
 

Roubada! 
Vidal, Maurício; Moraes, Renan de; Yamasaki, Sérgio 
Brasil, 2000, 03 min 40 
 



Uma divertida e frenética perseguição de uma velhinha de cadeira de rodas a um mal-
encarado ladrão de bolsas. (Resumo extraído do folheto que acompanha o filme) 
 
DVD3555 (circula) 
 
 

Devoção 
Ferreira, Rafael 
Brasil, 2006, 11 min 40 
 
Uma jovem muito devota frequenta uma igreja no interior. Seu rosto está sempre 
coberto por um véu, despertando boatos e a fantasia de todos na cidade. O sacristão 
da igreja, muito curioso, decide investigar o mistério em torno da moça e acaba 
passando pelas maiores confusões para conseguir ver seu rosto. (Resumo extraído do 
folheto que acompanha o filme) 
 
DVD3555 (circula) 
 
 

Os olhos do pianista 
Pinto, Frederico 
Brasil, 2005, 05min 
 
Em um cinema mudo, pianista cego executa trilhas ao vivo com a ajuda de sua neta. 
(Resumo extraído do site da Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3555 (circula) 
 
 

A noite do vampiro 
Camargo, Alê 
Brasil, 2006, 05min 
 
Um vampiro tenta dormir em sua morada, mas um terrível predador se aproxima. 
(Resumo extraído do folheto que acompanha o filme) 
 
DVD3555 (circula) 
 
 

Relacionamentos 
Gordeeff 
Brasil, 2003, 05min 
 
Uma abordagem animada de alguns tipos de relacionamentos. Relacionar-se quase 
nunca é fácil...(Resumo extraído do folheto que acompanha o filme) 
 
DVD3555 (circula) 
 
 

Lúmen 
Salvador, Wilian 
Brasil, 2007, 04 min 
 



Um inventor em crise tem uma idéia que parece ser a solução perfeita para seus 
problemas. (Resumo extraído do folheto que acompanha o filme) 
 
DVD3555 (circula) 
 
 

As andanças do nosso senhor sobre a terra 
Paula, Betse de 
Brasil, 2005, 13 min 
 
Nosso Senhor é um andarilho que percorre a Terra ao lado de São Pedro, curando e 
pregando. Quando São Pedro cai em tentação, cabe ao Nosso Senho perdoar a ele ou 
não. Adaptado da história popular Os rins da ovelha, contada por João Monteiro ao 
folclorista Luiz da Câmara Cascudo (Contos Tradicionais do Brasil). 
 
DVD3558 (circula) 
 
 

A traça Teca 
Doimo, Diego M. 
Brasil, 2002, 8 min 
 
Dentro do armário da casa da costureira Jacira, em um velho casaco laranja, vive 
Teca, uma curiosa tracinha e seu ácaro de estimação Tuti. Quando a velha costureira 
vai devolver um livro na biblioteca da cidade, leva por engano Teca e Tuti em seu 
casaco. Tuti, mais uma vez, havia aprontado uma das suas. Fugindo com o laço de 
Teca na boca, some pelos labirintos da biblioteca e arma a maior aventura (Fonte: 
Portacurtas.org.br). 
 
DVD3559 (circula) 
 
 

Tem um dragão no meu baú 
Rosaria 
Brasil, 2005, 2 min 
 
Uma menina imagina que o seu dragão de pelúcia é de verdade 
 
DVD3559 (circula) 
 
 

Albertinho 
Brasil, 2006, 12 min 

 
A história de um menino que sonha em voar. Homenagem a Alberto Santos Dumont e 
ao centenário do vôo do 14Bis (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3559 (circula) 
 
 

Para chegar até a lua 
Hiertz, José Guillermo 
Brasil, 2005, 10 min 



 
Jaime, uma mosca-das-frutas, nasce atrasado em relação aos seus irmãos e irmãs e 
perde o ciclo de vida ao qual fora destinado. Com menos de um dia de vida, Jaime 
inicia inicia sua curta jornada pelo mundo, buscando algo que dê sentido à sua 
existência. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3559 (circula) 
 
 

Mitos do mondo: por que o canguru salta em duas patas? 
Lieban, Andrés 
Brasil, 2004, 11 min 
 
Baseado numa lenda aborígine australiana, as crianças vão saber por que o canguru 
salta em duas patas, além de aprender que ele se chama Bora e de conhecer as 
canções, os instrumentos e a pintura corporal usada por esse povo. (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3559 (circula) 
 
 

Caquinhas: a série 
Cabral, Cesar 
Brasil, 2003-2005, 5 min 
 
Série de 4 animações que revelam situações cônicas das caquinhas espalhadas no 
dia-a-dia, debaixo de uma carteira, num cesto de lixo ou mesmo numa rua. Caquinhas 
- Ninjas: No universo de um cesto de lixo, duas Casquinhas disputam espaço nas 
artes marciais; Caquinhas - Bolinhas: Uma Caquinha solitária é repentinamente 
incomodada por estranhas Bolinhas; Caquinhas - Sala de aula: Duas melecas 
grudadas debaixo de uma carteira escolar descobrem e discutem a lei da gravidade; 
Caquinhas - Asfalto: Uma Caquinha de chiclete acaba na estrada e tem que se virar 
pedindo carona 
 
DVD3559 (circula) 
 
 

Cuidando, dá linha 
Squarisi, Maurício; Lazaretti, Wilson 
Brasil, 1997, 7 min 
 
Crianças de 11 cidades de 3 estados comentam a depredação e conservação dos 
orelhões 
 
DVD3559 (circula) 
 
 

Minhocas 
Conti, Paolo 
Brasil, 2005, 15 min 
 
Nessa família de minhocas, na qual o Júnior está crescendo e ainda não conseguiu do 
pai, da mãe e do avô nenhuma resposta convincente para uma questão que não pára 



de intrigá-lo: por que é proibido cavar para cima?  (Sinopse do folheto que acompanha 
o DVD) 
 
DVD3559 (circula) 
 
 

O tamanho que não cai bem 
Miaqui, Tadao 
Brasil, 2001, 7 min 
 
O que acontece quando um anão se apaixona por uma mulher gigante? Muita coisa, 
provando que para a paixão não há tamanhos. Resumo do site da Cinemateca 
Brasileira. 
 
DVD3567 (circula) 
 
 

Alma carioca - um choro de menino 
Côgo, William 
Brasil, 2002, 6 min 
 
Um menino que vive na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro testemunha o 
surgimento do choro, quando encontra os grandes mestres pioneiros nesse estilo 
puramente carioca (Resumo extraído do site da Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3567 (circula) 
 
 

Disfarce explosivo 
Galindo, Mário 
Brasil, 2000, 6 min 
 
Juca Piau cria galinhas em seu pequeno sítio para vender na vila próxima. Um dia, 
duas delas recusam a ser vendidas usando vários disfarces para enganar Juca Piau. 
http://portacurtas.org.br 
 
DVD3567 (circula) 
 
 

O nordestino e o toque de sua lamparina 
Maia, Ítalo 
Brasil, 1998, 8 min 
 
Inspirado em lendas de Aladim, retrata a vida sofrida de um sertanejo, mostrando seus 
sonhos, fantasias e criatividade ao encontrar uma lamparina mágica 
 
DVD3567 (circula) 
 
 

Mitos do Mondo: Como surgiu a noite? 
Lieban, Andrés 
Brasil, 2005, 6 min 
 



Um mito indígena que remonta a uma época mágica em que os objetos se movem, 
falam a língua dos homens e o dia dura para sempre. A noite, por sua vez, está sob a 
guarda da grande serpente Boiaçu, uma feiticeira poderosa, habitante das 
profundezas de um rio. Vendo que ninguém pode dormir direito, pela ausência da 
noite, a filha da Boiaçu, uma bondosa índia, convence sua mãe a entregar-lhe o coco, 
fazendo surgir a noite para o bem de todos (Resumo extraído do site da Cinemateca 
Brasileira). 
 
DVD3567 (circula) 
 
 

Acadêmicos do Morrinho: parte 1 
Gavião, Fábio; Dias, Renato; Souza, Nelcirlan; Serra, Chico 
Brasil, 2006, 4 min 
 
Minutos antes de entrar na Avenida, o intérprete do samba da Acadêmicos do 
Morrinho, MC Maiquinho, entra em crise e pede conselhos ao mestre Renato, 
colocando em risco o desfile. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3561 (circula) 
 
 

Historietas assombradas (para crianças malcriadas) 
Borges, Victor-Hugo 
Brasil, 2005, 16 min 
 
Três histórias que sua avó não contou, senão você ia fazer xixi na cama (resumo 
extraído do site da Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3567 (circula) 
 
 

Acadêmicos do Morrinho: parte 2 
Gavião, Fábio; Dias, Renato; Souza, Nelcirlan; Serra, Chico 
Brasil, 2006, 4 min 
 
Resultado da apuração do desfile, depois que o intérprete do samba da Acadêmicos 
do Morrinho entra em crise e não quer desfilar. 
 
DVD3561 (circula) 
 
 

O saci no Morrinho 
Gavião, Fábio; Carlos Junior, José; Souza, Nelcirlan; Dias, Renato 
Brasil, 2006, 4 min 
 
Mestre Renato conta a história de Claudinho, um menino do Morrinho que está triste 
porque todo dia Oduvaldo rouba seus doces, mas tudo muda quando ele encontra o 
Saci-Pererê (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3561 (circula) 
 
 



A moça que dançou depois de morta 
Cajueiro, Ítalo 
Brasil, 2003, 11 min 
 
Baseado em uma história de cordel de J. Borges, renomado artista popular, e 
produzido inteiramente com xilogravuras originais do próprio autor. Um rapaz se 
apaixona por uma misteriosa moça num baile de carnaval do interior. 
(Fonte:http://portacurtas.org.br) 
 
DVD3569 (circula) 
 
 

Sushiman 
Iuá, Pedro 
Brasil, 2003, 20 min 
 
Tentativa desesperada de resolver um triângulo amoroso. (Sinopse do folheto que 
acompanha o DVD) 
 
DVD3570 (circula) 
 
 

Essa animação não tem nome 
Russo, Gustavo; Larson, Thomas 
Brasil, 2002, 3 min 
 
Animador leva projeto de animação para produtor de TV regional do interior de SP. 
Frustrado com a primeira experiência, participa da primeira reunião da Sociedade dos 
Cineastas Anônimos do Interior. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3570 (circula) 
 
 

Santa de casa 
Sieber, Allan, 1972- 
Brasil, 2006, 17 min 
 
Oséias leva uma vida desrregrada até que sua mulher tem problemas no parto. 
Desesperado, faz uma promessa: se a filhasobreviver, vai parar de fumar e, durante 
três Carnavais, vai vesti-la de santa e levá-la num andor em seu bloco, o Grêmio 
Carnavalesco Quem Nunca Sentiu Vai Sentir Agora. (Sinopse do folheto que 
acompanha o DVD) 
 
DVD3570 (circula) 
 
 

Almas em chamas 
Galvão, Arnaldo 
Brasil, 2000, 11 min 
 
Um bombeiro é envolvido num caso de amor incendiário ao resgatar uma mulher 
fogosa de um edifício em chamas. A fumaça e o calor os envolve num clima de paixão 
e sexo irresistíveis, com conseqüências terríveis. (Sinopse do site portacurtas.org.br) 



 
DVD3570 (circula) 
 
 

Quando Jorge foi à guerra 
Miaqui, Tadao 
Brasil, 2004, 8 min 
 
1942 - numa época de grande exclusão social, Jorge era o maior deles. Aborda a vida 
de Jorge que servia ao XXV Batalhão do Corpo de Expedicionários do Exército 
Brasileiro em Monte Castelo, Itália, quando foi atacado. E voltou para casa, 
infelizmente, com cérebro, seu tórax e parte do seu sistema excretor. A partir de então, 
Jorge passou a ter problemas de comunicação. (Sinopse do site 
www.cinemateca.gov.br) 
 
DVD3570 (circula) 
 
 

Os três porquinhos 
Roberto, Cláudio 
Brasil, 2006, 4 min 
 
A fábula dos três porquinhos adaptadas à realidade brasileira, onde o lobo mal é 
representado pela violência, pelas drogas e corrupção política. 
 
DVD3570 (circula) 
 
 

Cidade fantasma 
Santos, Lisandro 
Brasil, 1999, 7 min 
 
Um jovem encontra uma garota em um bar no verão de Porto Alegre 
 
DVD3570 (circula) 
 
 

Biribinha atômica 
Piologo, Ricardo; Piologo, Rodrigo; Vilela, Rogério 
Brasil, 2007, 3 min 
 
Cansados das mesmas biribinhas que não tinham a menor graça, o Mundo Canibal 
resolveu lançar a Biribinha Atômica, que vai deixar a criançada muito mais contente! 
(Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3570 (circula) 
 
 

Hotel do coração partido 
Assis, Raoni 
Brasil, 2006, 4 min 
 



Ronaldo tem um grande coração onde tem espaço para todos, até o dia em que 
conhece Clara e o coração fica pequeno demais para todos, mas Clara não 
corresponde a esse amor. 
 
DVD3570 (circula) 
 
 

Amassa que elas gostam 
Coster, Fernando 
Brasil, 1998, 15 min 
 
Mulher solitária e casta descobre o amor de forma muito pouco convencional. Ao 
entrar, por engano, em um cinema pornô, se apaixona pelo protagonista, um atleta 
sexual feito de massa de modelar. Uma relação atípica que leva a um desfecho 
dramático e surpreendente. (Sinopse do site portacurtas.org.br) 
 
DVD3571 (circula) 
 
 

Guerra dos bárbaros 
Manta, Júlia 
Brasil, 2001, 10 min 
 
Uma índia - velha cachimbeira - conta a seus netos a história dos massacres sofridos 
por seu povo e de sua luta pela resistência, recriando e reiventando seus mitos para 
torná-los eternos. (Resumo do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

Espantalho 
Abreu, Alê 
Brasil, 1998, 10 min 
 
As lembranças de uma senhora se misturam com as descobertas de uma menina 
apaixonada por um espantalho. (Resumo do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

O pescador de sonhos 
Simões, Igor Pitta 
Brasil, 2006, 11 min 
 
De um mundo escuro ele sai à procura da luz e da cor, percorrendo um caminho árduo 
e perigoso. Ao atingir esse sonho vê-o volatilizar-se e reduzir-se novamente à solidão 
e silêncio, talvez por sua precipitação. De volta ao seu mundo real volta a tentar, pois 
precisa de respostas e a esperança permanece viva. (Sinopse do site 
http://portacurtas.org.br) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 



De janela pro cinema 
Rodrigues, Quiá 
Brasil, 1999, 14 min 
 
Uma mulher misteriosa e sensual, desejada por vários homens, motiva uma grande 
homenagem ao cinema e seus mitos. (Resumo do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

O jumento santo e a cidade que se acabou antes de começar 
D., Leo; Paiva, William 
Brasil, 2007, 11 min 
 
Quando Deus resolve criar o mundo, as coisas não saem como planejado. O sertão 
nunca mais será o mesmo depois que o jumento Limoeiro vem à Terra para dar um 
jeito na humanidade. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

Deus é pai 
Sieber, Allan, 1972- 
Brasil, 1999, 4 min 
 
Após milhares de anos de convivência, a relação de Deus com seu filho Jesus sofreu 
um inevitável desgaste. Para tentar reestabelecer os antigos elos, uma terapeuta 
passará por maus bocados. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

O anão que virou gigante 
Marão 
Brasil, 2008, 9 min 
 
A improvável - todavia autêntica - história do anão que virou gigante. (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

Terra 
Leite, Sávio 
Brasil, 2008, 5 min 
 
Coisas ordinárias acontecem com pessoas extraordinárias. (Sinopse do folheto que 
acompanha o DVD) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

A espera 



Solis, Ernesto 
Brasil, 2003, 10 min 
 
No meio do deserto, um homem espera sentado na frente de um pequeno hotel. Nada 
tira sua atenção. O que esperar alguém deste lugar que não tem nada? (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

Adeus 
D'Ellia, Céu 
Brasil, 1988, 9 min 
 
A luz destaca a hermafrodita, uma criatura assustadora. Seus filhos habitam a privada. 
(Sinopse do site http://portacurtas.org.br/) 
 
DVD3575 (circula) 
 
 

Os idiotas mesmo 
Sieber, Allan, 1972- 
Brasil, 2000, 12 min 
 
Para planejar a supercampanha de lançamento de uma nova marca de cigarros, entra 
em ação uma equipe publicitários. Milhares de dólares envolvidos, milhares de 
reuniões e muitos esporros. A genialidade e sofisticação desse glamoroso mundo 
habitado somente por escolhidos: a publicidade. (Resumo do folheto que acompanha 
o DVD) 
 
DVD3576 (circula) 
 
 

Calango Lengo: morte e vida sem ver água 
Miller, Fernando 
Brasil, 2008, 9 min 
 
Na seca do sertão nordestino a morte persegue o Calango Lengo, que apesar de estar 
fraco e esfomeado é esperto o bastante para escapar da morte. (baseado na sinopse 
e na crítica do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3577 (circula) 
 
 

Dayane e Zé Firo 
Kawamura, Márcia 
Brasil, 2009, 11 min 
 
Dayane não tem brinquedos nem amigos, mas, como toda criança, quer brincar. Um 
dia, quando a solidão começa a apertar o coração de Dayane, Zé Firo - o vento 
menino - vem brincar com ela. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3577 (circula) 
 



 

 
Josué e o pé de macaxeira 
Viegas, Diogo 
Brasil, 2009, 12 min 
 
Ao trocar seu burro por uma "macaxeira mágica", Josué descobre que não são apenas 
feijões que podem nos levar a uma aventura fantástica. (Sinopse do folheto que 
acompanha o DVD) 
 
DVD3577 (circula) 
 
 

Um lugar comum 
Brandão, Jonas 
Brasil, 2009, 10 min 
 
Marina e Zezé se conhecem em uma praça e plantam uma árvore, símbolo de sua 
amizade. O filme acompanha o crescimento dos dois, seus encontros e 
desencontros.(Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3577 (circula) 
 
 

Mocó Jack 
Botosso, Luíz; Veiga, Thiago 
Brasil, 2007, 11 min 
 
Jack é um jacaré diferente e exótico, o que o torna um grande prêmio para o caçador. 
Mas ele sabe se esconder e tem muita criatividade para escapar do contrandista de 
animais.(Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3577 (circula) 
 
 

Ornithophonia 
Paiva, Daniel 
Brasil, 2009, 6 min 
 
Um bem-te-vi aprende a alçar maiores voos (para ir trabalhar todos os dias) através da 
música. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3577 (circula) 
 
 

Josemildo 
Gameiro, Eduardo; Fernandes, Walkir 
Brasil, 2009, 5 min 
 
Josemildo é um menino de origem humilde, que aos oito já trabalha para ajudar a 
mãe. Muito responsável, não tem tempo para brincar com outras crianças. Mas a 
riqueza de sua imaginação o leva a uma emocionante aventura. (Sinopse do folheto 
que acompanha o DVD) 



 
DVD3577 (circula) 
 
 

Mestre Vitalino e nós no barro 
Alunos da rede municipal de ensino fundamental de Vitória (ES) 
Brasil, 2008, 10 min 
 
Um boneco de barro que ganha vida e sai de Pernambuco para participar de um baile 
funk em Vitória. O filme é uma homenagem ao centenário de nascimento de Mestre 
Vitalino. (Sinopse do site http://portacurtas.org.br/) 
 
DVD3577 (circula) 
 
 

A princesa e o violinista 
Bozzetti, Guto 
Brasil, 2008, 10 min 
 
Uma fábula sobre o surgimento da tristeza. Para proteger sua filha, a princesa, um rei 
resolve trancá-la em uma torre até o dia de seu casamento. Quando o pretendente é 
escolhido e vai à torre para encontrá-la, descobre que foi sequestrada por um 
violinista. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3577 (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) 
 
 

O gato e a lua 
Rodrigues, Silvia Regina Aquilas 
Brasil, 2011, 3min07 
 
Um gato se apaixona pela lua e a morte é o único modo de alcançar o objeto de 
desejo. (resumo do autor) 
 
DVD3600 (circula) 
 
 

Fumo 
Yue, Flavia 
Brasil, 2003, 1min20 
 
Feita por desenhos elaborados quadro a quadro, a animação faz referência ao 
movimento das torcidas organizadas de futebol. (resumo da capa do DVD). 



 
DVD3601 (circula) 
 
 

Gendarmerie 
Yue, Flavia Henlor 
Brasil, 2003, 5min24 
 
Curta metragem que resgata a história das bandas militares da cidade de São Paulo, 
misturando imagens de arquivo, filmagens atuais e desenho. O trabalho aborda a 
chegada da Missão Francesa ao Brasil, em 1906, que veio para instruir e reorganizar a 
Força Pública de São Paulo. (resumo da capa dp DVD) 
 
DVD3601 (circula) 
 
 

Wood e Stock: sexo, orégano e rock'n'roll 
Guerra, Otto 
Brasil, 2006, 80 min 
 
Depois de fumar todo o estoque de orégano da despensa, Wood e Stock decidem que, 
para sobreviver, o lance é retomar a velha banda Chiqueiro Elétrico - só que eles não 
ensaiam desde os anos 1970! E nesse caminho rumo a uma hipotética fama, vão 
reencontrando velhas figuras tão únicas quanto eles: a conhecida "porra-louca" Rê 
Bordosa, os eternos revolucionários Nanico e MeiaOito e Rampal O Paranormal, entre 
outros. Enquanto isso, Overall, filho de Wood, tem crises existenciais por ter nascido 
numa família de hippies, enquanto sua mãe, Lady Jane, se manda para um retiro 
espiritual com o guru Rhalah Rikota. (Resumo do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3583 (circula) 
 
 

Dossiê Rê Bordosa 
Cabral, Cesar 
Brasil, 2008, 16 min 
 
Misturando depoimentos reais e personagens ficcionais das tiras de Angeli, o curta 
brinca com o "assassinato" da personagem Re Bordosa. (Sinopse do site cineclick) 
 
DVD3583 (circula) 
 
 

Animadores 
Sieber, Allan, 1972- 
Brasil, 2008, 07 min 
 
Um melancólico dia na vida de um homem que ganha a vida se vestindo de urso para 
animar festas infantis. (Toscographics/site) 
 
DVD3588 (circula) 
 
 

Afundação do Brasil 



Toledo, Moacyr Amorim 
Brasil, 1980, 8 min 
 
As relações de trabalho e a estrutura de poder ao longo da história do Brasil (Resumo 
retirado do folheto) 
 
DVD3645 (circula) 
 

Sírius 
Abreu, Alê 
Brasil, 1993, 12 min 
 
Um menino de rua perambula pelas ruas da cidade na noite de natal.Seus sonhos 
entram em choque com a dura realidade. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3650 (circula) 
 
 

Garoto cósmico 
Abreu, Alê 
Brasil, 2007, 75 min 
 
Cósmico, Luna e Maninho são crianças de um mundo futurista, no qual as vidas são 
totalmente programadas. Certa noite, buscando obter pontos para ganhar um bônus 
na escola, os três se perdem no espaço e descobrem um universo infinito, esquecido 
em um pequeno circo. Depois de tantas experiências e brincadeiras, o mundo deles 
envia um representante para resgatá-los. É hora de escolherem seus próprios 
caminhos. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3650 (circula) 
 
 

Macaco feio ... macaco bonito ... 
Seel, Luiz 
Brasil, 1929, 4 min 
 
Um macaco escapa da sua jaula, no Jardim Zoológico. Rouba e esconde o urso de 
estimação de um garoto. Também engana o porteiro do local, que saí em sua 
perseguição, junto com vários animais. Quando o truque é descoberto, o macaco pula 
numa carroça e começa a arremessar ovos no porteiro, até que uma família o 
acomoda em sua casa. (Fonte: Cinemateca Brasileira) 
 
DVD3654 (circula) 
 
 

Furico e Fiofó 
Miller, Fernando 
Brasil, 2011, 7 min 
 
Dois moleques se divertem aprontando pelas ruas do Rio de Janeiro. (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3655 (circula) 
 



 

Gilda e Gilberto 
Valle, Érica 
Brasil, 2003, 8 min 
 
Gilda, uma águia criada entre galinhas, acredita ser uma delas e se esforça para se 
comportar como tal. Apreensiva e cheia de medos, Gilda é incentivada por seu amigo, 
o pintinho intelectual Gilberto, a descobrir sua verdadeira identidade. (Resumo retirado 
do folheto) 
 
DVD3656 (circula) 
 
 

Bartô 
Botosso, Luiz; Veiga, Thiago 
Brasil, 2006, 7 min 
 
Depois de finalmente encontrar uma árvore que lhe oferece sombra, o bode Bartô tem 
de encarar um lenhador decidido a cortá-la. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3656 (circula) 
 
 

A bruxinha Lili 
Copello, Leonardo 
Brasil, 2008, 6 min 
 
Lili é uma bruxinha curiosa para saber os porquês das coisas. Um dia ela se indaga de 
onde vem  o brilho da lua e começa a perguntar aos adultos se alguém pode lhe 
responder essa questão. 
 
DVD3656 (circula) 
 
 

O vento 
Pazelli, Pedro 
Brasil, 2007, 4 min 
 
Por causa do vento, uma menina perde seu chapéu, um menino sua pipa e uma idosa 
seu xale. no reencontro com seus objetos, surge uma boa amizade. (Resumo retirado 
do folheto) 
 
DVD3656 (circula) 
 
 

O povo atrás do muro 
Loures, Marconi 
Brasil, 2007, 7 min 
 
Um povo descobre que não é o único habitante de seu pequeno planeta. Após um 
conflito inicial com o outro povo, ambos passam a conviver parcificamente. (Resumo 
adaptado do folheto) 
 



DVD3656 (circula) 
 
 

Ele 
Alunos da rede municipal de ensino fundamental de Vitória (ES) 
Brasil, 2007, 13 min 
 
Conta a infância do compositor Noel Rosa no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, 
desde seu primeiro contato com a música até o sucesso nas rádios. (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3660 (circula) 
 
 

O natal do burrinho 
Guerra, Otto 
Brasil, 1984, 5 min 
 
O filme conta a vida triste e solitária de um burrinho que vive no deserto e que um dia 
oferece ajuda a um casal de peregrinos. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3660 (circula) 
 
 

Peixe frito 
Podestá, Ricardo de 
Brasil, 2005, 19 min 
 
Um avô ensina o seu neto a pescar, a partir daí, peixes, gaivotas, anzóis se misturam 
em uma verídica estória de pescador. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3660 (circula) 
 
 

Pajerama 
Cadaval, Leonardo 
Brasil, 2008, 9 min 
 
Um índio é pego numa torrente de experiências estranhas, revelando mistérios de 
tempo e espaço. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3660 (circula) 
 
 

Ícarus 
Borges, Victor-Hugo 
Brasil, 2007, 10 min 
 
Ícarus é um garoto de 4 anos que vive em uma grande cidade e se sente muito só, 
pois seus pais trabalham muito. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3660 (circula) 
 



 

Rua das Tulipas 
Camargo, Alê 
Brasil, 2007, 10 min 
 
Um grande inventor acostumado a criar soluções para todo os moradores de sua rua, 
a Rua das Tulipas, após ver a felicidade de todos seus vizinhos descobre que ainda 
faltava a felicidade de uma pessoa. (PortaCurtas) 
 
DVD3660 (circula) 
 
 

Frankstein punk 
Hamburger, Cao, 1962-; Fonseca, Eliana, 1961- 
Brasil, 1986, 12 min 
 
Frank nasce ao som de Singing in the rain e, a partir daí, seu destino é caminhar em 
busca da felicidade, sem entender que isso o levaria a assustar as pessoas. (Sinopse 
do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3660 (circula), DVD4151 (não circula), DVD417 (circula)0, DVD4171 (circula) 
 
 

Mademoiselle cinema 
Lustosa, Helena 
Brasil, 1996, 10 min 
 
O filme discute os clichês femininos do cinema, inspirado na obra homônima de 
Benjamim Costallat. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3661 (circula) 
 
 

Novela 
Guerra, Otto 
Brasil, 1992, 8 min 
 
O que acontece entre os intervalos comerciais no horário nobre de nossas emissoras 
de televisão? Quantas histórias são contadas e repetidas ano após ano? "Novela" e 
um segmento deste horário sagrado em que o país inteiro espera as cenas dos 
próximos capítulos. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3661 (circula) 
 
 

O arroz nunca acaba 
Marão 
Brasil, 2005, 8 min 
 
Tudo quebra. Tudo acaba. Menos o arroz. O arroz nunca acaba. (Sinopse do folheto 
que acompanha o DVD) 
 
DVD3661 (circula) 



 
 

 
Disque N para nascer 
Galvão, Arnaldo 
Brasil, 1992, 8 min 
 
Um filme para mamíferos sobre nascimento, vida e morte. (PortaCurtas) 
 
DVD3661 (circula) 
 
 

O bloqueio 
Oliveira, Cláudio de 
Brasil, 2002, 10 min 
 
Gérion é o solitário morador de um edifício assolado por uma imensa quantidade de 
barulhos. Atormentado e quase louco, ele questiona: estariam construindo ou 
destruindo? (PortaCurtas). 
 
DVD3661 (circula) 
 
 

Terminal 
Cadaval, Leonardo 
Brasil, 2002, 7 min 
 
Um fantasma está aguardando a morte do seu antigo corpo que está em coma num 
hospital. Neste tempo ele revê atrávés de flash-backs a sua relação com a morte 
desde sua infância até sua própria morte. (PortaCurtas). 
 
DVD3661 (circula) 
 
 

Tyger 
Marcondes, Guilherme 
Brasil, 2006, 4 min 
 
Um enorme tigre aparece misteriosamente numa grande cidade. Ele vai revelar a 
realidade escondida numa noite que poderia ter sido como qualquer outra. 
(PortaCurtas). 
 
DVD3661 (circula) 
 
 

Yansan 
Nogueira, Carlos Eduardo 
Brasil, 2006, 18 min 
 
Yansan e Xangô vieram juntos ao mundo no mesmo dia. E eles morrerão juntos no 
mesmo dia. (PortaCurtas). 
 
DVD3661 (circula) 



 
 

O veado e a onça 
Pedreira, Raquel 
Brasil, 2006, 13 min 
 
Para ter um pouco de sossego, um veado resolve construir uma casa. Mas a onça 
pintada teve a mesma ideia e decide que aquela vai ser sua morada. Uma história do 
folclore brasileiro que fala sobre a dificuldade do convívio entre inimigos. (Resumo 
retirado do folheto) 
 
DVD3656 (circula) 
 
 

Docinhos 
Pinto, Frederico; Maia, José 
Brasil, 2002, 8 min 
 
Balões, apitos e línguas-de-sogra. Por trás de tudo isso, uma história de amor 
impossível entre dois doces de aniversário. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3656 (circula) 
 
 

Calango! 
Camargo, Alê 
Brasil, 2007, 8 min 
 
Um esfomeado calango decide que um grilo será sua próxima refeição... Mas as 
coisas não serão tão simples quanto ele imagina. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3656 (circula) 
 
 

O reino azul 
Guerra, Otto 
Brasil, 1989, 14 min 
 
As atribulações de um rei tirano que, para fugir do tédio, decide pintar todo o seu reino 
de azul. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3668 (circula) 
 
 

Os anjos caídos 
Camargo, Alê; Carrossine, Camila 
Brasil, 2010, 10 min 
 
Uma fábula sobre anjos caídos, sonhos esquecidos e um menino. (PortaCurtas). 
 
DVD3670 (circula) 
 
 



Tamanduabandeira 
Podestá, Ricardo de 
Brasil, 2011, 8 min 
 
Um pacato tamanduá encontra a fêmea de sua vida. Só alguns o separam dela, 
porém, passos que devem ser dados no asfalto. (PortaCurtas). 
 
DVD3670 
 
 

Purgamentum 
Briggiler, Yannet 
Brasil, 2011, 11 min 
 
Uma alegoria do modelo de desenvolvimento predominante no planeta, baseado na 
produção e consumo desenfreado, no qual a natureza é explorada de forma 
predatória. Em latim, purgamentum significa lixo. (Sinopse do folheto que acompanha 
o DVD). 
 
DVD3670 (circula) 
 
 

A viagem de um barquinho 
Zago, Márcio Emílio 
Brasil, 2010, 4 min 
 
O nascimento de um barquinho de papel, seu percurso e seu destino. (PortaCurtas). 
 
DVD3670 (circula) 
 
 

Como se fala na terra 
McHaddo, Alê 
Brasil, 2010, 6 min 
 
Por que será que eles falam assim? Isto é tudo que os alienígenas gostariam de 
saber...  Breve documentário alienígena sobre a comunicação verbal dos humanos. 
(Filmow). 
 
DVD3670 (circula) 
 
 

Obsoleto 
Santos, Heitor Mendonça dos; Henriques, Leandro de Souza; Santos, Victor 
Mendonça dos 
Brasil, 2011, 6 min 
 
Em uma cidade do futuro, encontramos OP-068, um simpático robô que perdeu um de 
seus braços e passa seus dias sentado na calçada pedindo esmola. Ele tenta voltar à 
ativa e ter uma existência digna novamente a fim de não se tornar obsoleto. 
(PortaCurtas). 
 
DVD3670 (circula) 



 
 

As curvas de Niemeyer 
150 alunos da rede municipal de ensino fundamental de Vitória - ES 
Brasil, 2010, 11 min 
 
A menina Estela embarca numa nave do tempo junto com oscar Niemeyer, um dos 
mais importantes arquitetos modernos do mundo, para descobrir as principais obras 
do artista numa aventura de curvas e cores. (Sinopse do folheto que acompanha do 
DVD). 
 
DVD3670 (circula) 
 
 

Na corda bamba 
Buccini, Marcos 
Brasil, 2006, 15 min 
 
Uma pequena fábula sobre a frieza da vida moderna, a tentativa de se manter a 
alegria. (PortaCurtas) 
 
DVD3672 (circula) 
 
 

Patativa 
Maia, Ítalo 
Brasil, 2001, 9 min 
 
Aspectos da vida e obra o poeta Patativa do Assaré 
 
DVD3673 (circula) 
 
 

A ilha 
Camargo, Ale 
Brasil, 2008, 9 min 
 
A história de Edu, que fica ilhado em uma metrópole. O filme aborda de maneira bem-
humorada as dificuldades de se viver em uma cidade grande. (Resumo retirado do 
folheto) 
 
DVD3681 (circula) 
 
 

O burrico e o bem-te-vi 
Squarisi, Maurício 
Brasil, 2008, 7 min 
 
A violoncelista e o violinista se preparma para tocar "O burrico de pau", música 
composta por Carlos Gomes em 1894 
 
DVD3684 (circula) 
 



 

Criança não trabalha 
Branco, Marcelo 
Brasil, 2006, 2 min 
 
"Criança não trabalha, criança dá trabalho": este é o lema do videoclipe produzido em 
uma oficina com crianças e jovens a partir da trilha musical do grupo Palavra Cantada. 
(Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3684 (circula) 
 
 

Desenhar é muito fácil 
Pazelli, Pedro 
Brasil, 2007, 4 min 
 
Uma menina ensina a desenhar usando as principais figuras geométricas planas. 
(Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3684 (circula) 
 
 
A língua do nhem 
Branco, Marcelo 
Brasil, 2006, 2 min 
 
Uma velhinha andava aborrecida por não ter com quem conversar. A partir do poema 
homônimo de Cecilia Meireles, o filme homenageia a maturidade. (Resumo retirado do 
folheto) 
 
DVD3684 (circula) 
 
 

A terra a gastar 
Itamoto, Cassia; Kurihara, Celina 
Brasil, 2009, 6 min 
 
O homem se depara com as consequências do consumo excessivo e se vê obrigado a 
adotar medidas que mudarão seu estilo de vida. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3684 (circula) 
 
 

Boitatá 
Branco, Marcelo 
Brasil, 2005, 4 min 
 
Para reencontrar um acampamento, um garoto vai precisar de ajuda dos espíritos da 
floresta. Produzido por crianças e jovens de uma oficina realizada em Uberlândia (MG) 
em 2005. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3684 (circula) 
 
 



A galinha Dorotéia e a semente dourada 
Couto, Andressa Lyrio do 
Brasil, 2008, 3 min 
 
Dorotéia é uma galinha que vive à beira de uma estrada. Certo dia, ela encontra 
sementes douradas que parecem deliciosas... (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3684 (circula) 
 
 
 

O sapo Xulé 
José, Paulo 
Brasil, 2008, 7 min 
 
Várias aventuras de Sapo Xulé lutando kung fu e enfrentando o terrível Lagartão. Sua 
maior arma: seu infalível chulé. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3684 (circula) 
 
 

Aquarela 
Breitman, André Koogan; Lieban, Andrés 
Brasil, 2003, 5 min 
 
Com trilha homônima de Toquinho, Vinícius, Morra e Fabrizio, o filme faz uma 
metáfora entre a vida, do nascimento à morte, e uma pintura de aquarela que, com o 
tempo, descolore. (Resumo retirado do site Porta Curtas) 
 
DVD3684 (circula) 
 
 

Imagens e vídeos: campanhas de vacinação do Ministério da 
Saúde 
Pena, Patrícia Beatriz Souza Campinas 
Brasil, 2015, 10min24 
 
1. Década de 1980: campanha de vacinação II, Zé Gotinha e Virginie;  
 
2. Década de 1980: campanha de vacinação III, Zé Gotinha e Virginie: sarampo;  
 
3. Década de 1980: campanha de vacinação IV, Zé Gotinha e Virginie;  
 
4. Década de 1980: campanha de vacinação V, Zé Gotinha e Virginie: campanha 
nordeste;  
 
5. Década de 1980: chamada de campanha de vacinação, Zé Gotinha, 1988;  
 
6. Campanha 1 fase 2010: vacinação infantil: primeira fase;  
 
7. Campanha 2 fase 2010: Zé Gotinha: segunda fase;  
 
8. Campanha 2011: Zé Gotinha contra pólio e sarampo;  



 
9. Campanha 2012: vacina pólio;  
 
10. Zé Gotinha, a história 
 
Vídeos das campanhas de vacinação do Ministério da Saúde com o personagem Zé 
Gotinha 
 
DVD3686 (não circula), XDVD1423 (circula) 
 
 

Zé Gotinha contra o perna de pau 
Maia, José; Guerra, Otto 
Brasil, 1989, 13min 
 
Durante muitos séculos, bandos de vírus, bactérias e fungos atacaram a humanidade. 
Mas aos poucos os cientistas conseguiram apoderar-se das forças do mal e criaram o 
Zé Gotinha, a vacina. Os pernas-de-pau, agentes responsáveis pela paralisia infantil, 
decidem atacar o menino Pedrinho, onde acontece uma grande batalha. (Cinemateca 
Brasileira). 
 
DVD3686 (não circula), XDVD1423 (circula) 
 
 

A galinha que burlou o sistema 
Meirelles, Quico 
Brasil, 2012, 15 min 
 
Numa granja industrial uma galinha tem uma visão: toma consciência da engrenagem 
que rege sua vida. Mesmo enclausurada entre milhões de galinhas que não 
compartilham de sua angústia, ela acredita que a vida pode ser diferente. 
 
DVD4111 (não circula), DVD4112 (circula), DVD4151 (não ircula), DVD4170 (circula), 
DVD4171 (circula) 
 
 

Vivi viravento 
Abreu, Alê 
Brasil, 2009, 11 min 
 
A partir das anotações feitas em seu inseparável diário, Vivi encontra pistas e vive 
grandes aventuras em busca de Viravento, um lugar secreto e mágico (Resumo 
retirado do folheto) 
 
DVD3718 (circula) 
 
 

Leve voo 
Freitas, Natália Cristine Alencar de 
Brasil, 2010, 4 min 
 
A história de um pintinho rejeitado por dois pássaros devido à sua incapacidade de 
voar. Ele supera o preconceito graças a uma supresa do acaso (Resumo retirado do 
folheto). 



 
DVD3718 (circula) 
 
 

Bobolândia e Monstrolândia 
McHaddo, Ale 
Brasil, 2010, 13 min 
 
Ian é um garoto de 10 anos que vive entre dois mundos extremos: Bobolândia e 
Monstrolândia. Trata-se de uma cidade mágica com duas facetas, uma durante o dia e 
outra, à noite. 
 
DVD3718 (circula) 
 
 

Uma casa muito engraçada 
Nishio, Toshie 
Brasil, 1996, 3 min 
 
O poema nos fala de uma casa que não tem teto, não tem nada. Mas há outra que tem 
isso tudo e muito mais. Inspirado no poema "A Casa" de Vinicius de Moraes (Resumo 
retirado do folheto) 
 
DVD3718 (circula) 
 
 

Dona Tota e o menino mágico 
Meirelles, Adriana 
Brasil, 2010, 12 min 
 
Uma velha curandeira de uma pacata cidade do interior encontra um menino mágico 
foragido do circo (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3718 (circula) 
 
 

Doce turminha e a bola cor de chiclete 
Drachinski, Eduardo 
Brasil, 2010, 1 min 
 
Juju e sua bola cor de chiclete, um pacote com muitos chicletes de várias cores e uma 
bola de chiclete da cor da bola da Juju. Essa confusão vai parar no brejo! (Resumo 
retirado do folheto) 
 
DVD3718 (circula) 
 
 

Eu queira ser um monstro 
Marão 
Brasil, 2009, 8 min 
 
Cotidiano de uma criança com bronquite (Resumo retirado do folheto) 
 



DVD3718 (circula) 
 
 

Voando com Pipo 
Santos, Michel Leandro Borges dos 
Brasil, 2006, 5 min 
 
Lá no céu há uma cidade feita de nuvens. Todas as casas e objetos são feitos de 
nuvens, usados como abrigo para seus habitantes: as pipas. Pipo é um garoto que, 
junto com seus amigos, brinca e se diverte por entre as mais variadas nuvens, 
descobrindo e aprendendo sobre o mundo em que vive. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3718 (circula) 
 
 

Lichtspiel Opus 1 
Ruttmann, Walther, 1887-1941 
Alemanha, 1922,  10min19 
 
Formas geométricas se movimentam seguindo efeitos sonoros. 
 
DVD0219 (circula) 
 
 

Zica e os camaleões 
Mota, Ari Nicolosi 
Brasil, 2009, 11 min 
 
Zica tem 14 anos e, por meio de sua arte, procura fazer uma releitura do mundo que a 
cerca. (Folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3720 (circula) 
 
 

O despejo ou... memórias de Gabiru 
Glenes, Sergio 
Brasil, 2008, 7 min 
 
Numa bela manhã ofuscada de sol, Seu Narciso recebe uma grave notícia. Uma carta, 
entregue pelo oficial de justiça, pesa-lhe toda uma vida de lutas pela comunidade onde 
nascera. O desespero o leva ao lugar idílico de sua infância. (PortaCurtas) 
 
DVD3754 (circula) 
 
 

Disputa entre o diabo e o padre pela posse do Cênte-fór na 
festa do santo mendigo 
Duval, Eduardo; Soares, Frata 
Brasil, 2006, 11 min 
 
A ambição de obter mais prestígio político leva um coronel do interior do Nordeste a 
promover uma partida de futebol do time local contra o time de São Paulo. O fervor 



religioso de seu principal jogador atrapalha seus planos. Adaptação de HQ de Marcello 
Quintanilha 
DVD3755 (circula) 
 
 

Quem matou Elias Zi? 
Santos, Murilo 
Brasil, 1986, 15 min 
 
A questão da terra no Maranhão, Estado onde inúmeros camponeses foram 
assassinados por pistoleiros. O filme reconstitui, através de técnicas de animação, a 
busca de terras pelas famílias camponesas que fogem da seca, da grilagem e da 
pressão dos latifundiários. A denúncia dos assassinatos é feita a partir da morte do 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região, em 1982. (Cinemateca 
Brasileira) 
 
DVD3761 (circula) 
 
 

Vai dar samba 
Avelar, Humberto 
Brasil, 2010, 11min 
 
Cinco crianças se reúnem secretamente em uma loja mágica de instrumentos 
musicais para brincar de fazer música. Uma aventura que "vai dar samba"! 
 
DVD3760 (circula) 
 
 

W.C. 
Salazar, Dunia Goitia 
Brasil, 1998, 3 min 
 
Num hall de banheiros, um romance inusitado causa muitas confusões. (Sinopse do 
folehto que acompanha o DVD) 
 
DVD3763 (circula) 
 
 

Céu, inferno e outras partes do corpo 
John, Rodrigo 
Brasil, 2011, 7 min 
 
Ele é um cachorro. Sua ex, uma cadela. Sua vida, osso duro de roer. (PortaCurtas) 
 
DVD3773 (circula) 
 
 

Feira da fantasia 
Moura, Talvanes 
Brasil, 2010, 11 min 
 



Miúdo, um menino de 10 anos, se encanta com as estórias que seu pai, Seu Antônio, 
lhe conta sobre a feira de Limoeiro do Norte no interior do Ceará. Um dia, Seu Antônio, 
que sempre se recusava a levar seu filho à feira por ter perdido lá sua esposa, vítima 
de um acidente de trânsito, resolve finalmente levá-lo àquele mundo de fantasia. 
Chegando na feira, Miúdo, encantado pelos artistas populares e foge do pai. Começa 
ali uma busca desesperada. (Festival de Cinema Infantil). 
 
DVD3774 (circula) 
 
 

A folha da samaúma 
Porto, Ariane 
Brasil, 2010, 9 min 
 
Um indiozinho muito triste e feio encontra a felicidade ao se transformar numa linda 
folha da samaúma. Animação feita por crianças da aldeia indígena Guarani Tekoa 
Pyau de são Paulo (oficina bem-te-vi). (Folheto que acopanha o DVD). 
 
DVD3774 (circula) 
 
 

Bailarino e o bonde 
Nunes, Rogério 
Brasil, 2009, 10 min 
 
Que belos tempos quando a gente pegava o Bonde para ir para a escola, para o 
trabalho, para todos os lugares. Até esses ônibus barulhentos chegarem. Bailarino e o 
Bonde é uma estória que confronta o progresso contra gente comum, e suas 
conseqüências imprevisíveis. (Mostra de Cinema Infantil). 
 
DVD3774 (circula) 
 
 

Luiz Apple: a vida de um campeão 
Ferreira, Nildo 
Brasil, 2009, 4 min 
 
Luiz Apple, um grande goleiro e um dos primeiros moradores do bairro Jaguaré, na 
cidade de São Paulo, é retratado pelos alunos da comunidade. (Folheto que 
acompanha o DVD). 
 
DVD3774 (circula) 
 
 

A fábula da corrupção 
Santos, Lisandro 
Brasil, 2010, 8min 
 
Em um armazém, os ratos roubam pequenas quantidades de comida, o que não 
chega a prejudicar o negócio. Mas a chegada de um rato estranho acaba com a 
harmonia do mercadinho 
 
DVD3767 (circula) 
 



 

Fábula das três avós 
Turini, Daniel 
Brasil, 2010, 17min 
 
Natália é uma pequena orfã que será levada por um sujeito esquisito para conhecer 
suas avós. Ela terá que escolher uma de que goste de verdade. Mas suas avós não 
são muito normais 
 
DVD3767 (circula) 
 
 

O boxeador 
Wittmann, Leonardo 
Brasil, 2009, 17min 
 
Um jovem boxeador perde uma luta no dia do aniversário do filho. A imagem do heroi 
que o garoto projetava no pai é abalada e os dois terão que administrar esse 
acontecimento 
 
DVD3767 (circula) 
 
 

O Divino, de repente 
Yamaji, Fábio 
Brasil, 2009, 6 min 
 
Ubiraci Crispim de Freitas, personagem real conhecido por Divino, canta repentes e 
conta sua vida neste documentário animado com ficção experimental. (PortaCurtas). 
 
DVD3780 (circula) 
 
 

Sonhando passarinhos 
Carolli, Bruna 
Brasil, 2011, 11 min 
 
Era uma vez uma menininha que olhava para o céu e nele enxergava a felicidade. 
Uma felicidade feita de sonhos, passarinhos e pregadores de roupa. (PortaCurtas) 
 
DVD3783 (circula) 
 
 

Galinha Pintadinha: Escravos de Jó ; O meu galinho ; Elefante 
Luporini, Marcos; Prado, Juliano 
Brasil, 2008-2010, 6 min 
 
Três episódios da série Galinha Pintadinha - Escravos de Jó, Elefante e o O meu 
galinho - trazem novas versões de cantigas populares brasileiras. Utilizando o 
desenho animado e o recurso das letras saltitantes, os temas das músicas seguem um 
enredo montado com elementos visuais lúdicos e didáticos para a audiência infantil. 
(Sinopse do folheto que acompanha o DVD). 
 



DVD3783 (circula) 
 
 

Doce ballet 
Fridman, Maíra 
Brasil, 2010, 4 min 
 
Quando menos se espera, objetos da sala criam vida e comidas se harmonizam em 
um delicioso balé. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3783 (circula) 
 
 

Musicaixa 
Abacatu, Jackson 
Brasil, 2010, 4 min 
 
Uma caixa de música e sua proliferação de sons. (PortaCurtas). 
 
DVD3783 (circula) 
 
 

Uma estrela no quintal 
Dirvadin, Danielle 
Brasil, 2010, 7 min 
 
Clarisse, uma garotinha de 5 anos cheia de imaginação, sonha em alcançar a estrela 
mais brilhante. Um dia ela recebe uma surpresa especial.vinda do céu. (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3783 (circula) 
 
 

O entregador 
Nicoleli, Rogério Beltrame 
Brasil, 2011, 4 min 
 
Nosso herói tem o desafio de entregar um velho piano de cauda, grande e pesado. Ele 
acaba conhecendo alguém que vai fazer parte se sua vida para sempre! (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3783 (circula) 
 
 

Pombinha branca 
Silva, Fernando Augusto Dias 
Brasil, 2010, 3 min 
 
Uma pombinha se prepara para receber seu namorado em casa. Filme baseado na 
cantiga de roda Pombinha Branca. (Mostra Infantil de Cinema) 
 
DVD3783 (circula) 
 



 

A palavra muda 
McHaddo, Alê 
Brasil, 2010, 5 min 
 
Cada um tem uma visão diferente do mundo. Mas a palavra é sempre a mesma. 
(Mostra Infantil de Cinema). 
 
DVD3783 (circula) 
 
 

Sabiá 
Squarisi, Maurício 
Brasil, 2010, 3 min 
 
Animação baseada na cantiga de roda Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, vooou, 
voou, voou. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD e do site da Mostra Infantil de 
Cinema). 
 
DVD3783 (circula) 
 
 

Balanços e milkshakes 
Ricco, Erick; Mendes, Fernando 
Brasil, 2010, 10min 
 
Um amor vivido por duas crianças é lembrado por um narrador (resumo retirado do 
folheto) 
 
DVD3784 (circula) 
 
 

Menina da chuva 
Rosaria 
Brasil, 2010,  
 
Bonecas vermelhas para meninas vermelhas. Bolas azuis para meninos azuis 
 
DVD3767 (circula) 
 
 

Banco de sangue 
Montes, Luiz 
Brasil, 1998, 3min39 
 
A reação de um garoto diante da violência dos adultos e do excesso de TV. 
 
DVD3839 (circula) 
 
 

Remoto controle remoto 
Bask, Bruno 
Brasil, 2011,  



 
Sebastião assisite passivamente à  televisão. Não dá bola para ninguém. Mas chega 
uma hora em que é preciso sintonizar na vida real 
 
DVD3767 (circula) 
 
 

Velha história 
Jouvin, Cláudia 
Brasil, 2004, 6 min 
 
Um dia ao pescar na beira de um rio um homem pega um peixe. A partir de um gesto 
de afeto do pescador, os dois desenvolvem uma linda amizade que é admirada por 
todos na cidade. (Fonte: Porta Curtas). 
 
DVD3841 (circula) 
 
 

Entroncamento 
Silva, Maria Carolina Gonçalves; Souza, Igor 
Brasil, 2015, 13 min 
 
Entroncamento é a deriva de um homem inconscientemente impelido a encarar aquilo 
que julgou desaparecido nas sombras. (...) O filme reposiciona a jornada de 
transformação do herói, miticamente narrada em situações épicas, para o plano do 
ordinário, da vida cotidiana, revelando o sentido profundo por trás das grandes 
mitologias: toda busca é uma busca por si mesmo. (Fonte: Academia Brasileira de 
Cinema.) 
 
DVD3874 (circula) 
 
 

Mãe D'Água 
Angelo, Lamonier 
Brasil, 2014, 12 min 
 
Chico, uma criança de sete anos de idade, se depara com um problema perturbador: 
Seu avô foi hipnotizado pela Mãe D'Água e levado para seu mundo desconhecido, de 
onde ninguém jamais voltou. Sozinho, e com sua vida transformada drasticamente, o 
que ele fará? (Fonte: Primeiro Plano). 
 
DVD3877 (circula) 
 
 

Esse orixá é uma lenda 
Watanabe, Danilo 
Brasil, [201-?], ca27min 
 
1. Exu e o chapeu de duas cores (2min38) -- 2. Oxalá, o pai de todos (3min49) -- 3. 
Nanã e o ciclo da vida (2min43) -- 4. Iemanjá e as ondas do mar -- 5. Ogum acaba 
com a fome (2min06) -- 6. Oxóssi desobedece Oxalá (2min26) -- 7. Oxum e sua dança 
(3min16) -- 8.Iansã e o seu segredo (3min16) -- 9. Ossaim e o poder das plantas 
(2min16) -- 10. Xangô, o justo (2min) 
 



Uma coletânea de lendas dos Orixás, através de uma linguagem lúdica e cativante. 
 
DVD3920 (circula) 
 
 

Turma do Xaxado 
Guido, Claudio 
Brasil, 201-, 26 min 
 
A Turma do Xaxado é formada por personagens tipicamente brasileiros, cada um com 
seu jeito próprio de falar, pensar e agir, passando pelas várias classes econômicas, 
graus de instrução etc. É uma turminha heterogênea como o povo brasileiro, vivendo 
historias que falam da nossa terra, encantos e problemas, mas sem perder de vista a 
universalidade da experiência humana. (Fonte: Turma do Xaxado Blogspot). 
 
DVD3947 (circula) 
 
 

O Grilo Feliz e os insetos gigantes 
Ribas, Walbercy; Ribas, Rafael 
Brasil, 2009, 82 min 
 
Grilo Feliz quer gravar um CD, mesmo desejo de um divertido grupo de rap formado 
por sapos, porém ambos se deparam com a vilã Trambika, que pirateia suas músicas, 
e acaba por unir sapos e insetos numa inesperada aventura. 
 
DVD4005 (circula) 
 
 

31 minutos 
Diaz, Alvaro; Peirano, Pedro 
Brasil / Chile, 2012, 83 min 
 
Juanín é o produtor do famoso noticiário de TV 31 Minutos, e o último de sua espécie. 
Mal sabe ele que sua raridade desperta o interesse de Cachirula, uma malvada 
colecionadora de animais em extinção, e que precisa dele para completar a sua 
exótica coleção. Com a ajuda de Tio Careca, ela inicia uma caçada pelo último 
membro dos juanines... Vítima de um plano malévolo, Juanín é raptado e levado até o 
fantástico castelo de Cachirula, onde ela mantém prisioneiros todos os animais de sua 
coleção. A atrapalhada equipe do programa 31 Minutos iniciará uma busca alucinada 
pelo seu amigo e companheiro de trabalho, sem saber que precisarão enfrentar um 
verdadeiro exército para resgatar Juanín. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD4011 (circula) 
 
 

Uma história de amor e fúria 
Bolognesi, Luiz 
Brasil, 2012, 75 min 
 
Um homem com quase 600 anos de idade acompanha a história do Brasil, enquanto 
procura a ressurreição de sua amada Janaína (Camila Pitanga). Ele enfrenta as 
batalhas entre tupinambás e tupiniquins, antes dos portugueses chegarem ao país, e 



passa pela Balaiada e o movimento de resistência contra a ditadura militar, antes de 
enfrentar a guerra pela água em 2096. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD4083 (circula) 
 
 

Quase-herói 
Nogueira, Luís Felipe Paschoal 
Brasil, 2017, 12min12 
 
JC trabalha em uma lanchonete, onde trava uma  batalha imaginária com seu melhor 
amigo, Diogo, quando come a coxinha premiada de 1987, a qual lhe confere 
superpoderes, que se manifestam de modo aleatório, desencadeados por motivos que 
fogem ao controle de JC. Ainda assim, eles se mostram essenciais para que ajude 
Maravilinda, a super-heroína de Cidadópolis, a salvar a cidade de ser destruída pelo 
super-vilão, Terripilante. Seu desempenho durante o ataque chama a atenção do 
agente secreto "A" e lhe rende um convite para participar da O.R.T.H.A. - Organização 
de Recrutamento e Treinamento de Heróis e Afins. Assim, JC deve compreender o 
funcionamento de seu poderes recém-adquiridos e aprender a controlá-los para se 
tornar um verdadeiro herói. (Fonte: Oliveira, Gabriela Cossio. Quase-herói e a 
montagem de animação - TCC) 
 
DVD4114 (não circula), XDVD0205 (circula) 
 
 

DesTraçado 
Cantú, Leonardo 
Brasil, 2017, 9 min 
 
Beatriz, uma arquiteta que vive às margens do Minhocão, em São Paulo, tenta 
trabalhar em um ensolarado fim de semana. Por uma infeliz coincidência, seus 
desenhos acabam virando realidade de forma mágica, e então Beatriz decide alterar o 
seu futuro. (Mostra de Cinema Infantil) 
 
DVD4116 (não circula), XDVD0207 (circula), DVD4151 (não circula), DVD4170 
(circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Saved from the flames: 54 rare and restored films 1896-1944 -  
Vol.3 
Estados Unidos / França, 2007, 180 min 
 
Persuade me: California election news 2 (USA, 1934); Week-End - Virginia Week-End 
Tobacco (França, 1938); Cette nuit-la - Levitan an Co. (França, 1935); Clo-Cloche - 
Caporal (França, 1935); MGM Promo Reel - MGM (França, 1936); Master Hands - 
Chevrolet Motor, Jam Handy (USA, 1936); Philips Broadcast of 1938 - George Pal, 
Phillips Radio (Holland, 1938); Yanke doodler - Soundies Dist. Corp. (USA, 1942); 
Rosie the Riveter - Soundies Dist. Corp. (USA, 1943); Dear Arabella - Soundies Dist. 
Corp. (USA, 1942); Hell bent for election: Chuck Jones - Industrial Films and Poster 
Service (USA, 1944);  
 
Tell me a story: For his son - D. W. Griffith - Biograph Co. (USA, 1912); Suspense - 
Lois Weber  



 Phillips Smalley - Rex Co. (USA, 1913)(; The heart of an Indian - Thomas Ince - Bison 
Co. (USA, 1912);  
 
One for the road: Stolen kisses - compilation (1920) 
 
Coletânea de 15 curtas-metragens em preto e branco e coloridos,  silenciosos e 
sonoros, entre eles animações, propagandas eleitorais e publicitárias e filmes. Fazem 
parte do acervo da Lobster Films em Paris e da coleção Blackhawk Films, resgatados 
durante meio século de coleta de filmes da era do nitrato. Este programa é baseado 
em parte na Retour de Flamme, uma série de filmes da Lobster Films (Fonte: 
www.flickeralley.com) 
 
DVD2056 (não circula) 
 
 

Abeladormecida: entrada numa só-sombra 
Tassara, Marcello Giovanni 
Brasil, 1979, 13 min 
 
Filme experimental em que se explora a potencialidade narrativa contida em uma 
única imagem. Para isso, foi selecionada uma imagem fotográfica de autoria de João 
Sócrates de Oliveira, representando uma família composta de um jovem casal e uma 
criança, todos moradores de uma favela na cidade de São José dos Campos (SP). 
São elementos particularmente significativos deste trabalho: o desenho animado A 
Bela Adormecida de Walt Disney, um texto (Finnegan's Wake) de James Joyce, 
traduzido por Augusto e Haroldo de Campos e as músicas de Tchaikowsky e Luciano 
Berio. 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Bammersach 
Abreu, Ana Mara; Ruman, Michael 
Brasil, 1984, 9 min 
 
O monstrinho Bammer, nascido de uma massa verde e que, a cada momento, assume 
diferentes formas e personalidades na barra pesada de uma grande cidade. Fonte: 
Cinemateca 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

O filme do Masp 
Zini Jr., Hamilton; Messina, Salvador; Pinheiro, Sylvio 
Brasil, 1986, 9 min 
 
Um dia, o prédio do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, se enfurece com a visita 
que lhe faz um grupo de turistas, cria vida e com seus quatro pilares de sustentação 
transformados em pernas, sai de sua base na Av. Paulista para um aterrorizante 
passeio pela cidade de São Paulo. Fonte: Cinemateca 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 

 



(OvO) 
Moura, Mônica Totini Leme de 
Brasil, 2018, 3min 
 
Com o ciclo ovo, pintinho e galinha, o curta mostra a evolução das técnicas de 
animação, e ao chegar na era da computação gráfica, uma galinha gigante, mesmo 
sem querer, causa medo nas outras galinhas. Todavia o curta mostra que não há 
motivo para o pânico das galinhas, tendo em vista que a galinha 3D não queria brigar 
ou destruir as outras. (Texto retirado do TCC). 
 
DVD4168 (não circula), XDVD1567 (circula) 
 
 

Powerhouse 
Linhares, Antônio 
Brasil, 2003, 1 min 
 
Animação feita para a disciplina de Grafismo Eletrônico do curso de Audiovisual da 
USP, baseada na música Powerhouse, de Raymond Scott, versão de Carl Stalling 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Pescador de marcéu 
Moscalcoff, Pedro 
Brasil, 2013, 8 min 
 
Um pescador sai da monotonia quando se depara com um peixe colorido que o leva 
para o fundo do mar. (Fonte: Portacurtas) 
 
 DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 

 
Preto ou Branco! 
Zago, Alison 
Brasil, 2013, 13 min 
 
Durante o período da ditadura militar brasileira, o jornalista Eduardo Pena descobrirá 
que o seu inconsciente pode ser seu maior algoz. (Fonte: Kinoforum) 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Clara e a lua 
Pomar, Beatriz Hermanson 
Brasil, 2014, 18 min 
 
Clara e seu pai, Daniel, vivem em um sítio desde a morte da mãe da garota. Numa 
tentativa de se aproximar dele, Clara o convence a lhe contar uma história sobre a lua. 
Mas os seres fantásticos da fábula passam a aparecer na vida dela e a ajudam a 
encontrar um novo final para a história do pai. 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 



 
 

Oceano 
Duque, Renato 
Brasil, 2017, 15 min 
 
Cinco amigos têm superpoderes, no entanto, não são super-heróis: eles apenas 
gostam de se divertir com suas habilidades. Em um fim de semana na praia, Luna vê 
alguém se afogando no mar, e desde então começa a questionar-se: existe algo certo 
a ver com os poderes que foram dados a ela? (Fonte: IMDB) 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Aquário 
Hirata, Alice Andreoli 
Brasil, 2018, 2 min 
 
Os paralelos entre a vida de um humano e seu peixe. (Fonte: Portacurtas) 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 
 

Lé com cré 
Reis, Cassandra 
Brasil, 2018, 5 min 
 
Dinheiro, medo e coisas de menino e menina contados por algumas crianças de um 
jeito fofo e esquisito. (Fonte: Portacurtas) 
 
DVD4151 (não circula), DVD4170 (circula), DVD4171 (circula) 
 

 

 


