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Esta seleção* tem como destaque o Cinema. Para tanto, foi feita uma 
seleção nos filmes do acervo a partir dos termos: cinema, cineastas 
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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 
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Brézil 
SCIPPE, Vítor Angelo 
Brasil, 1992, 10 min 
 
Um cortejo fúnebre desfila ao som de poemas de Gregório de Mattos. Começa uma 
batucada. Brusca interrupção: voz em "off" do cineasta reclama da feiura do figurante 
que toca pandeiro. Alunos e um professor de cinema ficam presos na sala de aula. A 
porta näo abre de jeito nenhum e todos vão enlouquecendo. Segunda interrupção: 
cineasta esbraveja contra a greve dos eletricitários que deixou todos no escuro. 
 
VC0545 (não circula), XDVD0726 (circula) 
 
 

Identificação de uma mulher 
ANTONIONI, Michelangelo, 1912-2007 
Itália, 1982, 128 min 
 
Cineasta à procura da mulher ideal para seu próximo filme, descobre que está, na 
verdade, procurando a mulher de sua vida. Envolve-se com duas mulheres e vive uma 
angustiante crise de identidade. Resumo: VideoBook. 
 
Cineastas; Mulheres; VC0056 (não circula), XDVD0129 (circula) 
 
 

O estado das coisas 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha, 1982, 127 min 
 
A falta de dinheiro interrompe, em Portugal, as filmagens de Os Sobreviventes, ficção 
científica inspirada em O Dia em que o Mundo Acabou, de Roger Corman. Com a 
equipe desativada no hotel, seu diretor - um jovem cineasta alemão - viaja em busca 
do produtor até Los Angeles, onde o encontra fugindo dos credores, sem dinheiro para 
financiar a conclusão do filme. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0080 (não circula), XDVD0062 (circula) 
 
 

O desprezo 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França, 1963, 110 min 
 
Drama baseado na obra homônima de Alberto Moravia. O cineasta alemão Fritz Lang 
filma em Cinecittà, Itália, uma adaptação de Odisséia de Homero, para um produtor 
americano. O roteirista francês Paul Javal é convidado a reescrever o roteiro e aceita 
por motivos econômico-financeiros, razão que o leva também a permitir que o produtor 
flerte com sua mulher, Camille.  Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0114 (não circula), DVD1731 (circula) 
 
 

O fio da memória, por Eduardo Coutinho 
Cineamericanidad; Realização 
Brasil, 1992, 48 min 



 
Eduardo Coutinho fala sobre seu filme O fio da memória, um documentário sobre a 
abolição da escravatura. O cineasta, que dirigiu também Cabra marcado pra morrer, 
aborda o conceito de filme de conversação, categoria onde classifica os 
documentários que realiza. Enfatiza a importância da fala com imagem e da 
espontaneidade dos depoimentos nesse tipo de filme. Fala, ainda, de sua 
preocupação em evitar didatismo em O fio da memória e da decisão de usar um texto 
de Gabriel dos Santos, criador da Casa da Flor, como eixo do filme. 
 
VC0451 (não circula), XDVD0332 (circula) 
 
 

O roteiro de Pixote, por José Louzeiro 
Cineamericanidad; Realização 
Brasil, 1991, 46 min 
 
O escritor José Louzeiro fala sobre seu trabalho com Hector Babenco e Jorge Durán 
na elaboração do roteiro do filme Pixote. Explica a formulação de argumento, baseado 
no livro Infância dos mortos e nas pesquisas realizadas por Babenco. Aponta 
seqüencias que considera fundamentais, explicitando sua função no desenvolvimento 
da trama. Destaca a fidelidade do filme ao roteiro original, mas também comenta as 
cenas criadas pelo diretor, explicando porque concorda ou discorda. Conclui com 
observações sobre o destino de Fernando Ramos da Silva, o intérprete de Pixote, e 
sobre a situação do menor no Brasil. 
 
VC0451 (não circula), XDVD0332 (circula) 
 
 

Cineamericanidad; Realização 
Brasil, 1991, 40 min 
 
O cineasta Sílvio Tendler fala sobre sua formação, o início de sua carreira e os 
períodos em que viveu e trabalhou no Chile e na França. O documentário procura 
identificar as raízes do golpe de estado contra Salvador Allende, no Chile, e, segundo 
seus realizadores, é um filme em espiral. Tendler aponta o que considera os pontos 
fracos do filme, principalmente em relação à interpretação da situação política do 
Chile, mas reafirma a importância da experiência para sua formação. O cineasta 
comenta seus trabalhos posteriores, Os anos JK e Jango, explicando as diferenças 
entre os dois filmes. Conclui afirmando que não existe diferença entre ficção e 
documentário. 
 
VC0453 (não circula), XDVD0333 (circula) 
 
 

A bela época do cinema brasileiro, por Jean-Claude Bernardet 
Cineamericanidad; Realização 
Brasil, 1992, 46 min 
 
Jean-Claude Bernardet, professor do curso de cinema da ECA/USP, analisa a 
historiografia do cinema brasileiro, concentrando-se nos textos referentes ao período 
chamado por Paulo Emílio Salles Gomes de "bela época" do cinema brasileiro (1907-
1911). Questiona conceitos e métodos, em especial o conceito de "recorte", citando 
exemplos de equívocos gerados pelo seu uso pelos historiadores do cinema. Critica 



também a prática de projetar conceitos atuais no estudo de épocas passadas, citando 
como exemplo a noçäo moderna de "cineasta". 
 
VC0454 (não circula), XDVD0117 (circula) 
 
 

A América do Sul, por Ozualdo Candeias 
Cineamericanidad; Realizaçäo 
Brasil, 1992, 40 min 
 
O cineasta Ozualdo Candeias comenta alguns trabalhos de documentaçäo em 16 
milímetros que realizou na América do Sul, em meados da década de sessenta. Säo 
exibidos trechos de material filmado no lago Titicaca (Peru) e em Assunçäo 
(Paraguai), sobre as populaçöes indígenas locais; no Peru sobre o Carnaval de rua e, 
na Bolívia, sobre a festa de Sant'Ana. Candeias explica as razöes de seu desinteresse 
pela finalizaçäo desses trabalhos, realizados no início de sua carreira. 
 
VC0454 (não circula), XDVD0117 (circula) 
 
 

História do cinema paranaense, por Valêncio Xavier 
Cineamericanidad; Realizaçäo 
Brasil, 1991, 28 min 
 
História do cimema mudo do estado do Paraná. Aborda os pioneiros  Afonso Segreto, 
considerado o primeiro cineasta paranaense; Annibal Requiäo, que fez mais de 300 
filmes entre 1907-1912, quase todos perdidos; Arthur Rogge, responsável pelas únicas 
experiências ficcionais e Joäo Batista Groff, autor do longa-metragem Pátria redimida, 
obra-prima do período, sobre a revoluçäo de 30. Trechos dos filmes: Despedida do 
19o Batalhäo (Segreto); Carnaval de Curitiba (Requiäo, 1909); Cataratas do Iguaçu 
(Groff); Neve em Curitiba (Botelho Filmes, 1928) e Pátria redimida (Groff, 1930). 
 
VC0455 (não circula), XDVD0118 (circula) 
 
 

Meu Paraguai brasileiro, por Sylvio Back 
Cineamericanidad; Realizaçäo 
Brasil, 1992, 42 min 
 
Sylvio Back explica seu interesse no Paraguai, tema de seus filmes República 
Guarani, sobre as missöes jesuíticas do Rio da Prata e Guerra do Brasil, sobre a 
guerra entre o Paraguai e o Brasil durante o Império de Pedro II. O cineasta analisa o 
contexto histórico e social dos dois acontecimentos e fala sobre seus outros projetos 
de filmes sobre o tema. Säo exibidos trechos dos dois filmes. 
 
VC0455 (não circula), XDVD0118 (circula) 
 
 

Assim era a Atlântida 
MANGA, Carlos, 1928 
Brasil, 1975, 105 min 
 
Uma antologia da produçäo da Atlântida, realizada com trechos das 27 chanchadas 
que sobreviveram ao incêndio de 1952 e à inundaçäo de 1971, ocorridos 



respectivamente nos estúdios e no depósito da companhia. Prestam depoimentos 
sobre o período: Adelaide Chiozzo, Anselmo Duarte, Cyll Farney, Eliana, Fada 
Santoro, Grande Otelo, Inalda, José Lewgoy e Norma Bengell. Filmes Apresentados: 
Fantasma por acaso, Falta alguém no manicômio, E o mundo se diverte, É com esse 
que eu vou, Caçula do barulho, Carnaval no fogo, Aviso aos navegantes, Aí vem o 
Baräo, Barnabé tu és meu, Os três vagabundos, Carnaval Atlântida, A dupla do 
barulho, Nem Sansäo nem Dalila, Matar ou correr, Guerra ao samba, Vamos com 
calma, Garotas e samba, De vento em popa, Esse milhäo é meu, O homem do 
Esputinique, Duas histórias, Dois ladröes, Pintando o sete, Entre mulheres e espiöes, 
O cupim, O golpe, Papai fanfarräo. 
 
VC0479 (não circula), XDVD0105 (circula), DVD3350 (circula) 
 
 

Carnaval Atlântida 
Burle, José Carlos Queiróz, 1910-1984 
Brasil, 1953, ca.80 min 
 
Xenofontes, um sisudo professor de mitologia grega, é contratado por um produtor 
como  consultor da adaptação do clássico Helena de Tróia para o cinema. Mas dois 
empregados do estúdio sonham em transformar o épico grego numa comédia 
carnavalesca. Resumo da capa do DVD. 
 
VC0481 (não circula), VC0994 (não circula), DVD1194 (circula), DVD3470 (circula) 
 
 

Fulaninha 
NEVES, David Eulálio, 1938-1994 
Brasil, 1986, 90 min 
 
Bruno, um cineasta quarentão e solitário, freqüenta um bar com sua turma de amigos: 
Canela, produtor de vídeos pornôs, Jardel, um desempregado boêmio e mulherengo, 
Hermínio, advogado que vive de renda e Sulamita, secretária e companheira de 
Canela. Eles sempre observam uma adolescente que passa pela calçada, a qual 
apelidam de Fulaninha. Apaixonado por ela, Bruno inicia um roteiro e a imagina como 
estrela principal. Com uma câmara na mão, ele passa a filmar todos os movimentos de 
Fulaninha e, com esse material, pretende convencer um produtor paulista a financiar 
um filme. Um dia Bruno conhece Rose, ex-amante de um criminoso, vizinho de 
Canela. Rose e Bruno saem juntos e iniciam um namoro, enquanto Fulaninha procura 
Canela com o desejo de ser atriz, mas ele a encaminha para Bruno. O roteiro de 
Bruno fica pronto e ele descobre que Rose é mãe de Fulaninha. 
 
VC0489 (não circula), VC1834 (não circula), XDVD0195 (circula) 
 
 

Mi cuna es el cine, por Libertad Lamarque 
Cineamericanidad; Realizaçäo 
Brasil, 1992, 42 min 
 
A equipe Cineamericanidad entrevista a atriz argentina Libertad Lamarque. Trechos de 
diversos filmes nos quais a atriz interpreta e canta, ilustram o documentário. 
 
VC0534 (não circula), XDVD0335 (circula) 
 



 

O documentário no novo cine latino-americano por Marília 
Franco 
Cineamericanidad; Realizaçäo 
Brasil, 1992, 50 min 
 
A pesquisadora Marília Franco fala sobre o cinema realizado na América Latina à 
partir da década de cinqüenta, com enfoque no documentário. Trechos dos filmes Tire 
diê, Aruanda, Now!, Ciclôn, Cabra marcado para morrer, complementam o 
documentário. 
 
VC0534 (não circula), XDVD0335 (circula) 
 
 

A montagem em Glauber Rocha por Eduardo Escorel 
Cineamericanidad; Realizaçäo 
Brasil, 1992, 50 min 
 
O cineasta Eduardo Escorel explica como Glauber Rocha criou e desenvolveu o 
processo de montagem em seus filmes. Trechos de O acossado, Barravento, Deus e o 
diabo na terra do sol, O leäo de sete cabeças e A idade da terra ilustram o 
depoimento. 
 
VC0535 (não circula), XDVD0339 (circula) 
 
 

Eisenstein no México por Eduardo de La Vega 
Cineamericanidad; Realizaçäo 
Brasil, 1992, 50 min 
 
O cineasta Eduardo de La Vega fala sobre a concepçäo e realizaçäo do projeto Que 
viva México! de Serguei Eisenstein. Imagens diversas mostram o México, suas 
paisagens, festas populares, enterros, touradas e pessoas dançando com máscaras 
de caveira. Destaque para a fotografia do quarto de dormir de S. Eisenstein ao final do 
depoimento. 
 
VC0535 (não circula), XDVD0339 (circula) 
 
 

Adorável de se ver: moda e cinema nos anos 30 e 40 
CALIL, Carlos Augusto, 1951- 
Brasil, 1992, 22 min 
 
A evoluçäo da moda na década de 30 e 40, refletida no cinema comercial americano. 
O vídeo enfoca os figurinistas mais importantes de Hollywood na época, Bernard 
Newman e Adrian, e seus trabalhos nos filmes Roberta (1935) e Mulheres (1939). Traz 
também um panorama da moda no Brasil a partir de 1930, destacando o surgimento 
da Casa Canadá, a primeira casa de alta costura brasileira. 
 
VC0539 (não circula), XDVD0424 (circula) 
 
 

 



Cinema Paradiso 
TORNATORE, Giuseppe, 1956 
Itália, 1990, 123 min 
 
Drama que narra as lembranças de infância do cineasta Salvatore Di Vito, sua paixão 
pelo cinema, sua amizade com o projecionista Alfredo e a influência que esta amizade 
trouxe à sua formação. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0563 (não circula), XDVD0068 (circula), DVD3706 (circula) 

Esse nosso olhar 
MOURA, Roberto 
Brasil, 1993, 47 min 
 
Filmes que complementam a série "Este nosso olhar". No especial n.1, História, 
cineastas brasileiros contam a história do cinema no Brasil, e no especial n.2, Crise, 
analisam a situaçäo do cinema brasileiro com o fim da Embrafilme. Os documentários 
apresentam imagens de fotos, cartazes e filmes brasileiros de todos os tempos, e 
depoimentos de Ana Carolina, Cacá Diegues, Carlos Reichenbach, Jorge Bodanzky, 
José Joffily, Júlio Bressane, Sérgio Péo, Sérgio Rezende, Silvio Tendler, Walter Hugo 
Khouri, e Walter Lima Jr. 
 
VC0571 (não circula), VC1606 (não circula), XDVD1331 (circula) 
 
 

Entrevista 
FELLINI, Federico, 1920-1993 
Itália / França, 1987, 110 min 
 
Enquanto começam as filmagens de uma adaptação de América, de Kafka, Fellini é 
entrevistado por equipe de TV japonesa. O relato que faz transforma-se em 
"realidade". Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0598 (não circula), XDVD0120 (circula) 
 
 

Chaplin: sua vida, sua obra...suas paixões 
ATTENBOROUGH, Richard, 1923- 
Grã-Bretanha, 1991, 144 min 
 
 
VC0669 (não circula) 
 
 

O jogador 
ALTMAN, Robert, 1925-2006 
Estados Unidos, 1991, 123 min 
 
Comédia baseada no livro de Michael Tolkin sobre um executivo de estúdio 
cinematográfico que, além de atormentado por série de fracassos de bilheteria, recebe 
ameaças de morte anônimas. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC1590 (não circula), XDVD0722 (circula) 
 



 

A trilha sonora nos curta-metragens de ficção realizados em 
São Paulo entre 1982 e 1992. 
MENDES, Eduardo Santos 
Brasil, 1994, ca.70 min 
 
O autor reuniu neste vídeo 6 filmes de curta-metragens de ficção realizados em São 
Paulo, selecionados em sua tese para análise das trilhas sonoras. São eles: Amargo 
prazer, de Roberto Moreira; Faça você mesmo, de Fernando Bonassi; História familiar, 
de Tata Amaral; A mulher do Atirador de facas, de Nilson Villas Boas; A garota das 
telas, de Cao Hamburger; PRKadeia, de Eduardo Caron. 
 
VC0733 (não circula), VC0734 (não circula), XDVD0669 (circula) 
 
 

O apocalipse de um cineasta 
BAHR, Fax; HICKENLOOPER, George; COPPOLA, Eleonora 
Estados Unidos, 1991, 90 min 
 
Filme baseado no diário de produçäo de Eleonora Coppola sobre os 238 dias de 
filmagens de "Apocalipse now". Eleonora narra em off as dificuldades de levantar o 
dinheiro para realizaçäo do filme, a mudança do ator central, os problemas com a 
guerra civil filipina, as conseqüências das chuvas e do tufäo em 18 de maio de 1976, a 
improvisaçäo utilizada por Francis Coppola em algumas cenas, o infarto de Martin 
Sheen e as condiçöes físicas de Marlon Brando. A narraçäo é acompanhada das 
imagens de Francis Coppola, sua família e a equipe de filmagens chegando as 
Filipinas, da confraternizaçäo no primeiro dia de filmagem, de cenas do filme e das 
näo aproveitadas na montagem, da inundaçäo provocada pelas chuvas e as imagens 
da estréia do filme. As imagens säo entremeadas pelos depoimentos dos atores Martin 
Sheen, Frederic Forrest, Albert Hall e Sam Bottoms, dos co-produtores Fred Roos e 
Gray Frederickson, do diretor de fotografia Vittorio Storaro, do desenhista de produçäo 
Dean Tavoularis, John Milius, George Lucas e do próprio Francis Coppola. 
 
VC0784 (não circula), XDVD1388 (circula) 
 
 

Carmen Miranda: bananas is my business 
SOLDBERG, Helena, 1938- 
Brasil / Estados Unidos, 1994, 91 min. 
 
Documentário sobre Carmen Miranda que, tomando como ponto de partida as 
lembranças pessoais da diretora Helena Soldberg, reconstitui a história da cantora, 
misturando imagens de arquivo, depoimentos de pessoas que a conheceram e trechos 
ficcionais. Mostra o início de sua carreira no Rio de Janeiro, o sucesso no Brasil, a 
carreira em Hollywood e a participaçäo na política da boa vizinhança durante a 
Segunda Guerra. Investiga as causas do desgaste de sua imagem e os problemas 
pessoais que a levaram a uma crise de depressäo, pouco antes de sua morte por 
ataque cardíaco. Contém trechos de vários filmes, americanos e brasileiros, e 
depoimentos de Aurora Miranda e de Aloísio de Oliveira, do Bando da Lua, entre 
outros. 
 
VC0845 (não circula), VC0997 (não circula), XDVD1334 (circula), DVD3457 (circula) 
 
 



Nem tudo é verdade 
SGANZERLA, Rogério, 1946-2004 
Brasil, 1985, 95 min 
 
 
VC084 (não circula), VC1836 (não circula), XDVD0091 (circula) 
 
 

Gramado: três décadas de cinema 
QUINTANS, David 
Brasil, 1994, 25 min 
 
Criadores, organizadores e participantes do Festival de Cinema de Gramado contam a 
história do evento, abrangendo o período de 1973 até 1993. O documentário 
apresenta trechos de "Toda nudez será castigada", "Vai trabalhar vagabundo" e outros 
filmes premiados. 
 
VC0871 (não circula), XDVD1384 (circula) 
 
 

Lumière: a invenção do cinema 
ALLEGRET, Marc, 1900-1973 
França, 19--, 60 min 
 
A história da família Lumière e da invenção do cinematógrafo, realizada a partir de 
filmes dos próprios irmãos Lumière. Experiências de filmagens com câmeras em 
movimento em gôndola, barco, trem e elevador, e com câmera fixa mostrando a 
família Lumière e seus amigos em diversas atividades de lazer, e representando 
pequenas peças cômicas. Imagens da vida cotidiana e de fatos políticos do final do 
século XIX, e de filmes exibidos publicamente pela primeira vez em 1895. 
 
VC0881 (não circula), VC1812 (não circula), XDVD1378 (circula) 
 
 

Panorama do cinema brasileiro 
Noronha, Jurandyr Passos, 1916-2015 
Brasil, 1968, 134 min 
 
Antologia do cinema brasileiro, centrada na produção ficcional, do início em 1898 até a 
década de sessenta. Säo exibidos trechos de filmes em ordem cronológica, com 
exceçäo dos primeiros, como O guarani e Perdida, dos quais só restam fotografias. A 
narraçäo situa cada filme no momento específico da história do cinema em que foi 
produzido - ciclos regionais, a era dos estúdios etc - e destaca os avanços técnicos 
presentes em alguns deles. Contém imagens do processo de gravaçäo de som usado 
no início do cinema falado e uma entrevista com Ademar Gonzaga falando sobre a 
modernizaçäo dos equipamentos ocorrida na década de trinta. Säo mostrados trechos 
dos seguintes filmes: Exemplo regenerador; Aytaré da praia; A retirada da Laguna; 
Fragmentos da vida; O caçador de diamantes; desenho animado com o personagem 
Chiquinho; Ganga bruta; Limite; Säo Paulo: sinfonia de uma cidade; Bonequinha de 
seda; Pureza; Romance proibido; Caiçara; Simäo, o Caolho; O cangaceiro; Sinhá  
Moça; Uma pulga na balança; Amei um bicheiro; Rio 40 graus; O homem do Sputinik; 
Sinfonia carioca; Estranho encontro; Ravina; Mulheres e milhöes; Os cafajestes; O 
beijo; Noite vazia; Vidas secas; Menino de engenho; Deus e o diabo na terra do sol; A 



grande cidade; O padre e a moça; Säo Paulo S. A.; A hora e a vez de Augusto 
Matraga; O pagador de promessas. 
 
VC0885 (não circula), VC1396 (não circula), DVD0275 (circula), DVD3721/2 (circula), 
DVD3723 (não circula), DVD4131/2 (circula) 
 
 

Uma viagem pessoal através do cinema americano 
SCORSESE, Martin, 1942-; WILSON, Michael Henry 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 1995, 150 min 
 
O cinema americano na visäo de Martin Scorsese. O cineasta analisa os filmes e os 
diretores que o impressionaram como espectador - näo necessariamente os mais 
consagrados - e examina as formas de relacionamento dos cineastas com o status 
quo cinematográfico. Na primeira parte, dedicada à evoluçäo dos westerns, filmes de 
gangster e musicais, säo evocados cineastas "contadores de histórias" como King 
Vidor, Vincent Minnelli, Raoul Wash, John Ford, Anthony Mann, Budd Boeticher, Arthur 
Penn e Busby Berkeley. Contém cenas dos filmes: Duelo ao sol (Duel in the sun); 
Assim estava escrito (The bad and the beautifull); Rastros de ódio (The searchers); 
The furies; The public enemy; Scarface; The roaring twenties; Footlight parade; Agora 
seremos felizes (Meet me in St. Louis); My dream is yours; Nasce uma estrela (A star 
is born). A segunda parte aborda desenvolvimento da técnica e da linguagem 
cinematográficas e o caráter ilusionista da atividade dos cineastas para transmitirem 
idéias pessoais aproveitando brechas no sistema, especialmente nos chamados films 
noir. D. W. Griffith, Cecil B. de Mille, F.W. Murnau, Frank Borzage, Jacques Tourneur, 
Andre de Toth e Ida Lupino säo alguns dos cineastas lembrados. Trechos dos filmes: 
Aurora (Sunrise); Os dez mandamentos; Amar foi minha ruína (Leave her to heaven); 
Johnny Guitar; Sangue de pantera (Cat people); Curva do destino (Detour); Pacto de 
sangue (Double indemnity) e outros. Na terceira parte são analisados cineastas como 
Charlie Chaplin, Orson Welles, Stanley Kubrick, D. W. Griffith, Elia Kazan, Otto 
Preminger e outros. Contém trechos dos filmes: Cidadão Kane, O grande ditador; Uma 
rua chamada pecado; Lolita; Sindicato de ladrões; Tudo o que o céu permite; Bonnie e 
Clyde; Soberba; O homem do braço de ouro; A cidade dos desiludidos e outros. 
 
VC0906/7 (não circula), VC1321/3 (não circula), XDVD0225 (circula), DVD1956/7 (não 
circula) 
 
 

Cinema de lágrimas 
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928- 
Grã-Bretanha / Brasil, 1995, ca.118 min 
 
Um diretor de teato quer descobrir a que filme sua mãe teria assistido antes de se 
suicidar. Para tanto, vai pesquisar melodramas argentinos e mexicanos na Filmoteca 
da Universidad Autónoma del México. Acompanha-o um jovem pesquisador que 
comenta os filmes projetados, analisando seu conteúdo ideológico. São mostrados 
trechos dos filmes: La mujer del puerto (1933), de Arcady Boitier; Aventurera (1949), 
de Alberto Gouth; Santa (1993), de Antonio Moreno; Distinto amanecer (1943), de 
Julio Bracho; Buganbilla (1944), de Emilio Fernandez; Cinco rostros de mujer (1946), 
de Gilberto Martinez Solares; Las abandonadas (1944), de E. Fernandez; Camelia 
(1953), de Roberto Gavaldón; Victimas del pecado (1950), de E. Fernadez; Abismos 
de pasion (1953), de Luís Buñuel; Divorciadas (1943), de Alexandre Galindo; Doña 
Diabla (1948), de Tito Davison; Historia de un gran amor (1942), de J. Bracho; 



Madresselva (1939), de Luis Cesar Amadori; Armiño negro, de Carlos Hugo 
Christesen, e Deus e o diabo na terra do sol, de Gláuber Rocha. 
 
VC0908 (não circula), VC1823 (não circula), XDVD0146 (circula) 
 
 

Um cão andaluz 
Buñuel, Luis, 1900-1983 
França, 1928, 17 min 
 
São apresentadas imagens oníricas, encadeadas como se representassem um 
pesadelo. A primeira cena mostra uma mulher que tem seu olho cortado por um 
homem com uma navalha. Numa cena seguinte aparecem formigas saindo da mão do 
ator, uma possível alusão literária à expressão francesa "fourmis dans les paumes" 
(formigas nas mãos) que significa "um grande desejo de matar" e assim seguem, sem 
obedecer uma lógica comum 
 
VC0909 (não circula), DVD1228 (circula), DVD3252 (não circula) 
 
 

Louco por cinema 
OLIVEIRA, André Luiz 
Brasil, 1995, 100 min 
 
Lula, um cineasta que enlouqueceu durante uma filmagem, está internado em um 
hospício de Brasília há 20 anos e acredita que pode solucionar o enigma de sua 
loucura através da magia do cinema. Provoca uma rebelião entre os pacientes e 
seqüestra uma Comissão de Direitos Humanos, que só libertará em troca da produção 
de um roteiro escrito por ele. Com a ajuda de velhos companheiros de sua antiga 
equipe de filmagem, Lula transforma os loucos em atores. Resumo baseado no site da 
Cinemateca. 
 
VC0914 (não circula), XDVD0231 (circula) 
 
 

Através das oliveiras 
KIAROSTAMI, Abbas, 1940- 
Irä, 1994, 103 min 
 
Após um forte terremoto, cineasta iraniano sai a campo para filmar uma história quase 
documental, com atores locais; estes tem problemas pessoais entre si. Resumo: Vídeo 
1997. 
 
VC0937 (não circula) 
 
 

Tres minutos para la fama 
ZAMBRANO, Benito 
Cuba, 1993, ca.10 min 
 
 
VC0954 (não circula) 
 
 



El invasor marciano: 36 años despues 
OLIVEIRA, Wolney 
Cuba, 1988, 24 min 
 
Cineastas amadores revivem suas memórias assistindo novamente aos filmes que 
fizeram na década de 1950 
 
VC0956 (não circula) 
 
 
8 1/2 
Oito e meio 
FELLINI, Federico, 1920-1993 
Itália, 1962, 133 min 
 
Diretor de cinema bem-sucedido se vê à beira de um colapso nervoso enquanto 
prepara mais um filme: é obrigado a discutir suas implicações ideológicas com a Igreja 
Católica, enfrenta problemas de produção com os financiadores e ainda tenta se 
equilibrar entre a mulher e a amante (Guia de vídeo). 
 
VC0860 (não circula), VC1050 (não circula), DVD0491 (circula), DVD3984 (circula) 
 
 

Baile perfumado 
CALDAS, Paulo; FERREIRA, Lírio 
Brasil, 1997, 93 min 
 
Depois da morte de Padre Cícero, o jovem fotógrafo libanês Benjamin Abrahão, parte 
de Juazeiro, no Ceará, em busca de recursos para filmar Lampião e seu bando. 
Recorre a pessoas influentes e, graças a sua habilidade de estabelecer contatos, 
Benjamin localiza Lampião e registra o cotidiano do grupo. Exibir o filme, porém, torna-
se mais difícil do que realizá-lo. O filme é proibido pelo governo Vargas. Benjamin 
acaba morrendo de forma violenta. 
 
VC1093 (não circula), VC1648 (não circula), XDVD0067 (circula), DVD3432 (circula) 
 
 

Operários do sonho 
BARTABURU, Xavier Alzueta 
Brasil, 1998, 28 min 
 
Maquinistas, eletricistas e outros técnicos de cinema discorrem sobre aspectos de sua 
profissão, como condições de trabalho, formação profissional, respeitabilidade e 
mercado de trabalho. Falam também sobre seu amor pelo cinema. Depoimentos de 
Carlos Caldas, Esmeraldo de Camargo e Ulisses Malta. 
 
VC1155 (não circula), XDVD0628 (circula) 
 
 

Em busca do sonho: o cinema no ABC 
RIZZO, Carlos 
Brasil, 1992, 23 min 
 



O documentário faz, inicialmente, um breve retrospecto da história do cinema 
brasileiro. Em seguida, aborda a atividade cinematográfica da região do ABC (São 
Paulo), destacando: a história do Núcleo de Estudos Cinematográficos de Santo André 
(NEC), extinto em 1967, e a carreira do cineasta Aron Feldman, autor dos filmes Um 
domingo na vila, Casqueiro, O mundo do Anônimo Jr. e Mangue x Metrô, dos quais 
são mostrados alguns trechos. Há depoimentos de Aron e seu irmão Claudio Feldman, 
do ator Renato Consorte, dos críticos Rudá de Andrade e José Armando Pereira, entre 
outros. 
 
VC1161 (não circula), XDVD0450 (circula) 
 
 

A relação som-imagem no cinema: a experiência alemã de Fritz 
Lang: trechos dos filmes analisados. 
MANZANO, Luiz Adelmo 
Brasil, 1999, 18 min 
 
Trechos dos filmes Metrópolis e O vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang. Do filme 
Metrópolis apresenta: Créditos iniciais / abertura; aparição do Moloch; Freder ouve 
Maria tentando fugir de Rotwang e, intertítulo original do Moloch com explicação 
sucinta do efeito Schüfftan. Do filme O vampiro de Düsseldorf, mostra a sequência 
inicial. 
 
VC1208 (não circula), VC1209 (não circula), XDVD0658 (circula) 
 
 

Duas vezes cinquenta anos de cinema francês 
GODARD, Jean-Luc, 1930-; MIÉVILLE, Anne-Marie 
França / Grã-Bretanha, 1995, 56 min 
 
GODARD questiona o ator Michel Piccolli sobre seu papel de presidente de um evento 
comemorativo do primeiro século do cinema francês. Discutem o motivo, a forma e até 
a validade desse tipo de celebração. Enquanto conversam, são mostrados trechos de 
filmes e fotos de pessoas, sem letreiros que os identifiquem. Godard afirma que as 
pessoas não se lembram mais dos filmes, diretores e atores franceses mais antigos, e 
convida o amigo a comprovar sua alegação. Piccolli, perturbado, começa a perguntar 
aos empregados do hotel no qual está hospedado se conhecem determinado cineasta, 
se assistiram certo filme etc. No final, conclui não saber mais o que está 
comemorando. 
 
xVC0010 (não circula) 
 
 

A personal history of British cinema 
FREARS, Stephen, 1941-; DIBB, Mike 
Grã-Bretanha, 1995, ca.60 min 
 
Stephen Frears conversa sobre o cinema inglês com outros cineastas, comentando 
filmes e diretores importantes. A relação com o cinema americano e o dilema de ir ou 
não para Hollywood estão entre os temas mais discutidos. Alfred Hitchcock, Alexander 
Korda, David Lean, Carol Reed, Michael Powell, Ken Loack e Ken Russel. São alguns 
dos cineastas cuja obra é analisada. 
 
xVC0010 (não circula) 



 
 

Hollywood poeira de estrelas 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.540 min 
 
Série exibida pela RTC sobre a história do Cinema mudo, a formação e a evolução da 
indústria cinematográfica em Hollywood até o surgimento do cinema sonoro. 
Apresenta depoimentos dos pioneiros e cenas de filmes da época. São 9 episódios 
gravados em 3 fitas: fita 1: Começo de uma era; Os grandes comediantes; fita 1 e 2: 
Hollywood vai à guerra; fita 2: Os riscos do negócio; fita 2 e 3: Comédia, um negócio 
sério; fita 3: Hollywood e o velho oeste; O homem com o megafone; Tratamento 
estrelar; O fim de uma era. 
 
xVC0020/22 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: Começo de uma era 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
A transferência dos estúdios de cinema americano da costa leste dos E.U.A. para Los 
Angeles e a criação de Hollywood, em 1903. O surgimento dos primeiros grandes 
astros, com destaque para Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Depoimentos de: Adela 
Rogers St. Johns, Lilian Gish, Henry King, Hevey Parry, Viola Dana, Anita Loos, Alan 
Dawan, Willian Hornbeck, Agnes Demille, Leatrice Joy, Colleen Moore, Hal Roach e 
Douglas Fairbanks Jr. Cenas dos filmes: Silent Heroes (1913), The extra man and milk 
Fedlion (1916), Feddy at the throttle (1916), The squaw man (1910), Robin Hood 
(1922),  Flaming Youth (1923), Eart the Hills (1920), Suds (1920), A kiss from Mary 
Pickford (1926) e The thief of Bagdad (1924) 
 
xVC0020 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: Os grandes comediantes 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
O caso do comediante Roscoe Arbuckle, acusado de matar uma atriz. O surgimento 
da auto-censura no cinema, como conseqüência da reação moralista da sociedade 
americana ao cinema de Hollywood. Depoimentos de: Glória Swanson, Adela Rogers 
St. Johns, Viola Dana, Anita Loos, Collen Moore e Alan Dawan. Cenas dos filmes: 
Fatty and Mabel Adrift (1916), The Reformers (1913), Life of the Party (1920), Isle of 
love (1918), The commandments (1923) e A woman of Affairs (1928). 
 
xVC0020 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: Hollywood vai à guerra 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
A participação de Hollywood na primeira guerra mundial e como o conflito mundial 
afetou a indústria do cinema. A descoberta do potencial dos filmes como instrumentos 



de propaganda ideológica. Depoimentos de: Karl Brown, Jesse L. Lasky Jr., Valeirie 
von Straheim, Blanche Sweet, Lews Quiet, King Vidor, Raoul Walsh, Willian Wellman e 
Lewis Milestone. Cenas dos filmes: The Battle cry of Peace (1915), Civilization (1916), 
Intolerance (1916), Hearts of the wold (1918), Heart of Humanity (1918), I four years in 
Germany (1918), The big parede (1925), What price grary? (1916), Wings (1927), All 
quieton the western front (1930). 
 
xVC0020 (não circula), xVC0021 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: Os riscos do negócio 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
A história dos dublês de Hollywood, destacando Douglas Fairbanks, ator e dublê. 
Depoimentos de: Harvey Parry, Byron Haskin, Al Rogell, Yakima Camutt, Paul 
Malvern, Sra Buck Jones, Harold Lloyd, Leatrice Joy e Bob Rose. Cenas dos filmes: 
Play Safe (1923), Thundering Hoofs (1924), Devil Horse (1926), Beloved Rogue 
(1927), Black Pirate (1926), Afinal segurança (?), Lilac Time (1928), The massacre 
(1912) e Ton's strategy (1916). 
 
xVC0021 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: Comédia um negócio sério 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
Enfoca Mack Senneth, Harold Lloyd, Buster Keaton e Charles Chaplin, entre outros. 
Destaque para o depoimento de Jackie Coogan, ator do filme The Kid (1920), dirigido 
por Charles Chaplin. Depoimentos de: Hal Roach, Frank Capra, George Harris, Jackie 
Coogan, Harold Lloyd e Willian Harnbeck. Cenas dos filmes: The curtain pole (1909), 
Making living (1913, primeiro filme de Charles Chaplin), The pawnshop (1916), The 
Rnk (1916), The floarwalker (1916), Never Weaken (1921), The Kid (1921), Luke's 
Movie muddle (1916), Hot Water (1924), Steaboat Bill Jr. (1928), The general (1926), 
One Week (1920), The strang man (1926). 
 
xVC0021 (não circula), xVC0022 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: Hollywood e o velho oeste 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
O aluguel de ranchos e a contratação de vaqueiros, marcaram o início dos "westerns". 
Muitos filmes apresentavam o paralelo existente entre o desenvolvimento do oeste e a 
cidade de Hollywood, tendo como gênero constante a representação do bem e do mal. 
Depoimentos de: Iron Eyes Cody, Al Hoxie, Collen Moore, Tim Mccoy, John Wayne, 
Olive Carey, Karl Brawn, Lois Wilson, Jesse Lasky Jr., Lefty Hough e Heny King. 
Cenas dos filmes: The lady of the dugout (1918), The return of Draw egan (1916), 
Hell's hinges (1916), The great keatrain (1916), Train robbery (1916), The covered 
wagon (1923), Straight shooting (1917), The iron horse (1924), The winning of Barbara 
Worth (1926). 
 



xVC0022 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: O homem com o megafone 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
As características dos antigos diretores de cinema, suas roupas, seus instrumentos e 
suas técnicas. Mostra a renovação estética que diretores europeus trouxeram para o 
cinema americano. Depoimentos de: Harvey Parry, Henry King, Alan Dwan, Lefty 
Hough, Bessie Love, Byron Haskin, King Vidor, Viola Dana, Collen Moore, Adela 
Rogers St. Johns, Blanche Sweet, Grant Whytock, Janet Gaynor, Harold Schuster, 
Eleanor Boardman. Cenas dos filmes: Show people (1928), Blue jeans (1917), Mare 
Nostrum (1926), Sunrise (1912) e The crowd (1928). 
 
xVC0022 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: Tratamento estrelar 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
Mostra a história de Clara Bow, um dos primeiros símbolos sexuais de Hollywood e 
também destaca John Gilbert e Greta Garbo. Relata a política administrativa, imposta 
pelos diretores de cinema, sobre o tratamento de cada astro e estrela. Depoimentos 
de: Leatrice Gilbert Fountain, Leatrice Joy, King Vidor, Charles Buddy Rogers, Louise 
Brooks, Adela Rogers St. Johns, Clarence Brown, Douglas Fairbanks Jr., Sam Marx e 
Eleanor Boardman. Cenas dos filmes: The Merry widow (1925), The Big Parede 
(1925), The temptress (1926), Sea in Shifs (1922), Dancing Mathers (1926), It (1927), 
The plastic age (1925), Mantrap (1926), Children of Divorce (1927), Hoop-la (1933), 
Flash and The Devil (1926), Man woman and sin (?) (1927), Love (1927), Hollywood 
Revue of 1929 (1929), His glorious night (1923) e Redenption (1930). 
 
xVC0022 (não circula) 
 
 

Hollywood poeira de estrelas: O fim de uma era 
GILL, David; BROWNLOW, Kevin 
Grã-Bretanha, 198-?, ca.60 min 
 
O início do cinema sonoro, a resistência dos artistas, diretores, administradores de 
estúdios e as transformações radicais de carater econômico e estético. Apresenta o 
primeiro estúdio a utilizar o som nos filmes cinematográficos. Depoimentos de: Agnes 
Demille, Collen Moore, Harvey Parry, Alan Dwan. Cenas dos seguintes filmes: King on 
main street (1925), So this is Paris (1926), Stage Struck (1925), A movie star (1916), 
D. W. Griffith (1921), Old Ironsides (1926), Theodore Case Test (1925), Witt  
 Berg (1926), Don Juan (1926), The Jazz singer (1927), The singing fool (1928), Lights 
of New York (1928), Peacock Alley (1929), The sky Hawk (1929), The Black watch 
(1929), The iron Mask (1929), Lilac time (1928), Four sons (1928), Show girl in 
Hollywood (1930), The Forest Phonofilm (1922). 
 
xVC0022 (não circula) 
 
 



Roberto 
Claro, Amilcar M 
Brasil, 1994, 18 min 
 
O cineasta Roberto Santos fala sobre o cinema nacional e sobre seu próprio trabalho, 
num depoimento entremeado por trechos dos filmes O grande momento, A hora e a 
vez de Augusto Matraga, O homem nu, Um anjo mau, As três mortes de Solano, e 
outros. Contém um trecho do programa Roda Viva, da TV Cultura, que nunca foi ao ar. 
São mostradas várias fotos de Roberto Santos em família e trabalhando, além de 
imagens do cineasta sentado numa árvore, protestando contra sua derrubada. 
 
xVC0051 (não circula), DVD3565 (circula) 
 
 

Propaganda: o poder da imagem 
França, 199?, 304 min 
 
Um panorama da propaganda política no século XX. Imagens de época intercaladas 
com depoimentos de políticos, historiadores e cineastas mostram a forma pela qual 
governos e Estados utilizaram os meios de comunicação de massa como instrumentos 
de dominação ideológica.Capítulo 1 - Um século de propaganda: Panorama geral da 
descoberta da propaganda como arma política pelas nações. Trechos de filmes de 
Eisenstein, Chaplin e outros.Capítulo 2 - Mentiras e mensagens: As batalhas da 
propaganda na guerra ideológica. O professor Jacques Eluf analisa as versões de 
cada país sobre acontecimentos que mudaram o destino da humanidade.Capítulo 3 - 
O teatro de hostilidades: A propaganda de Guerra dos países que participaram da 
Segunda Guerra Mundial. Cenas de filme de Leni Riefenstahl e Jean Renoir. 
Depoimento de Frank Capra.Capítulo 5 - Do ícone ao cinema: A função do cinema 
como arma propagandística na revolução e no Estado soviético. Cenas de filmes de 
Eisenstein e depoimentos de cineastas que estudaram com ele.Capítulo 6 - Não existe 
mais propaganda? A propaganda política atual e sua estreita ligação com a 
publicidade e com o marketing. 
 
xVC0060 (não circula) 
 
 

Outra vez 
GURROLA, Alfredo 
México, 1986, 96 min 
 
História de um casal, que não consegue ter filhos, cujo marido trabalha como 
Assistente Publicitário. Angustiados com a situação, acusam-se mutuamente e 
separam-se. A gravidez acaba ocorrendo em um encontro dos dois quando não 
estavam preocupados com isso. Na hora do parto, o bebê morre e eles resolvem 
tentar outra vez. 
 
xVC0081 (não circula) 
 
 

Câmera: imagens em movimento 
NADEN, David; CHANAN, Noel 
Grã-Bretanha, 1993, 181 min 
 



Documentário sobre os pioneiros do cinema. Dividido em sete capítulos:1. Os irmãos 
Lumière (00 - 26 min)2. Georges Mèlies (26 - 52 min)3. Charles Pathé (52 - 77 min)4. 
Viva Birt Acres (77 - 103 min)5. Paraíso elétrico (103 - 129 min)6. Edison e companhia 
(129 - 155 min)7. Costa a costa (155 - 181 min)Em todos os capítulos são 
apresentadas cenas curtas de diversos filmes realizados na época. 
 
xVC0084 (não circula), xVC0241/2 (não circula), XDVD0724 (circula) 
 
 

Câmera: imagens em movimento: Os irmãos Lumière 
NADEN, David; CHANAN, Noel 
Grã-Bretanha, 1993, 26 min 
 
Narra a trajetória da família Lumière. Mostra o cinematógrafo. Apresenta o 
desenvolvimento da empresa; experiências de filmagens com câmera em movimento e 
câmera fixa; o Autocromo, filme  feito com processo de cor. Destaca os principais 
temas e valores retratados nos filmes dos Lumière: campo, deveres e família. 
Apresenta cenas de diversos filmes da época: Trabalhadores saindo da fábrica (1895); 
Demolição de um muro (1896); Trem chegando à estação (1895); Café da manhã com 
bebê (1895), entre outros. Traz ainda trechos de filmes com a família Lumière e seus 
amigos em diversas atividades de lazer e imagens da vida cotidiana do final do século 
XIX. 
 
xVC0084 (não circula), xVC0241 (não circula) 
 
 

Câmera: imagens em movimento: Georges Mèlies 
NADEN, David; CHANAN, Noel 
Grã-Bretanha, 1993, 26 min 
 
Considerado o primeiro mago do cinema, Mèlies deu início ao cinema feito com cenas 
artificiais e mágicas. Proveniente de espetáculos teatrais de magia, fundou a empresa 
cinematográfica Star Films, nos arredores de Paris. Narra o desenvolvimento desta 
empresa até a sua junção a um cartel de produtores e posterior falência. Destaca a 
ilusão de ótica e os truques fotográficos por ele utilizados. Apresenta trechos de 
diversos de seus filmes, entre eles: Uma viagem à lua (1902); A mulher invisível 
(1896); A coroação de Eduardo VII (1902), que mistura cenas reais com fictícias; O 
melômano (1905); entre outros. Apresenta ainda, cenas do filme sobre sua vida 
realizado em 1953. 
 
xVC0084 (não circula), xVC0241 (não circula) 
 
 

Câmera: imagens em movimento: Charles Pathé 
NADEN, David; CHANAN, Noel 
Grã-Bretanha, 1993, 25 min 
 
Destaca os filmes feitos pela indústria de Charles Pathé, considerado o homem que 
transformou o lazer em indústria. Apresenta os filmes que retratavam fatos reais com 
cenas de reconstituição; o surgimento do noticiário cinematográfico; a Feira Mundial 
de Paris de 1900; a liderança de sua indústria até a perda desta supremacia para os 
americanos. São apresentados trechos de diversos filmes da época, entre eles: O 
encouraçado Potemkin (1905); Filme promocional sobre a Indústria Pathé e A morte 
do Duque de Guise (1908). 



 
xVC0084 (não circula), xVC0241 (não circula) 
 
 

Câmera: imagens em movimento: Viva Birt Acres 
NADEN, David; CHANAN, Noel 
Grã-Bretanha, 1993, 26 min 
 
Discorre sobre os pioneiros do cinema inglês: Birt Acres, G. A. Smith, Riley e 
Bamforth, Willianson, Robert Paul, Mottershow e Hepworth, entre outros. Destaca a 
primeira exibição pública de cinema, com o filme realizado por Birt Acres. São 
apresentadas fotos e cenas de diversos filmes da época: Ponte de Londres (1896); 
Passeio em Woodfort (1897); O beijo no túnel (1899) de G. A. Smith; Incêndio de 
Londres (1897) de Lumière; Saltos e mergulhos (1906) de Willianson, entre outros. 
 
 xVC0084 (não circula), xVC0241 (não circula) 
 
 

Câmera: imagens em movimento: Paraíso elétrico 
NADEN, David; CHANAN, Noel 
Grã-Bretanha, 1993, 26 min 
 
Apresenta a trajetória de dois produtores pioneiros do cinema inglês: William Haggar e 
Charles Urban. Aborda a transformação das feiras do espetáculo com o advento da 
eletricidade de Thomas Edison, e a mudança dos locais de apresentação dos filmes. 
Destaque para: as técnicas experimentais de filmagem no início do século, como a 
fotografia com lapso de tempo e a microfotografia; o apoio de Charles Urban e sua 
indústria para essas experiências; os documentários sobre as condições de trabalho 
realizados por Charles Urban antes da 1a. guerra. São apresentadas fotos e várias 
cenas dos filmes da época: Compre suas próprias cerejas (1904), de Robert Paul, 
Tumulto desesperado (1903), de Haggar, considerado o primeiro filme de perseguição; 
A vida de charles Peace (1905), de Haggar; Visita à fábrica de biscoitos (1906), de 
Urban; Dois palhaços, de G. A. Smith; Nascimento de uma flor (1909); O dia de um 
mineiro de carvão, entre outros. Mostra equipamentos utilizados no início do cinema, 
como o Real Bioscópio e o kinemacolor, bioscópio adaptado para filmes coloridos. 
 
xVC0084 (não circula), xVC0242 (não circula) 
 
 

Câmera: imagens em movimento: Costa a costa 
NADEN, David; CHANAN, Noel 
Grã-Bretanha, 1993, 26 min 
 
Retrata o início do cinema na costa leste dos Estados Unidos em 1890 e o seu 
desenvolvimento. Apresenta o trabalho de Thomas Edison, traz diversas cenas dos 
seus filmes e de outros pioneiros: os filmes que retratavam a realidade com cenas 
forjadas; filmes do terremoto de São Francisco em 1906; o Documentário Toras no 
Maine (1906) que possuía o estilo de documentário mais próximo aos dias de hoje; 
filmes documentários para uso educacionais; o início do som no cinema com o filme 
Cantigas Favoritas (1913). Apresenta ainda, trechos da entrevista de Edison em 1931. 
 
xVC0084 (não circula), xVC0242 (não circula) 
 
 



Câmera: imagens em movimento: Edison e companhia 
NADEN, David; CHANAN, Noel 
Grã-Bretanha, 1993, 26 min 
 
Apresenta o inventor e pioneiro do cinema Thomas Edison. Aborda suas invenções 
cinematográficas, a produção de seus filmes e câmeras; os filmes com cenas forjadas; 
a descoberta do cinema pelos políticos como força persuasiva; o declínio das casas de 
espetáculos. Apresenta cenas do Museu Thomas Edison, do primeiro filme por ele 
realizado - Fred expirando; fotos do kinetoscópio; cenas de diversos filmes: 
Eletrocução de um elefante (1903); filmes da  época de luta de boxe; filmes de 
comerciais (1898 e 1904), entre outros. 
 
xVC0084 (não circula), xVC0242 (não circula) 
 
 

100 anos luz 
ANDRADE, Evandro Carlos de 
Brasil, 1995, 360 min 
 
Série cuja proposta é fazer uma homenagem aos cem anos de cinema. Em cada 
capítulo de 45 minutos, 35 a 40 são compostos por cenas de filmes, com diálogos 
originais e legendas em português. Não há entrevistas nem reportagens.Capítulo1 - 
Fantasia: As origens do cinema e o trabalho dos pioneiros, como os irmãos Lumière. 
Mostra o trabalho de quem usa as imagens para criar novos mundos, como George 
Méliès, George Lucas, Walt Disney, Steven Spielberg e Fellini.Capítulo 2 - Amor: 
Enfoca os filmes românticos e seus grandes astros. Os filmes Casablanca e E o vento 
levou são destacados, assim como o cineasta François Truffaut e a atriz Leila 
Diniz.Capítulo 3 - Aventura: Os grandes heróis, como Flash Gordon, Tarzan, Super-
Homem e Batman; os cowboys de John Wayne e Clint Eastwood; os melhores 
momentos de James Bond; perfis de Harrison Ford e Kevin Costner.Capítulo 4 - Risos: 
Um bloco inteiro é dedicado a Charles Chaplin. São evocados também as chanchadas 
brasileiras de Oscarito e Grande Otelo; os comediantes do cinema mudo americano e 
a comédia romântica dos anos 30 e 40. Perfis de Billy Wilder, Jerry Lewis e Woody 
Allen.Capítulo 5 - Medo: Alfred Hitchcock é o destaque no episódio que aborda o 
cinema de horrror, suspense e ficção científica. O expressionismo alemão e o horror 
brasileiro de José Mojica Marins também são mostrados. Perfil de Jack 
Nicholson.Capítulo 6 - Erotismo: As grandes estrelas que se tornaram símbolos 
sexuais, como Marlon Brando, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Rodolfo Valentino, 
Sônia Braga, Vera Fischer e outros.Capítulo 7 - Corações e mentes: são abordados o 
cinema revolucionário e os filmes de protesto e denúncia. Orson Welles e David W. 
Griffith são alguns dos cineastas destacados. Um bloco é dedicado ao cinema novo 
brasileiro e outro ao neo-realismo italiano.Capítulo 8 - Musicais: Traz imagens de Fred 
Astaire e Ginger Rogers dançando em vários filmes, além de Judy Garland, Gene 
Kelly, Carmen Miranda e Frank Sinatra. O último bloco mostra cenas de filmes que 
falam de cinema, como A noite americana e Cinema Paradiso. (informações extraídas 
do Boletim de Programação da Globo). 
 
xVC0098/101 (não circula) 
 
 

Que viva Gláuber 
MICHILES, Aurélio 
Brasil, 199-, ca.60 min 
 



Documentário sobre o cineasta brasileiro Gláuber Rocha, cuja importância é analisada 
em depoimentos de personalidades que o conheceram. Lúcia Rocha, sua mãe, conta 
como o cineasta comprou sua primeira câmera. O cineasta Carlos Diegues fala sobre 
o ideário do Cinema Novo. Darcy Ribeiro recorda a polêmica provocada pelo filme 
Deus e o Diabo na terra do sol. O cineasta Nelson Pereira dos Santos e o professor 
Jean-Claude Bernardet falam sobre a luz e a fotografia no Cinema Novo. A situação 
política brasileira no final da década de 60 é recordada: o filme Terra em transe tem 
problemas com a censura, a decretação do Ato Institucional n. 5 provoca o fim do 
Cinema Novo (segundo Carlos Diegues) e desencadeia um período de repressão que 
leva Gláuber a um exílio de 6 anos. O jornalista Zuenir Ventura recorda as posições 
polêmicas do cineasta quando volta ao Brasil, às véspera do processo de reabertura 
política. O cineasta Arnaldo Jabor relembra o estado emocional de Gláuber nos seus 
últimos anos de vida. Contém cenas dos filmes: O dragão da maldade contra o santo 
guerreiro; Pátio; Barravento; Deus e o Diabo na terra do sol; História do Brasil; Câncer; 
Terra em transe; Amazonas; Maranhão 66 e A idade da terra. Traz ainda vários 
depoimentos do próprio Gláuber e trechos de seu programa de televisão Abertura. 
 
xVC0102 (não circula), XDVD0457 (circula) 
 
 

Roda Viva: José Mojica Marins 
Brasil, 1998, ca.90 min 
 
O cineasta brasileiro José Mojica Marins, criador do personagem Zé do Caixão, 
responde a perguntas de Rogério Brandão, Mário Prata, Ítala Nandi, Carlos 
Reichenbach, André Barcinski, Ivan Cardoso e Leon Cakoff. Entre outros assuntos, 
fala sobre: as origens do famoso personagem; e porquê do uso das longas unhas e da 
decisão de cortá-las; a condição de maldito; problemas com a censura; fazer terror no 
Brasil; as experiências na TV; seu método de filmar; como aprendeu a fazer cinema; 
as experiências com produção de clips para bandas de rock. Conta, ainda, diversas 
histórias pitorescas de sua vida. 
 
xVC0110 (não circula), XDVD0458 (circula) 
 
 

A Rússia na visão de Ken Russell: Alice no país dos russos. 
RUSSELL, Ken, 1927- 
Grã-Bretanha, 199-, 60 min 
 
Uma paródia de "Alice no país das maravilhas" é o fio condutor desta visão da história 
e da cultura russas, da Revolução de 1917 até a época atual. A jovem Alice, depois de 
encontrar duas figuras representando Lénin e o tzar Nicolau despertando um bebê 
chamado Rússia, presencia o nascimento de novas formas de arte, a perseguição do 
compositor Shostakovitch pela Rainha vermelha Stálin e o surgimento do Realismo 
Socialista. Depois, o gato Glasnost mostra-lhe as principais manifestações culturais da 
Rússia contemporânea, entre os quais: trecho de um filme do cineasta Sergei 
Soloniov; grupos de rock; vídeo-arte; o necrorealismo; a pintora Zina Sotoni; um desfile 
do estilista de moda Andre Bartenov; a música de Yuri Khanin e sua obra Cinco 
orgasmos menores; um desenho animado de televisão; a Orquestra Móvel do Major 
Brown; uma apresentação de um grupo ucraniano no Teatro Bolshoi; a cantora pop 
Valéria. 
 
xVC0114 (não circula), XDVD0160 (circula) 
 



A esperança de Jeca 
Brasil, 199-?, 62 min 
 
Documentário sobre a vida e a obra de Amacio Mazzaropi. Apresenta cenas, fotos e 
cartazes de diversos de seus filmes, realizados pela Vera Cruz e pela PAM Filmes. 
Depoimentos de Agostinho M. Pereira, Geny Prado, Giordano Martinelli, Milton 
Amaral, Miro Reis e pessoas ligadas ao Cine Art Paladio no Largo Paissandu, SP. 
Mostra ainda, cenas do leilão da PAM Filmes, espólio de Mazzaropi. 
 
xVC0133 (não circula) 
 
 

O homem com uma câmera 
Vertov, Dziga, 1896-1954 
Grã-Bretanha, 1929, 68 min 
 
Trabalho experimental em comunicação cinematográfica ambientado na Rússia em 
1929 sem intérpretes, cenários, sets, etc. Apresenta recursos de trucagens, animação, 
câmera lenta e aceleração. Primeiramente aparece uma sala de cinema, cujos 
assentos e tela se enchem para o espetáculo. Depois, ocorre a projeção da tela para a 
vida: um fotógrafo, com uma câmera na mão, filma o movimento de uma cidade russa 
e sua população, com todos os seus ritmos, de diversos ângulos e com as montagens 
mais diversas. O homem da câmera penetra nas casas, locais de trabalho, praças, 
ruas, bondes, estações de trens, cartórios, praia, competições esportivas etc. Depois 
este filme é apresentado na sala de cinema. 
 
DVD0010 (não circula), DVD0344 (circula), DVD2924 (circula), DVD2925 (circula), 
DVD4172 (não circula) 
 
 

Zoom especial: produção 
Brasil, 1999, 53 min 
 
Nesta reportagem sobre a produção em cinema, produtores e cineastas falam sobre 
diversos aspectos de suas atividades, como: método de trabalho das empresas 
produtoras; relacionamento entre produtor e diretor; funções do produtor executivo; 
captação e administração de recursos financeiros. Os produtores e os diretores dos 
filmes Paixão perdida (Alberto Baumstein e Walter Hugo Khouri, respectivamente), A 
hora mágica (Sara Silveira e Guilherme de Almeida Prado), Ação entre amigos (Sara e 
Beto Brant), O cineasta das selvas (Zita Carvalhosa e Aurélio Michiles) e Fé (Zita e 
Ricardo Dias) comentam suas experiências de trabalho. São mostradas cenas 
gravadas durante as filmagens. Há também depoimentos de Antonio Fagundes, Maitê 
Proença, Carlos Reichenbach e Renato Sacerdotte. 
 
xVC0156  (não circula) 
 
 

A última sala de cinema 
FÉSOS, András 
Hungria, 1993, 6 min 
 
Homem apaixonado por cinema assiste a última sessão numa sala de uma pequena 
cidade. Antes do filme terminar ele entra na tela. (Resumo baseado no catálogo do 9o. 
Festival internacional de Curtas metragens de São Paulo) 



 
xVC0225 (não circula) 
 
 

Cenas do século XX 
Brasil, 1999?, 21 min 
 
Apresenta quatro episódios da série Cenas do século XX, cada um com cerca de 5 
minutos de duração. São eles: Dom Helder Câmara; Cinema Novo, TV Tupi a pioneira; 
Roberto Burle Marx. Mostra fatos e cenas das personalidades enfocadas e uma breve 
biografia das mesmas. No episódio Cinema Novo apresenta trechos de filmes e enfoca 
os principais cineastas do período. No episódio TV Tupi apresenta fotos e imagens 
dos primeiros programas veiculados pela emissora. 
 
xVC0238 (não circula) 
 
 

Image par image 
DOUCHET, Jean; SUZUKI, Makiko; JAGANATHEN, Radha-Rajen 
França, 1987, 135 min 
 
Especialistas analisam trechos dos filmes O vampiro de Dusseldorf, de Fritz Lang, A 
regra do jogo, de Jean Renoir e O nascimento de uma nação, de D. W. Griffith. As 
seqüências são exibidas acompanhadas por comentários em "off", que explicam as 
imagens. 
 
xVC0239 (não circula) 
 
 

Filme antes do filme 
NEKES, Werner, 1944- 
Alemanha, 1985, 83 min 
 
O cineasta Werner Nekes mostra sua coleção de aparelhos precursores dos 
equipamentos de cinema, como a lanterna mágica, o taumatrópio, o fenacistoscópio, o 
zootrópio, o praxinoscópio, a cronofotografia, os "flip books" e outros. Cada um deles 
tem seu funcionamento demonstrado e explicado detalhadamente. 
 
xVC0245 (não 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) 
 
 

O cinema musical americano 
SILVA, Alex Ricardo Chagas Vieira 
Brasil, 2000, 37 min 
 
O vídeo é uma proposta para um programa de jornalismo cultural para TV, que abriria 
um hipotético ciclo de filmes sobre o cinema musical americano. São analisados 10 
filmes representativos do períoodo entre 1929 e 1939, destacando-se o trabalho dos 
cineastas Busby Berkeley e Ernst Lubitsch e dos atores Fred Astaire, Ginger Rogers e 
Judy Garland. Trechos de filmes: Melodia da Broadway, Alvorada do amor, Cavadoras 
de ouro, Belezas em revista, Fashions of 1934, A viúva alegre, O picolino e O mágico 
de Oz. 
 
VC1341 (não circula), XDVD1380 (circula) 
 
 

Buster Keaton ataca novamente 
SPOTTON, John 
Canadá, 1965, 55 min 
 
Documentário realizado durante a produção do curta-metragem "The railrodder", com 
Buster Keaton, dirigido por Gerald Potterton. Foram registrados vários momentos das 
filmagens e seus bastidores como: Keaton discutindo com o diretor a melhor forma de 
rodar determinadas cenas, contando histórias do passado, recebendo homenagens de 
prefeituras de cidades canadenses, assistindo a uma partida de baseball pela TV e 
comemorando seu aniversário. São exibidos trechos de seus filmes, destacando as 
seqüências com piadas mecânicas, nas quais objetos e máquinas tornam-se 
personagens vivos. O filme faz também um breve retrospecto da carreira de Keaton, 
do início no teatro de vaudeville até a decadência provocada por problemas de 
alcoolismo. 
 
VC1356 (não circula) 
 
 

Fragmentos: uma narrativa intranquila 
MELO, Luís Alberto Rocha 
Brasil, 1997, 42 min 
 
Felisberto Belisso, Benê de Oliveira, Cláudio Couto e Emanoel Barreto (Manezinho), 
técnicos do curso de cinema da Escola de Comunicações e Artes da USP, falam sobre 
suas carreiras e seu trabalho na Escola. Discutem também os problemas do cinema 
nacional e a situação dos técnicos no Brasil, e expõem seus gostos e preferências 
cinematográficas. Entremeadas aos depoimentos, são exibidas cenas do filme 
"Patíbulo", realizado em 1976 por Joel Yamaji, ex-aluno e também técnico da 
ECA/USP. 
 
VC1357 (não circula), XDVD1379 (circula) 
 
 
 

Time code 
FIGGIS, Mike, 1948- 



Estados Unidos, 2000, 97 min 
 
Um produtor de cinema alcoólatra está traindo a esposa com Rose, uma jovem atriz 
bissexual. A mulher do produtor decide deixá-lo, e a amante de Rose, por sua vez, 
desconfia que está sendo enganada por ela. Filmado em tempo real, com quatro 
câmeras digitais portáteis. A tela é dividida em quatro partes que mostram ações 
simultâneas. 
 
VC1360 (não circula), XDVD0265 (circula) 
 
 

Syd Field's screenwriting workshop 
FIELD, Syd 
c1999, 125 min 
 
O roteirista Syd Field expõe, didaticamente, seu método para elaboração de roteiros 
cinematográficos, usando como exemplos os filmes The Shawshank redemption (Um 
sonho de liberdade), Titanic e Thelma  
 Louise. Não são exibidos trechos dos filmes, apenas algumas fotos de cena. 
 
xVC0282 (não circula) 
 
 

A bruxa de Blair 
MYRYCK, Daniel, 1964-; SÁNCHEZ, Eduardo, 1968- 
Estados Unidos, 1999, 88 min 
 
Em outubro de 1994, três estudantes de cinema entraram na floresta de Black Hills, 
perto da pequena cidade de Burkittesville, para filmar um documentário sobre a Bruxa 
de Blair, uma lenda local. Nunca mais voltaram. Um ano depois o material que 
filmaram foi encontrado e montado, mostrando fragmentos do que lhes aconteceu na 
floresta. 
 
DVD0027 (circula) 
 
 

A maldição da bruxa de Blair 
MYRICK, Daniel, 1964-; SÁNCHEZ, Eduardo 
Estados Unidos, 1999, 43 min 
 
Filme que narra, em forma de documentário de televisão, a história dos personagens 
do filme A bruxa de Blair. Há depoimentos de amigos e familiares dos três estudantes 
que desapareceram  na floresta, trechos de telejornais sobre o caso, depoimentos de 
historiadores e narradores da cidade de Burkittsville sobre as lendas e mistérios da 
região. Conta-se a história de Ellie Kedward, a suposta bruxa, do massacre de Coffin 
Rock e do assassinato de crianças perpetrado por Rustin Par, crimes supostamente 
relacionados a bruxaria. 
 
DVD0027 (circula) 
 
 

Making of Lawrence of Arabia 
BOUZEREAU, Laurent, 1962- 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 199-?, 101 min 



 
Documentário sobre o filme Lawrence da Arábia. Apresenta cenas do filme, entrevistas 
e depoimentos do diretor, equipe técnica e intérpretes. David Lean, em entrevista 
concedida em 1989 discorre sobre a produção, escolha de roteiristas e atores e a 
restauração do filme. Os atores Anthony Quinn, Omar Sharif e Peter O'Toole 
comentam como conseguiram o papel e contam suas experiências no filme. Há ainda 
depoimentos de: Phillis Dalton, figurinista; Roy Stevens, assistente de direção; Freddie 
Young, diretor de fotografia; Peter Newbrook; Eddie Fowlie; Anne V. Coates, 
montagem. 
 
DVD0034 (circula) 
 
 

Carlitos no estúdio 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1916, 23 min 
 
Carlitos é empregado de um estúdio de cinema e seu chefe, que o trata rudemente, é 
preguiçoso, mas se faz passar por excelente trabalhador. No estúdio onde está sendo 
filmada uma comédia, o ator principal vai embora e Carlitos é chamado para substituí-
lo e levar tortas na cara. Ele aceita mas depois revolta-se e arma uma confusão. A 
cena do pastelão invade o estúdio vizinho, onde está sendo filmado uma tragédia. No 
meio do caos e dos escombros Carlitos beija a mocinha. Resumo baseado no livro 
Chaplin de Carlos Heitor Cony. 
 
XDVD0598 (circula) 
 
 

Os grandes filmes de Chaplin 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1959, 105 min 
 
Coletânea de 3 curta-metragens de Chaplin: Ombro, armas; O peregrino; Dia de 
pagamento. Antes dos filmes há um documentário de 4 minutos sobre os estúdios de 
Hollywood. Narrado por Chaplin, contém imagens curtas de: Hollywood antes de 
serem construídos os estúdios; os estúdios em construção; Chaplin chegando de carro 
ao trabalho e gravação de um de seus filmes. A seguir, Chaplin narra em off a história 
dos filmes. 
 
VC1489 (não circula) 
 
 

O mundo de James Bond 
HALL, Paul 
Estados Unidos, 199-, 44 min 
 
Documentário sobre os filmes de James Bond. Dividido em blocos: O mundo de 
James Bond; 007, homem de ação; Os vilões de Bond; Maletinha mágica; As atrizes 
de 007; 25 anos de Bond. Apresenta cenas de diversos filmes do agente 007, 
depoimentos dos atores que já fizeram o personagem, do criador Ian Flemming, de 
dublês que comentam sobre o personagem e cenas do filme. Traz ainda depoimentos 
de diversos atores, do compositor John Barry e da cantora Shirley Bassey. 
 
VC1518 (não circula), XDVD1381 (circula 



Assim estava escrito 
MINNELLI, Vincente, 1903-1986 
Estados Unidos, 1952, 118 min 
 
Um diretor, uma atriz e um escritor bem sucedidos recusam o convite para voltar a 
trabalhar com o produtor de cinema Jonathan Shields. Em flash back, são revelados 
os motivos de cada um para tomar essa atitude. 
 
DVD0080 (circula) 
 
 

Bocadolixocinema ou Festa na Boca 
CANDEIAS, Ozualdo, 1922-2007 
Brasil, 1976, 12 min 
 
Reportagem sobre a festa de final de ano de 1976 na Rua do Triunfo, realizada ao ar 
livre pelos profissionais do meio cinematográfico. Há imagens de Toni Vieira, 
Claudette Joubert, Cláudio Cunha, David Cardoso, Jean-Claude Bernardet e Leon 
Cakoff. Informações extraídas do catálogo da mostra Ozualdo R. Candeias - 80 anos. 
 
VC1552 (não circula), VC1553 (não circula), XDVD0401 (circula), XDVD0402 (circula) 
 
 

Uma rua chamada Triumpho 1969/70 
CANDEIAS, Ozualdo, 1922-2007 
Brasil, 1971, 11 min 
 
Por meio de fotografias da autoria de Ozualdo Candeias registra-se a região da Boca 
do Lixo paulistana e as pessoas do meio cinematográfico que por ali circulam. Resumo 
extraído do catálogo da mostra Ozualdo R. Candeias - 80 anos. 
 
VC1552 (não circula), VC1553 (não circula), XDVD0401 (circula), XDVD0402 (circula) 
 
 

Uma rua chamada Triumpho 1970/71 
CANDEIAS, Ozualdo, 1922-2007 
Brasil, 1971, 9 min 
 
Por meio de fotografias da autoria de Ozualdo Candeias registra-se a região da Boca 
do Lixo paulistana e as pessoas do meio cinematográfico que por ali circulam. Resumo 
extraído do catálogo da mostra Ozualdo R. Candeias - 80 anos. 
 
VC1552 (não circula), VC1553 (não circula), XDVD0401 (circula), XDVD0402 (circula) 
 
 

Jean Rouch, subvertendo fronteiras 
FERRAZ, Ana Lucia; CUNHA, Edgar Teodoro da; MORGADO, Paula; SZTUTMAN, 
Renato 
NOVAES, Sylvia Caiuby; Coord. geral 
Brasil, 2000, 41 min 
 
Documentário sobre o cineasta - antropólogo Jean Rouch. Discute os principais temas 
de sua obra mesclando cenas de seus filmes e depoimentos concedidos em Paris e no 



Brasil, quando de sua visita em 1996. Está dividido em temas: Arte-ciência, a verdade 
do cinema; Da imagem ao texto; Montagem e Antropologia compartilhada. Traz 
depoimentos dos antropólogos Dominique Gallois, Ana Maria Niemeyer e Kiko 
Goifman, que também é cineasta; de Thomas Farkas, produtor e fotógrafo e dos 
cineastas Geraldo Sarno e Jorge Bodansky. Apresenta trechos dos filmes: Les maitres 
fous (1954); Moi, un noir (1958); La chasse au lion à l'arc (1965); Jaguar (1967); Dama 
d'Ambara (1973) e Rouch's gang (1993) 
 
VC1555 (não circula), DVD0735 (não circula), XDVD0089 (circula) 
 
 

Maldito: o estranho mundo de José Mojica Marins 
BARCINSKI, André; FINOTTI, Ivan 
Brasil, 2000, 65 min 
 
O cineasta criador do personagem Zé do Caixão fala sobre sua carreira, seu método 
de trabalho e sua paixão pelo cinema. Recorda fatos pitorescos, como a história do 
homem que "ressuscitou" em seu próprio velório, e desmente a lenda de que seus 
filmes provocam a morte de atores e técnicos. O roteirista Rubens Lucchetti, o ator 
Mário Lima e a montadora Nilcemar Leyart falam sobre os testes macabros e violentos 
a que os candidatos a atores eram submetidos, as dificuldades de filmar com aranhas 
e cobras e os problemas financeiros que Mojica enfrentou. O filho do cineasta recorda 
a perseguição movida pela Censura do governo militar, especialmente rigorosa com o 
filme O despertar da besta. Mojica fala também sobre seu trabalho no cinema pornô, 
nos anos 80. São mostrados trechos dos filmes: Sentença de Deus (fragmento), Meu 
destino em tuas mãos, A sina do aventureiro, Pesadelo macabro, Finis Hominis, À 
meia-noite levarei sua alma, Esta noite encarnarei no teu cadáver, Demônios e 
maravilhas e O despertar da besta. Há ainda imagens de Mojica levando a platéia à 
histeria em seu curso para atores, da homenagem que recebeu num festival de 
cinema na Espanha e de uma cirurgia nos olhos à qual foi submetido. 
 
xVC0288 (não circula), XDVD0403 (circula) 
 
 

O cinema na Amazônia 
CEZAR, Marcus Vinicius 
Brasil, 2000?, 44 min 
 
Documentário sobre os filmes realizados na Amazônia, com depoimentos dos 
cineastas Lauro Escorel, Hector Babenco, Alberto Graça, Oscar Ramos, Tânia 
Lamarca, Amélio Michelis, Cacá Diegues; da pesquisadora Stella Oswaldo Cruz 
Penido e da jornalista Paula Saldanha. Os cineastas discorrem sobre suas 
experiências e dificuldades de filmar na Amazônia e destacam personalidades como o 
cinegrafista Major Reis e o cineasta Silvino Santos. A jornalista Paula Saldanha fala 
sobre a sua reportagem para TV sobre a nascente do Rio Amazonas. Intercalados aos 
depoimentos são apresentados trechos dos filmes: Amazonas, amazonas; Iracema; O 
dia da caça; Fitzcarraldo; Bye bye Brasil; Cinema novo; Brincando nos campos do 
Senhor; No rio das amazonas; O cineasta da selva; Tainá; Mário; Ao redor do Brasil; A 
nascente do amazonas, da série Expedições. 
 
xVC0286 (não circula), XDVD0469 (circula) 
 
 
 



Tango 
SAURA, Carlos, 1932- 
Espanha / Argentina, 1998, 115 min 
 
O diretor Mário Suárez está em crise criativa e sentimental. Abandonado pela mulher, 
Laura, decide mergulhar nas filmagens de um documentário sobre tango, e se 
apaixona pela jovem bailarina Elena, amante do dono de um cabaré e um dos 
investidores de seu filme. Cria-se então, um triângulo amoroso. 
 
VC1576 (não circula), DVD2515 (circula) 
 
 

Deus e o Diabo na terra do sol: extras 
Brasil, 2002, ca.90 min 
 
Depoimentos de Arnaldo Carrilho (Riofilme), Lúcia Rocha, Orlando Senna, José Carlos 
Avellar, Othon Bastos, Yoná Magalhães e Walter Lima Jr. Trilha sonora do filme, com 
áudio, letra na tela e texto de apresentação de Glauber Rocha. Arquivo: carta de 
Glauber Rocha à Cinemateca Brasileira; trechos de comentários críticos (texto); 
imagens digitalizadas de recortes de jornais da década de 60, do roteiro original do 
filme e do livro O sertão de Gláuber; galeria de fotos, cartaz original e esboços; textos 
A estética da fome, de Gláuber Rocha, A fome como ameaça, de Arnaldo Carrilho e 
Nota aguda, de Paulo Emílio Salles Gomes; publicidade da época do lançamento 
(imagens). Extras: trailer de cinema; notas biográficas sobre Glauber Rocha, Geraldo 
Del Rey, Yoná Magalhães, Maurício do Valle e Othon Bastos; bibliografia básica. Traz 
ainda informações, sobre os trabalhos de restauração do filme: depoimentos de 
Waldemar Lima (diretor de fotografia) e Carlos Roberto de Souza (Cinemateca 
Brasileira). 
 
DVD0209 (não circula) 
 
 

O universo de Mojica Marins 
CARDOSO, Ivan, 1952- 
Brasil, 1978, 26 min 
 
O cineasta José Mojica Marins expõe seu pensamento e sua visão de mundo, num 
depoimento ilustrado por trechos de seus filmes. 
 
DVD0122 (circula), DVD1581 (não circula), DVD3530 (circula) 
 
 

Roberto Rosselini 
LIZZANI, Carlo, 1922- 
Itália, 198_?, 60 min 
 
Documentário sobre a vida, a carreira e a obra do cineasta italiano, com trechos de 
filmes e depoimentos de Ingrid Bergman, Isabella Rosselini, Martin Scorsese, François 
Truffaut, Sílvia D'Amico Bendico e outros. 
 
DVD0120 (circula) 
 
 
 



Luchino Visconti 
LIZZANI, Carlo, 1922- 
Itália, 2000, 60 min 
 
A vida do cineasta italiano Lucchino Visconti e seus trabalhos no cinema, no teatro e 
na ópera são apresentados neste documentário, com trechos de filmes e depoimentos 
de Vittorio Gasmann, Marcello Mastroiani e outros. 
 
DVD0133 (circula) 
 
 

Those awful hats 
Griffith, David Wark, 1875-1948 
Estados Unidos, 1909, 3 min 
 
Numa sala de cinema, espectadores com grandes chapéus provocam problemas. 
 
XVC0296 (não circula), XDVD1565 (não circula) 
 
 

O primeiro cinema: espetáculo, narração, domesticação 
COSTA, Flávia Cesarino 
1994, ca 120 min 
 
Contém 45 filmes citados na dissertação da autora sobre os primeiros dez anos de 
cinema, incluindo trabalhos de Edwin S. Porter, Louis Lumière, Georges Meliès, Pathé 
Frères e outros. Títulos: 1. Battle of Manilla Bay (1898); 2. Burglar on the roof (1898); 
3. Scenes of the wreckage from the waterfront (1900); 4. Next (1903); 5. Smashing a 
Jersey Mosquito (1902); 6. Eletrocuting an elephant (1903); 7. Rube and Mandy at 
Coney Island (1904); 8. The European rest cure (1904); 9. Three american beauties 
(1906); 10. Annabelle butterfly dance (1895); 11. Serpentine dance (1896); 12. Sandow 
(1894); 13. Feeding the doves (1896); 14. Baignade en mer (1895); 15. Fire in a 
burlesque theater (1904); 16. The whole Dam family and the Dam dog (1905); 17. 
Demolition d'un mur (1896); 18. Rough sea at Dover (1895); 19. Grandma's reading 
glass (1900); 20. Mary Jane's mishap, or don't fool with paraffin (1903); 21. Ladies' 
skirts nailed to a fence (1900); 22. Attack on a China Mission (1900); 23. The big 
swallow (1901); 24. Sorcellerie culinaire (1904); 25. La sirène (1902); 26. Les cartes 
vivantes (1905); 27. Explosion of a motor car (1900); 28. That fatal sneeze (1905); 29. 
Par le trou de serrure (1901); 30. Circular panorama of eletric tower (1901); 31. 
Panorama of Esplanade by night (1901); 32. The seven ages (1905); 33. The story that 
biograph told (1903); 34. The lost child (1904); 35. The suburbanite (1904); 36. Tom, 
Tom, The piper's son (1905); 37. The tunnel workers (1906); 38. La revolution en 
russie (1905); 39. The gay shoe Clerk (1903); 40. The hold-up of the Rocky Mountain 
Express; 41. Martyred presidents (1901); 42. Uncle Josh at the moving picture show 
(1902); 43. The eviction (1904); 44. Niagara, les chutes (1896); 45. Extraordinary Cab 
accident (1903) 
 
xVC0298 (não circula), XDVD0413 (circula) 
 
 

Crimes e pecados 
ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1989, 104 min 
 



Um médico respeitável é pressionado pela amante, que ameaça expor sua infidelidade 
e desonestidade financeira. Seu irmão gangster sugere mandar matar a amante; seu 
amigo rabino aconselha-o a contar a verdade e suportar as conseqüências. O médico 
hesita, mas escolhe a solução criminosa. Enquanto isso, o cineasta Cliff Storn aceita 
filmar a biografia de seu cunhado Lester, um produtor de TV presunçoso, embora 
preferisse realizar um documentário sobre um filósofo judeu. Durante a filmagem, 
apaixona-se por uma produtora, com quem tem afinidades intelectuais. Cliff é 
demitido, por ridicularizar o biografado. O filósofo judeu, apesar de defender o 
otimismo, suicida-se.  Meses depois, Cliff reencontra a produtora numa festa, casada 
com Lester. Na mesma festa, conhece o médico assassino que lhe conta sua história, 
afirmando que o crime valeu a pena. 
 
DVD0141 (circula), DVD1759 (não circula) 
 
 

The movies begin v. 4: The cinema magic of Georges Méliès 
Shepard, David 
Grã-Bretanha, c1994, 103 min 
 
Coletânea de filmes de Georges Méliès produzidos entre 1896 e 1912, seguidos por 
um documentário sobre o cineasta. Contém os seguintes filmes: The untamable 
whiskers (01:15); The cook in trouble (03:56); Tchin-chao, the chinese conjurer (08:25); 
The wonderful living fan (11:53); The mermaid (15:11); The living playing cards (19:17); 
The black imp (22:06); The enchanted sedan chair (26:04); The scheming gamblers 
paradise (29:17); The hilarious posters (32:24); The mysterious retort (35:50); The 
eclipse: the courtship of the sun and moon (39:11); Good glue sticks (48:24); 
Longdistance wireless photography (53:31); Le voyage a travers l'impossible, colorido, 
com narração (59:38); documentário Georges Méliès: cinema magician (1:20:11). 
 
XVC0301 (não circula), XDVD1497 (circula), XDVD1498 (não circula) 
 
 

The movies begin v. 1: The great train robbery and other 
primary works 
SHEPARD, David 
Grã-Bretanha, c1994, 75 min 
 
Coletânea que reúne material ligado à gênese do cinema: trabalhos de Eadweard 
Muybridge, realizados entre 1877 e 1885 (03:05); filmes da Edison Kinetoscope Films, 
de 1894 a 1896 (07:24); filmes de Louis Lumière, 1895 a 1897 (07:27): Viagem à lua, 
de Georges Méliès, 1902, com narração (30:28); atualidades 1897-1910 (39:43); filmes 
da Phaté Films (41:48); blue movies da American Mutoscope  
 Biograph (57:52); The great train robbery (1:08:28); The whole dam family and the 
dam dog, de Edwin S. Porter, 1905 (1:10:09); The golden beetle, de Ferdinand Zecca, 
1907 (1:10:10) 
 
xVC0300 (não circula) 
 
 

Demônios e maravilhas 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1976 a 1997, 50 min 
 



Mojica recria alguns episódios de sua vida: a prisão arbitrária, os problemas com a 
bebida e sua suposta morte por alguns minutos. 
 
DVD0166 (circula), DVD1584 (não circula) 
 
 

Fogo-fátuo 
TELLES NETO, Goffredo 
Brasil, 1980, 15 min 
 
Mojica narra seu primeiro contato com o sobrenatural, quando testemunhou 
manifestações de fogo-fátuo num cemitério. O cineasta leva uma platéia à histeria, 
durante uma aula de interpretação. Mário Schenberg fala sobre Mojica. 
 
DVD0167 (circula), DVD1583 (não circula) 
 
 

Horror Palace Hotel, ou O gênio total 
FERREIRA, Jairo; SGANZERLA, Rogério, 1946-2004 
Brasil, 1978, 40 min 
 
Documentário realizado em 8 mm durante a mostra Horror Nacional, no XI Festival de 
Brasília do Cinema Nacional. Depoimentos de José Mojica Marins, Francisco Luís de 
Almeida Salles, Júlio Bressane, Rogério Sganzerla, Ivan Cardoso, Neville de Almeida, 
Rudá de Andrade e Eliseu Visconti. 
 
DVD0168 (circula), DVD1585 (não circula) 
 
 

The movies begin v. 2: The European pioneers 
Grã-Bretanha, c1994, 58 min 
 
Coletânea de filmes dos pioneiros europeus do cinema, acompanhados por 
comentário explicativo. De Louis Lumiere traz os filmes: Sortie d'usine; Répas de 
bebé; Demolition d'un mur; L'arroseur arrosé; Arrivée des congressistes à Neville sur 
Saone; Partie de cartes; Barque sortait du port; Leaving Jerusalem by railway. 
Também apresenta trabalhos dos britânicos Robert W. Paul, George Albert Smith, 
Frank Mottershaw, Walter Haggar, James Bamforth e James A. William son. 
 
xVC0302 (não circula), xVC0303 (não circula) 
 
 

Retratos brasileiros: Glauce Rocha: estudo de um corpo 
PIZZINI, Joel, 1960- 
Brasil, 200-, 51 min 
 
Programa que retrata a vida e a carreira da atriz Glauce Rocha. Contém trechos de 
filmes em que atuou, entre os quais Navalha na carne e Terra em transe, e do 
documentário Glauces: estudo de um rosto. 
 
VC1662 (não circula), XDVD1382 (circula) 
 
 
 



Cidade dos sonhos 
LYNCH, David, 1946- 
Estados Unidos / França, 2001, 140 min 
 
Após sofrer acidente, mulher perde memória e, desorientada, procura refúgio numa 
casa vazia. Beth, uma jovem aspirante a atriz, chega a Los Angeles e vai morar na 
mesma casa. Lá, encontra a mulher acidentada, que diz se chamar Rita, e resolve 
ajudá-la a resgatar o seu passado. Aos poucos, Rita lembra-se de alguns fatos 
ocorridos e elas saem para investigá-los. Depois de uma repentina lembrança, Rita 
leva Beth a um night-club, onde aparece uma misteriosa caixa azul na bolsa de Beth. 
A caixa leva as duas a uma outra realidade, onde os papéis se invertem. Beth é Diane, 
uma atriz fracassada e amarga, Rita é Camilla, atriz de sucesso e ambiciosa. 
 
DVD0223 (circula), DVD0812 (não circula) 
 
 

Antonioni: documentos e testemunhos 
MINGOZZI, Gian Franco 
França, 1966, 58 min 
 
A obra do cineasta italiano é analisada em depoimentos de atores, cineastas e 
amigos, como Marco Ferreri, Francesco Rosi, Cesare Zavattini, Valentina Cortese, 
Federico Fellini e Mônica Vitti. São abordados com mais destaque os filmes A 
aventura - do qual se mostra uma cena não aproveitada na montagem final -, A noite, 
O deserto vermelho e O eclipse. Há imagens de Antonioni trabalhando, mas nenhum 
depoimento do cineasta. 
 
DVD0229 (não circula) 
 
 

À proposito de Buñuel 
LÓPEZ-LINARES, José; RIOYO, Javier 
México / Espanha / França, 2000, 98 min 
 
Amigos, atores e cineastas falam sobre o cineasta espanhol Luís Buñuel, recordando 
momentos de sua vida, comentando seus filmes e a experiência de trabalhar com ele. 
Depoimentos de: Michel Lonsdale, Sílvia Pinal, Michel Piccoli, Salvador Dali, Angela 
Molina, Carole Bouquet, Carlos Fuentes, Jean-Claude Carrière e outros. Filmes 
comentados: O cão andaluz; A idade do ouro: Las hurdes; Viridiana; O anjo 
exterminador; Tristana, Este obscuro objeto do desejo. A amizade com Salvador Dali e 
Federico Garcia Lorca, na juventude, a participação no movimento surrealista, o exílio 
no México e a relação com a religião são alguns dos assuntos tratados. 
 
DVD0235 (não circula) 
 
 

Yndio do Brasil 
BACK, Sylvio, 1937- 
Brasil, 1995, 70 min 
 
Colagem de trechos de filmes brasileiros e estrangeiros que contêm imagens de 
índios, realizada com o objetivo de mostrar como o cinema vê o índio brasileiro. 
Documentários, filmes de ficção, cinejornais, desenhos animados, comerciais e filmes 
de propaganda governamental, produzidas entre 1912 e 1983, alternam-se sem 



preocupação cronológica, exibindo imagens ora estereotipadas, ora realistas, idílicas, 
cômicas ou trágicas. Há trechos de cinejornais mostrando o Marechal Rondon 
distribuindo presentes aos índios; presidentes do governo militar visitando aldeias e 
postos da FUNAI; sertanistas fazendo os primeiros contatos com os xavantes; uma 
simulação de operação anti-guerrilha com participação de índios. A trilha musical por 
vezes comenta as imagens de forma irônica: as cenas de Rondon com os índios são 
acompanhadas pela marchinha de Carnaval Índio quer apito. Filmes: Como era 
gostoso o meu francês, de Nelson Pereira dos Santos; O descobrimento do Brasil, de 
Humberto Mauro; Experiências sexuais de um cavalo, de Rubens Prado; Jungle head 
hunters, de Lewis Cotton; Noel Nutels, de Marco Altberg; The river of doubt, de George 
Dyott; Casei-me com um xavante, de Alfredo Palácios; cinejornais do Serviço de 
Proteção ao Índio; filmes institucionais da Assessoria Especial de Relações Públicas 
da Presidência da República (anos 70); e outros. 
 
VC1679 (não circula), VC1837 (não circula), VC1838,  XDVD1385 (circula) 
 
 

Lumière e cia 
MOON, Sarah 
França / Dinamarca / Espanha / Suécia, 1995, 88 min 
 
Quarenta cineastas foram convidados a realizar um filme usando a camera original 
criada pelos irmãos Lumière. Todos os filmes deveriam ter um único plano-seqüência 
de 52 segundos, rodado em no máximo 3 tomadas, sem som sincronizado. O 
resultado é exibido entremeado por depoimentos dos diretores, que explicam porque 
aceitaram o convite e respondem à pergunta: por que filmam? 
 
xVC0307 (não circula) 
 
 

Coletânea Méliès 
MÉNY, Jacques 
França, 1997, 60 min 
 
No Teatro Grévim, onde Georges Méliès se exibia como mágico, a neta do cineasta 
apresenta uma sessão com 15 de seus  filmes: Un homme de têtes (1898); Le voyage 
dans la lune (1902); Le Cake-Walk infernal (1903); Le tripot clandestin (1905); Le 
mélomane (1903); Le chaudron infernal (1903); L'homme à la tete de caoutchouc 
(1901); Les cartes vivantes (1904); Les affliches em goguette (1905); Le locataire 
diabolique (1909); Le roi du maquillage (1904); Le Thaumaturge Chinois (1904); Barbe 
Bleue (1901); Nouvelles luttes extravagantes (1900); l'homme-orchestre (1900) 
 
DVD1424 (circula) 
 

 
Serguei Eisenstein: uma autobiografia 
KOVALOV, Oleg, 1950- 
União Soviética, 1996, 92 min 
 
Homenagem ao centenário do cineasta soviético, realizada com trechos de seus 
filmes, imagens do arquivo pessoal de Eisenstein que o mostram dirigindo algumas de 
suas obras. A colagem de imagens é entremeada por trechos das memórias do 
cineasta, lidos pelo narrador. 
 



DVD0249 (circula), DVD0586 (não circula) 
 
 

A linguagem do cinema: uma conversa sobre David Neves 
SARNO, Geraldo, 1938- 
Brasil, 2001, 47 min 
 
Traz depoimento de David Neves em 1993. Ele fala do Laboratório Líder, do bar em 
frente e de como eram as reuniões para realizar os filmes; conversa entre Arnaldo 
Carrilho, Carlos Moletta, José Carlos Avellar e Walter Lima Jr. sobre David Neves e 
suas obras, com trechos e comentários sobre os filmes de sua trilogia: Muito prazer, 
Fulaninha e Jardim de Alah, além de Luz del Fuego; opção de legendas em inglês. 
 
VC1696 (não circula), DVD0248 (circula), DVD3714 (não circula), DVD3715 (circula) 
 
 
 

Material promocional do filme Kill Bill 
Estados Unidos, 2003, ca.30 min 
 
Entrevista com o cineasta Quentin Tarantino sobre o filme Kill Bill. Trailer e 
depoimentos da equipe do filme Cães de aluguel. 
 
DVD0260 (circula) 
 
 

Material promocional do filme 1,99: um supermercado que 
vende palavras 
DUARTE, Claudia; AVELLAR, José Carlos; MASAGÃO, Marcelo; MIRANDA, Paula 
Brasil, 2004, ca.50 min 
 
Contém trechos do filme 1,99; depoimentos do diretor Marcelo Masagão; vinhetas 
criadas especialmente para o DVD; textos de Arlindo Machado e José Carlos Avellar; 
trechos do filme Nós que aqui estamos por vós esperamos. 
 
DVD0259 (não circula), DVD0343 (circula) 
 
 

The movies begin v. 3: Experimentation and discovery 
STEWART, Heather; produção para vídeo 
Grã-Bretanha, c1994, 93 min 
 
Coletânea de filmes produzidos entre 1900 e 1910. Contém os filmes: de Cecil 
Hepworth, How it feels to be run over (1900) (0:48), Explosion of a motor car (1900) 
(01:30), Rescued by Rover (1905) (06:29), The other side of the hedge (1905) (01:46), 
That fatal sneeze (1907) (05:37); de G. H. Cricks e Martin, A visit to Peek Frean and 
Co's biscuit works (1906) (11:46); da Kineto Production Co., A day in the life of a 
coalminer (1910) (09:32); da Pathé Fréres-França, Par le trou de sessure (1901) 
(01:49), Histoire d'un crime (1901) (05:21), Ali Baba et les quarante voleurs (1905) 
(08:20), Rève et realité (1901) (0:44), La revolution en Russie (1905) (03:40), Aladin ou 
la lampe merveilleuse (1906) (11:46), Le cheval emballe (1907) (06:43), The psysician 
of the Castle (1908) (06:06), Magic Bricks (1908) (03:10); de Edison Manufacturing 



Co., Dewar's it's Scotch (1898) (0:52), The gay shoe clerk (1903) (01:18), The dream 
of a Rarebit Fiend (1906) (05:14). 
 
xVC0309 (não circula) 
 
 

O poderoso chefão: material especial 
Estados Unidos, 200-, 218 min 
 
Notas biográficas sobre Francis Ford Coppola, Mário Puzo, Gordon Willis, Dean 
Tavoularis, Nino Rota e Carmine Coppola. Árvore genealógica da família Corleone. 
Galeria de fotos da equipe, dos filmes e dos bastidores das filmagens. Prêmios 
recebidos, com imagens de alguns discursos durante a entrega do Oscar. Making of. 
Dean Tavoularis fala sobre as locações. Coppola mostra suas anotações sobre o livro 
The Godfather. Áudio de uma conversa de Coppola com Nino Rota. Depoimento de 
Carmine Coppola sobre seu trabalho com o filho Francis. Mario Puzo e Coppola falam 
sobre o roteiro. Gordon Willis fala sobre a fotografia. Storyboards do segundo e do 
terceiro filmes. Cenas adicionais. 
 
DVD0447 (circula) 
 
 

Destination Hitchcock: the making of North by Northwest 
FITZGERALD, Peter 
Estados Unidos, 2000, ca.39 min 
 
Making of do filme Intriga Internacional apresentado por Eva Marie Saint, com 
depoimentos de Patricia Hitchcock, dos produtores e do roteirista. 
 
DVD0471 (não circula), XDVD0181 (circula) 
 
 

Memória e cinema: imagens de Minas - 1999/1 
LEMOS, Evandro; coordenação geral; CASTRO, Silvino; coordenação técnica 
Brasil, 1999, 75 min 
 
Projeto de pesquisa do curso Memória e cinema, da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Esta fita contém 6 curta-metragens que abordam temas relacionados à 
memória audiovisual do estado de Minas Gerais. 1) Tapera resolvida: história da 
fundação da cidade de Belo Horizonte, em fotografias antigas. 2) Guardados: móveis, 
fotografias, músicas, filmes e pequenos objetos de valor emocional guardam as 
recordações de pessoas comuns. 3) Bonfioli, o fazedor de fitas: documentário sobre o 
fotógrafo e cineasta Igino Bonfioli, que atuou em Belo Horizonte no início do século 20. 
4) Salas: projecionistas contam a história das salas de cinema de Belo Horizonte. 5) 
Produzir em Minas: depoimentos de Tarcísio Vidigal e Jorge Moreno sobre suas 
carreiras, o papel do produtor e as dificuldades de realizar filmes no Brasil. 6) Carlos 
Scalla, o garoto que trocou a bicicleta pelo cinema: depoimento do ex-projecionista e 
cineasta amador, autor de filmes caseiros. 
 
VC1800 (não circula), XDVD1387 (circula) 
 
 

Memória e cinema: imagens de Minas - 1999/2 
Lemos, Evandro; coordenação geral; Castro, Silvino; coordenação técnica 



Brasil, 1999, 99 min 
 
Projeto de pesquisa do curso Memória e cinema, da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Esta fita contém 4 curta-metragens que abordam temas relacionados à 
memória audiovisual do estado de Minas Gerais. 1) Anos sessenta: cinema do 
possível: documentário sobre o cineclubismo em Belo Horizonte, as revistas de 
cinema da época e as atividades das escolas de cinema. 2) A outra face do cinema: 
trabalho sobre cineastas amadores que atuam fora do circuito comercial de cinema. 3) 
Elementos: da criação à destruição e preservação: conta a história dos pioneiros do 
cinema mineiro Raimundo Alves Pinto, Aristides Junqueira, Igino Bonfioli, Francisco de 
Almeida Fleming e Humberto Mauro, com imagens de arquivo. 4) Sexo-verdade: a 
história do cinema erótico mineiro, destacando os filmes Ganga bruta, O padre e a 
moça e o cinema de Guará Rodrigues. 
 
VC1801 (não circula), XDVD1511 (circula), XDVD1512 (não circula) 
 
 

O som no cinema: material de pesquisa 
Manzano, Luiz Adelmo Fernandes, 1971- 
Brasil, 2005, ca.720 min 
 
Contém entrevistas com os seguintes profissionais: José Luiz Sasso (VC1803,  
VC1804, XDVD1483 e XDVD1484); Mauro Alice (VC1804, XDVD1485 e XDVD1486); 
Virgínia Flores, Roberto Ferraz e Miriam Bidermann (VC1805, XDVD1487 e 
XDVD1488); Michael Ruman (VC1806, XDVD1489 e XDVD1490); Eduardo Santos 
Mendes (VC1807, XDVD1491 e XDVD1492); José Luiz Sasso (entrevista 2: VC1808, 
XDVD1493 e XDVD1494). 
 
VC1803/8 (não circula), XDVD1483/8 (circula), XDVD1489/94 (circula) 
 
 

On your Marx, get set, go! 
HILLHOUSE, Karen 
Estados Unidos, 2004, 28 min 
 
Documentário sobre os comediantes americanos Irmãos Marx. Focaliza em especial 
os dois filmes realizados na Metro-Goldwyn-Mayer com o produtor Irving Thalberg: 
Uma noite na ópera e Um dia nas corridas. Traz depoimentos de Anne Beatts, Irving 
Brecher, Dom DeLuise e Maureen O'Sullivan, entre outros. 
 
DVD0516 (circula) 
 
 

Remarks on Marx: a night at the Opera 
HILLHOUSE, Karen 
Estados Unidos, 2004, 34 min 
 
Documentário sobre os comediantes americanos Irmãos Marx, centrado 
especificamente no filme Uma noite na Ópera. Explica a origem dos nomes artísticos 
do trio e detalha o relacionamento deles com o produtor Irving Thalberg. 
 
DVD0517 (circula) 
 
 



Vladimir Carvalho: conterrâneo velho de guerra 
Ibiapina, Dácia 
Brasil, 2004, 55 min 
 
Documentário sobre o cineasta Vladimir Carvalho, em quatro partes separadas por 
vinhetas. Na abertura são exibidas imagens do painel Eu vi o mundo ... ele começa no 
Recife, de Cícero Dias, com depoimento em off do cineasta que, em seguida, recorda 
momentos de sua infância e vida familiar em sua cidade natal, Itabaiana (PR). A feira 
livre e a igreja matriz, com obras em madeira do pai do documentarista, são alguns 
dos locais percorridos na cidade. São exibidos trechos do documentário O homem de 
Aran, de Robert Flaherty e de O país de São Saruê (1971), Incelença para um trem de 
ferro (1972) e Romeiros da guia. Na segunda e terceira partes, o cineasta comenta 
sua trajetória profissional, transcorrida em Brasília (DF), destacando os filmes: Vila 
Boa de Goyaz  (trecho com imagens da poetisa Cora Coralina, e Conterrâneos velhos 
de guerra, sobre a construção de Brasília (trecho de entrevista com Oscar Niemeyer); 
Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho (trecho); Barra 68, sobre a invasão 
da Universidade de Brasília durante a ditadura militar (trecho). Imagens do lançamento 
do filme O país de São Saruê, liberado pela censura em 1980, com a presença de Luís 
Carlos Prestes. Carvalho e o cineasta Roberto Farias recordam, ainda, episódios 
envolvendo a censura ao filme O homem de areia. Na última parte, sucedem-se 
depoimentos de diversas personalidades sobre o cineasta, entre as quais o escritor 
Ariano Suassuna. 
 
VC1809 (não circula), XDVD1507 (circula), XDVD1508 (não circula) 
 
 

Torn curtain rising 
BOUZEREAU, Laurent, 1962- 
Estados Unidos, 2000, ca32 min 
 
Making of do filme Cortina rasgada, narrado por Trev Broudy, contém cenas de vários 
filmes de Hitchcock. 
 
DVD0542 (circula) 
 
 

Alex Viany: um documentário em vídeo 
MELO, Luís Alberto Rocha; PAIVA, Carlos Bittencourt 
198-, ca.41 min 
 
Entrevista com o cineasta Alex Viany sobre sua atuação como historiador, crítico de 
cinema, cineasta, escritor e jornalista, e sobre como o cinema se transformou. Declara 
que, em sua opinião, o cinema brasileiro estava acabando. Fala sobre Humberto 
Mauro, do filme para televisão que fez sobre ele, mas não foi exibido. A influência de 
sua mãe no seu gosto pelo cinema. Sua filha Betina fala sobre o pai, o cinema e os 
cineastas que conheceu na infância. Depoimentos de Carlos Diegues, Nelson Pereira 
dos Santos, David Neves e Walter Lima Jr. sobre Alex Viany, seus filmes, seus livros e 
o nascimento do cinema moderno no Brasil. O documentário mostra fotos de Alex com 
alguns cineastas, fotos de cenas de produção de alguns de seus filmes e trechos de A 
noiva da cidade, Rua sem sol, Sol sobre a lama e Maxixe - a dança perdida. 
 
xVC0338 (não circula) 
 
 



The best of british cinema 
Grã-Bretanha, 1987, 120 min 
 
Documentário feito para a televisão inglesa, dividido em cinso episódios: Private lives; 
The gentle touch; World adventure; The romantics; A class of their own. Os quatro 
primeiros episódios contém cenas de diversos filmes, de 1933 a 1965. O quinto 
episódio mostra os principais atores e atrizes em cenas desses filmes. 
 
DVD0559 (não circula) 
 
 

Hitchcock e o Disque M 
BOUZEREAU, Laurent, 1962- 
Estados Unidos, 2004, 22 min 
 
Documentário sobre a produção do filme Disque M para matar. A adaptação da peça, 
os atores escolhidos, a forma de interpretação e de filmagem. Depoimentos de Peter 
Bogdanovich, Robert Osborne, M. Night Shyamalan, Richard Franklin, Pat Hitchcock 
O'Connell, Richard Schickel, Nat Benchley 
 
DVD0643 (circula) 
 
 

3D: uma breve história 
BOUZEREAU, Laurent, 1962- 
Estados Unidos, 2004, 07min 
 
História do surgimento do 3D no cinema, uma das técnicas usadas para inovar a 
exibição de filmes e atrair o público, que havia se voltado para a televisão, novidade 
na época. Depoimentos de Robert Osborne, Joe Alves, Peter Bogdanovich e Richard 
Franklin 
 
DVD0643 (circula) 
 
 

Depois do transe 
ROCHA, Paloma de Melo Silva, 1960-; PIZZINI, Joel, 1960- 
Brasil, 2005, 114 min 
 
Depois do Transe é uma reflexão sobre o processo de criação e realização de Terra 
em Transe. Foi estruturado a partir de entrevistas com a equipe e elenco do filme, 
além de sobras inéditas e depoimentos de Glauber, extraídos de doze horas de uma 
entrevista inédita à cineasta Raquel Gerber nos anos 70, em Roma, entre outras 
entrevistas em fita cassete, restauradas para a edição do documentário. Contém 
trechos do polêmico debate sobre o filme, realizado em maio de 1967 no Museu da 
Imagem e do Som (Rio de Janeiro) e entrevistas com cineastas e artistas brasileiros, 
além de fotografias, documentos e making off. O documentário é dividido em 12 blocos 
com os temas: América Nuestra; Roteiro; Em Busca do Ouro; Atuação; A Luz de 
Eldorado; Montagem; O Som da Terra; Terra em Debate MIS RJ/1967; Filme em 
Transe; Cinema Novo; Polytika e Poetyka; 3 Historyaz. Resumo baseado no site 
http://www.unicenp.edu.br. 
 
DVD0639 (circula), DVD0641 (circula), DVD2284 (não circula), DVD2294 (circula) 
 



 

Antes do fato: o suspeito Hitchcock 
BOUZEREAU, Laurent, 1962- 
Estados Unidos, 2004, 22 min 
 
Documentário sobre a produção e direção do filme Suspeita. Depoimentos de Peter 
Bogdanovich, Richard Franklin, Patrícia Hitchcock, Christopher Husted, Bill Krohn, 
Robert Osborne, Richard Schickel e John W. Waxman 
 
DVD0646 (não circula) 
 
 

Nós que nos amávamos tanto: 30 anos depois 
BERTHONNEAU, Véronique 
França, 2004, ca 33 min 
 
Entrevistas com Ettore Scola, Stephania Sandrelli, Bruno Roberti, crítico de cinema, 
Furio Scarpelli, co-roteirista, além de várias imagens do filme, fotos e imagens de 
arquivo. 
 
DVD0649 (não circula) 
 
 

A batalha por Cidadão Kane 
LENNON, Thomas; EPSTEIN, Michael 
Estados Unidos, 1996, 118 min 
 
História da produção do filme Cidadão Kane, de Orson Welles, e do conflito entre o 
cineasta e o magnata da imprensa Willian R. Hearst, que inspirou o personagem 
principal da trama. Criador de um estilo de jornalismo sensacionalista que incluía a 
realização de campanhas de destruição para aumentar a venda de jornais, Hearst 
acumulou uma enorme fortuna e tornou-se um dos nomes mais poderosos dos 
Estados Unidos. Welles, depois de fazer sucesso no teatro e no rádio, estreou no 
cinema aos 26 anos com prestígio suficiente para fazer seu primeiro filme, Cidadão 
Kane, com total liberdade. Antes da estréia, porém, Hearst descobriu que o filme o 
retratava e tentou impedir sua exibição. Não conseguiu, mas desencadeou uma 
campanha de difamação que teve sérias conseqüências para a carreira do cineasta. O 
documentário mostra trechos de duas adaptações de peças de Shakespeare 
encenadas por Orson Welles: Macbeth, com atores negros num teatro do Harlem, e 
Júlio César no Mercury Theater. Traz ainda uma entrevista do cineasta logo após a 
apresentação de seu programa radiofônico A guerra dos mundos, desculpando-se 
pela onda de pânico que provocou no país. Depoimentos de Douglas Fairbanks Jr, 
Peter Bogdanovitch, Frank Mankiewicz, Robert Wise e outros. 
 
DVD2163 (circula) 
 
 

Era uma vez Iracema 
BODANZKY, Jorge, 1942- 
Brasil, 2005, 45 min 
 
Com ênfase na análise de sua linguagem inovadora (documentário-ficção), foram 
registrados depoimentos dos críticos de cinema Ismail Xavier e Carlos Mattos, além 
das análises dos cineastas Fernando Meirelles e Hector Babenco. O documentário 



contém ainda depoimentos de seus realizadores: Jorge Bodanzky, Orlando Senna e 
Wolf Gauer, dos atores Paulo César Pereio e Edna de Cássia, e de Conceição Senna, 
atriz e figurinista.Resumo do site http://www.festivaldorio.com.br 
 
DVD0661 (circula) 
 
 
 

Uma ópera de violência 
NARAYAN, Lancelot, 1968- 
Estados Unidos, 2003, 29 min 
 
Primeira parte do making of do filme Era uma vez no Oeste, contém entrevistas com 
Christopher Frayling, Tonino Delli Colli, Gabriele Ferzetti, Bernardo Bertolucci, John 
Carpenter, John Milius, Alex Cox, Sergio Leone, Claudia Cardinale e Henry Fonda 
 
DVD0710 (circula) 
 
 

O resultado 
NARAYAN, Lancelot, 1968- 
Estados Unidos, 2003, 20 min 
 
Continuação do making of do filme Era uma vez no Oeste. Entrevistas com Claudia 
Cardinale, Alex Cox, Christopher Frayling, Tonino Delli Colli, Gabriele Ferzetti, John 
Carpenter, John Milius 
 
DVD0710 (circula) 
 
 

Algo relacionado à morte 
NARAYAN, Lancelot, 1968- 
Estados Unidos, 2003, 18 min 
 
Última parte do making of de Era uma vez no Oeste. Entrevistas com Claudia 
Cardinale, Gabriele Ferzetti, Christopher Frayling, John Carpenter, Alex Cox, Bernardo 
Bertolucci, John Milius 
 
DVD0710 (circula) 
 
 

A ferrovia: revolucionando o Oeste 
DICKINSON, Enfys; STARBUCK, Toby 
Estados Unidos, 2003, 06 min 
 
Curta-metragem sobre a construção das ferrovias americanas 
 
DVD0710 (circula) 
 
 

O Império dos sonhos: a história da trilogia de Star Wars 
BECKER, Edith; BURNS, Kevin 
Estados Unidos, 2004, 237 min 



 
Making of da trilogia Star wars 
 
DVD0740 (não circula) 
 
 

 
A vida e a morte do 9413, um figurante de Hollywood 
Florey, Robert, 1900-1979; Vorkapich, Slavko, 1892-1976 
Estados Unidos, 1928, 13 min 
 
Um homem que vai a Hollywood para se tornar uma estrela de cinema, e se torna um 
número (9314), mais um figurante da indústria cinematográfica com a identidade 
escrita na testa. Após procurar audições , sem sucesso, o homem morre, vai para o 
céu, onde o número é apagado de sua testa 
 
DVD0766 (não circula), XDVD0741 (circula) 
 
 

Cockeyed: gems from the memory of a nutty cameraman 
Knechtel, Alvin, 1901-1929 
Estados Unidos, 1925, 3 min 
 
Imagens com diversos efeitos especiais do dia-a-dia de uma cidade 
 
DVD0766 (não circula), XDVD0741 (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) 
 
DVD0766 (não circula), XDVD0741 (circula) 
 
 



Vormittagsspuk 
Richter, Hans, 1888-1976 
Alemanha, 1928, 9 min 
 
Objetos utilizados diariamente pelas pessoas, gravta 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) 

Symphonie diagonale 
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) 
 
 

Ballet mécanique 
Léger, Fernand, 1881-1955; Murphy, Dudley, 1897-1968 
França, 1924, 11 min 
 
Um caleidoscópio pulsante de imagens definido para uma trilha sonora enérgica. Uma 
jovem mulher balança em um jardim; o rosto de uma mulher sorri. O resto são cilindros 
giratórios, pistões, engrenagens e turbinas, objetos de cozinha em círculos ou filas 
concêntricas - potes, tampas de panelas e funis, carros passando por cima, um 
passeio de carnaval girando. As cenas alternam entre a mulher balançando no jardim 
e imagens de calidoscópio (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD0766 (não circula), XDVD0741 (circula) 
 
 

A concha e o clérigo 
The seashell and the clergyman 
Dulac, Germaine, 1882-1942 
França, 1928, 31 min 
 
Obcecado pela mulher de um general, um clérigo tem estranhas visões de morte e 
luxúria, lutando contra seu próprio erotismo (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD0766 (não circula), XDVD0741 (circula) 
 
 

O retorno à razão 
Ray, Man, 1890-1976 
França, 1923, 2 min 
 
Sobre um fundo preto, objetos e sombras de objetos passeiam rapidamente. Um torso 
feminino nu é repetitivamente mostrado 
 



DVD0763 (não circula) XDVD1465 (circula) 
 
 

A estrela do mar 
Ray, Man, 1890-1976 
França, 1928, 15 min 
 
Um casal caminha por uma estrada até chegar em um quarto, onde, depois que a 
mulher se despe, o homem de despede e sai. Uma mulher vende jornais, um homem 
compra-lhe uma estrela do mar, e volta ao quarto onde a observa. Linhas surgem-lhe 
nas mãos. Jornais voam com o vento. Objectos de vidro rodam. Várias naturezas 
mortas, incluindo a estrela do mar são mostradas. A mulher ameaça a estrela do mar 
com uma faca. A mulher está deitada na cama, mas já não sonha. Na estrada o casal 
desfaz-se quando um segundo homem leva a mulher (Fonte: 
akanelaencantada.worpress.com) 
 
DVD0763 (não circula), XDVD1465 (circula) 
 
 

Emak-bakia 
Ray, Man, 1890-1976 
França, 1926, 16 min 
 
Uma longa série de imagens não relacionadas, girando, muitas vezes distorcidas: 
luzes, flores, unhas. Um quadro de luzes aparece de tempos em tempos carregando 
as notícias do dia. Então, um olho. Uma mulher em um carro percorre as estradas do 
país. Animais de fazenda. Ela desce do carro, de novo e de novo. De Stock: Pés da 
dança, seashore, peixe nadador, formas geométricas, vidro de corte. Um homem tira o 
colarinho engomado. Ele gira. Uma garota pintou os olhos de maneira berrante. Não, 
ela só está enganando. Essas eram as pálpebras dela. (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD0763 (não circula), XDVD1465 (circula) 
 
 

Les mystères du château de Dé 
Ray, Man, 1890-1976 
França, 1929, 20 min 
 
Dois viajantes saem de Paris em direção a um castelo. Suas decisões são tomadas 
por resultados de um par de dados, gurdados na mão de um manequim. Nos próximos 
dois dias, figuras mascaradas, entre las os viajantes,  jogam dados, brincam à beira da 
piscina, realizam exercícios com uma bola. Dois novos mascarados chegam. Eles 
procuram e encontram os dados. Eles dançam e os dados aparecem na mão do 
manequim 
 
DVD0763 (não circula), XDVD1465 (circula) 
 
 

Chuva 
Ivens, Joris, 1898-1989 
Holanda, 1929, 12 min 
 



A vida e os homens, seu andar, suas ações, enfim, tudo se transforma sob influência 
da chuva. Focalizados nesse filme, os cenários de Amsterdã, com seus canais, tornam 
o tema sublime. É a própria cidade da água (Fonte: 42.mostra.org) 
 
DVD0764 (não circula), XDVD1568 (circula) 
 
 

H2o 
Steiner, Ralph, 1899-1986 
Estados Unidos, 1929, 12 min 
 
Um estudo sobre a água, em suas diversos estados e formas. Os reflexos e 
movimentos do líquido que acentuam sua sublimidade e beleza metálica. (Fonte: 
www.imdb.com) 
DVD0764 (não circula), XDVD1568 (circula) 
 
 

Romance sentimental 
Eisenstein, Sergei, 1898-1948; Alexandrov, Grigori, 1903-1983 
França, 1930, 20 min 
 
Ao som de uma música, imagens da natureza, de acontecimentos cotidianos e de 
estátuas do artista Rodin se intercalam. Uma moça canta uma canção sentimental 
russa, que fala de outuno, tristeza e do fim de um amor 
 
DVD0764 (não circula), XDVD1568 (circula) 
 
 

Ló em Sodoma 
Watson, James Sibley, 1894-1982; Webber, Melville 1871-1947 
Estados Unidos, 1933, 27 min 
 
Adaptação experimental da passagem bíblica sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma é 
uma cidade luxuriosa, que é castigada por Deus por esse motivo. Antes que Deus 
queime a cidade, um anjo se apresenta a Ló e ordena que ele saia com sua família de 
Sodoma, já qu eles não participam das orgias. Eles saem, mas a esposa de Ló vira 
uma estátua de sal, pois não consegue segurar sua curiosidade e olha para trás 
enquanto a cidade é consumida pelas chamas 
 
DVD0764 (não circula), XDVD1568 (circula) 
 
 

Even - as you and I 
Barlow, Roger, 1912-1990; Hay, Harry 1912-2002; Robbins, Leroy 
Estados Unidos, 1937, 12 min 
 
Três amigos cineastas pensam em fazer um roteiro para vencer um concursos de 
cineastas amadores. Sem nenhuma ideia original, eles estão entiados, quando um dos 
amigos vê em uma revistas imagens do surrealismo, de quadros de Salvador Dalí. 
Eles saem para filmar, tentando reproduzir alguns quadros e criando outras imagens 
surreais. Quando terminam a edição, o prazo pra submeter o filme ao concurso já 
expirou. Entediados novamente e chateados, descobre outro concurso para participar 
 
DVD0764 (não circula), XDVD1568 (circula) 



 
 

Witch's gradle 
Deren, Maya, 1917-1961 
Estados Unidos, 1943, 11 min 
 
Imagens repetitivas e oníricas de uma moça e um senhor. Ele tem um berço de 
barbante nas mãos, a moça tem um símbolo atribuído à bruxaria na testa 
 
DVD0764 (não circula), XDVD1568 (circula) 
 
 

Ensemble for somnambulists 
Deren, Maya, 1917-1961 
Estados Unidos, 1951, 10 min 
 
Um ensaio experimental inacabado e oficialmente inédito, filmado enquanto Maya 
Deren lecionava na Toronto Film Society. O ensaio é um esboço para o filme The very; 
eye; of; night 
 
DVD0764 (não circula), XDVD1568 (circula) 
 
 

Exemplos da dissertação: A estereofonia digital 
ALVAREZ, Mariano Gabriel 
Brasil, 2007, 126 min 
 
Trechos dos filmes: DISCO 1 (DVD0774): Dick Tracy; Apollo 13; Ben Hur; Jurassic 
Park; Matrix; Gladiador; Moulin Rouge; O resgate do soldado Ryan; Monstros S.A.; 
Dog Ville; Clube da luta; Magnólia; DISCO 2 (DVD0775 e DVD0776): Guerra nas 
estrelas IV: Uma nova esperança; O cantor de Jazz; A grande jornada; Titanic; 
Fantasia; Oklahoma; Batman Begins 
 
DVD0774/5 (não circula), DVD0776 (circula) 
 
 

A imagem cinematográfica e o artista plástico Hélio de Oliveira 
SARNO, Geraldo, 1938- 
Brasil, 2006?, ca.160 min 
 
Contém: 1) palestra de Geraldo Sarno sobre imagem cinematográfica, proferida 
durante a Oficina para Desenvolvimento de Projetos do III DocTV, em 2006; 2) 
entrevistas e depoimentos sobre o artista plástico baiano Hélio de Oliveira. 
 
DVD0789 (circula) 
 
 

Nossa música 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França / Suiça, 2004, 80 min 
 
O filme é dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório, Paraíso. A primeira parte mostra 
imagens de guerra de várias épocas e lugares, extraídas de filmes diversos. A 



segunda parte, ambientada em Sarajevo depois da guerra da Bósnia, mistura 
personagens e situações reais e fictícios. Durante um congresso literário, Godard e 
outros intelectuais europeus discutem o conflito entre judeus e palestinos e outros 
temas relacionados à guerra. Uma jovem jornalista israelense faz uma reportagem 
sobre Sarajevo. Na terceira parte, o paraíso é um bosque tranqüilo à beira de um rio, 
guardado por soldados. 
 
DVD0984 (circula) 
 
 

Soy Cuba: o mamute siberiano 
FERRAZ, Vicente 
Brasil, 2005, 90min 
 
História do filme Soy Cuba (1963), filmado por uma equipe soviética como divulgação 
dos ideais da revolução cubana. Dirigido pelo cineasta Mikhail Kalatozov, o filme foi 
um fracasso de público e crítica, tanto em Cuba quanto na União Soviética, 
permanecendo esquecido até ser relançado, na década de 1990, pelos cineastas 
americanos Francis F. Copolla e Martin Scorsese. Atores e técnicos cubanos e 
soviéticos recordam as peripécias dos 2 anos de filmagens e procuram explicar os 
motivos do fracasso da obra, que atribuem, principalmente, às diferenças culturais 
entre os dois países. Paralelamente, conta-se um pouco da história da revolução 
cubana e da criação do Instituto Cubano del Artes y Indústria Cinematográficos 
(ICAIC). São exibidas várias imagens de eventos da época. Depoimentos de Raul 
Rodrigues e Alexander Sacha Calzatti (assistentes de câmera), Enrique Pineda Barnet 
(co-roteirista), Alfredo Guevara (fundador do ICAIC) e vários atores do filme. 
 
DVD1137 (não circula), DVD2756 (circula) 
 
 

Sem sol 
MARKER, Chris, 1921- 
França, 1983, 100 min 
 
O filme é narrado por uma pessoa que age como se estivesse recebendo cartas e 
mensagens de Sandor Krasna, um cineasta fictício que percorre o mundo. Ele vai de 
Tóquio a Guiné Bissau, de São Francisco à Islândia, meditando sobre a 
impossibilidade real de deter na memória os fragmentos do passado. Misturando 
imagens reais com cartas imaginárias do cineasta imaginário, o filme tece uma 
reflexão sobre o tempo, o espaço, e as ligações entre arte, realidade e memória 
coletiva. Resumo baseado nos sites cinema.uol.com.br, cinereporter.com.br, 
contracampo.com.br 
 
DVD0880 (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) 
 
 

Marilyn Monroe: o fim dos dias 
IVINS, Patty 
Estados Unidos, 2001, 117 min 
 
Paralelamente aos bastidores do filme não concluído Something's Gotta Give,  o 
documentário mostra arquivos cinematográficos, fotos, cine-jornais e depoimentos de 
atores, amigos e do psiquiatra de Marilyn. A escolha de Marilyn para o papel no filme 
tinha o objetivo de atrair o público aos cinemas, na tentativa de recuperar os gastos 
com o filme Cleópatra, que  prejudicava financeiramente os estúdios da Fox. Em seus 
últimos dias com vida, Marilyn estava deprimida, dependente de remédios e bebida, 
além de envolvida com os irmãos Kennedy. Sofrendo com recorrentes gripes e 
sinusites, Marilyn prejudicou o planejamento das filmagens com suas faltas e atrasos. 
Foi demitida, mas logo após recontratada. Compareceu às filmagens e alguns dias 
depois foi encontrada morta. Depois de mostrar as condições de sua morte, o 
documentário apresenta mais de trinta minutos do filme inacabado e inédito 
Something´s gotta give. 
 
DVD0890 (circula) 
 
 

Carl Th. Dreyer: radiografia da alma 
JENSEN, Torben Skjodt, 1958- 
Dinamarca, 1955, 94 min 
 
Documentário sobre o cineasta Carl Theodor Dreyer, desde sua infância até seu último 
filme Gertrud. Feito de colagens e sobreposições de imagens, contendo as memórias 
e reflexões de Carl Th. Dreyer, além de fotos raras de arquivo, manuscritos do 
cineasta e imagens do castelo onde foi filmado O vampiro. Contém trechos de filmes 
intercalados com depoimentos de atores e técnicos que trabalharam com ele, como 
Henning Bendsten, fotógrafo de A Palavra e Gertrud; das atrizes Briggita Fedorspial e 
Lisbeth Mavin; Hélène Falconetti, filha de René Jeanne Falconetti, atriz de O Martírio 
de Joana d'Arc, entre outros. 
 
DVD0969 (circula) 
 
 

Sal de prata 
GERBASE, Carlos, 1959- 
Brasil, 2005, ca. 96 min 
 
Cátia, uma bem-sucedida economista, repensa sua vida quando seu namorado 
Veronese, um cineasta fracassado que tem uma loja de revelações fotográficas, sofre 
um ataque cardíaco. Cátia decide conhecer melhor o trabalho de Veronese, se 
envolvendo com pessoas ligadas ao cinema e percebendo a sua dificuldade em 
distinguir ficção e realidade. 
 
DVD1378 (circula) 
 



 

Bom dia, Babilônia 
TAVIANI, Paolo, 1931-; TAVIANI, Vittorio, 1929- 
Itália / França / Estados Unidos, 1987, 120 min 
 
Andrea e Nicola, os mais talentosos filhos do escultor toscano Bonnano, vão aos 
Estados Unidos para ganhar o dinheiro necessário para manter a firma de seu pai. Na 
América, depois de bom tempo em trabalhos humilhantes, em meio aos bastidores do 
filme "Intolerância", conseguem chamar a atenção do diretor D. W. Griffith, para o qual 
constroem grandiosas esculturas. Nesse tempo, Nicola se apaixona por Edna, e 
Andrea, por Mabel, ambas aspirantes a estrelas hollywoodianas. Os dois fazem 
sucesso, estão prestes a ter filhos com suas esposas e continuam unidos, até que a 
morte de Edna durante o parto enche Nicola de inveja. Ele regressa a Itália. A 1ª 
Guerra Mundial começa e os dois irmãos combatem por exércitos opostos. Os dois se 
encontram perto da Igreja dos Milagres, sem chances de sobreviverem, filmam seus 
últimos momentos para que seus filhos possam ao menos conhecer os rostos dos 
pais. Resumo: Mateus Ramos. 
 
DVD1384 (circula) 
 

História(s) do cinema 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França, 1998, 65 min 
 
Última parte de uma série em quatro partes, exibida pelo canal Eurochannel. Através 
de montagens de centenas de trechos de filmes antigos e dos seus próprios filmes, 
Godard cria fragmentos e seqüências de obras que, em sua visão, compõe idéias por 
ele resumidas em frases fragmentadas colocadas sobre as imagens. 
 
DVD0949 (não circula), DVD0950 (circula) 
 
 

Para sempre Mozart 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França / Suiça / Alemanha, 1996, 80 min 
 
Vicky é um velho cineasta contratado para filmar "O bolero fatal". Todavia, sua filha, 
Camille, e seu sobrinho, Jérôme, decidem partir para Sarajevo a fim de interpretar uma 
peça, e para isso pedem a sua ajuda. Contra a vontade da mãe, Jérôme parte ao lado 
da prima Camille e da jovem Dzamila. Durante a viagem, Vicky desiste de acompanhá-
los. A caminho de Sarajevo, os três jovens são feitos prisioneiros de guerra e 
assassinados. Vicky volta a dirigir o filme, mas seus métodos não são bem 
assimilados pela equipe, e ele enfrenta dificuldades para terminá-lo. Lançado às 
pressas, "O bolero fatal" é repudiado por uma platéia avessa ao cinema arte, 
tornando-se um fracasso. Vicky, então, acaba se refugiando em um teatro, ao som de 
Mozart. 
 
DVD1049 (circula) 
 
 

The Matrix baixo orçamento 
PEREIRA, Bruno Raphael Baptista; HONDA, Eric; CREMA, João Henrique Aurichio; 
PAIVA, Max Rohrig; CARVALHO, Pedro 
Brasil, 2007, 2min 



 
Refilmagem da sequência do teto do filme Matrix, realizada como exercício curricular 
para a disciplina Expressão por Imagens e Sons II, do professor Luís Fernando 
Angerami, Curso Superior do Audiovisual. 
 
DVD1063 (não circula), DVD1065 (circula), DVD4109 (circula) 
 
 

A tradução da dança: uma apresentação do videodança 
GAIARSA, Laura Belinky 
Brasil, 2007, 40 min 
 
Trabalho sobre videodança, com depoimentos de artistas e pesquisadores. São 
apresentados conceitos e definições. Trechos de trabalhos são exibidos entre os 
depoimentos. 
 
DVD1087 (circula) 
 
 

O narrador ativo no filme adolescente: o roteiro e a montagem 
do curta-metragem Antes que seja tarde 
DIAS, Thais Bologna 
Brasil, 2006,  
 
Material relacionado à montagem do filme Antes que seja tarde, contendo o primeiro 
corte, o corte final e as cenas cortadas. 
 
DVD0811 (circula) 
 
 

Antologia em super-8: Glitterbug 
Jarman, Derek, 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1994, 53 min 
 
Crônica da vida de Derek Jarman. É uma composição de centenas de fragmentos de 
filmes caseiros em super 8, filmados entre 1971 e 1986. Inclui as leituras ao vivo de 
William Burroughs, na boate Heaven, além de cenas dos bastidores de filmagens dos 
filmes Jubilee e Sebastiane, dirigidos por Jarman (Fonte: Derek Jarman- Cinema é 
liberdade - catálogo da mostra sobre o diretor, em cartaz na Caixa Cultural em 2014) 
 
DVD1471 (circula), DVD1480 (não circula), DVD1661 (circula) 
 
 

Velvet Underground e Nico 
Warhol, Andy 1928-1987 
Estados Unidos, 1966, 63 min 
 
Ensaio da banda Velvet Underground junto com a atriz Nico, filmado na Factory, o 
estúdio de arte de Andy Warhol 
 
DVD1469 (circula), DVD1633 (não circula) 
 
 



My hustler 
Warhol, Andy 1928-1987; Wein, Chuck 1939-2008 
Estados Unidos, 1965, 64 min 
 
Ed, um homem de meia idade, milionário, procura o serviço de um garoto de programa 
para um fim de semana. Enquanto conversa com os amigos em sua casa de frente 
para o mar, Ed admira Paul, um traficante e também garoto de programa, na praia. 
Paul e seu amigo Joe conversam sobre sair com hoemns mais velhos para conquistar 
uma herança 
 
DVD1474 (circula), DVD1639 (não circula) 
 
 

Um filme para Nick 
WENDERS, Wim 
Suécia / Alemanha, 1980, 86 min 
 
O diretor Nicholas Ray está próximo da morte e Wim Wenders vai ao seu encontro em 
Nova York para a realização de um último filme, com idéias aparentemente ainda 
indefinidas. No entanto, a ficção que eles procuram tem menos força que a realidade 
que se impõe, e o filme é feito mesmo do registro, em suas palestras e conversas, da 
relação entre Nick e o fim de sua vida, entre ele e a sua auto-imagem, que ele procura 
resgatar e compreender. Ao mesmo tempo, Wim pensa nas conseqüências das 
gravações para a saúde de Nick, mas não as interrompe. (Resumo: Mateus Ramos). 
 
DVD1397 (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) 
 
 

Anjos exterminadores 
Brisseau, Jean-Claude 1944-2019 
França, 2006, ca.99 min 
 



François, um cineasta de meia idade, recebe a visita de sua falecida avó, que o 
previne sobre escolhas e acontecimentos futuros e também de dois anjos caídos, que 
parecem guiar o cineasta par as escolhas erradas. Enquanto faz um teste para um 
filme de suspense erótico com uma atriz, tem a ideia de filmar um outro filme, uma 
mistura de ficção e realidade em que as atrizes falem abertamente sobre seus 
prazeres sexuais e tenham relações sexuais entre si ou se masturbem em situações 
socialmente inaceitáveis. Ele encontra Julie, Charlotte e Stephanie, que aceitam a 
proposta, mas a relação entre cineasta e atrizes se torna tão íntima a ponto de ser 
incontrolável 
 
DVD1613 (circula) 
 
 

I a Man 
Warhol, Andy 1928-1987; Morrissey, Paul 1938- 
Estados Unidos, 1967, 93 min 
 
Em cada um dos oito segmentos, Tom se encontra com uma mulher diferente, com 
quem mantém relações sexuais e converas, mas parece sempre insatisfeito 
 
DVD1475 (circula), DVD1640 (não circula) 
 
 

Vinyl 
Warhol, Andy 1928-1987 
Estados Unidos, 1965, 63 min 
 
O jovem agressor Victor, passa seu tempo levantando pesos, dançando e torturando 
pessoas. Quando ele bate em seu amigo Scum Baby, ele chama a polícia. Victor tem 
a opção de ir para a cadeia ou sofrer uma mudança de comportamento e decide o 
tratamento. Ele precisa assistir a vídeos violentos e descrever o que está acontecendo 
na tela enquanto a cera quente de uma vela passa sobre sua mão. Depois de um 
tempo, Victor xinga a violência e não tem limites. Ele rejeita o pedido do médico para 
espancá-lo e usar drogas. Victor está apático, mas está curado (Fonte: 
www.en.wikipedia.org) 
 
DVD1470 (circula), DVD1634 (não circula) 
 
 

8 mulheres e 1/2 
Greenaway, Peter 1942- 
Grã-Bretanha / Holanda / Luxemburgo / Alemanha, 1999, 120 min 
 
Depois que sua esposa morre, o empresário Philip Emmenthal, de cinquenta e cinco 
anos, por sugestão de seu filho playboy Storey, ocupa sua casa em Genebra com oito 
concubinas e meia. Três são de Kyoto, Japão, onde Storey administra palácios de 
Pachinco. Cada uma tem uma personalidade distinta, representam arquétipos das 
fantasia sexuais masculinas. Philip se desfaz de suas atitudes estreitas e reprimidas, 
mergulhando no prazer. Após cerca de um ano, as mulheres começam a afirmar seu 
próprio poder. As aventuras secundárias preparam a separação da família e as 
mulheres partem de uma forma ou de outra, uma de cada vez. O destino de Philip está 
nas mãos de Palmira, sua favorita.  (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD1704 (circula) 



 
 

A gaia ciência 
Godard, Jean-Luc 1930- 
França / Alemanha, 1969, 95 min 
 
Noite após noite, pouco antes do amanhecer, dois jovens adultos, Patricia e Emile, 
encontram-se num palco para discutir o aprendizado, o discurso e o caminho para a 
revolução. Cenas da revolta estudantil de Paris, da Guerra do Vietnã e de outros 
eventos do final dos anos 1960, juntamente com pôsteres, fotografias e desenhos 
animados, são cenários de suas palavras. As próprias palavras são frequentemente o 
tema de Patricia e Emile, assim como imagens, sons e justaposições. Além das 
reflexões dos dois personagens, a trilha sonora inclui narração, música, clipes de 
notícias e ruídos (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD1733 (circula) 
 
 

Memórias 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1980, 88 min 
 
O famoso comediante e diretor de cinema Sandy Bates passa por uma crise 
emocional com a morte recente de um amigo que falecera com apenas 30 anos de 
idade, e com o fracasso de seu romance com a instável atriz Dorrie. Por não se achar 
mais engraçado, ele resolve transformar seu novo filme num drama existencial e a 
última cena, particularmente, choca os produtores que querem mudá-la a todos custo. 
Enquanto ele luta para manter a versão que quer, aceita ir a um festival de seus filmes 
no litoral. O assédio constante dos fãs e aproveitadores logo o deprime e ele chama a 
atriz Isobel para se juntar a ele. Mas seu humor muda quando ele conhece a jovem 
violinista comprometida Daisy, que o faz lembrar de Dorrie. E quando Isobel chega 
com seus dois filhos crianças, ele hesita em consolidar seu relacionamento com ela e 
tentar uma nova aventura com Daisy. Neste meio tempo, alem de ser sempre 
assaltado pelas memórias de seu romance com Dorrie e de sua infância, sofre 
diversas alucinações inclusive sobre a própria morte (Fonte: www.pt.wikipedia.org) 
 
DVD1753 (circula) 
 
 

Melinda e Melinda 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 2004, 99 min 
 
Quatro amigos, entre eles dois dramaturgos, se encontram em um bar e conversam 
qual dos gêneros melhor representa a vida humana, a tragédia ou a comédia. Sem 
chegar a um acordo, um dos amigos sugere que se conte uma história, com uma 
personagem, Melinda, que tem um passado triste, que chega sem ser convidada na 
casa de pessoas durante um jantar de negócios. Os dois dramaturgos vão então 
guiando a história de acordo com o gênero a que estão mais acostumados, com os 
mesmo elementos. Melinda se torna duas mulheres, uma delas é uma suicída em 
potencial, sem sorte na vida, separada dos filhos, que já foi presa por assassinato e  a 
outra é uma mulher romântica, que não se abate com as adversidades comuns na sua 
vida. Os amigos chegam a conclusão de que nenhum dos gêneros pode representar 
fielmente a vida humana 



 
DVD1765 (circula) 
 
 

Broadway Danny Rose 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1984, 83 min 
 
Um grupo de produtores se reune no restaurante Carnegie Deli e durante a conversa 
se lembram de uma  história inusitada vivida por Danny Rose, um outro produtor. 
Nessa história, Rose tenta ser bem sucedido na carreira ajudando o cantor Lou 
Canova a se relançar. Mas Lou tem vários problemas pessoais com a esposa e a 
mante e Rose acaba envolvido nesses problemas 
 
DVD1767 (circula) 
 
 

Nós, as mulheres 
Visconti, Luchino 1906-1976; Rossellini, Roberto 1906-1977; Zampa, Luigi 1905-1991; 
Guarini, Alfredo 1901-1981; Franciolini, Gianni 1910-1960 
Itália, 1954, 97 min 
 
No primeiro segmento, um teste para atriz escolhe duas  para encenar no filme Nós, 
as mulheres. Os outros quatro segmentos mostram atrizes famosas interpretando a si 
mesmas em situações cotidianas. Alida Valli tenta seduzir o noivo de sua assistente. 
Ingrid Bergman aparece em seu dia-a-dia, cuidando dos filhos, cozinhando e 
recebendo visitas. Isa Miranda lamenta ter aberto mão da maternidade para se dedicar 
à carreira de atriz. E Anna Magnani que briga com um taxista por causa de seu 
cachorrinho de estimação (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
DVD1771 (circula) 
 
 

Maria 
Ferrara, Abel 1951- 
Itália / França / Estados Unidos, 2005, 83 min 
 
Tony Childress é um ator e diretor independente, que interpreta Jesus Cristo em "This 
is My Blood". Com ele trabalha Marie Palesi, que interpreta Maria Madalena. Tudo 
corria bem até o término das filmagens, quando, ao invés de retornar com Tony para 
Nova York, Marie decide viajar até Jerusalém. Sozinha na cidade, ela decide continuar 
a jornada espiritual inspirada por sua personagem no filme. Um ano depois, Tony está 
para lançar o filme no circuito americano, mas enfrenta críticas de religiosos. Ted 
Younger é o apresentador de um programa de debates sobre a vida de Jesus Cristo, 
que possui uma boa audiência. Ele deseja ter Tony em seu programa para discutir a 
visão que Hollywood tem de Cristo. Tony aceita o convite, desde que Ted cubra a pré-
estréia de seu filme. Porém, enfrentando problemas com o parto de sua esposa, 
Elizabeth, Ted não comparece ao evento (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
DVD1772 (circula) 
 
 

Stanley Kubrick: imagens de uma vida 
HARLAN, Jan 



Estados Unidos, 2001, 142 min 
 
A vida pessoal e a carreira do cineasta Stanley Kubrick são detalhadas em 
depoimentos de amigos, familiares e profissionais que trabalharam com ele. Ilustrado 
por trechos de seus filmes e cenas de filmes domésticos de sua família. 
 
DVD1835 (circula), DVD2233 (não circula) 
 
 

Diva dolorosa 
Delpeut, Peter 1956- 
Holanda, 1999, 68 min 
 
Composição de fragmentos de filmes italianos de divas da segunda década do século, 
período entre 1913 e 1920. O filmes, produzidos na Itália, são fortemente influenciados 
pelos ideais do romantismo, mesclando amor e morte, prazer e sofrimento, 
sensualidade e doença. 
 
DVD1837 (circula) 
 
 

Saved from the flames: 54 rare and restored films 1869-1944 - 
vol.1 
Estados Unidos / França, 2007, 133 min 
 
New Beginnings: Exiting the factory - Lumière (França, 1896);  Arival of a train - 
Gaumont (França, 1897); Card party - Lumière (França, 1896); Kobelkoff (França, 
1900); Danse serpentine in a lion's cage (França, 1900); Cyrano de Bergerac - Pho-
Cinéma-Théâtre (1900); La Marseillaise - Georges Mendel (França, 1907);  
 
Magical Movies: Excelsior! Prince of magicians - Georges Méliès (França, 1901); The 
Talion Punishment - Pathé Frèrés (França, 1906); Kiriki: Japanese Acrobats - Pathé 
Frèrés (França, 1907);  An excursion to the moon - Pathé Frèrés (França, 1908); The 
automatic moving company - Pathé Frèrés (França, 1911);  
 
Seeing the World: The Seine flood - Eclipse (França, 1910); Over the top: a battle with 
the elements - Earle Films (USA, 1915);  A visit to the Los Angeles - Ford Motor 
Company (USA, 1916); Montmatre's kids (França, 1916); The dirigible Los Angeles 
(USA, 1924); In the land of giants e pygmies - Aurelio Rossi (1925); Technicolor 
Fashion Parade - Fashion Features (USA, 1927); Charles A. Lindbergh, hero of the air 
- Fox-Case Movietone (USA, 1927); The fireman of the Follies-Bergère (França, 1928); 
Meet me down at Coney Isle - Fox Magic Carpet of Movietone (USA, 1932) 
 
Coletânea de 22 curtas-metragens silenciosos em sua grande maioria, alguns 
coloridos à mão. 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) 
 
DVD2054 (não circula) 
 
 

Mil e uma 
MORAES, Susana 



Brasil, 1994, 90 min 
 
A história de Alice, que tem como meta realizar um filme sobre uma viagem imaginária 
de Marcel Duchamp ao Brasil. Durante a produção ela se apaixona e acaba se 
envolvendo num complicado caso de corrupção. Um folhetim cheio de erotismo, bom 
humor e surrealismo, com fartas referências à Alice no País das Maravilhas, de Lewis 
Carroll e à obra revolucionária de Marcel Duchamp. Sinopse: site da Cinemateca 
Brasileira. 
 
VC1212 (não circula), XDVD0546 (circula) 
 
 

Serpentine Gallery Program 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1995-2005, 100 min 
 
Traz uma coleção de curtas experimentais criados por Kluge. Conteúdo do DVD: 
Filmes-minuto (Minutenfilme), com 5 filmes-minuto produzidos em 1998; O 
empreendedor flexível (Der flexible Unternehmer), em registro separado; O amor 
perturba a morte fria (Die Liebe stört der kalte Tod), em registro separado; Wer immer 
hofft, stirbt singend  (He Who Hopes, Dies Singing) de 1999; Eine Frau wie ein Vulkan 
(A Woman Like a Volcano) de 2003; O oficial como filósofo (Der Offizier als Philosoph), 
em registro separado. 
 
DVD2098 (não circula), DVD3737 (circula) 
 
 

O ataque do presente contra o resto do tempo 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1985, 106 min 
 
O filme coloca algumas questões, tais como: É possível dividir o século XX em planos 
quadrienais? Que relação existe entre a cultura e o comércio de sucata? Qual é o 
poder dos meios de comunicação de massa? Mostra algumas pessoas em situações 
variadas: Uma jovem médica se sente desnecessária; uma família se senta diante de 
seu computador como se estivesse defronte de uma lareira; um homem apressado; 
pessoas que se separam; uma educadora que precisa entregar a parentes uma 
criança que perdeu os pais e de quem ela cuidou durante um ano, mas ao ver a forma 
como a criança é recebida, resolve mantê-la consigo; a história de um diretor de 
cinema que perdeu a visão durante os trabalhos de filmagem e roda seu mais belo 
filme. Resumo baseado no site www.witz.com.br/alexanderkluge 
 
DVD2099 (não circula), DVD3738 (circula) 
 
 

As mãos siamesas 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 2008, ca. 5 min 
 
Uma leitura de Alexander Kluge - primeira publicação. (Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 



Amor cego: conversa com Jean-Luc Godard 
KLUGE, Alexander, 1932- 
, 2001, 24 min 
 
Alexander Kluge entrevista Godard para seu programa de televisão Zehn vor elf (10 
para as 11), fazendo perguntas inusitadas e provocando um diálogo intenso sobre 
cinema, sua história e materialidade. Resumo retirado do site 
www.witz.com.br/alexanderkluge 
 
DVD2099 (não circula), DVD3738 (circula) 
 
 

A política do cinema 
AUTRAN, Arthur 
Brasil, 2011, 90 min 
 
Com base em depoimentos de cineastas, produtores, distribuidores, autoridades e 
outras personalidades ligadas ao mundo do cinema, investiga a possibilidade de 
construção, no Brasil,  de uma indústria cinematográfica com bases sólidas, um dos 
mais antigos objetivos dos cineastas brasileiros. Analisa os impasses a esse objetivo e 
os conflitos inerentes à política cinematográfica. Diversos marcos históricos da 
produção de cinema no Brasil são discutidos nos depoimentos, por vezes com pontos 
de vista diferentes sobre o mesmo tema: o papel da Embrafilme e as conseqüências 
de sua extinção; o desmonte dos órgãos oficiais ligados ao cinema durante o governo 
de Fernando Collor de Mello; a criação da Riofilme; a retomada da produção; a Lei do 
Audiovisual e suas conseqüências; o Congresso  Brasileiro do Cinema, ocorrido em 
2000, considerado o marco da repolitização do cinema brasileiro, durante o qual foi 
pedida a criação de um novo órgão oficial para a área; a criação da Agência Nacional 
do Cinema (Ancine). As questões do mercado, os problemas da distribuição e o poder 
da televisão são analisados na última parte do documentário. Depoimentos de: Carlos 
Augusto Calil, Roberto Moreira, Paulo Sacramento, Adhemar Oliveira, André Gatti, 
Assunção Hernandes, Bruno Wainer, Eduardo Valente, Gustavo Dahl e outros. 
 
DVD2231 (circula) 
 
 

O cineasta da selva 
Michiles, Aurélio, 1952- 
Brasil, 1997, 87 min 
 
O filme, misto de documentário e ficção, resgata a figura de Silvino Santos, cineasta 
que já no início do século fazia as primeiras imagens da Amazônia. Ele, que chegou a 
estudar com os irmãos Lumière, documentou cenas do cotidiano da região e do ciclo 
da borracha. (Resumo adaptado da Cinemateca Brasileira - site: 
www.cinemateca.com.br) 
 
XVC0349 (não circula), XDVD0570 (circula), DVD3638 (circula) 
 
 

Um homem com uma câmera: um filme didático 
, 2009,  
 
DVD com vários capítulos contendo textos e, em alguns deles, imagens que os 
ilustram. Contém uma breve biografia de Vertov, a contextualização histórica do filme, 



o movimento Kinoks e o Um homem com uma câmera, capítulo que encontra-se 
subdividido nos seguintes tópicos: Um filme, vários filmes; A vida de improviso; O cine-
olho; A teoria dos intervalos; Curiosidades; Um filme didático: que descreve a 
montagem cinematográfica sob o ponto de vista de Vertov e apresenta os tipos de 
planos de enquadramento, de ângulos de filmagem, dos movimentos de câmera, as 
pontuações e efeitos especiais. 
 
DVD2247 (circula) 
 
 

O homem do morcego 
Solberg, Ruy 
Brasil, 1980, 20 min 
 
Documentário sobre o cineasta Mário Peixoto, baseado em seu único registro 
audiovisual, trata de sua obra e a importância de seu filme "Limite". 
 
VC1391 (circula), XDVD0565 (circula), DVD3565 (circula) 
 
 

Idéias em movimento 
MARQUES, Aída Maria Bastos Nepomuceno 
c2007, 27 min 
 
Depoimentos de diretores de cinema brasileiros e profissionais de equipes 
realizadoras de filmes. Cada um  explica sua função e cita exemplos baseados no 
cotidiano dos sets de filmagem. 
 
DVD2372 (circula) 
 
 

Abraços partidos 
ALMODÓVAR, Pedro, 1949- 
Espanha, 2009, 127 min 
 
Em um trágido acidente de carro, o cineasta Matteo Blanco perde a visão e sua amada 
Lena.  Como não pode mais viver de sua profissão, ele troca de identidade e se torna 
roteirista, com a ajuda de sua amiga e antiga diretora de produção e do filho dela. O 
passado retorna quando ele é informado da morte do empresário  Ernesto Martel, 
marido de Lena, que produziu seu último filme.  Eventualmente descobre que a 
vingança de Martel pela traição foi arruinar o filme na mesa de montagem. 
 
DVD2389 (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) 
 
 

Através do tempo 
Tarkovsky, Andrei, 1932-1986; GUERRA, Tonino, 1920- 
Itália, 1983, 63 min 
 
Como o poeta russo do filme Nostalgia que, acompanhado por seu guia italiano e 
tradutor, viajou pela Itália pesquisando a vida de um compositor russo do século 18, 
Andrei Tarkovsky e seu roteirista Tonino Guerra viajam pelo mesmo país para 
encontrar locações para um projeto de ambos. Durante a jornada, Guerra induz 
constantemente Tarkovski  à reflexão sobre sua obra e seu passado como cineasta e 
poeta. O resultado é o filme Nostalgia. Resumo escrito por Guy Bellinger, publicado na 
Internet Movie Database. 
 
DVD2431 (circula) 
 
 

Um homem sério 
Toffoli, Dainara; Godoy, Diego de 
Brasil, 1996, 20 min 
 
A história de Hilário Pestana, grande ator que atravessou várias fases do cinema 
brasileiro, famoso por suas comédias, mas que desejava apenas ser um homem sério. 
 
DVD2485 (circula) 
 
 

O comprador de fazendas 
Gerbase, Carlos, 1959- 
Brasil, 2001, 25 min 
 
Família endividada tenta vender sua fazenda decadente para um jovem cineasta que 
planeja rodar uma adaptação do conto "O comprador de fazendas", de Monteiro 
Lobato. 
 



DVD2487 (circula) 
 
 

Veja bem 
Furtado, Jorge, 1959- 
Brasil, 1994, 7 min 
 
Veja Bem é um filme e é também um objeto, um Zootrópio, espécie de precursor do 
cinema. Na primeira parte do filme (e do lado de fora do objeto), o foco de atenção é o 
maravilhoso e ridículo caleidoscópio de ofertas da cidade, as imagens são pura 
diversidade, e o texto é de Drummond. Na segunda parte do filme (e do lado de dentro 
do objeto) o foco de atenção é o homem-músculo, as imagens se repetem até a 
exaustão, e o texto é de João Cabral. (Resumo extraído do site portacurtas.org.br) 
 
DVD2488 (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) 
 
 

O espírito da TV 
CARELLI, Vincent 
Brasil, 2005, 18 min 
 
As emoções e reflexões dos índios Waiãpi ao verem, pela primeira vez, a sua própria 
imagem e a de outros indígenas num aparelho de televisão. Os índios refletem sobre a 
força da imagem, a diversidade dos povos e a semelhança de suas estratégias de 
sobrevivência frente aos não índios. Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 
anos. 
 
DVD2617 (circula) 
 
 

A arca do Zo'é 
CARELLI, Vincent; GALLOIS, Dominique 
Brasil, 1993, 22 min 
 
Os índios Waiãpi, que conheceram os Zo'é através de imagens em vídeo, decidem ir 
ao encontro destes índios recém contactados no norte do Pará e documentá-los. Os 
Zo'é proporcionam aos visitantes um reencontro com o modo de vida e os 
conhecimentos de seus ancestrais. Os Waiãpi, em troca, informam os Zo'é sobre os 
perigos do mundo branco que se aproxima, e que os isolados estão ansiosos por 
conhecer. Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2617 (circula) 
 
 

Eu já fui seu irmão 
CARELLI, Vincent 
Brasil, 1993/94, 32 min 
 
Um documentário sobre o intercâmbio cultural entre os Parakatêjê, do Pará e os 
Krahô, do Tocantins, que embora falem a mesma língua, nunca haviam se encontrado 
antes. Krôhôkrenhum, líder dos Parakatejê, preocupado com a descaracterização do 



seu povo, resolve ir conhecer uma aldeia Krahô que conserva muitas de suas 
tradições. Um ano depois, os Parakatejê retribuem o convite. No final, os chefes selam 
um pacto de amizade entre os dois povos. Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 
25 anos. 
 
DVD2617 (circula) 
 
 

Shomôtsi 
PYÃKO, Wewito 
Brasil, 2001, 42 min 
 
Crônica do cotidiano de Shomôtsi, um Ashaninka da fronteira do Brasil com o Peru. 
Professor e um dos videastas da aldeia, Wewito retrata o seu tio, turrão e divertido. 
Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2617 (circula) 
 
 

Marangmotxíngmo mïrang = Das crianças Ikpeng para o mundo 
TXICÃO, Natuyu Yuwipo; TXICÃO, Karané; TXICÃO, Kumaré 
Brasil, 2001, 32 min 
 
Quatro crianças Ikpeng apresentam sua aldeia respondendo à vídeo-carta das 
crianças da Sierra Maestra em Cuba. Com graça e leveza, elas mostram suas 
famílias, suas brincadeiras, suas festas, seu modo de vida. Curiosas em conhecer 
crianças de outras culturas, elas pedem para que respondam à sua vídeo-carta. 
Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2617 (circula) 
 
 

Kinja Iakaha, um dia na aldeia 
WAIMIRI, Araduwá; WAIMIRI, Iawysu; WAIMIRI, Kabaha; ATROARI, Sanapyty; 
WAIMIRI, Sawá; ATROARI, Wamé 
Brasil, 2003, 42 min 
 
Seis índios de diferentes aldeias Waimiri e Atroari, na Amazônia, registram o dia-a-dia 
de seus parentes da aldeia Cacau. Estes registros, sintetizados em "Um dia na aldeia", 
nos transportam para a intimidade do cotidiano indígena com a sua interação intensa 
com a natureza. Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2617 (circula) 
 
 

Imbé Gikegü, Cheiro de Pequi 
MARIKÁ; KUIKURO, Takumã 
Brasil, 2006, 36 min 
 
É tempo de festa e alegria no Alto Xingu. A estação seca está chegando ao fim. O 
cheiro de chão molhado mistura-se ao doce perfume de pequi. Mas nem sempre foi 
assim: se não fosse por uma morte, o pequi talvez jamais existisse. Ligando o passado 
ao presente, os realizadores Kuikuro contam uma estória de perigos e prazeres, de 



sexo e traição, onde homens e mulheres, beija-flores e jacarés constroem um mundo 
comum. Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2618 (circula) 
 
 

Pi'õnhitsi, Mulheres xavantes sem nome 
TSEREWAHÚ, Divino; TÔRRES, Tiago Campos 
Brasil, 2009, 54 min 
 
Desde 2002, Divino Tserewahú tenta produzir um filme sobre o ritual de iniciação 
feminino, que já não se pratica em nenhuma outra aldeia Xavante, mas desde o 
começo das filmagens todas as tentativas foram interrompidas. No filme, jovens e 
velhos debatem sobre as dificuldades e resistências para a realização desta festa. 
Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2618 (circula) 
 
 

Kene Yuxi, As voltas do Kene 
YUBE, Zezinho 
Brasil, 2010, 48 min 
 
Ao tentar reverter o abandono das tradições do seu povo e seguindo as pesquisas do 
seu pai, o professor e escritor Joaquim Maná, Zezinho Yube corre atrás dos 
conhecimentos dos grafismos tradicionais das mulheres Huni Kui, auxiliado por sua 
mãe. Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2618 (circula) 
 
 

Bicicletas de Nhanderú 
ORTEGA, Ariel; FERREIRA, Patricia 
Brasil, 2011, 48 min 
 
Uma imersão na espiritualidade presente no cotidiano dos Mbya-Guarani da aldeia 
Koenju, em São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul. Resumo extraído do livro 
Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2618 (circula) 
 
 

Um trailer americano 
BELMONTE, José Eduardo 
Brasil, 2002, 14 min 
 
O trailer de Nádia, FLores e Mustang está parado há anos diante de um drive-in. A 
única coisa que fazem é ver o tempo passar enquanto assistem filmes americanos que 
passam em frente. A história é contada como num trailer, sem tempo linear. 
 
DVD2727 (circula) 
 
 



The art and science of digital compositing 
BRINKMANN, Ron 
Estados Unidos, c2008,  
 
Contém arquivos com todas as ilustrações do livro, algumas sequências de produções 
cinematográficas e outros projetos citados no livro. Arquivos com imagens usadas em 
cenas dos filmes King Kong, Star wars, Golden compass, Underworld evolution, do 
seriado Lost e outros exemplos, além de uma animação cedida pela Blur Studio: A 
gentlemen's duel, com 7 minutos de duração. 
 
DVD2735 (circula) 
 
 
 

Um olhar a cada dia 
Angelopoulos, Theo, 1935-2012 
Grécia / França / Itália, 1995, 176 min 
 
Um cineasta de origem grega exilado nos EUA  protagoniza uma epopeia através dos 
Balcãs. Ele volta à sua cidade natal para uma mostra de seus filmes polêmicos, mas o 
que ele quer mesmo é encontrar o primeiro filme rodado na Grécia no início do século, 
por iniciativa dos irmãos Manakias. Tentando encontrar a produção, ele tem de 
atravessar praticamente toda a região balcânica, inclusive alguns países em guerra. 
Resumo do site Cineclick. 
 
DVD3175 (circula) 
 
 

Garapa 
Padilha, José 
Brasil, 2009, ca.110 min 
 
O documentário acompanha a vida de três famílias no estado do Ceará em suas 
buscas por estratégias de sobrevivência diate das mais diversas condições. À frente 
dessas famílias estão Rosa, Robertina e Lúcia. 
 
DVD3293 (não circula), XDVD1386 (circula), DVD3987 (não circula) 
 
 

Mr. Sganzerla : os signos da luz : Rogério Sganzerla 
Pizzini , Joel 
Brasil, 2011, 90 min 
 
O ideário do cineasta Rogério Sganzerla (1946-2004) recriado por meio dos signos 
recorrentes em sua filmografia: Orson Welles, Noel Rosa, Jimi Hendrix e Oswald de 
Andrade. O método de criação, a musicalidade do olhar, o estilo inovador na 
montagem, o duo com Helena Ignez que revolucionou a mise en scène no cinema, a 
parceria com Júlio Bressane na produtora Belair e a atitude iconoclasta do diretor 
atravessam o filme numa linguagem que se contamina com a dicção vertiginosa do 
artista. Narrado em primeira pessoa, a partir de imagens raras e situações encenadas, 
hoje com personagens-chave de sua obra. 
 
DVD3373 (circula) 
 



 

Evoé! : retrato de um antropófago : Zé Celso 
Jungle, Tadeu 
Cesar , Elaine 
Brasil, 2011,  
 
Mistura de forma labiríntica depoimentos recentes e imagens históricas da carreira do 
o diretor, ator e dramaturgo Zé Celso, do Teatro Oficina, uma das maiores 
personalidades das artes do Brasil de todos os tempos. Usa como base quatro 
viagens da trajetória do Zé: Sertão da Bahia, Praia de Cururipe em Alagoas (onde o 
Bispo Sardinha foi devorado), Epidaurus e Atenas, na Grécia e o apartamento de São 
Paulo. Com acesso livre ao infindável e sempre crescente arquivo de imagens e sons 
do Oficina, misturados com imagens contemporâneas, constrói-se aqui uma visão 
muito particular e instigante, que resulta num filme e num documento para hoje e para 
sempre. Sem legendas, sem datas aparentes e sem didatismo, é um fluxo potente de 
imagens e sons que deixam o espectador em estado de constante atenção. EVOÉ, um 
filme antropofágico na sua essência, pode ser exibido de forma cíclica, pois não tem 
um começo e com certeza nunca terá fim 
 
DVD3376 (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) 
 
 

Carmen Miranda 
Ileli, Jorge, 1925-2003 
Brasil, 1969, 18 min. 
 
Documentário sobre Carmen Miranda, traz cenas de sua vida, de seus filmes e do seu 
funeral. 
 
DVD3457 (circula) 
 
 

O homem e o limite 
Santos, Ruy, 1916-1989 
Brasil, 1975, 30 min 
 
Documentário sobre Mário Peixoto e seu filme "Limite" (1931), considerado um 
clássico do cinema brasileiro, acompanhado de parte do comentário musical 
originariamente utilizado por Mário Peixoto. (Sinopse extraída do folheto que 
acompanha o DVD) 
 
DVD3534 (circula) 
 
 

Onde a terra acaba 
Machado, Sergio, 1968- 
Brasil, 2001, 75 min 
 



Uma homenagem ao filme que o diretor Mário Peixoto realizaria e nunca seria 
concluído. O roteiro foi estruturado a partir de uma montagem de trechos de diários, 
entrevistas e cartas do próprio Mário Peixoto, dando ao documentário um estilo 
autobiográfico. Além de centenas de fotos, entrevistas exclusivas com o diretor e 
trechos do filme original, o documentário apresenta preciosidades como um making of 
realizado pela própria equipe de Limite, fragmentos inéditos do único rolo de filme do 
inacabado Onde a terra acaba, depoimentos de cineastas e amigos que conviveram 
com Mário e momentos emocionantes como a visita da atriz Olga Breno ao set de 
filmagem de Limite. (Resumo extraído do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3534 (circula) 
 
 

Satori Uso 
Grota, Rodrigo 
Brasil, 2007, 18 min 
 
Um poeta das sombras, um cineasta sem filmes, e uma musa enigmática. Um 
documentário sobre um poeta que nunca existiu, apresentado por um cineasta 
imaginário. (Fonte: http://portacurtas.org.br) 
 
DVD3535 (circula) 
 
 

Tudo é Brasil 
Sganzerla, Rogério, 1946-2004 
Brasil, 1998, 82 min 
 
Traz à tona a história secreta do filme It's all true, dirigido e rodado no Brasil por Orson 
Welles, em 1942. Retrata do cotidiano dos negros, o subúrbio carioca, os jangadeiros 
de fortaleza e revela o encanto do cineasta ao conhecer a cultura e a criatividade do 
povo brasileiro. (Sinopse extraída do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3545 (circula) 
 
 

Linguagem de Orson Welles 
Sganzerla, Rogério, 1946-2004 
Brasil, 1991, 20 min 
 
Ensaio histórico sobre a vinda de Orson Welles ao Rio em 1942, conjugado a uma 
descrição sumária do carnaval carioca e do acidente de jangada na Barra da Tijuca 
onde pereceu o jangadeiro Jacaré em 19 de maio de 1942. (Sinopse extraída do 
folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3545 (circula) 
 
 

Rossi atualidades n. 126 
Brasil, 1926, 07 min 
 
Como um característico cinejornal da época, Rossi Atualidades nº 126 abordava 
diversos assuntos, mas a ausência de uma consciência preservacionista fez com que 
apenas um tema chegasse até os dias de hoje. Trata-se de uma reportagem sobre um 



grupo de senhoras paulistas que tomaram parte em "Um sarau no Paço de São 
Cristóvão". Mesmo com a degradação imposta pelo tempo, o filme nos possibilita o 
contato com a história, constituindo-se como documento privilegiado para a análise da 
sociedade brasileira e das autorrepresentações da elite local. (Resumo extraído do 
folheto que acompanha o filme) 
 
DVD3551 (circula) 
 
 

Exemplo regenerador 
Brasil, 1919, 10 min 
 
Um marido farrista deixa a esposa só em casa no dia do aniversário de seu 
casamento. O criado, condoído com a tristeza da esposa, imagina um plano para 
ajudá-la a reconquistar o marido: esposa e criado fingem um adultério e, chamado à 
casa por um bilhete anônimo denunciando a pretensa traição da esposa, o marido 
acredita na farsa. Louco de ciúmes, prepara-se para matar os amantes quando o 
criado lhe conta a verdade. Regenerado com a lição, marido e mulher fazem as pazes 
e trocam carinhos. Filmagens na Avenida Paulista, em frente ao Trianon e Parque 
Siqueira Campos (Resumo a partir de material examinado. Extraído do site da 
Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3551 (circula) 
 
 

Simião Martiniano, o camelô do cinema 
Angélica, Clara; Lacerda, Hilton 
Brasil, 1998, 14 min 
 
Documentário usa a ficção para falar sobre cinema, na perspectiva de um cineasta-
camelô alagoano, radicado em Pernambuco desde a década de 50. (Sinopse do 
folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3565 (circula) 
 
 

Como se morre no cinema 
Corrêa, Luelane Loiola 
Brasil, 2002, 20 min 
 
Documentário usa a ficção para falar sobre o filme Vidas Secas, através das memórias 
do papagaio que participou das filmagens ao lado da cachorra Baleia 
 
DVD3565 (circula) 
 
 

Biografia do tempo 
Oliveira, Joana; Pimentel, Marcos 
Brasil / Cuba, 2004, 8 min 
 
Documentário que mostra uma reflexão sobre a memória, construída pelo encontro 
das obras do brasileiro Pedro Nava e do cubano Santiago Alvarez. (Fonte: 
http://portacurtas.org.br) 
 



DVD3569 (circula) 
 
 

Rocha que voa 
Rocha, Eryk 
Brasil / Cuba, 2002, 94 min 
 
Filme-ensaio sobre o papel dos intelectuais na América Latina. O exílio em Cuba, em 
1971 a 1972, um dos períodos menos conhecidos da vida de Glauber, coincide com 
um momento de grande euforia e discussão em torno do papel das artes na revolução 
social e política dos países da América Latina e do Terceiro Mundo. A voz de Glauber, 
numa velha entrevista, é o fio condutor desta reconstituição do diálogo entre os dois 
principais movimentos cinematográficos latino-americanos do final dos anos 60: o 
Cinema Novo brasileiro e o Cine Revolucionário cubano. (Sinopse do site 
www.cinemateca.gov.br) 
 
DVD3579 (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 caçador de diamantes 
Capellaro, Vittorio 
Brasil, 1934, 85min 
 
Drama situado em fins do século XVII. A donzela Maria (Corita Cunha) é apaixonada 
pelo plebeu Fernando (Sérgio Montemor), mas, por vontade de seus pais, acaba noiva 
do nobre Luiz (Francisco Scolamieri). Fernando se alista na bandeira comandada por 
Luiz, que vai em busca de riquezas nos confins do sertão. O real interesse do rapaz é 
procurar um tesouro cujo mapa foi deixado por seu pai. (Fonte: www.filmow.com) 
 
XDVD1411 (circula), XDVD1412 (circula) 
 
 

Histórias cruzadas 
Andrade, Alice 
Brasil, 2008, 53min 
 
O renascimento das obras completas de Joaquim Pedro de Andrade revela a Alice, 
filha maior do cineasta, a história recente do Brasil: antes, durante e depois da 
ditadura militar. Alice revisita ao mesmo tempo a obra do pai e a história de sua 
família. (Resumo da capa que acompanha o DVD). 
 
XDVD1413 (circula), XDVD1414 (circula) 
 
 



A rua chamada Triumpho: 969/70 
Candeias, Ozualdo 
Brasil, 1971, 11 min 
 
Através de fotografias de autoria de Ozualdo Candeias registra-se a região da Boca do 
Lixo paulistana e as pessoas do meio cinematográfico que por ali circulavam. 
(Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3642 (circula) 
 
 

Anil 
Belens, Fernando 
Brasil, 1990, 8 min 
 
O fio condutor deste documentário são os varais da cidade de Salvador. Conforme o 
gosto dos orixás, as cores são ordenadas e gritam como peles estendidas em um 
curtume (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3653 (circula), DVD3954 (circula) 

Um filme de Marcos Medeiros 
Elias, Ricardo 
Brasil, 1999, 19 min 
 
A história recente do país através da trajetória do líder estudantil e cineasta Marcos 
Medeiros. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3668 (circula) 
 
 

Duralex, sedlex 
Silveira, Henrique; Tanure, Luciana; Rocha, Marília 
Brasil, 2001, 13 min 
 
Documentário sobre um homem simples - técnico em conserto e manutenção de 
equipamentos cinematográficos - que reúne em si tradição e modernidade, arte e 
técnica, autodeterminação e destino. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3678 (circula) 
 
 

A hora vagabunda 
Conde, Rafael 
Brasil, 1998, 16 min 
 
Narra um dia no cotidiano de um jovem cineasta da cidade de Belo Horizonte. O jovem 
prestes a viajar para São Paulo em busca de realização profissional, decide com seus 
amigos explodir o viaduto de Santa Tereza, como forma simbólica de registrar sua 
despedida da cidade que para ele já se encontra ultrapassada no sentido de realizar 
suas ambições. O protagonista encontra-se em conflito com suas aspirações artísticas 
e decide registrar a explosão em película, como aquele que provavelmente seria seu 
primeiro passo ao sucesso. Mas, no exato momento da explosão, a película acaba, 
sem mostrar no final se a ponte explodiu ou não. 



 
DVD3678 (circula) 
 
 

A fila 
Maciel, Kátia 
Brasil, 1993, 4 min 
 
Em 10 de novembro de 1993, cineastas fazem fila para concorrer a verbas do governo 
federal. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3678 (circula) 
 
 

Que filme tu vai fazer? 
Oliveira, Denoy de 
Brasil, 1992, 45 min 
 
Registra um momento de perplexidade e resistência quando o governo Fernando 
Collor de Mello fecha a Embrafilme e outros órgãos de regulamentação do cinema 
brasileiro. O diretor começa a entrevistar cineastas de norte a sul do país. Dessa 
prospecção resulta um inventário de projetos, sonhos, frustrações e esperança, antes 
da "retomada" da produção audiovisual a partir de meados dos anos 1990. 
 
DVD3678 (circula) 
 
 

Minami em close-up: a Boca em revista 
Mendonça, Thiago 
Brasil, 2008, 19 min 
 
A Boca do Lixo e seus personagens através da trajetória da revista Cinema em Close-
up e de seu editor, Minami Keizi. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3682 (circula) 
 
 

O guarani 
Marques, Cláudio; Hughes, Marília 
Brasil, 2008, 20 min 
 
Espaço de encontro e formação para cinéfilos e cineastas de diversas gerações, o 
Cine Guarani foi um dos mais importantes endereços de Slavador durante mais de 
setenta anos. O guarani é um filme de memórias e celebração. (Resumo retirado do 
folheto) 
 
DVD3682 (circula) 
 
 

Cabaceiras 
Ramos, Ana Bárbara 
Brasil, 2007, 16 min 
 



De posse de um serrote, quatro cabaceirenses põem fim às falsas certezas sobre o 
Nordeste brasileiro. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3682 (circula) 
 
 

Os filmes que não fiz 
Scarpa, Gilberto 
Brasil, 2008, 18 min 
 
Nos moldes dos documentários em que diretores de cinema famosos falam de seus 
filmes, com o respaldo de comentários de grandes atores hollywoodianos sobre seu 
talento e genialidade, "Os Filmes que não fiz" mostra de forma divertida e cínica a 
filmografia de um realizador completamente desconhecido que tem muitos projetos e 
roteiros, mas não tem nenhum filme produzido. (Resumo retirado do site Porta Curtas) 
 
 DVD3683 (circula) 
 
 

A psicose de Valter 
Kishimoto, Eduardo 
Brasil, 2007, 16 min 
 
Valter José paga uma prostituta para saciar seu prazer. Frequentar bordéis é algo 
rotineiro para ele, já que dirige vídeos pornôs. Edu paga uma refrigerante para que 
Valter lhe explique Kant. Além de trabalhar com pornografia, Valter José faz 
atualmente pós-doutorado em filosofia na USP, é especializado no filósofo alemão.  
(PortaCurtas) 
 
DVD3703 (circula) 
 
 

Ismar 
Beck, Gustavo 
Brasil, 2007, 12 min 
 
Exercício interessante de reflexão sobre a televisão, Ismar narra a trajetória de um 
garoto sonhador que ficou famoso na televisão, há mais de uma década, graças a seu 
conhecimento sobre a antiga Hollywood. Participou do programa de Jota Silvestre na 
tentativa de ganhar como prêmio uma viagem de sonhos para a meca do cinema. No 
filme de Gustavo Beck, temos acesso às imagens de arquivo deste programa que nos 
narra o drama do garotinho que, ao final de várias baterias de perguntas, acaba não 
conseguindo realizar o tal sonho. A exploração da máquina televisiva e a ilusão de um 
vida imaginária projetada pela tal Hollywood de ouro são dois dos objetos de estudo 
do filme, mas Beck acaba conseguindo ir muito além, ainda se notarmos que o filme é 
sobre uma pessoa e não um personagem. Ismar deixou de ser aquele garotinho de 
face rechonchuda e limpa e virou um jovem de cabelos desarrumados e barba suja, 
quer fazer arte antes de se deixar iludir, diz querer agora somente o real e quase 
assina embaixo da possível máscara do passado. Um filme quase cruel sobre uma 
criança ingênua que vive uma ilusão e sobre um adulto em formação que almeja a 
naturalidade. Virou uma boa moda a ser seguida no cinema documental. (Multiplot 
Cinema). 
 
DVD3703 (circula) 



 
 

Cinema de autores: um barco só 
Miranda, Fernanda 
Brasil, 2010, 41 min 
 
O cineasta Joel Pizzini fala sobre sua trajetória e seus filmes. 
 
DVD3705 (circula) 
 
 

A linguagem do cinema: o realizador vai à luta 
Sarno, Geraldo 
Brasil, 2000, 45 min 
 
Murilo Salles é um cineasta que - assim como a maioria no Brasil - é obrigado a 
produzir-se. Ele fala da "dramaturgia da suspensão", que inspirou a realização dos 
filmes que dirigiu. Explica como gostaria de ver implantadas formas de estímulo à 
produção que privilegiassem a qualidade. Comenta os seus filmes: Nunca fomos tão 
felizes, Faca de dois gumes, Como nascem os anjos e O anjo nasceu. (Resumo 
adaptado do encarte) 
 
DVD3714 (não circula), DVD3715 (circula) 
 

Tesouros quase perdidos 
Mattos, Carlos Alberto 
Brasil, 2009, 26 min 
 
O diretor de cinema Jurandyr Noronha fala sobre sua vida, carreira e quais foram suas 
influências cinematográficas. 
 
DVD3722 (circula), DVD4132 (circula) 
 
 

Thomaz Farkas, brasileiro 
Lima Jr., Walter, 1938- 
Brasil, 2004, 16 min 
 
Homenagem ao húngaro que se tornou um dos maiores fotógrafos do Brasil e um 
expoente da história do documentário brasileiro. Com sua visão muito particular do 
país, foi capaz de produzir, ao lado de outros grandes diretores da época, a série de 
documentários intitulada "A condição brasileira", também conhecida como Caravana 
Farkas. (Folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3704 (circula) 
 
 

Janela molhada 
Lopes, Marcos Enrique 
Brasil, 2010, 23 min 
 
A história dos primórdios do cinema brasileiro, a partir dos imigrantes italianos Ugo 
Falangola e J. Cambieri, pioneiros do cinema em Pernambuco. Os ciclos regionais de 



cinema no Brasil e a preservação de acervos. Dentre os depoentes, a única 
remanescente do cinema mudo nacional. (PortaCurtas). 
 
DVD3764 (circula) 
 
 

That's a lero lero 
Hiluey, Amin Stepple; Ferreira, Lírio 
Brasil, 1994, 16 min 
 
Julho de 1942. Desembarca no Recife o cineasta Orson Welles que filma a cidade e 
faz uma grande farra com os intelectuais provincianos. Assunto : "cinema". 
(PortaCurtas). 
 
DVD3764 (circula) 
 
 

Nós somos um poema 
Sbragia, Sergio; Formaggini, Beth 
Brasil, 2008, 16 min 
 
Recupera através de depoimentos e imagens, a histórica parceria de Pixinguinha com 
Vinícius de Moraes para criação da trilha sonora do filme SOL SOBRE A LAMA, do 
diretor Alex Viany (1963). Importante marco do Cinema Novo, SOL SOBRE A LAMA, 
ganhou poucas exibições para o grande público, mas contribuiu definitivamente para o 
surgimento de uma das mais expressivas parcerias - até então inédita - entre esses 
dois monstros sagrados de nossa música. (curtadoc.tv) 
 
DVD3764 (circula) 
 
 

O contador de filmes 
Rodrigues, Elinaldo 
Brasil, 2010, 15 min 
 
O culto ao cinema sob a ótica de Ivan Cineminha, personagem que ganhou 
notoriedade pela cultura cinematográfica que desenvolveu de forma autodidata, 
anotando e memorizando informações sobre todos os filmes que assistiu, tornando-se 
uma espécie de enciclopédia ambulante do cinema. Filho de um antigo dono de 
cinema no sertão da Paraíba, ele volta a cidade natal para um reencontro com suas 
raízes, e nos permite compartilhar da paixão pela sétima arte. (PortaCurtas). 
 
DVD3780 (circula) 
 
 

Henrique de Oliveira Jr.: memórias em celuloide 
Craveiro, Marcos 
Brasil, 2010, 14 min 
 
Um perfil do cineasta e cinéfilo Henrique de Oliveira Jr., com 89 anos, que realizou 
diversos filmes premiados, foi fundador do Museu da Imagem e do Som de Campinas 
e lutou pela preservação do patrimônio audiovisual brasileiro. (Folheto que acompanha 
o DVD). 
 



DVD3780 (circula) 
 
 

Mini Cine Tupy 
Bloch, Sérgio 
Brasil, 2002, 10 min 
 
O catador de papelão José Zagati montou uma pequena sala de cinema na garagem 
de casa com materiais encontrados no lixo. As sessões ocorrem aos domingos, ao 
anoitecer. Se não chover, pois o projetor fica na calçada. (PortaCurtas). 
 
DVD3780 (circula) 
 
 

Tempo Glauber 
Brasil, 2007, 18min17 
 
Vídeo sobre o processo de restauração do filme "A Idade da Terra ", de Glauber 
Rocha. 
 
DVD3802 (circula) 
 
 

Restauração digital "A idade da Terra" 
Brasil, 2007, 2min31 
 
Apresenta trechos das sequências original e restaurada do filme "A Idade da Terra ", 
de Glauber Rocha. 
 
DVD3802 (circula) 
 
 

Dá-dos 
Fernandes, Pedro Palhares 
Brasil, 2003, 13 min 
 
Este filme é um jogo de montagem com restos de outros filmes, na busca de criar uma 
interlocução com outros artistas da história que aceitaram o risco de enfrentar 
formalmente e conceitualmente em suas obras os contingentes imprevisíveis do 
acaso. Tais como Mallarmé, Tristan, Tzara, Kurt Schwiters e Marx Ernest, os 'dádos' 
foram lançados. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3838 (circula) 
 
 

Sonhozzz 
Camacho, Paulo F. 
Brasil, 2005, 11 min 
 
O processo de estar acordado e ao mesmo tempo viver a claustrofóbica sensação de 
um sonho tumultuado. (Fonte: Porta Curtas). 
 
DVD3838 (circula) 



 
 

O princípio feminino do sol 
Núcleo Patrícia Bárbara 
Brasil, 2002, 7 min 
 
Um dia, o sol e o vento fizeram uma aposta para ver quem era o mais poderoso e iria 
reinar sobre os céus. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3838 (circula) 
 
 

Dramática 
Rocha, Ava Gaítan 
Brasil, 2005, 20 min 
 
Inspirado livremente no poema Hierarquia (1970), de Pier Paolo Pasolini, que lança 
sua visão sobre o Brasil daquela época, o filme retoma e confronta a realidade híbrida 
de um país convulsionado, suas tensões dramáticas, a partir das experiências 
radicais. (Fonte: Porta Curtas). 
 
DVD3838 (circula) 
 
 

Rennen 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1961, 9 min 
 
Curta-metragem apresenta cenas de corridas de carros dos anos 50. 
 
DVD2098 (não circula), DVD3737 (circula) 
 
 

Arpoador 
Ramos, Fernanda 
Brasil, 2005, 03min47 
 
Um dia no Arpoador contado por meio de fotografias (Resumo retirado do folheto). 
 
DVD3839 (circula) 
 
 

Protokoll einer revolution 
Lemmer, Günter 
Alemanha, 1963, 12 min 
 
Apresenta a ascenção e a queda da ditadura no fictício país de Las Villas. 
 
DVD2098 (não circula), DVD3737 (circula) 
 
 

16 minutenfilme 
KLUGE, Alexander, 1932- 



, 2007, 16 min 
 
Curta-metrragem composto por 16 filmes de um minuto cada um. 
 
DVD2099 (não circula), DVD3738 (circula) 
 
 

Memória de Deus e o diabo em Monte Santo e Cocorobó 
Azevedo, Agnaldo Siri, 1930-1997 
Brasil, 1984, 11 min 
 
Evocação dos caminhos percorridos por Glauber Rocha em Monte Santo e Cocorobó, 
Serra de Canudos, Bahia, quando filmava Deus e o Diabo na Terra do Sol. 
Paralelismo entre o vigor e o rigor místico dos propósitos de Antônio Conselheiro e do 
cineasta, dirigidos pela ânsia de despertar a consciência dos homens e promover a 
liberdade. (Fonte: Folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3842 (circula), DVD3953 (circula) 
 
 

De Glauber para Jirges 
Ristum, André 
Brasil, 2005, 18 min 
 
Através de trechos de cartas enviadas por Glauber Rocha ao seu amigo e colaborador 
Jirges Ristum, na metade dos efervescentes anos 70, descobrimos um pouco da 
relação de Glauber com a Itália e com o cinema, bem como sua perspectiva sobre as 
condições sócio-político-culturais brasileiras naquela época. O filme também traz um 
pouco da intimidade de Glauber contida nas cartas ao amigo, que é reconstruída 
mediante escritos, filmes Super 8 antigos e poesias. Uma homenagem do diretor a 
Glauber Rocha e a seu pai, Jirges, ambos falecidos nos primeiros anos da década de 
oitenta. Um retrato intenso do Brasil de trinta anos atrás e de hoje em dia. (Fonte: 
Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3842 (circula) 
 
 

A voz do morto 
Zeigler, Sérgio; Angelo, Vitor 
Brasil, 1993, 13 min 
 
Vida e obra de Glauber Rocha. 
 
DVD3842 (circula) 
 
 

Abry 
Pizzini, Joel, 1960-; Rocha, Paloma de Melo Silva, 1960- 
Brasil, 2003, 30 min 
 
Relatos de Dona Lúcia, mãe do cineasta Glauber Rocha. Abry é um mergulho poético 
no universo fabulador de Lúcia, que reconstrói sua trajetória no cinema brasileiro 
através de sons, imagens e personagens com quem conviveu de perto. A internação 
em São Paulo, o testemunho emocionado e a entrevista com Pierre Verger. Dona 



Lúcia fala sobre os esforços empreendidos para preservar a produção intelectual do 
filho. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3842 (circula) 
 
 

A degola fatal 
Molinari, Clóvis; Favilla, Ricardo 
Brasil, 2004, 13 min 
 
Documentário que resgata imagens inéditas feitas originalmente em super-8, em 22 de 
agosto de 1981, e que mostram o funeral do cineasta Glauber Rocha narrado por ele 
mesmo. (Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3842 (circula) 
 
 

Eduardo Coutinho, 7 de outubro 
Nader, Carlos, 1964- 
Brasil, 2013, 73 min 
 
Uma entrevista, uma tarde, uma locação, um único personagem. Partindo das "prisões 
que libertam" no cinema de Eduardo Coutinho (diretor de documentários como Cabra 
marcado para morrer, Edifício Master e Jogo de cena, entre outros), o filme inverte o 
jogo e coloca o maior entrevistador do cinema brasileiro em frente às câmeras para 
uma entrevista conduzida por Carlos Nader. O diretor se utilizou da fiel equipe do 
próprio Coutinho na produção, do diretor de fotografia à montadora. (Fonte: Sescsp). 
 
DVD3854 (circula) 
 
 

Candeias: da boca para fora 
Gonçalves, Celso 
Brasil, 2002, 17 min 
 
Documentário sobre a obra e a estética de Ozualdo Candeias, um dos cineastas mais 
inventivos do Brasil, realizador do reverenciado "A margem". O filme conta com 
depoimentos (...) de José Mojica Marins, Carlão Reichenbach, Jairo Ferreira e Inácio 
Araújo, entre outros. (Fonte: Portacurtas) 
 
DVD3855 (circula) 
 
 

Soberano 
Mollica, Kiko, 1970-; Orlandi, Ana Paula 
Brasil, 2005, 15 min 
 
Reminiscências resgatam a trajetória do Bar Soberano, símbolo da intensa e 
espontânea produção cinematográfica da Boca do Lixo. (Fonte: Portacurtas). 
 
DVD3855 (circula) 
 
 



Boca aberta 
Xavier, Rubens 
Brasil, 1985, 20 min 
 
Discussão sobre o cinema brasileiro, enfocando a Boca do Lixo, em São Paulo, 
através de alguns de seus cineastas: Alex Prado, Ozualdo Candeias, Odi Fraga e Toni 
Vieira. Do bang-bang americano ao sexo explícito, o nosso personagem-cineasta em 
seu contexto. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3855 (circula) 
 
 

O galante rei da boca 
Gamo, Alessandro; Melo, Luís Rocha 
Brasil, 2003, 50 min 
 
Conhecido como o "Rei da Boca", ou o "Produtor Biônico", devido aos inúmeros filmes 
que produziu, num total de mais de 50 obras, A.P. Galante fala sobre sua trajetória 
cinematográfica no período em que foi produtor, trabalhando com personalidades 
ligadas à Boca do Lixo. Com trechos de filmes e imagens de São Paulo e da Boca de 
ontem e de hoje, o documentário traz entrevistas inéditas de Carlos Reichenbach, 
Jairo Ferreira, Rogério Sganzerla, Inácio Araújo, Severino Dadá, Miro Reis, Sylvio 
Renoldi, Pio Zamuner, Antônio Meliande, Cláudio Portioli, Sebastião de Souza e João 
Silvério Trevisan. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3855 (circula) 
 
 

Megastars da arte de amar 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 2007, ca. 24 min 
 
Oiran eram as belas e educadas cortesãs em Edo, capital do xogunato japonês; a 
cidade que hoje é chamada Tóquio. Em seu filme Sakuran, a cineasta e artista Mika 
Ninagawa retrata a vida da jovem prostituta que se torna a estrela no auge das Oiran. 
(Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 

Por cada lágrima, uma gota de sangue! 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 2004, ca. 19 min 
 
"O amor é passageiro, a arte é eterna." Este é o título de um dos primeiros filmes 
melodramáticos russos. Tão antigo quanto a revolução russa, em 1917, os 
melodramas atraíram a maioria do público para os cinemas, um mundo que virou as 
costas para toda forma de utopia revolucionária. (Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 

Toda manhã venho fazer sexo 



KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1998, ca. 14 min 
 
Ele é um pirata da música, isto é, ele faz gravações ilegais de grupos de música 
underground e as vende nas ruas de Nova Iorque. Cyd é a garota que o visita toda 
manhã. A atriz que interpreta Cyd é Kimberly Flynn, uma das grandes estrelas do 
cenário nova-ioquino. (Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 

Amor como paixão 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1995, ca. 15 min 
 
Por mais de 200 anos se considerou que os relacionamentos românticos devem ser 
espontâneos. Isto é paradoxal na medida em que a forma imperativa "deve" é 
incompatível com a espontaneidade total. O livro de Niklas Luhman, "Amor como 
paixão: a codificação da intimidade", lida com este tema e as várias diferenças no 
reino do amor. (Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 

Dor de amor como peixes mudos 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 2001, ca. 4 min 
 
Cenas selecionadas da revista de Christoph Schlingensief  no Berlim Volksbühne. 
Desde a época do poeta italiano Petrarca (1304-1374), todos os romances, histórias e 
óperas de "belas letras" lidam com a tristeza do amor, a "bela melancolia". 
Schlingensief aparece como Percival. A música é de "Götterdämmerung". Isto é, de 
fato, sobre Tristão e Isolda. (Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 

O desejo que rege o mundo 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1998, ca. 14 min 
 
Não há objetividade além do desejo. Esta é a principal proposição do antigo poeta 
Ovídio ("Metamorfoses"). O criador do romance do século 20, Marcel Proust, declara a 
mesma coisa: todas as ocorrências públicas se dissolvem em histórias de amor 
quando olhadas de perto" (Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 

Rainha do coração do primeiro dia 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1995, ca. 23 min 
 



Heiner Müller escreve. A conversa com ele acontece em seu estudo. O tema é 
Herzeloyde, a mãe do herói Percival. Também são discutidos o herói trabalhador 
Hércules e um exemplo especial de patriotismo. (Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 

Meu amor é mais profundo que o mar 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1999, ca. 19 min 
 
A alma é uma entidade sub-aquática. Ela se expressa igualmente em Romeu e Julieta 
(de Vincenzo Bellini) e no trágico destino de um mergulhador do mar profundo. 
(Resumo traduzido do encarte) 
 
DVD2106 (não circula), DVD3745 (circula) 
 
 

Meetin' WA 
Godard, Jean-Luc, 1930- 
França, 1986, 26 min 
 
Jean-Luc Godard conduz a entrevista com o diretor americano Woody Allen. 
 
DVD0150 (circula) 
 
 

Bem atrás da câmera 
Correia, Carlos Alberto Prates, 1941- 
Brasil, 1978, 17 min 
 
Semidocumentário sobre o processo de produção do filme Cabaret mineiro. 
 
XVC0254 (não circula), XDVD1445 (circula) 
 
 

O cinema foi à feira 
Hermida, Paulo 
Brasil, 2016, 75 min 
 
Documentário dirigido por Paulo Hermida e produzido pela Iglu Filmes que retrata os 
bastidores do longa "A Grande Feira" de 1961 dirigido por Roberto Pires. (Fonte: 
Filmow). 
 
DVD3878 (circula) 
 
 

A doce flauta da liberdade 
Neri, George Varanese 
Brasil, 2014, 71 min 
 
Na década de 1970, a pequena cidade de Liberdade é invadida pelo cinema. Porém, 
Hollywood traz uma revolução de costumes. Muitas cenas de filmes eram 



consideradas impróprias para os jovens da cidade interiorana. Ao gerente do cinema, 
é designado que censure as "obcenas" cenas. Com os recortes feitos, novos filmes 
são montados e assim, o gerente desenvolve uma doença rara que parece abalar a 
cidade. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD3886 (circula) 
 
 

Ana 
Camila, Camila 
Brasil, 2015, 20 min 
 
Ana se move em uma poética que toca as inquietações do corpo, das relações de 
gênero e da família. Veste-se dos relatos de cinco irmãs criadas no recôncavo da 
Bahia entre as décadas 1960-1980 e da educação dada por sua mãe; minha avó, 
professora e psico maníaca depressiva. Um filme em mim. Indícios, fragmentos de 
vida que me compõem. Histórias familiares, especialmente as que identifico-me 
enquanto mulher. A memória é um instrumento de ficção. (Fonte: Mulheres no 
audiovisual). 
 
DVD3897 (circula) 
 
 

Bahia Sci-Fi 
Pires, Petrus, 1981- 
Brasil, 2015, 34min35 
 
O filme traz os bastidores da gravação do clássico de ficção científica "Abrigo 
Nuclear", dirigido por Roberto Pires. Dentre os assuntos abordados, destacam-se 
cenografia, roteiro, elenco e trilha sonora. (Sinopse: TVmap). 
 
DVD3900 (circula) 
 
 

Cine Garapuá 
Brasil, 2014, 37min 
 
Making of;  
 
Resultados das oficinas de audiovisual, Stop Motion e Grafite;  
 
Galeria de fotos 
 
Cine Garapuá foi uma Mostra de Cinema Brasileiro, com ênfase na temática ambiental 
e na cinematografia baiana, que aconteceu no período de 06 a 12 de abril de 2014, na 
comunidade de Garapuá, município de Cairu - BA.  Ao longo de uma semana foram 
apresentados mais de 19 sessões de cinema diárias, em mostras específicas: 06 
sessões do Curta Criança, 06 sessões do Curto Curta Baiano, 06 sessões do Cine 
Presente e 01 sessão do Eco Cine. Além da exibição de filmes, foi realizada uma 
programação educativa, com: 01 Oficina de Audiovisual - na Trilha do Curta, para 
adolescentes e jovens adultos; 01 Oficina de Stop-Motion, para alunos de 8 a 10 anos 
da Escola Municipal José Gomes de Aragão; 01 Oficina de Grafite, para adolescentes 
e jovens adultos e 01 palestra sobre Sustentabilidade e Etnoecologia, aberta a toda 
comunidade. 



 
DVD3913 (circula) 
 
 

Os filmes que eu não fiz: Alexandre Robatto Filho, pioneiro do 
cinema na Bahia 
Pires, Petrus, 1981- 
Brasil, 2013, 28min 
 
Alexandre Robatto Filho e sua paixão desde a década de 1930 : o cinema. Precursor 
da cinematografia baiana, pelas lentes de Robatto foram captadas as mais antigas 
imagens audiovisuais até hoje preservadas, de uma Bahia provinciana : familiar e de 
grandes desfiles populares, seja para aclamar a Miss Brasil ou a memória de Ruy 
Babosa. Registrou ainda uma Bahia negra e litorânea. A partir da convivência com 
Jorge Amado, Mario Cravo Junior e Carybé, ele lança um olhar inédito sobre a 
capoeira, a pesca de xaréu, as danças e outras atividades, até então vistas apenas 
com preconceito. Neste filme, os detalhes sobre as principais obras, muitas inéditas e 
recentemente restauradas, a obstinação técnica e estética de Alexandre Robatto, com 
depoimentos de pesquisadores, familiares e amigos como Sonia Robatto, Mario Cravo 
Junior, Nancy Carybé, Lia Robatto e Silvio Robatto. Alexandre Robatto Filho deixou 
sua gente, sua época e a perspectiva de futuro nos filmes que fez. Mas deixou 
também a inquietação por fazer mais. Era na beleza do que não pôde captar que 
Robatto queria ser lembrado : nos filmes que não fez. (Fonte: CineFacom). 
 
DVD3946 (circula), XDVD1461 (circula) 
 
 

Navarro 
Dourado, Marcondes, 1973- 
Brasil, 1999, 9 min 
 
Tem na performance do cineasta Edgard Navarro toda a insatisfação de uma geração 
baiana que passou cerca de vinte anos sem filmar um longa. O filme começa com a 
incapacidade de Navarro em se definir, repetindo "Meu nome é." sem conseguir 
completar a frase. Logo depois, ele inicia um recital, ao seu modo, de um trecho da 
Bíblia em que Jesus estava há quarenta dias no deserto acometido de toda privação, e 
era tentado pelo Diabo. (Fonte: Cinecachoeira.com.br). 
 
DVD3948 (circula) 
 

Brabeza 
Dias, José Umberto; Barreto, Robinson Roberto Sales 
Brasil, 1978, 20min 
 
Ecos cinemanovistas estilizados em experimentos compositivos fotográficos e de 
montagem, no encontro de uma retirante com um homem que carrega um fuzil nas 
ruas da cidade grande. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3954 (circula) 
 
 

Capitália 
Barata, Danillo 



Brasil, 2002, 9 min 
 
Inspirado no livro de Dante Alighere "Divina Comédia", proporcionando um olhar sobre 
a vida noturna do centro de Salvador e seus personagens. (Fonte: livro que 
acompanha o DVD). 
 
DVD3954 (circula) 
 
 

Exposed 
Navarro, Edgard, 1949- 
Brasil, 1978, 7min30 
 
O clássico Coração de Luto, do cantor regional gaúcho Teixeirinha, introduz o filme. 
Fogo, retratos velhos e queimados da vida familiar, cães copulando e figuras de proa 
da era política da ditadura militar são alternados em jogo de cores fílmicas que 
alternam passado e presente. (Fonte: Filmow). 
 
DVD3954 (circula) 
 
 

O rei do cagaço 
Navarro, Edgard, 1949- 
Brasil, 1977, 9min 
 
O ato de defecar, filmado de forma explícita e impactante, introduz a história paródica 
de um manifestante que evacua em várias instituições baianas. (Fonte: Cinemateca 
Brasileira). 
 
DVD3954 (circula) 
 
 

Na Bahia ninguém fica em pé 
Navarro, Edgard, 1949-; Araripe Júnior, José; Ribeiro, Pola 
Brasil, 1980, 21min33 
 
Reflexão desenvolvida coletivamente em reportagem-ensaio bem-humorada sobre as 
agruras do cinema baiano na virada da década de 1970 para 1980. (Fonte: 
Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3954 (circula) 
 

Conferência Antônio Pitanga 
Brasil, 2011, 29min40 
 
Conferência realizada em 29 de junho de 2011 durante o Seminário Negro no Cinema 
Brasileiro, no Centro de Artes, Humanidades e Letras Cachoeira/UFBA na cidade de 
Cachoeira (BA). 
 
DVD3955 (circula) 
 
 

Heinz Forthmann 



Mendes, Marcos de Souza 
Brasil, 1985-1988, 55min14 
 
O fotógrafo e cineasta Heinz Forthmann (1915-1978) que trabalhou para o Serviço de 
Proteção ao Índio, onde foi fotógrafo de Rondon, realizando ao lado de Darcy Ribeiro e 
Orlando Villas Boas, um importante trabalho. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3960 (circula), DVD3961 (circula) 
 
 

FilmeFobia 
Goifman, Kiko 
Brasil, 2008, 80 min 
 
Aracnofobia, fobia de avião, fobia de cobras, fobia de sangue, fobia de agulhas, fobia 
de botões. Jean-Claude Bernardet atua no filme como Jean-Claude, diretor de um 
documentário que explora os limites psicológicos, contrastando a fobia das pessoas 
em situações fortes e emocionamente violentas. A principal tese do diretor do 
documentário que acontece dentro do filme é que a única imagem que é 
verdadeiramente autêntica e real é a de um ser humano em contato com sua própria 
fobia. (Resumo da capa). 
 
DVD4001 (circula) 
 
 

Reencontro com o cinema 
Freire, Rafael de Luna 
Brasil, 2014, 28 min 
 
A partir de uma exibição do filme Antes, o Verão (1968) na Cinemateca do MAM-RJ, 
em 2005, o filme acompanha a redescoberta da vida e carreira do cineasta Gerson 
Tavares, afastado há mais de trinta anos do cinema. O filme documenta seu 
reencontro com o passado. 
 
DVD4080 (circula) 
 
 

A origem do século 21 
Godard, Jean-Luc, 1930- 
França, 2000, 15 min 
 
Encomendado pelos organizadores do festival de Cannes para comemorar a entrada 
do cinema no século XXI, para ser exibido no festival do ano 2000, Godard oferece 
nesse curta uma montagem com cenas de guerras e atrocidades cometidas durante o 
século XX, ascenção de regimes totalitários, cenas de pornografia e execuções, 
entremeadas por alguns instantes de beleza e felicidade. Vemos também trechos de 
filmes como "O Iluminado" de Kubrick e seu "Acossado". (Fonte: Filmow). 
 
DVD4086 (circula) 
 
 

O velho lugar 
Godard, Jean-Luc, 1930-; Miéville, Anne-Marie 
França / Estados Unidos, 1999, 46 min 



 
O desenrolar do dialogo, em voz over, dos dois diretores, associado a um conjunto 
heterogêneo de imagens e sons das mais diversas procedências, propõe uma 
desconcertante interpretação da encomenda feita pelo Museu de Arte Moderna de 
Nova York de um vídeo a respeito do lugar da arte no fim do século XX. (Fonte: Portal 
Brasileiro de Cinema). 
 
DVD4086 (circula) 
 
 

Liberdade e pátria 
Godard, Jean-Luc, 1930-; Miéville, Anne-Marie 
Suiça, 2002, 21 min 
 
Encomendado pela Expo Suisse 2002, Liberté et patrie apresenta trechos de filmes 
antigos, filmes do próprio Godard, fotografias, pinturas, paisagens do cantão de Vaud 
e vistas parisienses. Foi inspirado pelo romance Aimé Pache, peintre vaudois, de 
Charles-Ferdinand Ramuz, sobre um pintor local. Liberté et patrie é ao mesmo tempo 
uma adaptação literária e uma série de exercícios de imaginação. Um deles figurou 
que a Expo Suisse 2002 comissionou o próprio Pache para pintar um grande quadro 
chamado Liberdade e Pátria, slogan oficial do cantão de Vaud, local de nascimento de 
Ramuz e região de origem dos realizadores. Mas o maior exercício de imaginação do 
filme, no sentido mais imediato de fabular por imagens, talvez seja o de reviver e 
reinventar Pache para além da sua existência como personagem literário de um 
escritor enfaticamente regionalista. Eles invocam o regionalismo para torcê-lo, 
provocá-lo: "os pés na Pátria, os olhos na Liberdade". Eles recriam Pache e forjam sua 
obra e seu país a partir de um ensaio sobre as distinções entre a representação e a 
imagem, sobre a pintura e o cinema, sobre a relação do artista com os lugares, os 
espaços e sua história. À maneira da(s) Histoire(s) du cinéma e de outros trabalhos do 
casal (sobretudo The Old Place), o pintor, sua obra e a paisagem de Vaud são 
construídos a partir da colagem, da recorrência e da sobreposição de fragmentos - 
detalhes de pinturas; fusão de filmes e pinturas, filmes e filmes, filmes e fotografias; 
figuras, paisagens e a fictícia encomenda sendo pintada pouco a pouco diante de nós. 
Ramuz escreveu um romance semiautobiográfico usando Pache como alter ego. O 
gesto de Godard e Miéville, ao transferirem ao pintor a tarefa do festival proposta a 
eles, de certa forma equipara a trajetória de Pache aos seus percursos como artistas e 
como compatriotas tanto do "país" de Vaud, como do seu outro, da sua "noiva", a 
França. Com o trem Lausanne-Paris e o quarteto de Beethoven pontuando quase todo 
o vídeo, Aristóteles, Wittgenstein, Böcklin, Seurat, Delacroix, René Clair, Enzo Staiola, 
Stalin, vistas suíças, Éloge de l'amour, Week-end, Sayat-Nova, Velázquez, Vasarely, 
Philippe Val, Rothko, Picasso, Maya Deren, entre muitas referências de cabeceira e 
"coisas favoritas" dos realizadores, consubstanciam-se em Pache, tornam-se sua 
carne, sua família, sua filha morta, sua nação, sua memória, seu sonho e seu trabalho. 
(Fonte: Angela Prysthon In: Portal Brasileiro de Cinema). 
 
DVD4086 (circula) 
 
 

A sexta parte do mundo 
Vertov, Dziga 1896-1954 
União Soviética, 1926, 74 min 
 
Apresenta uma série de imagens que celebram a unificação das diferentes culturas da 
recém-formada União Soviética. O filme foi encomendado pela agência comercial do 



governo soviético como uma espécie de propaganda para a URSS ser mostrada 
internacionalmente. Vertov aproveitou a oportunidade para transformar o filme em uma 
espécie de poema ilustrando suas idéias sobre o poder do cinema. 
 
DVD4092 (circula) 
 
 

Éramos todos loucos 
Carvana, Pedro 
Brasil, 2015, 52 min 
 
Em comemoração aos 70 anos da produção do filme Vai Trabalhar Vagabundo, de 
Hugo Carvana e em homenagem ao trabalho desse diretor, através de depoimentos 
de amigos pessoais de Carvana, imagens de um arquivo fotográfico (com notícias 
jornalísticas e documentos da época da censura ditatorial) e do filme, é possível 
conhecer um panorama dos bastidores político e social da cidade do Rio Janeiro nas 
décadas 1960 e 1970, quando o Vai Trabalhar Vagabundo foi produzido e dos 
bastidores dessa produção, desde como surgiu a  Alter (produtora criada por Carvana 
e amigos) até como foram selecionados os figurantes. Conta a relação de Hugo 
Carvana com o cinema, muitas vezes pela própria voz dele e sua experiência como 
diretor.  Os depoimentos recolhidos são, além do próprio Carvana, de amigos que 
estiveram diretamente envolvidos na produção de Vai Trabalhar Vagabundo (Chico 
Buarque, Nelson Motta, Paulo Bertazzi, Paulo César Oliveria, Heloísa Vilella Kitinha, 
Paulo César Peréio, Luiz  Carlos Barreto, Paulo Sérgio Almeida e Roberto Maia) e 
também de um crítico de cinema (Rodrigo Fonseca). 
 
DVD4094 (circula), DVD4095 (circula), DVD4096 (circula), DVD4097 (circula), 
DVD4098 (circula), DVD4099 (circula), DVD4100 (circula) 
 
 

O décimo primeiro ano 
Vertov, Dziga 1896-1954 
União Soviética / Ucrânia, 1928, 53 min 
 
Expõe os avanços experimentados pela URSS durante os 11 anos transcorridos 
desde a Revolução de Outubro de 1917. Há muitos pistões, cilindros e máquinas para 
a construção e modernização de uma poderosa URSS. Os trabalhadores são os 
principais atores do filme e os vemos trabalhando em usinas de energia, cooperativas 
ou minas na Ucrânia, todos sob a influência inspiradora de Herr Lenin. Homem e 
máquina trabalham juntos em uma colaboração frutífera, todos a serviço da 
propaganda que tem o único propósito de levantar o nacionalismo do povo soviético, 
um objetivo que certamente é alcançado para apoiadores e seguidores da causa 
bolchevique. 
 
DVD4093 (circula) 
 

Vertov in Blum : an investigation 
Heftberger, Adelheid; Loebenstein, Michael  1974-; Wasner, Georg 1973- 
Austria, 2009, 14 min 
 
Compara as imagens dos filmes "Shadow of the machine. A compilation film" de Blum 
e "The eleventh year", de Dziga Vertov, ambos de 1928, e investiga se as partes 
perdidas de "The eleventh year" podem ser encontradas no filme "Shadow of the 
machine". 



 
DVD4093 (circula) 
 
 

Anthony Quinn: sede de viver 
Jensen, Kerry 
Estados Unidos, 1998, 44 min 
 
Em comemoração à vida e aos trabalhos de Anthony Quinn, alguns profissionais do 
cinema (Jacqueline Bisset, Dino de Laurentiis, Edward Dmytryk, Anthony Franciosa e 
Sam Shaw), sua filha, Christina Quinn e o biógrafo Daniel Paisner, dão depoimentos 
que afirmam a versatilidade de Quinn e contam sobre sua vida pessoal, mais 
especificamente sua origem e relações familiares. Desde sua concepção, durante a 
Revolução Mexicana, quando seus pais lutavam ao lado de Pancho Villa e Zapata, até 
seu último casamento, são narrados por Peter Graves, em conjunto com cenas de 
filmes em Quinn atuou e dirigiu, além de imagens de arquivos fotográficos pessoais e 
de notícias de jornal. Com essa narrativa é possível conhecer vida de Anthony Quinn 
bem como sua estrita relação com o cinema. 
 
DVD1403 (circula) 
 
 

O tempo não pára: o retorno de Laranja Mecânica 
Joyce, Paul 1944- 
Grã-Bretanha, 2000, 44 min 
 
O filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, foi baseado na obra homônima de 
Anthony Burgess e tanto o lançamento do livro quanto do filme causaram grande 
alvoroço, primeiramente na Grã-Bretanha, pelo quantidade de cenas violentas 
protagonizadas por jovens. Dizia-se que a violência assistida ou lida se transformava, 
entre os jovens, na violência cometida, a tal ponto que o próprio Stanley Kubrick 
retirou o filme de exibição. Alguns escritores, críticos de cinema, censores, professores 
universitários e produtores cinematográficos (Marry Harron, Mark Kermode, William 
Sutcliffe, Alexander Walker, William Boyd, Blake Morrison, Damien Hirst, Ken Perry, 
Robin Duval, Camille Paglia, Sam Mendes e Tony Kaye) , explicam de seus pontos de 
vista como foi a chegada do filme ao cinema, as censuras que o impediram de ser 
exibido em alguns países e cinemas, a relação entre as cenas e a violência e 
principalmente sobre a relação entre Stanley Kubrick e Anthony Burgess com o filme e 
com as repercussões que ele causou. As explicações são acompanhadas por 
fotografias do set de filmagem durante o trabalho de Kubrick, depoimentos de Malcolm 
McDoweel, o Alex, e de Anthony Burgess, manchetes de jornal e cenas do filme. 
 
DVD4130 (circula) 
 
 

O Malcolm sortudo 
Harlan, Jan 1937- 
Estados Unidos, 2006, 87 min 
 
Malcolm McDowell conta a história de sua vida e sua trajetória como ator, enquanto 
cenas de suas atuações e também depoimentos de amigos e familiares, (Christiane 
Kubrick, Lilly MacDowell, Charlie McDowell, Mike Kaplan, Mary Steenburgen, Beckett 
McDowell, Kelley McDowell, Edoardo Ponti, Deborah Kara Unger, Peter Bellwood, 
Mike Hodges, Robert Altman, Neve Campbell, Tamar Simon Hoffs, Max Beesley e 



David Grieco), integram o depoimento do ator. Malcolm conta de sua amizade com o 
cineasta Lindsay Anderson, a ponto de consderá-lo o mentor da sua carreira 
 
DVD4130 (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) 
 
 

Ciclo do Recife 
Brasil, 2002, 11 min 



 
Alexandre Figuerôa narra a história da Ciclo Recife de produção cinematográfica, que 
começou a se intensificar na década de 1920, a partir de cenas dos 13 longas 
produzidos pelo Ciclo entre os anos de 1923 e 1931. Cita Edson Chagas e Gentil Roiz 
como grandes percursores do movimento, inspirados pelos italianos J. Cambière e 
Ugo Falangola. Aitaré da Praia e A filha do advogado são as grandes produções de 
Chagas e Roiz, depois que criaram juntos a Aurora Film 
 
DVD0277 (circula) 
 

Antologia em Super 8: Pirate tape 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1987, 16 min 
 
Retrato de William S. Burroughs filmado por Jarman durante sua visita à Ingalterra em 
setembro de 1982  (Fonte: Derek Jarman- Cinema é liberdade - catálogo da mostra 
sobre o diretor, em cartaz na Caixa Cultural em 2014) 
 
DVD1471 (circula), DVD1480 (não circula), DVD1661 (circula) 
 
 

Antologia em Super 8: In the shadow of the sun 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha / Alemanha, 1981, 49 min 
 
Imagens de acontecimentos rituais e objetos de significado místico são sobrepostos 
para produzir uma superfície abstrat de cor , textura e mistério. Parte da série "The art 
of mirrors", filmada em Super 8  silencioso por Jarman, entre 1970 e 1974. O filme foi 
passado para 16mm e uma trilha sonora do grupo Throbbing Gristle foi adicionada  
(Fonte: Derek Jarman- Cinema é liberdade - catálogo da mostra sobre o diretor, em 
cartaz na Caixa Cultural em 2014) 
 
DVD1472 (circula), DVD1481 (não circula), DVD1662 (circula) 
 
 

Antologia em Super 8: Art of mirrors 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1973, 6 min 
 
Dois homens, um deles mascarado, e uma mulher se movem por um espaço vazio 
segurando um espelho que reflete uma luz na câmera de filmagem 
 
DVD1472 (circula), DVD1481 (não circula), DVD1662 (circula) 
 
 

Antologia em Super 8: Ashden's walk on mon 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1973, 15 min 
 
Sobreposições curtas de imagens de campos, edifícios e pessoas com uma galáxia 
em espiral 
 
DVD1472 (circula), DVD1481 (não circula), DVD1662 (circula) 
 



 

Antologia em Super 8: Stolen apples for Karen Blixen 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1973, 2 min 
 
Fotos de Karen Blixen são fundo para sobreposição de imagens de pessoas, 
paisagens e uma macieira 
 
DVD1472 (circula), DVD1481 (não circula), DVD1662 (circula) 


