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Meu tio 
TATI, Jacques, 1908-1982 
França, 1958, 110 min 
 
Comédia em que Hulot visita a irmã e o cunhado, um industrial novo-rico que, para 
ostentar seu status, adquire uma casa ultramoderna, com decoração futurista, 
desconfortável e ridícula. O sobrinho de Hulot sente mais simpatia pelo tio desajeitado 
e simples do que por seus pais. A partir dessa relação, Tati mostra através de gags 
uma série de conflitos de valores.  Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0022 (não circula), DVD0724 (circula), XDVD0185 (circula) 
 
 

Macunaíma 
ANDRADE, Joaquim Pedro de, 1932-1988 
Brasil, 1969, 103 min 
 
Nascido numa tribo de índios da Amazônia, um menino negro cresce habituado a 
ingênuas malandragens. Em delirantes aventuras, ele sai em busca de uma medalha 
da sorte e chega a São Paulo onde, já adulto e branco, reafirma seu comportamento 
de herói preguiçoso e sem caráter. Baseado no romance homônimo de Mário de 
Andrade. Resumo extraído do catálogo da Mostra Eduardo Escorel, CINUSP, 2005. 
 
VC0033 (não circula), DVD0879 (circula), DVD2492 (não circula), DVD2926 (circula), 
DVD3344 (circula) 
 
 

Tudo bem 
JABOR, Arnaldo, 1940- 
Brasil, 1977, 113 min 
 
Juarez é um aposentado favorável ao capitalismo, mas que não goza de seus 
benefícios. Vive recordando a juventude e seus antigos amigos: um poeta romântico; 
um italiano que fez fortuna no Brasil, mas que perdeu a empresa para os americanos; 
um antigo partidário do fascismo. Elvira, sua esposa, acha que ele a engana com uma 
loira. O filho trabalha para uma multinacional e a filha procura marido entre os 
executivos da mesma empresa. A nova empregada trabalha à noite como prostituta. A 
outra, uma nordestina mística, acorda um dia com as chagas de Cristo nas mãos. O 
apartamento, em plena reforma, torna-se um lugar de peregrinação. No dia da 
inauguração, morre um pedreiro. A festa acontece mesmo assim, com a mancha de 
sangue dissimulada sob um tapete (Centre Georges Pompidou, Le cinéma bresilien, 
p.299). 
 
VC0044 (não circula), DVD1275 (circula), DVD3346 (não circula) 
 
 

Bye, bye, Brasil 
DIEGUES, Carlos, 1940- 
Brasil, 1979, 105 min 
 
Uma troupe de artistas ambulantes viaja pelo interior do Brasil. Um velho caminhão 
transporta a Caravana Rolidei e suas atrações: Salomé, a dançarina, Lorde Cigano, o 
mágico e Andorinha, o Rei dos Músculos. Numa pequena cidade do Nordeste, são 
incorporados ao grupo um jovem sanfoneiro, Ciço e a mulher Dasdô. Enquanto o 



caminhão atravessa o litoral e o sertão nordestino, paisagem de fortes contrastes 
sócio-culturais, os componentes do grupo vão vivendo as situações decorrentes de 
suas aventuras e de seus amores. Enfrentando a desleal concorrência com a 
televisão, os artistas, em cada nova cidade, avaliam suas chances de sucesso 
examinando os telhados das casas - quanto menos antenas, mais público. Uma noite, 
apostando em Andorinha numa queda de braço, perdem tudo e são obrigados a 
procurar outros meios de sobrevivência. Salomé se prostitui e consegue custear a 
chegada da companhia até Belém. Ali resolvem se separar. Ciço e Dasdô vão tentar a 
vida em Brasília, onde, depois de algum tempo, o sanfoneiro fica famoso. Anos depois, 
Lorde Cigano e Salomé reaparecem convidando o casal para mais uma aventura 
(Guia de Filmes, n. 80). 
 
VC0069 (não circula), DVD0870 (circula) 
 
 

A marvada carne 
KLOTZEL, André, 1954- 
Brasil, 1985, 77 min 
 
Nhô Quim tem dois desejos: casar e comer carne de boi. Uma moça da roça descobre 
suas intenções e o faz acreditar que seu pai tem um boi reservado para a sua festa de 
casamento. Nhô Quim acreditaria estar juntando o útil ao agradável, se não fossem as 
provas às quais é submetido pelo futuro sogro. Os dois jovens decidem fugir para se 
casarem. Quando voltam o marido descobre que, se quiser comer carne, terá que ir à 
cidade grande (Centre Georges Pompidou, Le cinéma bresilien, p.310) . 
 
VC0092 (não circula), DVD0175 (não circula), XDVD0187 (circula), DVD3421 (circula) 
 
 

Uma pulga na balança 
SALCE, Luciano, 1922- 
Brasil, 1953, 87 min 
 
Um ladrão se deixa prender voluntariamente. Na prisão, organiza uma série de 
chantagens contra famílias ricas, fingindo ser amigo de um dos seus membros, 
recentemente falecido. O negócio dá certo e lhe permite levar uma boa vida esperando 
a libertação. Um dia antes de sair da prisão, ele aplica de novo o golpe, para ajudar 
uma amiga desempregada. Mas desta vez, quando ele pretendia fazer uma boa ação, 
o morto estava realmente implicado em negócios escusos, e ele acaba preso por 
cumplicidade  (Centre Georges Pompidou, Le cinéma bresilien, p.268). 
 
VC0103 (não circula), XDVD0305 (circula) 
 
 

Xica da Silva 
DIEGUES, Carlos, 1940- 
Brasil, 1976, 107 min 
 
No século XVIII, em Arraial do Tijuco, hoje Diamantina, Minas Gerais, o contratador de 
diamantes José Fernandes de Oliveira é enviado ao Brasil por D. José I para explorar 
a extração de pedras preciosas. Ele implantou sistemas modernos e eficazes de 
extração, fazendo fortuna e incomodando Lisboa. Apaixonou-se por Xica da Silva, 
escrava negra, concedendo-lhe alforria e dando-lhe direitos e poderes que 
escandalizaram a burguesia colonial. Satisfaz os desejos mais extravagantes de Xica 



e, gradativamente acirra os ânimos da sociedade e da coroa. Volta à Portugal a 
mando da coroa, deixando Xica no Arraial do Tijuco. 
 
VC0110 (não circula), VC1076 (não circula), XDVD0282 (circula), DVD3394 (circula) 
 
 

Ladrão de casaca 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1954, 106 min 
 
Na riviera francesa, série de roubos de jóias complica a vida de ex-ladrão famoso. 
Para provar a inocência ele precisa capturar o verdadeiro culpado. Resumo: Vídeo 
1997. 
 
VC0112 (não circula), DVD0676 (circula) 
 
 

Em busca do ouro 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1925, 83 min 
 
Em 1898, Carlitos vai tentar a sorte como minerador de ouro no Klondike, em plena 
febre do ouro. Passa então por uma série de aventuras e infortúnios: é salvo do 
bandido Larsen pelo grandalhão Jim; apaixona-se por Georgia que o desdenha; ele e 
o amigo quase morrem de fome numa cabana isolada. Por fim, os dois descobrem 
uma mina de ouro e se tornam milionários. Carlitos reencontra Georgia, que agora o 
aprecia. Resumo baseado no Dicionário de Filmes. 
 
VC0117 (não circula), VC1319 (não circula), XDVD0001 (circula) 
 
 

As mulheres 
CUKOR, George, 1899-1983 
Estados Unidos, 1939, 133 min 
 
A rica Mary Haines fica sabendo que o seu marido está tendo um caso. Tenta 
reconquistá-lo, porém seus métodos e conselhos recebidos por suas amigas não dão 
resultados. (Film Index International) 
 
VC1183 (não circula) 
 
 

A General 
Keaton, Buster, 1895-1966; Bruckman, Clyde, 1894-1955 
Estados Unidos, 1926, ca.80  min 
 
Durante a Guerra de Secessão, Buster, engenheiro de ferrovia, quer se alistar nas 
tropas sulistas, mas é recusado. Sua namorada não acredita nele e o deixa. Ele 
continua a conduzir a sua locomotiva "General" até o momento em que ela é roubada 
pelo inimigo. Começa então uma perseguição, atravessando territórios inimigos, para 
consegui-la de  volta. Ao recuperar sua General, Buster é transformado em tenente. 
 
VC0192 (não circula), VC1318 (não circula), VC1605 (não circula), DVD3246 (circula) 



A rosa púrpura do Cairo 

ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1985, 81 min 
 
Durante a Grande Depressão americana, a solitária garçonete Cecília é perdidamente 
viciada em filmes hollywoodianos. Cativada por seu mais novo favorito, A Rosa 
Púrpura do Cairo, Cecília fica totalmente surpresa quando o astro principal 
repentinamente sai da tela para conhecê-la. Encantada por seu charme, Cecília se 
apaixona por ele, até que ela encontra o ator de verdade que o interpreta. Enamorada 
tanto pelo personagem fictício quanto pelo famoso astro, Cecília luta para estabelecer 
a linha entre a fantasia e a realidade, apenas para descobrir que tal linha, às vezes, 
está apenas à distância de uma batida do coração. 
 
VC0194 (não circula), DVD0113 (circula), DVD0610 (circula), DVD1758 (não circula) 
 
 

Quanto mais quente melhor 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1959, 120 min 
 
Perseguidos por gângsters, dois músicos se vestem de mulher e passam a integrar 
banda feminina, envolvendo-se com a vocalista. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0238 (não circula), DVD0719 (não circula), XDVD0177 (circula) 
 
 

Se meu apartamento falasse 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1960, 120 min 
 
Para fazer carreira na empresa, Bud Baxter empresta seu apartamento para 
executivos casados encontrarem-se em segurança com suas amantes. Seus planos 
são colocados em cheque quando descobre que a amante do presidente da empresa 
é a jovem ascensorista por quem está apaixonado.Bud tem que optar entre perder o 
emprego ou perder a moça. 
 
VC0310 (não circula), DVD1203 (circula), DVD3967 (circula) 
 
 

As férias do Sr Hulot 
TATI, Jacques, 1908-1982 
França, 1953, 85 min 
 
Hulot vai passar as férias num hotel à beira-mar, nas costas da Bretanha. Suas 
tentativas de se integrar à pequena comunidade de hóspedes sempre acabam, de 
alguma forma, em catástrofe. 
 
VC0334 (não circula), DVD0543 (circula), DVD0723 (não circula) 
 
 

O camelô da rua Larga 
RAMOS, Eurides, 1906-1986 
Brasil, 1958, 82 min 



VC0412 (não circula), XDVD0321 (circula) 
 
 

Dona Violante Miranda 
BARROS, Fernando de, 1915-2002 
Brasil, 1960, 75 min 
 
VC0420 (não circula), DVD1284 (circula) 
 
 

Azyllo muito louco 
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928- 
Brasil, 1970, 100 min 
 
VC0425 (não circula), XDVD0108 (circula) 
 
 

Chofer de praça 
AMARAL, Milton, 1934- 
Brasil, 1958, 97 min 
 
VC0458 (não circula), XDVD0678 (não circula) 
 
 

Jeca Tatu, 
AMARAL, Milton, 1934- 
Brasil, 1959, 92 min 
 
VC0459 (não circula), XDVD0665 (circula) 
 
 

O noivo da girafa 
LIMA, Victor, 1920-1981 
Brasil, 1957, 92 min 
 
Um tratador de animais do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro é ridicularizado por 
falsos amigos até a descoberta, motivada por engano, de uma doença mortal. Passa a 
ser bem tratado e chega a propor casamento para a filha do dono da pensão onde 
mora. Na última hora, o equívoco é desfeito mas uma providencial herança o torna 
novamente um sujeito benquisto. (Resumo retirado do site da Cinemateca Brasileira) 
 
VC0460 (não circula), XDVD1392 (circula) 
 
 

Nadando em dinheiro 
ALMEIDA, Abílio Pereira de, 1906-1977; THIRÉ, Carlos, 1916-1965 
Brasil, 1953, 90 min 
 
Comédia de costumes em que Mazzaropi faz um motorista de caminhão em Saõ 
Paulo. Herdando uma fortuna de parente, ele passa a comandar um grupo de 
empresas e experimentar a vida de milionário. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0461 (não circula), XDVD0666 (circula), DVD1210 (circula) 



Tristeza do Jeca 

MAZZAROPI, Amácio, 1912-1981 
Brasil, 1961, 95 min 
 
Jeca é um tipo simplório que cuida unicamente de sua família, mulher e três filhos. É 
uma pessoa querida e admirada por todos. Ele tem uma filha que é cortejada por 
todos os rapazes do lugar. Durante as eleições, os coronéis começam a disputar o 
voto do Jeca e de seu apoio político. (Resumo retirado do site da Cinemateca 
Brasileira) 
 
VC0462 (não circula), XDVD1393 (circula) 
 
 

Uma pistola para D Jeca 
FERNANDES, Ary, 1931 
Brasil, 1970, 104 min 
 
VC0463 (não circula), XDVD0679 (circula) 
 
 

O gato de madame 
PEREIRA, Agostinho Martins, 1924 
Brasil, 1956, 90 min 
 
VC0464 (não circula) 
 
 

Chico Fumaça 
LIMA, Victor, 1920-1981 
Brasil, 1958, 85 min 
 
Comédia na qual Chico Fumaça, em situação difícil, com o noivado ameaçado, logra 
impedir um acidente ferroviário. Por isso políticos locais tentam transformá-lo em herói 
nacional e levam-no para o Rio de Janeiro. Começam as encrencas. Resumo: FDE, 
Série Apontamentos. 
 
VC0465 (não circula) 
 
 

Sai da frente 
ALMEIDA, Abílio Pereira de, 1906-1977 
Brasil, 1952, 80 min 
 
 
VC0467 (não circula), DVD3708 (circula) 
 
 

No paraíso das solteironas 
MAZZAROPI, Amácio, 1912-1981 
Brasil, 1969, 95 min 
 
VC0468 (não circula) 
 



Candinho 
ALMEIDA, Abílio Pereira de, 1906-1977 
Brasil, 1954, 100 min 
 
Candinho é uma da inúmeras comedias produzidas pela Vera Cruz, companhia 
pioneira da indústria cinematográfica no Brasil. Só por isso e pela presença de 
Mazzaropi já merece ser vista. O filme conta a estória de dois amigos: um menino 
(Candinho) e um jumento (Policarpo). Eles são encontrados, ainda bebês, nas águas 
de um riacho da fazenda Piracema. E lá que eles crescem. Mas Candinho, cansado 
dos maus tratos que recebe, decide partir para São Paulo com Policarpo. Assustado 
com a imensidão da cidade, eles conhecem um falso mendigo, que se apresenta como 
o Filósofo. Depois é a vez dos três encontrarem Filoca, que Candinho amava desde os 
tempos da fazenda, e que estava trabalhando como taxi-girl. Candinho parece não 
compreender a situação, e, graças à sua ingenuidade, acaba conquistando Filoca. Os 
quatro resolvem voltar para Piracema, e Candinho inventa um plano fantástico para 
ficar rico. Além do insuperável Mazzaropi, o filme conta com o trabalho do maior 
diretor de Fotografia que o cinema nacional já teve: Edgar Brasil, elogiado 
mundialmente por seu trabalho no filme Limite 
 
VC0469 (não circula), XDVD0721 (circula) 
 
 

A banda das velhas virgens 
MAZZAROPI, Amácio, 1912-1981; ZAMUNER, Pio, 1935 
Brasil, 1979, 100 min 
 
VC0470 (não circula) 
 
 

O homem do Sputnik 
MANGA, Carlos, 1928 
Brasil, 1959, 97 min 
 
Um satélite artificial, parecido com o famoso Sputnik, cai e causa estragos no 
galinheiro do caipira Anastácio. Ao tentar negociar o estranho objeto para recuperar o 
prejuízo, ele é descoberto pela namorada de um jornalista. O fato repercute e chama a 
atenção de espiões internacionais, transformando Anastácio num homem importante e 
sua vida pacata numa confusão. 
 
VC0480 (não circula), XDVD0081 (circula), DVD3369 (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) 
 
 



De vento em popa 
MANGA, Carlos, 1928 
Brasil, 1957, 105 min 
 
 
VC0491 (não circula), XDVD0099 (circula) 
 
 

Nem Sansão nem Dalila 
MANGA, Carlos, 1928 
Brasil, 1954, 90 min 
 
O barbeiro Horácio colide seu jipe contra a casa de um cientista, acionando uma 
máquina do tempo. Do ano 1953 no Rio de Janeiro, ele é transportado para o Reino 
de Gaza, em 1153 a.C. Horácio encontra Sansão, cuja grande força física vinha de 
uma peruca. Ao trocar um isqueiro pela peruca de Sansão, ele transforma-se num 
homem forte e poderoso, passando a reinar em Gaza como um ditador bonachão. 
 
VC0492 (não circula), XDVD0078 (circula), DVD1227 (não circula), DVD3460 (circula) 
 
 

Matar ou correr 
MANGA, Carlos, 1928 
Brasil, 1954, 75 min 
 
No velho oeste, a pequena City Down é dominada por malfeitores. Um dia, chegam à 
cidade Kid Bolha e Ciscocada, dois vigaristas atrapalhados. Acidentalmente, eles 
derrotam  Jesse Gordo, o pior bandido local. Kid é nomeado xerife, mesmo sem ter 
aptidão para o cargo e Jesse foge da cadeia prometendo vingança. 
 
VC0493 (não circula), VC0995 (não circula), XDVD0113 (circula), DVD0918 (não 
circula) 
 
 

Mulheres à beira de um ataque de nervos 
ALMODÓVAR, Pedro, 1949- 
Espanha, 1988, 88 min 
 
Dubladora e atriz de TV, frustrada em sua paixão por um colega mais velho e infiel, 
recebe em seu apartamento, num mesmo dia, a visita da esposa legítima, de seu 
amante, do filho deste e a namorada virgem, da amiga envolvida com um terrorista, de 
policiais e de um funcionário da companhia telefônica. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0495 (não circula), VC1412 (não circula), DVD0292 (circula) 
 
 

Jeca e a égua milagrosa 
MAZZAROPI, Amácio, 1912-1981; ZAMUNER, Pio, 1935 
Brasil, 1980, 102 min 
 
VC0497 (não circula) 
 
 



Garotas e samba 
MANGA, Carlos, 1928- 
Brasil, 1957, 105 min 
 
Duas amigas interioranas, sonhando em fazer sucesso nas rádios e nas badaladas 
boates do Rio de Janeiro, vão para a cidade grande. Hospedam-se numa tradicional 
pensão para moças, cuja proprietária é uma solteirona ranzinza e autoritária. A 
inescrupulosa companheira de quarto na pensão pratica golpes e muita malandragem, 
fazendo o tipo da francesa sedutora para conseguir um casamento milionário com Zé 
Trindade, homem casado e mulherengo. Resumo baseado no site cinemabrasileiro.net 
 
VC0531 (não circula), XDVD0112 (circula) 
 

 
O garoto 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1921, 52 min 
 
Uma mãe solteira deixa um hospital de caridade com seu filho recém-nascido. A mãe 
percebe que ela não pode dar para seu filho todo o cuidado que ele precisa, assim ela 
prende um bilhete junto a criança, pedindo que quem o achar cuide e ame o seu bebê, 
e o deixa no banco de trás de um luxuoso carro. Entretanto, o veículo é roubado por 
dois ladrões, que, quando descobrem o menino, o abandonam no fundo de uma ruela. 
Sem saber de nada, um vagabundo faz o seu passeio matinal e encontra a criança. 
Inicialmente, o homem quer se livrar dele, mas diversos fatores sempre o impedem e, 
gradativamente, ele passa a amá-lo. Enquanto isso, a mãe, agora uma renomada e 
rica cantora de ópera, se arrepende e tenta reencontrar seu filho (Fonte: 
www.adorocinema.com) 
 
VC0587 (não circula), VC0207 (não circula), XDVD0655 (circula), DVD3243 (circula), 
DVD4158 (circula) 
 
 

Os clássicos vadios; Os ociosos 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1921, 25 min 
 
Depois de pegar clandestinamente carona para ir até a Flória, Carlitos acaba parando 
em uma rica festa à fantasia. Lá, ele é confundido com o sócio do resort onde a 
festança é realizada, um milionário alcoólatra, que está com cabeça presa em um 
elmo e por isso não é reconhecido, o que favorece a confusão de identidades. Após 
uma briga por ciúmes, já que Carlitos assume a identidade do milionário até para sua 
esposa, o homem fica livre do elmo e expulsa Carlitos da festa 
 
VC0587 (não circula), VC0207 (não circula), XDVD0655 (circula) 
 
 

O circo 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1928, 70 min 
 



O vagabundo Carlitos é confundido com um ladrão e vai se refugiar num circo, onde, 
de uma hora para outra, se transforma na atração principal e se revolta contra o dono 
do circo.  Resumo da distribuidora do DVD. 
 
VC0588 (não circula), DVD0004 (circula), DVD0602 (circula), DVD1597/8 (não circula) 
 
 

Luzes da cidade 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1931, 87 min 
 
Carlitos se apaixona por florista cega e paga a operação que lhe devolve a visão à 
custa de muito esforço, mal-entendidos e trapalhadas. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0589 (não circula), VC1537 (não circula), DVD0065 (circula), DVD1610/1 (circula) 
 
 

O homem mosca 
TAYLOR, Sam, 1895-1958; NEWMEYER, Fred, 1888-1967 
Estados Unidos, 1923, 82 min 
 
Balconista recebe inesperada visita da noiva e se faz passar por gerente para 
impressioná-la. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0594 (não circula) 
 
 

O noivo cara-dura 
Sedgwick, Edward, 1892-1953 
Estados Unidos, 1929, 77 min 
 
Rapaz que trabalha em lavanderia apaixona-se por atriz, não medindo esforços para 
conquistá-la. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0638 (não circula), DVD3245 (circula) 
 
 

Nossa hospitalidade 
KEATON, Buster, 1895-1966; BLYSTONE, John G, 1892-1938 
Estados Unidos, 1923, 72 min 
 
Em meados do século 19, Buster Keaton viaja para o sul dos Estados Unidos para 
receber uma herança do seu pai. Acaba hospedado na casa da moça com quem 
viajou e apaixona-se por ela. O pai da moça por rivalidades familiares com a família de 
Keaton pretende matá-lo. Contudo um hóspede é sagrado mas quando ele sai torna-
se caça. 
 
xVC0273 (não circula), VC0655 (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) 
 
 

O dia do pagamento 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1922, 20 min 
 
Carlitos é um operário da construção civil que recebe o pagamento e constata que não 
lhe pagaram devidamente as horas extras. Reclama com o patrão e recebe um pouco 
a mais. No caminho de casa encontra a mulher que lhe toma o dinheiro. Com o pouco 
que lhe sobrou vai beber num bar à noite. Retorna ao lar quando já está amanhecendo  
e a mulher não o deixa dormir, fazendo-o voltar ao trabalho. 
 
VC0681 (não circula), VC1489 (não circula) 
 
 

Em busca do ouro 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1925, 75 min 
 
Carlitos vai ao Alasca participar da corrida do ouro, fica rico e encontra a mulher de 
sua vida. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0681 (não circula) 
 
 

Queijo suíço 
BLYSTONE, John G, 1892-1938 
Estados Unidos, 1938, 73 min 
 
O Gordo e o Magro armam confusões em uma aldeia no Tirol, onde um compositor se 
refugia para compor uma opereta. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0683 (não circula) 
 
 

Ninotchka 
LUBITSCH, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1939, 110 min 
 
Uma agente de Moscou vai a Paris para vigiar três compatriotas que estão na cidade 
em missão comercial. Lá envolve-se com um advogado playboy e começa a mudar 
sua visão de mundo e aproveitar a vida (resumo de Guia Vídeo 1997). 
 
VC0690 (não circula), VC1320 (não circula) 
 
 

Maridos e esposas 
ALLEN, Woody, 1935- 



Estados Unidos, 1991, 107 min 
 
Homem e mulher passam a examinar seu relacionamento infeliz ao saber que casal de 
amigos está se divorciando. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0697 (não circula) 
 
 

Os galhofeiros 
HEERMAN, Victor, 1893 
Estados Unidos, 1930, 93 min 
 
Convidados de honra para um banquete, os irmãos Marx colocam a festa de pernas 
para o ar, aterrorizando e assustando os participantes. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0701 (não circula) 

 
 
Sossega leäo 
LACHMAN, Harry, 1886-1975 
Estados Unidos, 1936, 73 min 
 
O Gordo e o Magro desconhecem que seus respectivos irmãos gêmeos estão vivos e 
moram na mesma cidade. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0708 (não circula) 
 
 

Os homens preferem as loiras 
HAWKS, Howard, 1896-1977 
Estados Unidos, 1953, 92 min 
 
Duas dançarinas americanas viajam para a França à procura de bons partidos. A 
morena adora músculos, a loira é fascinada por diamantes. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0779 (não circula), DVD0114 (circula), DVD0717 (não circula) 
 
 

Tempos modernos 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1936, 87 min 
 
Enlouquecido pela mecanização da linha de montagem, o operário Carlitos é demitido 
e vai parar num hospício. Quando sai, em plena Depressão americana, não consegue 
mais emprego. 
 
VC0878 (não circula), VC1593 (não circula), DVD0086 (circula) 
 
 

Dr Fantástico 
KUBRICK, Stanley, 1928-1999 
Estados Unidos, 1964, 93 min 
 



Enlouquecido pela Guerra Fria, general acredita que ficou impotente devido à 
sabotagem comunista dos reservatórios de água e ordena ataque nuclear à União 
Soviética. Resumo: VideoBook. 
 
VC0791 (não circula), DVD0013 (circula) 

 
 
Amor de estudante 

Horne, James W, 1880-1942 
Estados Unidos, 1927, 65 min 
 
Ronald é um ingênuo rapaz que acabou de se formar no colégio e está pronto para 
ingressar na universidade. Ele é apaixonado por Mary, que passa a rejeitá-lo após seu 
discurso de formatura, em que ele diz valorizar mais a inteligência que o esporte. 
Ronald e Mary se encontram na Universidade, a mesma em que Jeff está, um jovem 
esportista que disputa também o coração de Mary. Ronald tenta praticar todos os 
esportes que conhece para agradar o coração da moça, mas não consegue 
desempenhar nenhum com êxito. Quando o reitor da universidade sugere ao treinador 
que o coloque no time de remo como timoreiro, Ronald consegue , depois de algumas 
atrapalhadas, ajudar o time a vencer. Durante a competição, Jeff prende Mary em um 
quarto e ela é salva por Ronald, que recebe um telefonema pedindo socorro. Os dois 
se casam e ficam juntos até a morte 
 
VC0838 (não circula), DVD1534 (circula), DVD3178 (circula) 
 
 

Corrida de automóveis para meninos 
Lehrman, Henry 1886-1946 
Estados Unidos, 1914, ca.40 min 
 
Em uma corrida de carros para crianças em Venice, Califórnia, Carlitos causa 
problemas e confusão, ficando no caminho do cameraman e interferindo no 
andamento da corrida. Ele consegue irritar tanto os participantes como o público. 
(Livre tradução da sinopse disponível no site: www.imdb.com) 
 
VC0846 (não circula), DVD2055 (não circula) 
 
 

Carlitos na farra 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1914, 15 min 
 
VC0846 (não circula) 
 
 

Carlitos dentista 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1914, 10 min 
 
VC0846 (não circula) 
 
 

Três vezes em apuros 



CHAPLIN, Charles, 1889-1977; WHITE, Leo 
Estados Unidos, 1918, 30 min 
 
VC0846 (não circula) 
 
 

Capitalismo selvagem 
KLOTZEL, André, 1954- 
Brasil, 1993, 83 min 
 
Empresário se apaixona por repórter que investiga sua empresa de mineração. 
Quando a companhia inicia um projeto de extração de ouro em terras indígenas, a 
jornalista engaja-se na luta ecológica, e o caso de amor se transforma em disputa 
pública, chegando às manchetes dos jornais. Resumo retirado do site epipoca. 
 
VC0868 (não circula), VC1833 (não circula),  XDVD0197 (circula) 
 
 

Campeão de boxe 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1915, ca.30 min 
 
 
VC0900 (não circula) 
 
 

The tramp 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1915, ca.30 min 
 
VC0900 (não circula) 

 
 

Oh, what a night 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1914, ca.15 min 
 
VC0900 (não circula) 
 
 

A jitney elopement 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1915, ca.20 min 
 
VC0900 (não circula) 
 
 

Carlota Joaquina princesa do Brazil 
CAMURATI, Carla, 1960- 
Brasil, 1994, ca.100 min 
 
Espanha 1785. A menina Carlota Joaquina, de apenas 10 anos, cumpre as etapas de 
um teste formal para sua aceitação na corte portuguesa como consorte do infante D. 



João. Aprovada com louvor pelo representante dos Bragança, a pequena descendente 
da Casa dos Bourbon parte para Portugal, trocando a alegria flamenca pela tristeza 
soturna da corte lisboeta, onde seu futuro marido era conhecido pelo temperamento 
pacato, lerdo, quase bovino. Portugal, 1808. A corte portuguesa está sob o cerco do 
exército francês de Napoleão e pressionada pelo espírito expancionista da coroa 
inglesa. Após dilapidar o tesouro de Portugal e embarcar 15 mil pessoas em algumas 
caravelas, D. João atravessa o oceano rumo ao Brasil. Soterrada pela diversidade 
racial que grassa sem preconceitos ao sul do Equador, a família real custa a imprimir o 
código da monarquia européia em seus novos súditos. É nesse ambiente que se 
formam os herdeiros da dinastia Bragança. D. João ganha ares de monarca; D. 
Carlota, apesar de suas restrições aos negros, vive tórrido romance com um jovem 
negro. Anos mais tarde, quando D. João retorna a Portugal, carregado do dobro de 
bens que havia trazido, D. Carlota - não se sabe se pelos mosquitos que lhe 
devoraram a alma ou pelo calor tropical - joga fora os sapatos para não levar nenhum 
grão de tão odiada terra. "Desta terra não quero nem o pó" - diz ela ao deixar o Brasil. 
Resumo extraído de Cinema Brasileiro: um balanço dos 5 anos de retomada do 
cinema nacional. 
 
VC0931 (não circula), DVD0098 (circula) 
 
 

Sábado 
GIORGETTI, Ugo, 1942- 
Brasil, 1994, ca.85 min 
 
Uma equipe de publicitários transforma o saguão de um velho e decadente edifício do 
centro de São Paulo num ambiente luxuoso, com o objetivo de realizar um comercial 
de televisão. No passado, aquele tinha sido um prédio elegante, que se tornou uma 
verdadeira favela vertical com o passar dos anos. A chegada de publicitários, com 
suas maneiras sofisticadas, vai provocar mudanças radicais no cotidiano dos 
moradores, dando origem a situações insólitas. Numa sucessão de incidentes 
cômicos, a diretora de arte do comercial fica presa no elevador junto com o cadáver de 
um velho morador do edifício, que acaba de morrer, e funcionários do Instituto Médico 
Legal, que foram buscar o corpo. Desesperada ela pede socorro. E seu assistente 
reúne um grupo de moradores para ir até a casa de máquinas tentar solucionar o 
defeito. A partir daí, a narrativa se desenvolve em três níveis: no térreo, acontece a 
filmagem do comercial assistida por uma pequena multidão, fascinada com o 
espetáculo de luz e beleza; no elevador quebrado, o convívio com o cadáver vai se 
tornando intolerável; e, no terraço, a comissão de moradores improvisa soluções para 
consertar o maquinário, no estilo "deixa comigo", comum ao brasileiro. Ao final, o 
elevador é consertado, o comercial também é terminado e a vida dos moradores do 
edifício retoma seu curso normal. No caos daquele Sábado, um pequeno retrato da 
confusão entre Primeiro e Quinto Mundo, que se encontra em São Paulo. Resumo 
extraído de Cinema Brasileiro: um balanço dos 5 anos de retomada do cinema 
nacional. 
 
VC0941 (não circula), VC1651 (não circula), DVD3424 (circula) 
 
 

Esse milhão é meu 
MANGA, Carlos, 1928- 
Brasil, 1958, 93 min 
 



Filismino é um funcionário público exemplar que, além de ganhar um salário ruim, tem 
uma sogra que não lhe dá sossego e ainda atura o mau-humor da mulher, que exige 
um aumento de seus rendimentos e a melhora da condição financeira da família. Um 
dia ele é premiado com um milhão de cruzeiros por sua assiduidade ao trabalho. Com 
tanto dinheiro, envolve-se com uma cantora de boate, é acusado de um crime que não 
cometeu e tem a sobrinha seqüestrada. 
 
VC0991 (não circula), XDVD0079 (circula) 

 
 
A dupla do barulho 
MANGA, Carlos, 1928- 
Brasil, 1953, 90 min 
 
Tonico e Tião, artistas de teatro mambembe, percorrem o país em busca do sucesso e 
da fama. No caminho surgem dificuldades, principalmente no relacionamento entre os 
dois. 
 
VC0992 (não circula), XDVD0080 (circula) 
 
 

Treze cadeiras 
EICHHORN, Francisco, 1904-1982 
Brasil, 1957, 98 min 
 
 
VC0993 (não circula), DVD1292 (não circula) 
 
 

A felicidade não se compra 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1946, 133 min 
 
George Bailey sonhou, desde criança, sair de sua cidade natal, mas seu senso de 
responsabilidade sempre o impediu. Agora, na meia-idade, pensa em suicídio. Seu 
anjo da guarda salva-o, mostrando-lhe como seria a vida na cidade se ele não tivesse 
existido. 
 
VC1047 (não circula), VC1431/2 (não circula), DVD0071 (circula) 
 
 

Aconteceu naquela noite 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1934, 105 min 
 
Rica herdeira foge de casa, e conhece um repórter que, reconhecendo-a, pretende 
escrever a história da fuga, sem que ela saiba. Eles viajam pelos Estados Unidos de 
ônibus e de carona e acabam se apaixonando. Após retornar à sua casa, ela 
abandona o noivo no altar para encontrar o repórter. 
 
VC1054 (não circula), DVD0064 (circula), DVD3963 (circula) 
 
 



Absolutamente certo 
DUARTE, Anselmo, 1920-2009 
Brasil, 1957, 95 min 
 
Na cidade de São Paulo, década de cinqüenta, Zé do Lino, funcionário de uma gráfica 
sabe de cor a lista telefônica. Namora Gina, sua vizinha, cuja mãe o acusa de se furtar 
ao casamento. Influenciado por Raul, filho de seu patrão, inscreve-se num programa 
de perguntas e respostas da TV, com o objetivo de ganhar dinheiro e casar. É coagido 
por uma quadrilha de atividades criminosas, liderada por Raul, que controla apostas, a 
responder erroneamente à última pergunta do programa. Não se deixa intimidar, 
responde corretamente, ganha o prêmio e desmascara os bandidos. 
 
VC1066 (não circula), VC1510 (não circula), DVD3386 (circula) 
 
 

Sua esposa e o mundo 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1948, 122 min 
 
Um industrial idealista candidata-se à presidência da República, manipulado por uma 
ambiciosa dona de jornal. Sua esposa Mary ajuda-o a manter a integridade e a 
independência durante a campanha. 
 
VC1249 (não circula) 
 
 

Tiros na Broadway 
ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1994, 99 min 
 
Em Nova Iorque, nos anos 20, o gangster Nick Valenti aceita produzir uma peça 
teatral, com a condição de que sua namorada, dançarina sem talento, receba um 
papel. O autor e diretor da peça enfrenta, assim, dois problemas: a moça e seu 
guarda-costas, que começa a interferir na montagem, mostrando inesperados dotes 
artísticos. 
 
VC1286 (não circula) 
 
 

Adorável vagabundo 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1941, 121 min 
 
A jornalista Ann Mitchell publica uma carta falsa, na qual um certo John Doe anuncia 
que vai se suicidar na véspera do Natal, um protesto contra a miséria, hipocrisia e 
corrupção existentes no país. Quando um rival acusa o jornal de fraude, Ann e seu 
editor contratam um vagabundo para personificar o autor da carta. A jornalista escreve 
artigos por ele, que se transforma num sucesso de público. Um político de estilo 
fascista tenta obter seu apoio para candidatar-se à presidência, mas Doe se recusa. O 
político revela a fraude, levando-o a tentar realmente o suicídio, sendo impedido pela 
jornalista. 
 
XVC0034 (não circula), DVD3242 (circula) 
 



Este mundo é um hospício 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1944, 118 min 
 
Mortimer Bruster descobre, durante sua lua de mel, que o hobby de suas tias é 
envenenar homens solitários e enterrá-los no porão. 
 
xVC0178 (não circula) 

Levada da breca 

HAWKS, Howard, 1896-1977 
Estados Unidos, 1938, 102 min 
 
David, cientista que trabalha num Museu de História Natural, está de casamento 
marcado com sua rigorosa colega de trabalho quando encontra Susan, jovem 
milionária. Extravagante e atrapalhada, Susan apaixona-se por ele e o envolve em 
várias confusões como: capturar o seu leopardo doméstico e substituí-lo, por engano, 
por um leopardo selvagem de circo, ou procurar um osso valioso do museu enterrado 
no jardim pelo seu cachorro, entre outras. David é abandonado pela noiva, mas 
quando Susan o procura para entregar o osso pertencente ao museu, descobre que 
está apaixonado por ela. 
 
DVD0481 (circula) 
 

 
Ed Mort 
FRESNOT, Alain, 1951- 
Brasil, 1997, 102 min 
 
O filme é baseado em Ed Mort procurando o Silva, de Luís Fernando Veríssimo e 
Miguel Paiva. Ed Mort é contratado por uma misteriosa mulher para localizar o Silva, o 
marido sumido e mestre em disfarces. É quando entra em cena o alto executivo das 
Indústrias Delmbono, e Ed é envolvido em surpreendente trama, enfrentando o 
poderoso Dr. Nogueira. Crianças desaparecidas e investigações realizadas pelo 
Delegado Mariano - cuja obsessão é obstruir os trabalhos do detetive - conduzem a 
história. Ed se apaixona por Cibele, filha de Silva, bela apresentadora de espetáculos 
infantis, que faz um programa de televisão patrocinado pela Delbono. Acontecimentos 
inusitados levam Ed ao encalço de seu alvo. Mas uma surpresa o aguarda no final. 
Resumo extraído de Cinema Brasileiro: um balanço dos 5 anos de retomada do 
cinema nacional. 
 
xVC0192 (não circula), VC1704 (não circula) 
 
 

Mera coincidência 
LEVINSON, Barry, 1952- 
Estados Unidos, 1997, 97 min 
 
Há menos de duas semanas para a eleição, o presidente dos Estados Unidos, 
candidato a um segundo mandato, envolve-se em um escândalo que pode acabar com 
sua carreira política. Antes que o pior possa acontecer, Conrad Brean, um homem 
com a habilidade de manipular a imprensa e a opinião pública e Stanley Motss, um 
famoso produtor de Hollywood, criam uma distração perfeita: uma guerra de mentira. 
 



VC1287 (não circula), XDVD0713 (circula) 
 
 

Os tolos voadores 
SUTHERLAND, Albert Edward, 1895-1973 
Estados Unidos, 1939, 68 min 
O gordo Oliver Hardy sofre uma desilusão amorosa e se alista na Legião Estrangeira. 
Laurel, é claro, acompanha-o. Após muitas confusões são perseguidos pelo pelotão de 
fuzilamento. Fogem em um avião, mas como não sabem pilotar acabam caindo. 
 
VC1302 (não circula) 
 
 

Irene, a teimosa 
LA CAVA, Gregory, 1892-1952 
Estados Unidos, 1936, 95 min 
 
Durante a grande Depressão americana, jovem milionária conhece um mendigo e o 
contrata para trabalhar como mordomo de sua excêntrica família. O homem vai 
modificar a vida de seus patrões. 
 
xVC0266 (não circula) 
 
 

A cabra 
KEATON, Buster, 1895-1966; SAINT CLAIR, Malcolm, 1897-1952 
Estados Unidos, 1921, 23 min 
 
Buster é confundido com  um famoso fora da lei. Ele é perseguido pela xerife da 
cidade local, usa disfarces e tenta iludir o policial. Encontra uma jovem com quem 
havia sido gentil, vai para a casa e descobre que o pai dela é o policial que o 
persegue. (Resumo extraído do Internet Movie Database) 
 
xVC0269 (não circula) 
 

 
A antiga e a moderna 
KEATON, Buster, 1895-1966; CLINE, Edward Francis, 1892-1961 
Estados Unidos, 1923, 63 min 
 
Em três períodos históricos que se mesclam: Idade da pedra, período romano e em 
1920, o filme retrata o amor e a intolerância (Resumo extraído do Internet Movie 
Database). 
 
xVC0269 (não circula) 
 
 

A parentela da esposa 
KEATON, Buster, 1895-1966 
Estados Unidos, 1922, 24 min 
 
Uma mulher irlandesa gorda acusa falsamente Buster de quebrar uma janela e o leva 
até um juiz polonês, que acredita que eles querem se casar. Eles aceitam o que o juiz 



fala sem entender o idioma e se tornam marido e mulher. Buster passa então a viver 
com a esposa e seus rudes familiares. Um dos irmãos da noiva descobre uma carta no 
bolso de Buster, que não pertence a ele, em que está escrito que ele herdou uma 
fortuna. Passam a viver confortavelmente até a farsa ser descoberta (Resumo extraído 
do Internet Movie Database). 
 
xVC0269 (não circula) 
 
 

O pesado 
BLACHÉ-BOLTON, Herbert, 1882-1953 
Estados Unidos, 1920, 76 min 
 
Nick van Alstyne é o proprietário da mina de ouro Henrietta. Seu genro Mark quase 
arruina a família, mas o seu filho Bertie, considerado mimado e ingênuo salva a família 
da falência. 
 
xVC0270 (não circula) 
 
 

The high sign 
KEATON, Buster, 1895-1966; CLINE, Edward Francis, 1892-1961 
Estados Unidos, 1921, 20 min 
 
Buster é contratado para assassinar August Nicklemurser. Mas ao mesmo tempo, 
August indica Buster  como seu guarda-costas (Resumo extraído do Film Index 
International). 
 
xVC0270 (não circula) 

 
 
Uma semana 
KEATON, Buster, 1895-1966; CLINE, Edward Francis, 1892-1961 
Estados Unidos, 1920, 20 min 
 
Recém-casado, Keaton vê-se às voltas com a construção de uma casa do tipo faça 
você mesmo. Com problemas na montagem, pois é sabotado por um rival que inverte 
o número das caixas, a casa é montada toda torta. Após vários percalços a casa 
acaba sendo destruída por um trem. 
 
xVC0270 (não circula) 
 
 

Bancando a águia 
KEATON, Buster, 1895-1966 
Estados Unidos, 1924, 44min 
 
Buster, projecionista de filmes e interessado em estudar para ser detetive, disputa o 
amor de Kathryn com o rival Ward. Ward rouba o relógio do pai da moça e acusa 
Buster. Expulso da casa de Kathryn, Buster volta ao seu trabalho. Durante a 
apresentação do filme, adormece, imagina-se dentro da tela e na história do filme vira 
Sherlock Holmes (Resumo baseado no Internet  Movie Database). 
 



xVC0273 (não circula) 
 
 

Amélia 
SOARES, Ana Carolina Teixeira, 1945- 
Brasil, 2000, 125 min 
 
No início do século 20, a atriz Sarah Bernhardt vem apresentar-se no Rio de Janeiro. 
Sua camareira, a brasileira Amélia, morre a caminho. As irmãs da morta saem do sítio 
onde moram, em Cambuqueira, para encontrar a atriz e tentar receber sua herança. 
São contratadas como costureiras da diva, com quem desenvolvem uma relação 
turbulenta, marcada pelo choque de culturas. 
 
VC1377 (não circula), VC1422 (não circula), XDVD0102 (circula), DVD0869 (não 
circula) 
 
 

Celebridades 
ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1998, 109 min 
 
O jornalista Lee Simon, recém-divorciado da intelectual Robim, circula no mundo das 
celebridades do cinema e da moda, e inicia um romance com uma jovem atriz. 
Enquanto isso, Robim conhece um produtor de TV e se transforma em sofisticada 
apresentadora de talk-show. 
 
DVD0028 (circula) 
 
 

Pequeno dicionário amoroso 
WERNECK, Sandra, 1951- 
Brasil, 1997, 91 min 
 
Luíza e Gabriel se conhecem por acaso. Apaixonam-se e iniciam uma relação 
amorosa. À medida que se envolvem, eles questionam a natureza de seus 
sentimentos. O filme acompanha, de maneira bem-humorada e poética, o itinerário 
sentimental dos personagens, revelando a ascensão e queda de sua paixão através 
da forma incomum de um dicionário amoroso. Da atração à separação, passando 
pelas coincidências, felicidade, idílio, jogo, juramento, pesadelo, revanche, todo o 
romance é documentado através de verbetes, seguindo a ordem alfabética. E, como 
para os seres humanos o amor é um sentimento interminável, não seria diferente para 
Luíza e Gabriel, que continuarão a amar... novos parceiros. Resumo extraído do 
catálogo Cinema brasileiro: um balanço da retomada do cinema nacional. 
 
DVD0039 (circula), VC1703 (não circula) 
 
 

O imigrante 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1917, 25 min 
 
Um grupo de imigrantes está num barco com destino a Nova Iorque. Entre os viajantes 
estão Carlitos, uma moça e sua mãe idosa. Quando chegam no porto cada um segue 
o seu destino. Carlitos reencontra a jovem num restaurante e a convida para jantar, 



mas não tem dinheiro e usa uma moeda que o garçom deixa cair para pagar a conta. 
Ambos sem dinheiro, Carlitos e a moça, acabam sendo contratados como modelos por 
um artista e, com o adiantamento que recebem vão se casar. 
 
DVD0461 (não circula) 
 

O aventureiro 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1917, 24 min 
 
Carlitos foge da prisão por um túnel e sai numa praia. Burla a polícia costeira e rouba 
as roupas de um banhista descuidado. Está quase atingindo a cidade quando vê uma 
jovem lançar-se ao mar para salvar a mãe que está se afogando. O noivo da moça fica 
no cais, mas a plataforma afunda. Carlitos salva a todos e quase se afoga. É retirado 
da água inconsciente, desperta com uma roupa listrada e pensa que retornou ao 
presídio, mas descobre que está confortavelmente na casa da jovem. Durante uma 
festa, o noivo, em meio às brigas de ciúmes, reconhece Carlitos como o prisioneiro 
foragido. A festa termina em correria. Resumo baseado no livro Chaplin de Carlos 
Heitor Cony. 
 
DVD0461 (não circula) 
 
 

O balneário 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1917, 24 min 
 
Carlitos chega a uma estação de águas com uma enorme mala que na realidade é um 
bar ambulante. Vai às fontes de água medicinal, arruma encrenca com um banhista. 
Enquanto Carlitos vai às massagens, o gerente do hotel nota um dos porteiros 
bêbados, descobre a mala e ordena que ele jogue fora as bebidas. Ao despejar todas 
as bebidas pela janela, o porteiro não percebe que elas caem na fonte de águas. 
Todos os veranistas ficam bêbados e acordam de ressaca. Resumo baseado no livro 
Chaplin de Carlos Heitor Cony. 
 
DVD0461 (não circula) 
 

 
Rua da paz 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1916, 23min 
 
O vagabundo Carlitos, estimulado por religiosos, sai à procura de emprego. Torna-se 
policial na Rua da Paz, onde impera um bando liderado por um grandalhão. Carlitos, 
com sua astúcia consegue o que nenhum policial conseguiu: lutar e vencer o bandido. 
Enquando Carlitos ajuda a alimentar uma mulher e seus filhos que passam fome, o 
bandido escapa da delegacia e não se comove com a bondade do vagabundo, 
perseguindo-o. Novamente Carlitos o vence. A mulher e os bandidos arrependidos vão 
ao culto religioso. Resumo baseado no livro Chaplin de Carlos Heitor Cony. 
 
DVD0461 (não circula) 
 
 



O conde 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1916, 25 min 
 
Carlitos é um ajudante de alfaiate que erra nas medidas dos clientes, queima roupas e 
acaba despedido por seu patrão. Vai buscar consolo com uma amiga, empregada 
numa casa de ricos. Durante uma recepção na casa, ele descobre que seu ex-patrão 
está se fazendo passar por conde. Para não ser desmascarado, o falso conde 
apresenta Carlitos como seu secretário. Ambos jantam e participam do baile na casa, 
até que o verdadeiro conde chega acompanhado da polícia. Resumo extraído do livro 
Chaplin de Carlos Heitor Cony. 
 
XDVD0598 (circula) 
 
 

O vagabundo 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1916, 26 min 
 
Carlitos é músico ambulante. Na porta de uma taberna, o som de sua música é 
abafado pelo de uma orquestra. Carlitos se apodera do dinheiro destinado aos 
membros da orquestra e, após muita correria, refugia-se no campo. Ali conhece uma 
jovem cigana e apaixonado, foge com ela. Os dois vivem precariamente instalados 
numa carroça até que surge um pintor que faz o retrato da jovem. Ela se enamora do 
pintor, mas ele vai embora. O retrato é exposto na cidade e reconhecido pela mãe da 
jovem, que foi raptada por ciganos quando criança. A mãe a localiza e vai buscá-la. No 
caminho, a jovem sente falta de Carlitos e volta para pegá-lo. Resumo baseado no 
livro Chaplin de Carlos Heitor Cony. 
 
XDVD0598 (circula) 
 
 

O bombeiro 
Chaplin, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1916, 24 min 
 
Carlitos é um bombeiro atrapalhado que causa prejuízos ao seu chefe e seus colegas. 
O chefe dos bombeiros aceita uma negociata com o dono de uma casa: a casa iria 
pegar fogo propositalmente para que o dono recebesse o seguro. Na hora do incêndio 
nenhum bombeiro tem pressa em salvar a propriedade. Mas a filha desse homem fica 
presa num quarto e Carlitos sai para salvá-la. Resumo extraído do livro Chaplin de 
Carlos Heitor Cony. 
 
XDVD0598 (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) 
 
 

O auto da Compadecida 
ARRAES, Guel 
Brasil, 2000, 95 min 
 
João Grilo, nordestino pobre e esperto, e seu amigo Chicó vivem enganando os ricos e 
poderosos da pequena cidade onde moram. Apaixonado pela filha de um fazendeiro 
rico, Chicó pede ajuda ao amigo para ludibriar o pai da moça. Mas a cidade é atacada 
por um cangaceiro e João Grilo é morto. Para escapar do Inferno, ele tenta enganar o 
Diabo e, graças à intervenção da Virgem Maria, recebe de um Jesus Cristo negro uma 
nova chance e volta à vida. 
 
VC1450 (não circula), VC1451 (não circula), DVD0169 (não circula), DVD0989 
(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) 
 
 

Ombro, armas 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1918, 39 min 
 
Carlitos é um soldado desajeitado que na hora do descanso vai para sua barraca, 
onde adormece. Sonha que está nas trincheiras, local onde vive algumas aventuras, 
entre elas que consegue capturar os alemães e o kaiser. Precedido de comentário de 
Charles Chaplin. 
 
VC1489 (não circula) 
 
 

O peregrino 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1923, 42 min 
 
Carlitos escapa da prisão, veste as roupas de um reverendo e vai para a cidade de 
Dallas. Lá é confundido com um pastor que está para chegar à cidade. Realiza o culto 



e fica hospedado em casa de família, onde a farsa é descoberta. O xerife o leva então, 
para a fronteira do México. Precedido de comentário de Charles Chaplin. 
 
VC1489 (não circula) 
 

 
A mulher faz o homem 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1939, 125 min 
 
Chefe dos escoteiros é escolhido por um grupo de políticos para ser Senador dos 
Estados Unidos. Ingênuo, ele deveria servir de marionete para o grupo. Porém seus 
ideais o levam a lutar no Senado por um país mais digno e sem corrupção. 
 
DVD0073 (circula), DVD0609 (não circula) 
 
 

MASH 
ALTMAN, Robert, 1925-2006 
Estados Unidos, 1970, 116 min 
 
Na década de 50, durante a Guerra da Coréia, um grupo de irreverentes cirurgiões 
americanos integra o MASH - Mobile Army Surgical Hospital, que desafia a burocracia 
do exército como forma de sobrevivência em meio aos horrores da guerra. 
 
DVD0078/9 (circula) 
 
 

Copacabana 
CAMURATI, Carla, 1960- 
Brasil, 2001, ca.90 min 
 
Alberto é um fotógrafo às vésperas de completar 90 anos. Enquanto seus amigos 
preparam-lhe uma festa  surpresa, ele rememora fatos marcantes de sua vida e da 
história de Copacabana, bairro do Rio de Janeiro onde sempre morou. 
 
DVD0084 (circula) 
 
 

Um idílio nos campos 
CHAPLIN, Charles, 1889-1977 
Estados Unidos, 1919, 30 min 
 
Carlitos trabalha numa fazenda e se apaixona por Edna, filha do fazendeiro vizinho. O 
pai da moça não aprova. Quando o malandro da cidade sofre um acidente de carro e 
recebe os cuidados de Edna, Carlitos tenta imitá-lo. 
 
VC1537 (não circula) 
 
 

Ou tudo ou nada 
CATTANEO, Peter, 1964- 
Grã-Bretanha, 1997, 91 min 



 
Dois amigos desempregados, precisando de dinheiro, inspiram-se em um show de 
strip-tease masculino para montarem o seu próprio espetáculo. Com a ajuda do filho 
de um deles, selecionam outros homens desempregados para o show. Descobrem 
que para terem mais público devem fazer algo diferente dos outros grupos de strip-
tease, tirando toda a roupa no final. 
DVD0129 (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) 
 
 

Dorminhoco 
ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1973, 87 min 
 
Miles Monroe, congelado por processos ogênicos em 1973, desperta 200 anos depois. 
Encontra uma sociedade ditatorial, na qual o sexo foi banido e substituído por uma 
máquina produtora de orgasmos. Miles junta-se a um grupo da resistência e apaixona-
se por uma poetisa sem talento. 
 
DVD1760 (não circula), XDVD1439 (circula) 
 
 

O pecado mora ao lado 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1955, 104 min 
 
Homem casado envia mulher filhos para a praia nas férias de verão. Sozinho em New 
York, descobre que uma loira belíssima mudou-se para o apartamento vizinho. 
 
DVD0152 (circula), DVD3971 (circula) 
 
 

Uma dama do outro mundo 
McCAREY, Leo, 1898-1969 
Estados Unidos, 1934, 73 min 
 
Atriz de musical namora boxeador que é apaixonado por ela, mas um vigarista 
interfere no romance para tentar ficar com os seus diamantes. 
 
DVD0165 
 
 

O auto da Compadecida 
ARRAES, Guel 
Brasil, 2000, 157 min 



 
João Grilo, nordestino pobre e esperto, e seu amigo Chicó vivem enganando os ricos e 
poderosos da pequena cidade onde moram. Apaixonado pela filha de um fazendeiro 
rico, Chicó pede ajuda ao amigo para ludibriar o pai da moça. Mas a cidade é atacada 
por um cangaceiro e João Grilo é morto. Para escapar do Inferno, ele tenta enganar o 
Diabo e, graças à intervenção da Virgem Maria, recebe de um Jesus Cristo negro uma 
nova chance e volta à vida. 
 
DVD0170 (não circula), DVD0990 (circula) 
 
 

Maus hábitos 
ALMODÓVAR, Pedro, 1949- 
Espanha, 1983, 107 min 
 
Convento que costuma acolher jovens com problemas, aceita uma cantora de bolero 
perseguida pela polícia após a morte por overdose de seu noivo. Aos poucos, a 
recém-chegada descobre que as freiras apoiam a vida desregrada das moças que são 
acolhidas. 
 
DVD0262 (não circula) 
 
 

Domésticas: o filme 
OLIVAL, Nando; MEIRELLES, Fernando, 1955- 
Brasil, 2001, 90 min 
 
Cinco mulheres  ganham a vida como empregadas domésticas. Cada uma com sua 
própria história e seu próprio sonho, de se casar, ou de trocar de marido, de mudar de 
profissão ou até de se conformar e deixar a vida como está. 
 
DVD0183 (circula), DVD0375 (não circula) 
 
 

Adorável pecadora 
CUKOR, George, 1899-1983 
Estados Unidos, 1960, 119 min 
 
Bilionário de Nova Iorque é confundido com um ator e vai atuar numa peça de teatro 
que ridiculariza a ele mesmo como personalidade mundial. Apaixonado pela atriz 
principal, tenta esconder sua verdadeira identidade do elenco e contrata grandes 
artistas para ajudá-lo a interpretar, cantar e dançar. 
 
DVD0193 (circula) 
 
 

A grande família 
MENDONÇA FILHO, Mauro; FARIAS, Maurício 
Brasil, 2001, 204 min 
 
Seis episódios que tratam, de forma cômica, das dificuldades de relacionamento 
familiar, entre pais e filhos, genro, avô e amigos. Episódios: 1. A melhor casa da rua; 
2. Consciência é fogo; 3. Consciência limpa é melhor que dinheiro no bolso; 4. Ô velho 
gostoso!; 5. A escolha de Bebel; 6. O feitiço do tédio 



 
DVD0212 (circula), DVD0994 (não circula) 
 
 

Zelig 
ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1983, 79 min 
 
Leonard Zelig sofre de um curioso distúrbio emocional que o leva a mimetizar a 
personalidade e a aparência física das pessoas de quem se aproxima. Internado num 
hospital psiquiátrico, desperta o interesse da Dra. Eudora Fletcher, que tenta curá-lo. A 
irmã do "camaleão humano", entretanto, prefere tirá-lo da clínica para explorar suas 
habilidades em shows. Depois de muitas peripécias e diversos processos por bigamia 
e fraude, Zelig volta para a médica, que descobre um método para tratá-lo e casa-se 
com ele. 
 
DVD0232 (não circula), DVD1769 (circula) 
 
 

O quinto dos infernos 
MAYA, Wolf; AVANCINI, Alexandre 
LOMBARDI, Carlos 
Brasil, 2002, 17 horas 
 
Visão cômica e romanceada da história do Brasil, centrada nas aventuras do 
imperador Dom Pedro I e seu amigo plebeu, o Chalaça. Fatos históricos e fictícios 
misturam-se, no período que vai da chegada da família real portuguesa até a morte de 
Dom Pedro. 
 
DVD0250/3 (não circula), DVD0985/8 (circula) 
 
 

Casseta & Planeta: melhores momentos 
LAVIGNE, José 
SILVA, Beto; criação; BUSSUNDA; criação; CLAUDIO MANOEL; criação; DE LA 
PEÑA, Hélio; criação; HUBERT; criação; MADUREIRA, Marcelo; criação; REINALDO; 
criação 
Brasil, 2002, 240 min 
 
Seleção de quadros do programa, entre os quais: Seu Creysson, Tabajara Futebol 
Clube, Fucker and Sucker, Maçaranduba e Montanha, Professor Coisinha de Jesus, 
Penitenciária de Detenção Máxima, Cassestreets Boys, Maria Paula e comerciais das 
Organizações Tabajara. 
 
DVD0266 (não circula) 
 
 

Bola de fogo 
HAWKS, Howard, 1896-1977 
Estados Unidos, 1941, 111 min 
 
Oito professores estão há alguns anos reunidos em uma casa para concluir uma 
enciclopédia. O professor de inglês sai às ruas para coletar gírias usadas na época e 
conhece uma cantora em clube. Ela está envolvida com um gangster e sendo 



procurada pela polícia para testemunhar contra ele. Ela foge e se esconde na casa 
dos professores com o pretexto de ajudar com as gírias. O gangster a pede em 
casamento, para que ela não possa testemunhar, mas quando está prestes a se 
casar, descobre que está apaixonada pelo professor. 
 
XVC0313 (não circula), VC1730 (não circula), XDVD0111 (circula) 
 
 

Feitiço de amor 
SIRK, Douglas, 1897-1987 
Estados Unidos, 1951, 83 min 
 
Um viúvo e uma viúva apaixonam-se após enviarem seus filhos a um acampamento 
de férias. Antes de se casarem, decidem que devem informar a novidade às crianças 
no acampamento. Depois de enfrentarem muitos problemas com uma ex-namorada do 
viúvo que aparece repentinamente e com um guia do acampamento que está 
interessado na viúva, seus próprios filhos, que inicialmente não aprovavam o 
casamento, decidem que o melhor para todos é que os dois fiquem juntos e bolam um 
plano para que isso aconteça. 
 
xVC0323 (não circula) 
 
 

Ser ou não ser 
LUBITSCH, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1942, ca.100 min 
 
No início da Segunda Guerra Mundial um grupo de teatro polonês tem suas 
apresentações suspensas e adere à resistência polonesa contra os alemães. Quando 
um espião é enviado a Varsóvia para entregar os componentes da resistência à 
Gestapo, os atores planejam a captura do espião antes de serem denunciados, com a 
ajuda de um tenente polonês. 
 
VC1729 (não circula), DVD1202 (circula) 
 
 

A oitava esposa do Barba Azul 
LUBITSCH, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1938, 80 min 
 
Milionário americano vai a Nice tratar de negócios e conhece uma mulher numa loja, 
por quem se apaixona. Descobre mais tarde que ela é filha do homem com quem iria 
negociar. Quando estão para se casar, ele conta que já foi casado por sete vezes. 
Após acordo pré-nupcial, eles se casam, mas não vivem felizes. O divórcio sai e ele é 
internado num sanatório, mas sua mulher o procura e conseguem se reconciliar. 
 
xVC0324 (não circula) 
 
 

O diabo a quatro 
McCAREY, Leo, 1898-1969 
Estados Unidos, 1933, 68 min 
 



Uma milionária, moradora de Libertônia só emprestará dinheiro ao país, que está em 
crise, se o seu líder renunciar e passar o cargo a Rufus Firefly. Ele quase se atrasa em 
cerimônia de posse, insulta os convidados e canta música sobre como será sua 
liderança. O embaixador da Silvânia bola um plano para depor Rufus e tomar posse de 
Libertônia. Contrata espiões para segui-lo e colher provas para desmoralizá-lo. Rufus 
declara guerra contra Silvânia e de forma muito atrapalhada, faz com que seu país 
saia vitorioso. 
 
xVC0327 (não circula) 
 
 

Cupido não tem bandeira 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1961, 115 min 
 
Visando uma promoção para um cargo em Londres, empresário da Coca-cola em 
Berlim aceita acolher e vigiar filha rebelde de seu chefe. Um dia a moça desaparece e 
ele descobre que ela fugia todas as noites, atravessando o recém-instalado muro de 
Berlim para o lado oriental. Quando ela retorna, no mesmo dia, informa que está 
casada e que irá embora com o marido. O empresário consegue que o jovem seja 
preso por traição, mas quando descobre que ela está grávida e que seus pais estão 
vindo à Berlim buscá-la, bola um plano para soltar o rapaz e transformá-lo num 
capitalista exemplar, para apresentá-lo como marido da jovem. 
 
xVC0331 (não circula) 
 
 

O pecado de Cluny Brown 
LUBITSCH, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1946, 100 min 
 
Cluny Brown, sobrinha de um encanador, conserta uma pia entupida na casa de um 
milionário londrino e lá conhece um professor tcheco refugiado. O tio não aprova que 
mulheres exerçam esse tipo de atividade e, com receio de que ela cause mais 
confusões, resolve mandá-la trabalhar numa casa de família rica, localizada em região 
rural. A mesma família recebe como hóspede o refugiado tcheco. Eles se reconhecem 
e se tornam amigos. Ela se envolve com o farmacêutico local, que a pede em 
casamento, mas desiste ao vê-la consertando um vazamento. O professor, ao pensar 
que não pode mais conquistar Cluny, decide ir embora. Ela o segue e o alcança, indo 
embora com ele. Eles se casam e ele escreve um livro para mantê-los 
financeiramente. Após descobrirem que ela está grávida, ele escreve a continuação do 
livro. 
 
xVC0333 (não circula) 
 
 

Tootsie 
POLLACK, Sydney, 1934-2008 
Estados Unidos, 1982, ca.116 min 
 
Ator desempregado traveste-se de mulher e candidata-se a um papel feminino numa 
soap opera. Consegue o emprego e sua atuação, cheia de improvisos, é muito 
elogiada, apesar de ir contra as idéias iniciais dos produtores. Interessa-se por uma 
colega de trabalho, mas o pai dela se apaixona por ele, pensando que é uma mulher. 



Apesar do seu sucesso com o público, fica desesperado com as situações 
embaraçosas que aparecem e resolve expor no programa, ao vivo e em cadeia 
nacional, quem ele é realmente. 
 
DVD0324 (circula), DVD3286/7 (circula) 

 
 
O inventor da mocidade 
HAWKS, Howard, 1896-1977 
Estados Unidos, 1952, 97 min 
 
Um cientista tentar criar uma fórmula da juventude e usa um casal de macacos como 
cobaia. Distraido e atrapalhado, não percebe que um dos macacos altera sua fórmula 
e coloca o conteúdo no bebedouro do laboratório. Quando toma a água, começa a agir 
como um jovem inconseqüente e acredita que isto é causado pela fórmula que tinha 
experimentado nele mesmo. Outras pessoas tomam a água e se comportam de 
maneira estranha, até que descobrem que o inventor verdadeiro da fórmula é um 
macaco. 
 
DVD0357 (circula) 
 
 

Os normais: sem cortes 
ALVARENGA JR., José, 1960- 
MACHADO, Alexandre; YOUNG, Fernanda 
Brasil, 2002, 194 min 
 
Seis episódios sem cortes. Rui e Vani tentam fugir da rotina, fazem amizade com 
outros casais, têm um dia de azar, resolvem se separar e depois voltar e implicam com 
a nova vizinha. 
 
DVD0421 (circula), DVD0993 (não circula) 
 
 

Sai de baixo 
DANIEL FILHO, 1937-; CARVALHO, Denis; WILKER, José 
Brasil, 1996 a 1998, 243 min 
 
Cinco episódios da rotina de uma família que vive num apartamento no Largo do 
Arouche. 
 
DVD0448/9 (não circula) 
 
 

Os normais 
ALVARENGA JR., José, 1960- 
MACHADO, Alexandre; YOUNG, Fernanda 
Brasil, 2001, 130 min 
 
Seis episódios onde Rui e Vani acham que todos são malucos, menos eles, que não 
percebem que também têm suas manias e implicâncias. Juntos, vivem as situações 
mais absurdas, pelas quais quase todo mundo já passou ou vai passar um dia. 
 



DVD0450 (circula) 
 
 

Sex and the city, primeira temporada 
STAR, Darren 
Estados Unidos, 1998, 30 min (capítulo) 
 
Uma jornalista escreve uma coluna num jornal sobre a vida sexual da mulher urbana 
contemporânea. Suas próprias experiências e as de suas três amigas - todas solteiras, 
atraentes, bem sucedidas profissionalmente e habitantes de Manhattan - são a matéria 
prima para suas reflexões. 
 
DVD0423/4 (não circula) 
 
 

Noivo neurótico, noiva nervosa 
ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1977, 93 min 
 
O comediante Alvy Singer passa em revista suas recordações do relacionamento com 
a ex-namorada, Annie Hall, para tentar descobrir o motivo do rompimento. 
 
DVD0456 (circula), DVD1754 (circula), DVD4090 (circula) 
 
 

Caramuru: a invenção do Brasil 
ARRAES, Guel 
Brasil, 2001, 88 min 
 
A invenção de um país chamado Brasil começa em Portugal, onde o talentoso pintor 
Diogo Álvares cultiva a arte de embelezar a realidade, o que lhe cria muitos problemas 
com a poderosa corte de Portugal. Contratado para ilustrar os mapas que seriam 
usados nas viagens de Pedro Alvares Cabral, Diogo envolve-se com a sedutora 
Isabelle, francesa que frequenta a corte em busca de ouro. A cortesã rouba o mapa de 
Diogo, que é então, punido e deportado para as costas brasileiras, onde conhece a 
bela índia Paraguaçu e sua irmã Moema, vivendo então o primeiro triângulo amoroso 
da história do Brasil. 
 
DVD0458 (circula) 
 
 

Viva voz 
MORELLI, Paulo 
Brasil, 2003, ca.87 min 
 
Duda, um jovem e inseguro empresário, está prestes a receber uma grande quantia 
em dinheiro de uma transação ilícita. Tudo o que mais quer é colocar sua vida em 
ordem, expandir seus negócios e assim pagar uma dívida com seu irmão, morto num 
acidente provocado por ele. Decide ser honesto, fiel e seguro de si e a primeira atitude 
a tomar é romper com sua amante, mas acidentalmente ela aciona a rediscagem do 
celular de Duda e sua mulher ouve tudo o que acontece com o casal pelo viva-voz do 
carro. Ela e uma amiga acompanham Duda pelo viva-voz enquanto acontecem 
traições, desvios de dinheiro, roubos, seqüestros e até uma tentativa de assassinato. 
 



DVD0459 (circula), DVD2762 (não circula) 
 
 

A grande família: Meu marido me trata como se eu fosse uma 
geladeira 
MENDONÇA FILHO, Mauro; FARIAS, Maurício 
Brasil, 2001, 30 min 
 
Seu Flor é atingido por um pedaço de concreto de um prédio em construção. A família 
decide processar a construtora e para tanto pedem orientação ao Beiçola, dono da 
pastelaria e também advogado. Enquanto isso, Dona Nenê, sentindo-se ignorada pelo 
marido, segue os conselhos da filha e procura chamar a atenção dele com roupas e 
comportamento diferentes do habitual. 
 
VC1798 (não circula), VC1799 (não circula), XDVD0675 (circula) 
 
 

Uma noite em Casablanca 
MAYO, Archie, 1891-1968 
Estados Unidos, 1946, 85 min 
 
Após a Segunda Guerra Mundial, ex-nazistas caçam um tesouro escondido num hotel 
em Casablanca. Um soldado francês tenta desmascarar os criminosos, com a ajuda 
do novo gerente do hotel e alguns amigos. 
 
DVD0512 (circula) 
 
 

No tempo do onça 
BUZZELL, Edward, 1900-1985 
Estados Unidos, 1940, 80 min 
 
No final do século 19, três malandros vão para o oeste americano e envolvem-se 
numa disputa de terras motivada pela construção de uma ferrovia. 
 
DVD0515 (circula) 
 
 

A grande loja 
REISNER, Charles, 1887-1962 
Estados Unidos, 1941, 83 min 
 
O jovem herdeiro de uma grande loja de Departamentos tem sua vida ameaçada por 
um ambicioso gerente. Seus amigos músicos e um estranho guarda-costas vão ajudá-
lo. Harpo e Chico tocam ao piano a marchinha Mamãe  eu quero. 
 
DVD0515 (circula) 
 
 

Um dia nas corridas 
WOOD, Sam, 1883-1949 
Estados Unidos, 1937, 110 min 
 



O empregado de um sanatório tenta ajudar sua patroa a salvar o estabelecimento, 
com a ajuda de um veterinário que se faz passar por médico e de um jóquei. A única 
esperança é o cavalo adquirido pelo namorado da moça  conseguir vencer uma 
grande corrida. 
 
DVD0516 (circula) 
 
 

Uma noite na Ópera 
WOOD, Sam, 1883-1949 
Estados Unidos, 1935, 92 min 
 
Milionária contrata Otis B. Driftwood para ajudá-la a ingressar na alta sociedade. Para 
tanto, o malandro a convence a doar 200 mil dólares para a Companhia de Ópera de 
New York. Com o dinheiro, o diretor da companhia pretende contratar um arrogante 
tenor italiano. Por engano, é contratado um cantor desconhecido, que disputa com o 
tenor famoso o amor da jovem Rosa. 
 
DVD0517 (circula) 
 
 

No circo 
BUZZELL, Edward, 1900-1985 
Estados Unidos, 1939, 87 min 
 
O proprietário de um pequeno circo procura saldar uma dívida com seu inescrupuloso 
sócio, mas é roubado. Dois empregados, com a ajuda de um advogado, tentam 
recuperar o dinheiro e salvar o circo. 
 
DVD0522 (circula) 
 
 

TV Pirata 
ARRAES, Guel; MAGALHÃES, Carlos; LAVIGNE, José 
PAIVA, Cláudio; redação final 
Brasil, 1988, 461min 
 
O disco 1 contém a primeira e a segunda edições do programa humorístico semanal 
exibido no final dos anos 80 e uma seleção de esquetes: As presidiárias, Tela morna, 
TV Macho, Morro do Macaco Molhado e outros. O disco 2 traz duas sátiras a 
telenovelas: O segredo de Darcy e Fogo no rabo, completas. 
 
DVD0617/8 (circula), DVD1187 (não circula) 
 
 

Sparring por um dia 
CLÉMENT, René, 1913-1996 
França, 1936, 12 min 
 
Trabalhador rural assiste treino de boxeador e é chamado para ser seu sparring após 
outros da equipe não conseguirem continuar o treino. 
 
DVD0829 (circula) 
 



 

Escola de carteiros 
TATI, Jacques, 1908-1982 
França, 1947, 13 min 
 
Após receber treinamento, rapaz torna-se um carteiro atrapalhado. 
DVD0829 (circula) 
 
 

Curso noturno 
RIBOWSKI, Nicolas 
França, 1967, 27 min 
 
Professor atrapalhado ministra aula sobre vários assuntos para executivos de uma 
empresa. 
 
DVD0829 (circula) 
 
 

Osso, amor e papagaio 
BARROS, Carlos A. S.; MEMOLO, Cesar 
Brasil, 1957, 102 min 
 
Na cidade de Acanguera, onde os moradores tem o hábito de empinar pipas, surge um 
homem estranho, vestido com roupas pretas. Ele é um cientista que tumultuará a vida 
da cidade, anunciando a descoberta de um processo que transforma ossos humanos 
em ouro e provocando uma corrida da população em busca de ossos no cemitério. 
 
DVD1330 (circula) 
 
 

Cristina quer casar 
VILLAÇA, Luiz 
Brasil, 2002, 104 min 
 
Cristina mora com a mãe e tem uma vida dura, sem emprego e com poucos bicos. Ela 
sonha em se casar e, para encontrar um parceiro, procura uma agência de 
matrimônio. O dono da agência, Chico, está em dificuldades financeiras e se empolga 
com a idéia de encontrar um marido para Cristina. Resumo do catálogo do 
FestRio/2003. 
 
DVD1333 (circula) 
 
 

Boxe por amor 
Keaton, Buster, 1895-1966 
Estados Unidos, 1926, ca.74 min 
 
O pai de Alfred Butler, cansado de usa indolência e do homem que o filho se tornou, 
cercado por tantos luxos, manda-o com seu criado, Martin, para um acampamento, na 
esperança de que ele se torne um homem melhor.  Alfred cumpre a ordem do pai, mas 
não deixa de levar seu Rolls-Royce com todos os acessórios da vida confortável a que 
está acostumado. Em um dia de caça, Albert conhece Sally, depois de quase matá-la 



com um tiro, e se apixona por ela. Ele pede para que Martin proponha um casamento, 
mas o pai e irmão de Sally não aceitam, com a alegação de que Albert é um grande 
fracote. Martin logo tem a ideia, baseado em uma notícia de jornal sobre um lutador  
homônimo a seu patrão, de dizer que Albert é na verdade um lutador de boxe e não 
tem nada de fracote.  Alfred é então recebido como um pretendente em potencial e 
mais tarde é proclamado um herói por supostamente ganhar uma luta. Quando o 
verdadeiro Butler aparece com sua esposa, decide humilhar o impostor fazendo com 
que ele lute com um "Alabama Murderer". Alfred tranca sua noiva para impedi-la de 
ver sua desgraça, mas descobre que o verdadeiro "Battling Butler" já venceu a luta. 
Em seguida, o boxeador começa a lutar com Alfred, que finalmente invoca sua 
coragem e bate o campeão. (Fonte: www.tcm.com) 
DVD1561 (circula) 
 
 

A casa maluca 
Keaton, Buster, 1895-1966; Cline, Edward F 1891-1961 
Estados Unidos, 1921, ca. 21 min 
 
Buster é o funcionário de um banco em Nova Iorque que está na mira dos assaltantes. 
Enquanto conta dinheiro para entregar a um cliente, Buster umedece o dedo na cola, 
por engano, e não consegue entregar o dinheiro nem mesmo aos ladrões quando 
tentam assaltá-lo. Quando a polícia chega, acredita que ele é o autor da tentativa de 
roubo, já que é o único dentro do banco, mas a cola o ajuda a fugir, deixando os 
policiais atrapalhados. Na fuga ele encontra uma casa que é na verdade o esconderijo 
da quadrilha de assaltantes. Todos acreditam que a casa é assombrada, pois foi assim 
que membros da quadrilha a deixaram conhecida. Além de Buster, atores, os ladrões 
e a polícia chegam até a casa, que é cheia de truques para parecer mesmo mal 
assombrada. Mesmo causando muitas confusões, Buster consegue provar que não é 
ladrão e ajuda a polícia a prender os assaltantes 
 
DVD1561 (circula) 
 
 

A grande família 2 
FARIAS, Maurício 
Brasil, 2003, 200 min 
 
Segunda coletânea da série A grande Família, com seis episódios: A mãe do ano - 
Dona Nenê espera em vão por uma surpresa no Dia das Mães; Um tapinha não dói - 
biscoitinhos especiais fazem Lineu perder o prumo; Os Safados - Seu Floriano monta 
uma cilada para dar uma lição em Agostinho; O dia internacional da traição - Lineu e 
Agostinho se flagram em uma boate de strip-tease; Dois pra lá, dois pra cá - Bebel e 
Agostinho saem de casa e vão morar em cima da pastelaria; Família apaixonada - A 
novela das 8 invade a vida da família. Resumo baseado na capa do DVD. 
 
DVD1041 (circula) 
 
 

A volta do fantasma 
Ruth, Roy del 1893-1961 
Estados Unidos, 1941, 87 min 
 
Cosmo Topper, galantemente, oferece carona a Gail Richards e Ann Carrington, o que 
provoca cortantes olhares da esposa Clara. O destino das moças é uma velha casa, 



herdada por Ann e povoada por indivíduos sinistros, como o Doutor Jeris e a 
governanta Lillian. A única pessoa de confiança é o pai de Ann. Incapaz de pegar no 
sono, Gail sugere a Ann trocar de quartos, o que resulta na morte de Gail, perpetrada 
por um indivíduo misterioso e encapuçado, que, na verdade, estava atrás de Ann. 
Pouco depois, um fantasma sai do corpo de Gail e dirige-se à vizinha casa de verão 
alugada pelos Topper. Topper não quer nada com esse ente do outro mundo, mas 
acaba convencido a ajudá-lo a descobrir seu assassino e proteger Ann de destino 
semelhante (Fonte: www.pt.wikipedia.org) 
 
DVD1535 (circula) 
 
 

Trapalhadas de Haroldo 
Sturges, Preston, 1898-1959 
Estados Unidos, 1947, 90 min 
 
Vinte e três anos depois de trazer a vitória para sua equipe de futebol, Harold é um 
escrivão que sonha em se casar. Mas ao perder seu emprego, o sonho vai por água 
abaixo. No bar, Harold pede um cocktail ao garçon, que o chama de "Diddlebock", e 
um gole é o suficiente para que Harold se liberte de todas as suas inibições (Fonte: 
filmow.com) 
 
DVD1534 (circula) 
 
 

A baronesa transviada 
MACEDO, Watson, 1918-1981 
Brasil, 1957, 100 min 
 
Gonçalina, uma pobre manicure, fica sabendo pelo jornais que pode ser a filha 
desaparecida de uma rica baronesa. Vai para o castelo da milionária, onde se 
confirma sua indentidade. Mais tarde, descobre-se que foram os parentes da baronesa 
que jogaram Gonçalina, ainda bebê, em uma lata de lixo. Eles queriam herdar toda a 
fortuna. E tornam-se novamente uma ameaça para Gonçalina. Quando a baronesa 
morre, Gonçalina recebe a herança e investe em seu grande sonho: produzir um filme 
carnavalesco. Resumo baseado no site Wikipedia. 
 
DVD1318 (circula), DVD3387 (não circula) 
 

 
A viúva Valentina 
Ramos, Eurides, 1906-1986 
Brasil, 1960, 90 min 
 
Valentina, uma pobre viúva, vive de costura. Seu marido tinha deixado dez ações de 
uma empresa que, depois de passar por uma quase falência, ganhou um 
extraordinário impulso. Dois diretores, Saraiva e Laurindo, lutam pela posse da 
empresa, comprando ações de sócios minoritários. Figueiredo, um esperto agente 
financeiro, descobre as 10 ações de Valentina. Os dois diretores resolvem vir ao Rio 
para comprar as ações, estabelecendo-se um leilão entre os interessados. Saraiva, 
que também era viúvo, tenta ganhar a corrida, conquistando Valentina. Seu filho, 
Mário, apaixona-se pela amiga de Valentina, Gilda (Fonte: bases.cinemateca.gov.br) 
 
DVD1423 (circula) 



Rosalie vai às compras 

ADLON, Percy, 1935- 
Estados Unidos / Alemanha, 1991, 90 min. 
 
Rosalie é uma alemã que mora nos Estados Unidos com seu marido, piloto de avião, e 
sete filhos. Para alcançar um alto padrão econômico, falsifica todo tipo de documento, 
cheques e cartões de crédito para poder ter uma vida de luxo. Agindo assim, cria um 
mundo particular em sua casa - cujas diversões incluem assistir comerciais na TV - 
mantido por suas falcatruas, que a dona-de-casa acredita ser sua forma de enganar o 
sistema. Com a chegada de um computador ao lar - e todo o fascínio e a novidade que 
causava em plena década de 80 - Rosalie encontra aí uma ferramenta poderosa para 
ampliar sua atuação. 
 
DVD1366 (circula) 
 
 

Barnabé, tu és meu 
BURLE, José Carlos Queiroz, 1910-1984 
Brasil, 1951, 90 min. 
 
O trapalhão Barnabé acidentalmente carimba uma de suas mãos com a estrela de 
David. Curiosamente, o símbolo era a marca do sexto herdeiro de Salomão, que está 
desaparecido e é procurado pela princesa Zulema, cuja côrte está instalada em pleno 
Rio de Janeiro. Confundido com o tal herdeiro, Barnabé é obrigado a casar-se com 
Zulema. O problema é que, como manda a tradição, quem se casa com a princesa, 
tem que ser decaptado logo após a noite de núpcias. Só Abdula, o abanador mor pode 
salvar Barnabé. Resumo extraído do site da Cinemateca Brasileira. 
 
DVD1319 (circula) 
 
 

Coronel Blimp: vida e morte 
Powell, Michael, 1905-1990; Pressburguer, Emeric, 1902-1988 
Grã-Bretanha, 1943, 156 min 
 
Clive Candy é um veterano da Guerra dos Boers e também da Primeira Guerra 
Mundial. Um experiente militar inglês que cultiva valores como o cavalheirismo, a 
honra e a cordialidade, e acredita que todos os conflitos da vida devem ser encarados 
seguindo esses princípios. O que ele não percebe é que o mundo à sua volta mudou, 
e que agir como ele age parece ultrapassado e antiquado em tempos de Segunda 
Guerra Mundial. No entanto, mesmo quando ele perde a esposa para um oficial 
alemão, Clive se mantém fiel a tudo que acredita e segue adiante com a teimosia um 
bom soldado (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
DVD1425 (circula) 
 
 

A costela de Adão 
Cukor, George 1899-1983 
Estados Unidos, 1949, 101 min 
 
A sra. Attinger desconfia que o marido a trai e resolve seguí-lo na saída do trabalho. 
Armada, quando o encontra com a amante, dispara diversas vezes contra o sr. 
Attinger e o atinge de raspão. Ele decide denuncía-la por tentativa de assassinato e 



seu advogado será Adam Bonner. Quando sabe quem o marido irá representar no 
tribunal, Amanda Bonner decide defender a sra. Attinger para garantir que o resultado 
desse julgamento se atente ao direito das mulheres por igualdade diante o tribunal. 
Enquanto a relação entre os Bonner é pacífica no tribunal, em casa o casal se 
desentende cada vez mais, a ponto de se separar. Quando Amanda consegue que a 
sra. Attinger seja inocentada, aos poucos o casal Bonner vai retomando a vida pacífica 
 
DVD1418 (circula) 
 
 
 

Um convidado bem trapalhão 
Edwards, Blake 1922-2010 
Estados Unidos, 1968, 99 min 
 
Fred Clutterbuck, um magnata de Hollywood, dará uma festa restrita, em que somente 
estrelas de cinema e outros milionários podem participar. Por um engano, Hrundi 
Bakshi, um atrapalhado ator indiano, é convidado. Enquanto está sóbrio, as confusões 
que ele causa são quase imperceptíveis, mas assim que bebe o primeiro gole de 
bebida alcoólica, Bakshi transforma a festa restrita em uma festa desastrosa 
 
DVD1677 (circula) 
 
 

Coral de Tóquio 
Ozu, Yasujiro 1903-1963 
Japão, 1931, 90 min 
 
Okajima, um homem casado e com filhos, responsável pelo sustento da família, 
desafia o patrão, um homem autoritário e impulsivo, por descordar da demissão de um 
colega. Ele é despedido sumariamente e engrossa o enorme contingente de 
desempregados da época. Para comprar comida, vende os quimonos da mulher. 
Depois de vários percalços, tem uma nova oportunidade com um antigo professor, 
agora proprietário de um restaurante, que lhe oferece um emprego temporário para 
carregar placas de anúncios pela rua. Oakajima doma seu orgulho, aceita a proposta e 
a vida da família se normaliza (Fonte: 42.mostra.org) 
 
DVD1722 (circula) 
 

 
Meninos de Tóquio 
Ozu, Yasujiro 1903-1963 
Japão, 1932, 90 min 
 
A família Yoshi - marido e mulher Kennesuke e Haha, um gerente de um escritório e 
uma dona de casa, respectivamente, e seus dois filhos Keiji e Ryoichi - acabaram de 
se mudar do centro para os subúrbios de Tóquio, no mesmo bairro onde o chefe de 
Kennesuke vive. Os garotos tentam se enturmar com os garotos da vizinhança, mas 
são intimidados por um grupo de garotos da mesma idade, liderados pelo Kamekichi, 
um menino um pouco maior. Depois de fazer amizade com Kozou, ele acaba sendo o 
protetor dos irmãos e Keiji e Ryoichi são capazes de resistir aos seus algozes para se 
tornarem os únicos entre os garotos que dão as cartas. Seu recém-descoberto orgulho 
é atingido quando eles participam de um encontro entre seu pai, seus colegas de 



trabalho e o chefe, Iwasaki, e vêem que seu pai é obediente e nem um pouco corajoso 
(Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD1723 (circula) 
 
 

Onde está a liberdade? 
Rossellini, Roberto 1906-1977 
Itália, 1954, 90 min 
 
Salvatore, um barbeiro de profissão, que foi solto da prisão após cumprir pena de 20 
anos por um crime passional, decide voltar para a cadeia. Isso porque quando é solto, 
estranha as mudanças na cidade, não tem onde ficar, pois é rejeitado por clientes e 
pela dona da pensão que o reconhecem como um assassino e ao reencontrar 
familiares, descobre que estão envolvidos em agiotagem e corrupção. Em um tribunal 
ele tenta convencer o juiz a prendê-lo, enquanto seu advogado tenta impedir que isso 
aconteça 
 
DVD1737 (circula) 
 
 

A filha do engano 
Buñuel, Luis 1900-1983 
México, 1951, 78 min 
 
Don Quintin é um modesto caixeiro viajante, que passa por vários problemas 
econômicos. Um dia encontra sua esposa com seu melhor amigo na cama  e a manda 
embora de casa. Como vingança, a esposa diz que a filha, Martha, não é dele e  por 
isso ele a abandona na porta de uma casa modesta. A muito custo, já que se trata de 
uma família pobre, Martha cresce com Jovita, são irmãs e grandes amigas. Quando 
Quintín descobre a verdade sobre a filha, passa a procurá-la e antes de saber quem 
ela é, se tornam inimigos. Quando descobre que a moça que o odeia é sua filha, 
fazem as pazes 
 
DVD1744 (circula) 
 
 

Subida ao céu 
Buñuel, Luis 1900-1983 
México, 1952, 75 min 
 
Olivério e Albina vão se casar! Para que a união seja reconhecida no pequeno vilarejo 
à beira-mar onde eles moram, precisam pedir a benção da mãe da noiva e passar uma 
noite sozinhos em uma ilha deserta. Quando estão a caminho das núpcias, são 
surpreendidos pelo irmão de Olivério que chega para buscá-lo, a pedido da mãe 
morimbunda, Esther. Ela sabe que os filhos já brigam por sua herança e ela confia a 
Olivério a função de buscar seu verdadeiro testamento em uma cidade muito difícil de 
chegar, pois quer garantir que seu neto, Chuchito, ainda criança, fique com a herança. 
A bordo de um ônibus, em estradas esburacadas e ribanceiras, Olivério conhece 
muitas histórias e pessoas e passa por situações inusitadas. Ele consegue recuperar o 
testamento da mãe e voltar para casa, mas chega quando ela já faleceu 
 
DVD1745 (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) 
 
 

Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo mas tinha 
medo de perguntar 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1972, 88 min 
 
Sete segmentos, que têm em comum respostas a prováveis dúvidas sobre sexo e 
sexualidade: um bobo da corte tenta seduzir uma rainha com uma poção mágica, um 
médico se apaixona por uma ovelha, uma mulher descobre que só tem orgadsmos dse 
tiver relações sexuais em público, um homem de meia idade que sente prazer em se 
vestir como mulher, um programa de TV sobre perversões sexuais, um cientisita 
maluco que faz experimentos sexuais bastante controversos e a organização do 
interior do corpo humano masculino para que uma relação sexual seja bem sucedido 
 
DVD1755 (circula) 
 
 

A última noite de Boris Grushenko 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1975, 85 min 
 
Bóris, um russo, na véspera de ser executado pelo franceses por um assassinato que 
não cometeu, recorda toda a sua vida desde criança até ser forçado a se alistar e 
defender seu país da invasão napoleonica, que ironicamente lhe propiciou 
condecorações quando se tornou acidentalmente um herói. No entanto sua situação 
se complica, pois se casa com a mulher que sempre amou, a prima Sonja, mas esta 
planeja matar Napoleão. (www.adorocinema.com) 
 
DVD1756 (circula) 
 
 

Bananas 



ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1971, 81 min 
 
Na República latino-americana de San Marcos, o presidente é assassinado num golpe 
de estado liderado pelo General Emilio Vargas. Em New York, o testador de produtos 
Fielding Mellish têm problemas com sua namorada ativista política, que o considera 
imaturo e incapaz de liderança. Decide viajar para San Marcos, onde se une aos 
rebeldes que lutam contra o General .  A insurreição é vitoriosa, mas seu líder 
enlouquece e Fielding se torna presidente da república. Disfarçado com uma longa 
barba, ele viaja para os Estados Unidos em busca de apoio e reencontra a antiga 
namorada, que se apaixona por ele. Sinopse traduzida da Internet Movie Database. 
 
DVD1757 (circula) 
 
 

Simplesmente Alice 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1990, 106 min 
 
Alice Tate é uma dona-de-casa da alta classe novaiorquina, com um marido rico e dois 
filhos, que passa os dias em compras, salões de beleza, visitando os amigos e com 
dores nas costas, que não passam com nenhum remédio. Certo dia, ao buscar os 
filhos no colégio ela nota Joe, um músico divorciado que vai buscar a filha na mesma 
escola. Alice se interessa, mas não fala com ele. Como a dor nas costas  não passa,  
Alice decide consultar um especialista, convencida pelas amigas. O  Dr. Yang é 
especialista em acupuntura e ervas, e acredita que as dores nas costas  Alice de 
origem emocional e não física. Ele então começa a lhe dar várias ervas, que produzem 
estranhos efeitos em Alice. A primeira a faz perder suas inibições e chamar Joe para 
um encontro. Outras a farão se tornar invisível, voar, se comunicar com os espíritos e 
a última é similar a uma poção de amor. Com os poderes fantásticos das ervas, Alice 
começa a se conhecer melhor e a todos que a cercam, seu marido, o amante, irmã e 
amigos e resolve tomar uma decisão que mudará sua vida fútil 
 
DVD1761 (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 convidado 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) 
 



 

A era do rádio 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1987, 87 min 
 
As lembranças de Joe, um garoto que cresceu durante a Era do Rádio nos Estados 
Unidos, entre as décadas de 1930 e 1940. A família de Joe, pais, tios e avós morando 
todos na mesma casa, eram influenciados pelo rádio, tanto pelos fatos, quanto pelas 
novelas e propagandas, assim muitas vinhetas e notícias se interligarem com 
acontecimentos da vida familiar 
 
DVD1766 (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) 
 
 

Sonhos eróticos de uma noite de verão 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1982, 88min 
 
Andrew é um inventor, inventa asas para humanos, uma bicicleta voadora e um 
mecanismo que capta a energia dos espeíritos. Ele e Adrian são casados, mas o 
relacionamento está abalado, pois Adrian não consegue mais ter relações sexuais 
com o marido. O casal recebe dois casais de amigos, Maxwell, um médico namorador, 
que chega acompanhado da enfermeira Dulcy, uma jovem moça cheia de desejo 
sexual e Leopold, um professor universitário bastante experiente, acompanhado por 
sua noiva, Ariel, uma jovem intectual, filha de diplomatas, que já foi namorada de  de 
Andrew. A chegada dos casais e o encontro entre eles traz à tona antigos e novos 
sentimentos e desejos, com Andrew na tentativa de salvar seu casamento, mesmo 
apaixonado por  Ariel 
 
DVD1768 (circula) 
 
 

Um purgante para o bebê 
Renoir, Jean 1894-1979 
França, 1931, 47 min 
 
O sr. Follavoine, inventor do primeiro urinol de porcelana inquebrável, convida um 
funcionário público, o sr. Chouilloux, para almoçar em sua casa com o objetivo de 
assinar um contrato de venda de urinóis para o exército francês. Ao mesmo tempo, a 
esposa do sr. Follavoine, Julie, está tentando em vão dar um purgante ao filho, Toto. 
Na confusão que segue, os urinóis de Follavoine não se mostram tão indestrutíveis e 



Toto não será o único a experimentar o desagradável remédio (Fonte: 
www.cineplayers.com) 
 
DVD1739 (circula) 
 

Rio acima 
Ford, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1930, 86 min 
 
Steve e a bela Judy, dois presidiários se apaixonam, e decidem se reencontrar quando 
suas sentenças forem concluídas. Ele sai antes, mas deixa a certeza de sua paixão, e 
que vai esperá-la. Steve vai para uma cidade pequena, onde mora sua mãe e irmã, 
mas ninguém sabe do passado dele. A ameaça está em um vendedor desonesto que 
conhece o passado de Judy, e ameaça revelar tudo, caso Steve se recuse a participar 
de um crime. Quando dois amigos deles tomam conhecimento do fato, orquestram um 
plano para ajudá-los - embora os dois homens ainda estejam atrás das grades (Fonte: 
www.filmow.com) 
 
DVD1815 (circula), DVD2027 (não circula) 
 
 

A carruagem de fogo 
Renoir, Jean 1894-1979 
França / Itália, 1952, 103 min 
 
No século XVIII, a estrela italiana Camilla chega com sua trupe de teatro a uma 
colônia latina da Espanha. Apesar de não encontrar um palco para se apresentar, ela 
conquista três pretendentes. O vice-rei, que a presenteia com uma carruagem de ouro, 
um jovem oficial espanhol, Felipe, que a convida a ir viver na companhia dos índios e 
um toureiro, Ramon, que deseja compartilhar com ela sua glória. Camilla não 
consegue se decidir entre os três e acaba sozinha 
 
DVD1851 (circula) 
 
 

A vida de Brian 
Jones, Terry 1942 
Grã-Bretanha, 1979, 94 min 
 
A história de Brian de Nazaré, nascido no mesmo dia que Jesus de Nazaré, que segue 
um caminho diferente na vida que leva à mesma conclusão. Brian se junta a um 
movimento de resistência política com o objetivo de tirar os romanos da Judéia. Brian 
obtém uma espécie de vitória quando ele consegue pintar slogans políticos em um 
muro inteiro na cidade de Jerusalém. O movimento não é muito eficaz, mas de alguma 
forma Brian se torna um profeta e reúne seus próprios seguidores, que crrem que ele 
é o Messias (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD1865 (circula) 
 
 

Azar de um valente 
Ford, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1950, 82 min 
 



Bill Kluggs é o primeiro homem em sua pequena cidade da Virgínia Ocidental a se 
alistar, e seu pai Herman e os habitantes locais preparam uma grande despedida para 
ele. Mas Bill retorna do campo de treinamento como instrutor de tiro em uma base 
aérea na sua cidade natal. Por essa razão, transforma-se em motivo de chacota para 
os locais. No entanto, quando um piloto de bombardeiro adoece, Kluggs o substitue 
em uma missão secreta, que se revela uma oportunidade única para um destino 
heróico (Fonte: www.cineplayers.com) 
 
DVD2027 (não circula) 
 
 

Beijo 2348/72 
ROGÉRIO, Walter 
Brasil, 1990, 100 min 
 
Baseado num caso real de processo trabalhista. O operário Norival, incompetente e 
atrapalhado, é demitido por justa causa por ter beijado uma colega de trabalho durante 
o expediente. A colega é uma mulher bonita, casada com um homem ciumento. O 
sindicato aciona a empresa, questionando se um beijo pode ser considerado motivo 
para demissão por justa causa. Enquanto o processo corre, Norival vive de bicos, até 
que o Tribunal Superior do Trabalho decide a seu favor. 
 
VC1083 (não circula), XDVD0543 (circula), DVD3364 (circula) 
 
 

O corpo 
GARCIA, José Antonio 
Brasil, 1991, 80 min 
 
Enquanto os outros fazem às escondidas, eu faço às claras. Esta é a principal defesa 
do farmacêutico e machão Xavier. Ele vive abertamente com duas mulheres, Carmem 
e Beatriz. O clima é de total harmonia, apesar da bigamia ser reprovada pela 
sociedade. Até que um dia elas descobrem que o garanhão arrumou uma amante: a 
prostituta de cabaré Monique. 
 
VC0919 (não circula), XDVD0542 (circula), DVD3365 (circula) 
 
 

Vai trabalhar vagabundo 
Carvana, Hugo, 1937-2014 
Brasil, 1973, 90 min 
 
Dino, típico malandro carioca, sai da prisão e dedica seus momentos de liberdade a 
admirar a cidade do Rio de Janeiro. Dirige-se ao Jockey Clube onde reencontra um 
velho amigo que lhe dá dinheiro para jogar numa barbada do páreo seguinte. No 
caminho do guichê das apostas, Dino esbarra com Shirley, uma amiga, e aproveita o 
dinheiro para divertir-se, envolvendo-se numa série de confusões e malandragens. 
Resumo baseado no Catálogo Brasil Cinema 1973 e Dicionário de Filmes Georges 
Sadoul. 
 
XVC0343 (não circula), DVD3985 (circula), DVD4094 (circula) 
 
 

Vai trabalhar vagabundo II: a volta 



Carvana, Hugo, 1937-2014 
Brasil, 1991, 105 min 
 
No início dos anos 70, Dino decide deixar o país. É procurado pela Interpol porque 
cometeu crimes em diversos países. Carmem, sua parceira, também está 
desaparecida. Acapulco, 1990. Dino, sob a identidade de Pablo, pretende dar um 
golpe em uma americana rica para ficar com seu dinheiro. Algumas horas antes do 
casamento ele assalta o cofre da mulher e rouba seu dinheiro. Durante a cerimônia, 
ele simula um ataque e foge. Decide voltar para o Brasil dentro de um caixão. No Rio 
de Janeiro, o caixão dirige-se para a casa de Babalu, seu melhor amigo. Durante o 
velório, sai do caixão e festeja sua volta com os amigos. Acontece o entrerro. Dino se 
esconde no cemitério para assistir a tudo. Um jovem misterioso o observa. Dino muda 
seu nome para Pablo e fica na casa de Babalu. Numa festa, conhece Eduardo, o 
jovem do cemitério, e começa a enrolar o garoto. Babalu expulsa Dino de sua casa e 
ele sai a procura de Carmem. Ddescobre que ela está em São Paulo. Pablo e Eduardo 
vão ao encontro de Carmem. Em São Paulo, Eduardo se encontra com Carmem em 
seu cassino. Sampaio a obriga a armar um jogo e dar o golpe em homens ricos. À 
noite, Eduardo leva Dino à casa de uma prostituta. Lá ele toma um drink e desmaia. 
Edu vai embora. No dia seguinte, Dino escuta uma conversa da prostituta com Edu ao 
telefone. Furioso, vai atrás dele. Chega ao cassino e vê Carmem e Edu juntos. Mais 
tarde, volta para encontrar Carmem. Os dois brigam e ela conta que Edu é seu filho. 
Pai e filho se abraçam e Carmem o perdoa. O dia do grande jogo se aproxima. 
Carmem e Dino planejam dar um golpe em Sampaio. Dino, disfarçado, ganha o jogo. 
Sampaio fica furioso quando descobre o golpe, enquanto isso os dois fogem do país 
em um navio. Sinopse do site da Cinemateca Brasileira. 
 
VC1122 (não circula), DVD4095 (circula), DVD4096 (circula) 
 
 

Com jeito vai 
TANKO, J. B., 1906-1933 
Brasil, 1957, 92 min 
 
Em uma divisão do Corpo de Bombeiros, vários acontecimentos se entrecruzam: as 
confusões de dois recrutas novos; a competição das equipes lideradas por dois 
sargentos em rivalidade pessoal; o início da carreira artística da filha do capitão; o 
desejo de um servente do quartel em participar da corporação; e o trabalho heróico do 
combate aos incêndios e dos treinamentos cotidianos. Sinopse do site da Cinemateca 
Brasileira. 
 
XVC0359 (não circula), XDVD0582 (circula) 
 
 

Loucos de amor 
Miller, David, 1909-1992 
Estados Unidos, 1949, 85 min 
 
O detetive particular Sam Grunion vem procurando os extremamente valiosos 
diamantes Real Romanoff por 11 anos, e sua investigação leva-o a uma trupe de 
artistas batalhadores, liderados por Mike Johnson, que estão tentando montar uma 
revista musical chamada Love Happy. Grunion nota que os jovens bailarinos pobres 
morreriam de fome se não fosse pelo doce e silencioso Harpo da Herbert  
 Herbert, uma loja de especiarias que também trafica diamantes roubados. Quando a 
elegante Madame Egelichi chega, uma bela moça que já passou por 8 casamantos a 



procura dos diamantes, o gerente da loja Lefty Throckmorton diz a ela que "as 
sardinhas" já chegaram, mas Harpo escuta, entra de fininho no porão e observa 
enquanto Lefty amorosamente pega uma lata de sardinha marcada com uma cruz de 
Malta, e surrupia a lata do bolso de Lefty, substituindo-a por uma sem marca. Harpo 
acaba sendo procurado por policiais e pela máfia de contrabando de diamantes e 
acaba se desfazendo deles eles, sem nem saber de seu valor 
 
DVD1534 (circula) 
 
 

Amor, luxo e riqueza 
Griffith, D. W 1875-1948 
Estados Unidos, 1925, 113 min 
 
O juiz Foster coloca sua filha pra fora de casa porque ela se casou com um homem de 
circo. Ela deixa sua filhinha, Sally, com o professor McGargle antes de morrer. Anos 
mais tarde, Sally é uma dançarina por quem Peyton, filho do amigo do juiz Foster, se 
apaixona. Quando Sally é presa, McGargle prova sua ascendência real (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
DVD1535 (circula) 
 
 

A guerra de Arturo 
TAUBKIN, Júlio; ARANTES, Pedro 
Brasil, 2009, 19 min 
 
Arturo é um reles funcionário de uma emissora de TV. Seu trabalho não tem emoção 
nem aventura: ele apenas digita mecanicamente as notícias do dia-a-dia. No entanto, 
ele terá sua rotina quebrada quando, por um erro de digitação, deflagra 
acidentalmente uma guerra entre Brasil e Argentina. Agora só resta a Arturo consertar 
seu erro, salvar o mundo e ficar com a garota. 
 
DVD2248 (não circula), DVD2250 (circula), DVD4106 (circula) 
 
 

Quincas Berro d'Água 
Machado, Sérgio, 1968- 
Brasil, 2010, 101 min 
 
Aos 50 anos, Joaquim Soares da Cunha - funcionário público exemplar, bom pai e 
bom esposo - resolve chutar as velhas regras e princípios. Sem nenhuma explicação 
deixa a família e se muda para uma pocilga no Tabuão, para cair na farra, 
transformando-se em Quincas Berro D' Água - cachaceiro-mor de Salvador, 
embaixador das gafieiras e patriarca da zona do baixo meretrício. Um dia, Quincas é 
achado morto em seu quarto. A família tenta apagar da memória os anos de loucura, 
dando a ele um enterro decente. Mas o plano se frustra. Martim, Pastinha, Curió e Pé 
de Vento, velhos amigos, aparecem no velório e inconformados com a morte do 
companheiro resolvem levá-lo para uma farra final. Depois de muitas idas e vindas em 
candomblés, ladeiras e puteiros de Salvador, eles acabam colhidos por um temporal, 
no meio do mar. Envolvido em farrapos e curtindo sua última bebedeira, Quincas se 
atira do barco, para ter, em sua segunda morte, o enterro que sempre quis. (Fonte: 
bases.cinemateca.gov.br) 
 



DVD2444 (circula) 
 
 

O corintiano 
Amaral, Milton, 1934-1995 
Brasil, 1966, 98 min 
 
Um barbeiro, morador da Vila Maria Zélia em São Paulo, SP, se indispõe com os 
filhos, com a esposa e com os vizinhos, por conta de sua paixão pelos animais e pelo 
time de futebol do Corinthians. Os filhos abandonam a casa paterna. Brigas 
acontecem durante as movimentadas partidas entre Corinthians e Palmeiras. Mas, o 
barbeiro, "cabeça-dura", decide a duras penas reatar novas relações de amizade com 
os filhos e os vizinhos. (Sinopse do site da Cinemateca Brasileira) 
 
DVD2645 (circula), DVD3407 (circula) 
 
 

Momento trágico 
AMARAL, Cibele 
Brasil, 2003, 16 min 
 
Uma comédia romântica que conta a história de Júlio. Abandonado pela esposa 
Emília, durante uma sessão de terapia, ele decide contratar seu atrapalhado e sub-
empregado amigo Santana para espiar a mulher no grupo de terapia que ela 
frequenta. 
 
DVD2727 (circula) 
 
 

Se eu fosse você 
DANIEL FILHO 
Brasil, 2006, 104 min 
 
Claudio e Helena são um casal de meia-idade que vive em meio a discussões 
domésticas. Depois de uma briga, os dois são atingidos por um misterioso fenômeno, 
relacionado a um alinhamento de planetas, que faz com que troquem de corpos. Na 
tentativa de disfarçar enquanto buscam uma solução, vão aprendendo sobre o outro e 
si mesmos. 
 
DVD2758 (circula) 
 
 

Irma Vap, o retorno 
CAMURATI, Carla, 1960- 
Brasil, 2006, 84 min 
 
Um dos produtores da montagem original de O mistério de Irma Vap deseja montar 
uma nova versão do espetáculo, mas encontra problemas, já que Tony Albuquerque, 
um dos atores da montagem original, está temporariamente paralítico, sendo 
manipulado pela irmã Cleide e mantido confinado no segundo andar de sua casa. 
Impossibilitado de contar com o elenco original, Otávio convida Darci Lopes, um ator 
decadente que faz shows em boates, para assumir a direção da nova versão da peça, 
com dois jovens comediantes. Entretanto, para tirar o projeto do papel, precisa, lidar 
com Cleide, já que o irmão dela é o detentor dos direitos da peça. 



 
DVD2759 (circula) 
 
 

Didi, o caçador de tesouros 
FIGUEIREDO, Marcus 
Brasil, 2005, 84 min 
 
Didi é um mordomo de bom coração que, ao lado do filho do seu patrão, encontra um 
velho mapa do tesouro. Os dois partem atrás do baú pelo interior de São Paulo, mas 
descobrem o suposto envolvimento do avô do menino com um carregamento de ouro 
roubado. Juntos, tentam provar a inocência do avô. 
 
DVD2750 (circula) 
 
 

Casa da mãe Joana 
CARVANA, Hugo, 1947- 
Brasil, 2008, 93 min 
 
Três amigos de meia-idade dividem um apartamento no Rio de Janeiro e sobrevivem 
de pequenos tranbiques. Tudo vai bem até descobrirem que vão ser despejados. Sem 
nenhuma solução imediata são obrigados a pensar naquilo que mais abominam: 
trabalhar. E a confusão comela quando cada um decide buscar um meio de conseguir 
dinheiro sem muito esforço. 
 
DVD2745 (circula) 
 
 

A guerra dos Rocha 
JORGE FERNANDO 
Brasil, 2008, 77 min 
 
Dina Rocha é uma simpática e desastrada velhinha mãe de três filhos casados, que 
vivem discutindo sobre quem deve cuidar da mãe. Durante uma das brigas, dona Dina 
desaparece sem que seus filhos percebam. Eles a procuram e logo descobrem que 
deu entrada no IML uma velhinha atropelada por um ônibus, cuja descrição é muito 
parecida com a de dona Dina. Enquanto os irmãos preparam o velório da mãe, dona 
Dina está viva e precisa lidar com dois sequestradores desastrados. 
 
DVD2766 (circula) 
 
 

Fica comigo esta noite 
FALCÃO, João 
Brasil, 2005,  
 
Edu e Laura se apaixonam ainda jovens. Anos depois de casados, passam a viver 
uma crise no casamento. Em meio à turbulências no relacionamento, Edu morre, 
repentinamente. Decidido a se despedir de Laura de qualquer forma e querendo saber 
qual era o segredo que ela iria lhe contar, ele busca um meio de se comunicar com 
ela. 
 
DVD2773 (circula) 



O cavaleiro Didi e a princesa Lili 
FIGUEIREDO, Marcus 
Brasil, 2006, 91 min 
 
Didi é cavalariço do rei Lindolfo e sua família. Com a morte do rei, seu irmão Jafar 
tenta subir ao poder casando seu filho com a princesa Lili, filha do rei. Didi lutará para 
livrar o reino do vilão Jafar e proteger Lili, fazendo com que ela se una a seu amor de 
infância, o plebeu Juan. 
 
DVD2771 (circula) 
 
 

O guerreiro Didi e a ninja Lili 
Figueiredo, Marcus 
Brasil, 2008, 102 min 
 
No início do século 20, um mestre japonês confia ao guerreiro Didi uma missão 
secreta: zelar pela orfã Lili, aprendiz de ninja que vive com uma tia na Europa, mas 
que mantém em segredo suas habilidades em artes marciais. 
 
DVD2806 (circula) 
 

 
Gatão de meia-idade 
Fontoura, Antonio Carlos da, 1939- 
Brasil, 2006, 89 min 
 
Cláudio é um homem quarentão, solteiro e charmoso, que deseja experimentar o 
maior número possível de aventuras amorosas sem que precise ter qualquer 
envolvimento emocional. Em meio às suas desventuras ele precisa lidar com Betty, 
sua ex-esposa, e com sua filha adolescente. 
 
DVD2807 (circula) 
 
 

O elixir do amor 
Large, Brian 
Donizetti, Gaetano, 1797-1848; compositor 
França / Grã-Bretanha, 1996, 177 min 
 
DVD3010 (não circula) 
 
 

Meus caros amigos 1 
Monicelli, Mario 1915-210 
Itália, 1975, 127 min 
 
Perozzi, um jornalista ciquentão, depois de um dia de trabalho decide terminar e 
começar o próximo dia de uma maneira diferente com seus amigos Necchi, Melandri, 
Macetti e Sassaroli. Para isso passa de casa em casa para recrutá-los para uma 
aventura sem prazo para terminar, enquanto lembra de outras aventuras que viveram 
juntos. Os amigos de longa data pregam peças e trotes em todos que cruzam seu 
caminho e nem mesmo a morte os impede a achar graça em tudo 



 
DVD3147 (circula) 
 

 
Meus caros amigos 2: quinteto irreverente 
Monicelli, Mario, 1915-2010 
Itália, 1982, 121 min 
 
Os amigos cinquentões se encontram agora no túmulo Perozzi e passam a relembrar 
saudosos os trotes que armavam enquanto ele ainda era vivo. No cemitério pregam 
peças em outras pessoas e planejam quais as novas balbúrdias que irão causar. 
 
DVD3148 (circula) 
 
 

O homem das novidades 
Sedgwick, Edward 1889-1953 
Estados Unidos, 1928, 78 min 
 
Buster é um jovem fotografo de rua, que se apaixona por Sally, uma secretária da 
MGM. Afim de ficar mais próximo dela, Buster tenta conseguir um emprego como 
cinegrafista da MGM, mas como não sabe operar a câmera, acaba fazendo diversas 
trapalhadas. Em uma dessas, filma uma briga entre gangs de rua que ninguém mais 
conseguiu documentar, consegue ser reconhecido e também conquistar Sally. 
 
DVD3149 (circula) 
 
 

Reflexões de um liquidificador 
Klotzel,  André, 1954- 
Brasil, 2010, 80 min 
 
Elvira vai até a delegacia informar sobre o desaparecimento de seu marido Onofre, 
mas acaba chamando a atenção do investigador Fuinha que decide investigar o caso 
e tratá-la como suspeita. Quanto mais ela tenta esconder  o que ela e seu liquidificador 
fizeram, mais certeza o investigador tem, principalmente quando ele descobre que o 
marido de Elvira tinha um caso com uma enfermeira e ela já sabia. O liquidificador,  
além de cúmplice e confidente, também narra o filme. Fuinha levanta três hipóteses 
sobre o assassinato, mas ninguém na delegacia acredita que uma senhora 
assassinaria o marido, ainda mais que ela moeria o corpo dele no liquidificador. 
 
DVD3169 (circula) 
 
 

Animazing 7: Ub Iwerks 
Estados Unidos, 1931-1936, 180 min 
 
Disco 1: Série Flip the frog: The Spooks; Soda Squirt; The music Lesson; Movie mad; 
Funny face; The Bully; The soup song; The village barber; The village smitty; Ragtime 
Romeo; The cuckoo murder case; techno-cracked; Laughing gas; Circus;  
 



Disco 2: Série Willie Whopper: The good scout; The air race; Stratos fear; Masquerade 
Holiday (fragmento); Outros desenhos: Happy Days; Mary's Little Lamb; Humpty 
Dumpty; The brave tin soldier; Ballon land; Summertime 
 
Animações com o personagem Flip, the frog, um sapo e seus amigos que se envolvem 
em confusões diversas que sempre terminam mal, com o personagem Willie Whopper, 
um menino atrapalhado com uma imaginção muito fértil, que contava histórias 
mirabolantes e  outras animações com histórias diversos, como a da Galinha Ruiva, do 
Humpty Dumpty e de uma cidade de balões que luta contra um monstro que quer 
estourá-los 
 
DVD3217/8 (circula) 
 
 

As férias de Lord Lucas 
Nequete, Tatiana 
Brasil, 2008, 15min 
 
Uma marca roxa no pescoço da irmã deixa Lucas, um menino de 8 anos, preocupado. 
Ele tem certeza que ela foi mordida por um vampiro e que o namorado dela é esse 
vampiro. A partir daí, o menino viverá momentos hilários e confusos para livrar a irmã 
dessa "terrível maldição". Passando pela distração do pai, até as loucuras da "Nona", 
Lucas travará uma verdadeira guerra com o namorado da irmã, que o menino julga ser 
o "o vampiro mestre". (Fonte: www.mostradecinemainfantil.com.br) 
 
DVD3586 (circula) 

 
 
O batedor de carteiras 
Carvalho, Aloisio T. de, 1924- 
Brasil, 1958, 84 min 
 
Na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o malandro Benedito aproveita a 
multidão e vai furtando carteiras dos populares. Honorina, uma pernambucana que 
desembarca de um dos trens, com seu louro Lacerdinha a tiracolo, é abordada pelo 
malandro, que se oferece para encaminhá-la a uma pensão de respeito. Após deixá-la 
na pensão Pátria Amada, na Lapa, a caminho do local onde habitualmente se encontra 
com outros bandidos e larápios, Benedito encontra na rua um convite para uma 
recepção que o comendador Caldo Verde e sra. farão no seu palacete, em Ipanema, à 
noite, para o príncipe Alicate. Honorina, através de um anúncio no jornal, se emprega 
como copeira no palacete. Trambiqueiro, Benedito consegue entrar na festa, regada a 
números musicais, com o convite que surrupia do cronista social Charles de Droit, se 
fazendo passar por ele, e ainda leva o boxeador Roberto Williams, que corteja 
Adelaide, a filha do comendador. Na copa, Honorina reconhece Benedito através de 
uma notícia de jornal sobre famoso batedor de carteiras, e toma satisfações com ele, 
que a convence com suas histórias tristes. Há confusão no salão quando os 
convidados começam a dar pela falta de seus pertences. Na noite do dia seguinte, o 
comendador e família vão assistir à luta de boxe de Roberto, que perde para o chileno 
Manolo de la Cumparsita mas conquista a aprovação do seu namoro com Adelaide. 
Enquanto isso, os bandidos, após lerem nota social sobre a recepção, tramam um 
assalto à casa do comendador, com a desaprovação de Benedito, que quer se redimir 
por causa do seu amor a Honorina. Pela sua resistência, Benedito desmaia após levar 
uma surra dos mal-encarados, que logo cercam a mansão e rendem o comendador e 
a esposa. Benedito desperta e, acompanhado de Roberto e da polícia, chega a tempo 



de impedir o assalto. No tribunal, o juiz absolve Benedito, vulgo Bolero, o batedor de 
carteiras, por sua colaboração na captura dos bandidos, que segue feliz com sua 
Honorina. (Cinemateca Brasileira) 
 
DVD3615 (circula) 
 
 

Vereda tropical 
Andrade, Joaquim Pedro de, 1932-1988 
Brasil, 1977, 24 min 
 
Na ilha de Paquetá, professor chega em casa e faz amor com uma melancia. Ao 
conversar com amiga, relata sobre suas relações sexuais com frutas e legumes, 
dirigem-se à casa dele para saciar seus desejos sexuais. (Fonte: 
www.cimetateca.gov.br) 
 
DVD2494 (circula) 
 

 
O escorpião escarlate 
Cardoso, Ivan 
Brasil, 1990, 84 min 
 
O início das noites dos anos cinquenta foi marcado pelo eletrizante seriado radiofônico 
"As aventuras do Anjo". O Escorpião Escarlate era um misterioso vilão que ocultava 
sua identidade por trás de um capuz, tendo como arquiinimigo o Anjo, o jovem playboy 
que tem como hobby auxiliar a lei. A namorada do anjo é Dóris, uma intrépida 
jornalista. Seus artigos denunciavam os bárbaros crimes praticados pelo Escorpião 
Escarlate. Depois de inúmeras e inúteis ameaças, o Escorpião Escarlate ordena o 
rapto de Dóris e a entrega à sádica Madame Ming, mentora dos sofisticados engenhos 
de tortura do Palácio dos Suplícios. Glória Campos, uma jovem desenhista de moda, é 
uma fanática ouvinte das Aventuras do Anjo, não perdendo nenhum dos seus 
capítulos. Seu fanatismo exacerbado faz com que ela termine por misturar a realidade 
da ficção criada por álvaro Aguiar, autor do seriado, o que lhe traz inúmeras 
complicações, ocasionando-lhe a perda do namorado e do emprego. Mas como uma 
fantasia pode interferir no cotidiano de uma pessoa? Quando essa fantasia se torna 
pura realidade. Foi o que aconteceu a Glória Campos. (Resumo adaptado da 
Cinemateca Brasileira) 
 
DVD3652 (circula) 
 

 
Tepê 
Belmonte, José Eduardo 
Brasil, 1999, 19 min 
 
Beto, ateu convicto, toma umas e outras com amigos no bar e depois pega um táxi, 
iniciando uma conversa bem-humorada com o taxista Tepê. Os dois passam um susto 
e Tepê aproveita para ironizar a falta de fé de Beto. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3683 (circula) 
 
 



Negócio da China 
Penna, João Vargas 
Brasil, 1995, 11 min 
 
Dono de antiquário passa seus domingos percorrendo as fazendas do interior de 
Minas Gerais em busca de negócios fáceis. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3683 (circula) 
 

 
Célia e Rosita 
Mello, Gisella de 
Brasil, 2001, 15 min 
 
Duas senhoras entediadas fazem um pacto e decidem sair por aí fazendo o que der na 
telha. Para isso, viajam no tempo contracenando com personagens da história 
audiovisual brasileira. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3683 (circula) 
 
 

Maridos, amantes e pisantes 
Defanti, Angelo 
Brasil, 2008, 12 min 
 
Uma esposa e seu amante ouvem o marido chegando e ele se esconde no armário. A 
esposa tenta convencer o marido de que são dele os sapatos esquecidos pelo amante 
no quarto. 
 
DVD3683 (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) 
 
 

Nevasca tropical 
Vianna, Bruno 
Brasil, 2003, 12 min 
 
A entrega de um saco de pó deflagra uma confusão épica no morro. (Cinemateca 
Brasileira) 
 
DVD3754 (circula) 



O bem amado 
Arraes, Guel 
Brasil, 2010, 107min 
 
Após o assassinato do prefeito de Sucupira por Zeca Diabo, uma disputa política entre 
Odorico Paraguaçu e Vladimir pelo cargo vago tem início. Odorico vence a eleição e 
toma posse como prefeito, recebendo sempre o apoio das irmãs Doroteia, Dulcineia e 
Judiceia. Uma de suas promessas é construir o primeiro cemitério da cidade. Só que, 
após a obra ser concluída, há um problema: ninguém em Sucupira morre, o que 
impede que o cemitério enfim seja  inaugurado. Sofrendo devido a acusações de 
superfaturamento,  Odorico precisa encontrar um meio para que o grande feito de seu 
mandato não se torne uma grande piada.  (Resumo do encarte) 
 
DVD3986 (circula) 
 
 

De pernas pro ar 
Santucci Filho, Roberto, 1967- 
Brasil, 2010, 97min 
 
Alice já passou dos 30, é casada com João, tem um filho e é uma executiva bem 
sucedida. Na verdade, ela é uma típica workaholic, que tenta se equilibrar entre a 
rotina de trabalho e a família, mas perde o emprego e o marido no mesmo dia. É 
quando ela passa a contar com a ajuda da vizinha Marcela, que mostra que é possível 
ser uma profissional de sucesso sem deixar os prazeres da vida de lado. Para isso, 
Alice vira sócia da nova amiga em um sex shop falido e descobre os prazeres dos sex 
toys. (Fonte: folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3993 (circula) 
 
 

Billi Pig 
Belmonte, José Eduardo 
Brasil, 2011, 96 min 
 
A aspirante a atriz Marivalda, seu marido Wanderley, um corretor de seguros falido, e 
um falso padre fazem de tudo pra se dar bem na vida. Quando descobrem que o chefe 
do tráfico no morro tem uma filha muito doente, prometem que vão salvá-la. Uma 
grande recompensa em dinheiro está em jogo e agora todos terão que correr atrás do 
milagre prometido. No meio disto tudo, o porco de brinquedo de estimação de 
Marivalda passa a falar com ela, como se fosse um grande conselheiro, advertindo 
sobre as trapaças e confusões que o marido não para de arranjar. (Fonte: Cinemateca 
Brasileira). 
 
DVD3999 (circula) 
 
 

Divã 
Alvarenga Jr., José, 1960- 
Brasil, 2009, 93 min 
 
Mercedes é uma mulher casada e com dois filhos que, aos 40 anos, tem a vida 
estabilizada. Um dia ela resolve, por curiosidade, procurar um analista. Aos poucos ela 



descobre facetas que desconhecia, tendo que contar com o marido Gustavo e a amiga 
Mônica para ajudá-la. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD4006 (circula) 
 
 

Não se preocupe, nada vai dar certo! 
Carvana, Hugo, 1937- 
Brasil, 2011, 99min 
 
Lalau viaja pelo interior do Brasil se apresentando com um show de piadas. Seu pai, 
Ramon Velasco, também é um comediante e empresário do filho. Em turnê pelo 
Ceará, Lalau recebe uma proposta milionária para usar seus talentos e fingir ser um 
famoso guru em uma palestra motivacional. Em nome da grana, aceita o desafio e se 
vê envolvido em um plano de corrupção, traição e assassinato de uma empresária e 
candidata ao Senado, Carol Gomide. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD4010 (circula) 
 
 

E aí... comeu? 
Joffily, Felipe 
Brasil, 2012, 104 min 
 
Recém separado, Fernando (Bruno Mazzeo) não se conforma com o fracasso de seu 
casamento com Vitória (Tainá Muller), enquanto seu amigo Honório (Marcos 
Palmeira), um jornalista machão casado com Leila (Dira Paes), não para de desconfiar 
que a esposa está traindo ele. Também amigo da dupla, Afonsinho (Emilio Orciollo 
Netto) sonha em ser um escritor de sucesso, tira onda de intelectual e se relaciona 
com prostitutas. Juntos, eles vão debater e descobrir qual é o papel deles nesse 
mundo povoado por mulheres, sejam elas interesses amorosos ou não. (Fonte: Adoro 
Cinema). 
 
DVD4021 (circula) 
 
 

Totalmente inocentes 
Bittencourt, Rodrigo 
Brasil, 2012, 90 min 
 
Da Fé é perdidamente apaixonado por Gildinha, irmã de Bracinho, seu melhor amigo. 
Ele sonha em conquistá-la, apesar da concorrência com Do Morro, o novo dono do 
DDC, que assumiu o posto após entregar a Diaba Loira para a polícia. Para 
impressionar Gildinha, Da Fé resolve entrar para o mundo do crime. Paralelamente, 
ela tenta conseguir com Do Morro uma entrevista exclusiva para Wanderlei, que 
trabalha com ela na revista Taras  
 Tiros. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD4025 (circula) 
 
 

Se eu fosse você 2 
Daniel Filho, 1937- 
Brasil, 2009, 92 min 



 
Claudio e Helena estão de volta e vivem mais uma fantástica experiência "fora do 
corpo" na seqüência do estrondoso sucesso "Se Eu Fosse Você". Alguns anos se 
passam desde a primeira troca, e o casal volta a ter conflitos corriqueiros. Mas dessa 
vez, as briguinhas levam a algo mais sério - tão sério que o casal resolve se separar. 
Para piorar a situação, acabam de descobrir que a filha, Bia, agora com 18 anos, vai 
se casar - e que vão ser avós... Porém, mais uma vez, o destino intervém na vida do 
casal antes que seja tarde demais. Quando vão formalizar sua separação, trocam 
novamente de corpos. Já acostumados com o fenômeno, resolvem sumir durante 
quatro dias - o tempo que levou para destrocarem na primeira vez. Mas dessa vez, 
chega o quarto dia e nada acontece. Será por que passaram os quatro dias 
separados? Ou será que ainda têm alguma lição a aprender? Qualquer que seja a 
razão, não destrocam e bate o desespero - como voltar ao normal e poder continuar 
com suas vidas independentes um do outro? (Resumo retirado da capa do DVD) 
 
DVD4035 (circula) 
 
 

Até que a sorte nos separe 
Santucci Filho, Roberto, 1967- 
Brasil, 2012, 102 min 
 
Tino é um pai de família que tem sua rotina transformada ao ganhar na loteria. Em dez 
anos, o fanfarrão gasta todo o dinheiro com uma vida de ostentação ao lado da 
mulher, Jane. Ao descobrir que está falido, Tino, contrariado, é obrigado a aceitar a 
ajuda de Amauri, seu vizinho, um consultor financeiro nada divertido e extremamente 
econômico que, ao mesmo tempo, enfrenta uma crise no casamento com Laura. 
Quando Jane engravida do terceiro filho, Tino faz de tudo para esconder da esposa 
que estão na lona - a recomendação médica é que a grávida evite fortes emoções. 
Nessa missão, ele vai contar com ajuda de Adelson, seu melhor amigo, e dos filhos, 
em uma comédia de erros com situações hilárias. (Fonte: Site Globo Filmes - 
Cinemateca Brasileira). 
 
DVD4030 (circula) 

 
 
Onde está a felicidade? 
Riccelli, Carlos Alberto 
Brasil / Espanha, 2011, 113 min 
 
Teodora descobre que seu marido estava mantendo uma relação virtual e entra em 
crise, o que resulta na perda de seu trabalho como apresentadora de um programa 
culinário. Desiludida, resolve cair na estrada e parte para uma viagem de 
autoconhecimento, percorrendo o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. 
Junto com seu antigo diretor e uma nova amiga, Teodora vive uma divertida aventura, 
enquanto Nando bola um plano para reconquistar seu grande amor.  (Fonte: Adoro 
Cinema). 
 
DVD4042 (circula) 
 
 

O homem do futuro 
Torres, Claudio 



Brasil, 2011, 105 min 
 
Zero é um homem amargurado, que nunca se recuperou do fora que levou de Helena 
ainda durante a faculdade, vinte anos atrás. Enquanto faz pesquisas científicas sobre 
fontes de energia, ele acidentalmente cria uma máquina do tempo. Zero usa seu 
invento para voltar duas décadas e aconselhar a si mesmo uma maneira de conseguir 
ficar ao lado de Helena. As mudanças que Zero executa no passado desencadeiam 
uma série de eventos que levam a um futuro mais infeliz do que em sua versão 
original. Cabe a ele mais uma vez voltar no tempo para consertar as coisas. (Fonte: 
Cinemateca Brasileira). 
 
DVD4054 (circula) 

 
 
O Grande Hotel Budapeste 

Anderson, Wes, 1969- 
Grã-Bretanha / Alemanha, 2014, 99 min 
 
O Grande Hotel Budapeste é ambientado na Europa da década de 30, em um país 
fictício conhecido como República de Zubrowka. À beira da guerra, a narrativa 
principal é focada na figura do conciérge do luxuoso hotel que dá nome ao título, o 
caprichoso Gustave, figura simpática, adorado por seus empregados e admirado pelas 
hóspedes do hotel. Gustave se vê encrencado ao ser acusado do assassinato de uma 
de suas hóspedes preferidas (com quem mantinha um relacionamento) que, em seu 
aguardado testamento, deixa a maior parte de sua fortuna para o conciérge, 
revoltando toda a família da falecida. A partir daí, começa a luta de Gustave para 
provar sua inocência e descobrir o verdadeiro culpado do crime, recebendo a ajuda de 
Zero Moustafa, mensageiro do hotel com quem Gustave desenvolve uma bela relação 
de amizade. (Fonte: Ccine 10). 
 
DVD4070 (circula), DVD4163 (circula) 
 
 

Pequena Miss Sunshine 
Dayton, Jonathan; Faris, Valerie 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 2006, 102 min 
 
Parta numa viagem hilária com os Hoover, uma das famílias mais adoravelmente 
desajustadas da história da comédia. Richard (Greg Kinnear), o pai, tenta 
desesperadamente vender seu programa motivacional para atingir o sucesso... sem 
sucesso. Enquanto isso, Sheryl (Toni Collette), a mãe a favor da honestidade plena, 
tenta entrosar sua excêntrica família, incluindo seu deprimido irmão (Steve Carell), que 
acaba de sair do hospital após ser abandonado por seu namorado. Temos ainda a ala 
jovem da família Hoover: Olive (Abigail Breslin), com 7 anos de idade e aspirante a 
rainha de um concurso de beleza, e Dwayne (Paul Dano), um adolescente que lê 
Nietzsche e fez um voto de silêncio. Para completar a família, temos o desbocado avô 
(Alan Arkin), cujo comportamento maluco fez com que recentemente fosse expulso do 
asilo de idosos. Quando Olive é convidada a participar do concurso de beleza Little 
Miss Sunshine na distante Califórnia, toda a família parte em uma velha Kombi para 
torcer por ela... e o resultado desse apoio é simplesmente hilário. 
 
DVD4082 (circula) 
 
 



Rocky Horror Picture Show 
Sharman, Jim 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 1975, 100 min 
 
The Rocky Horror Picture Show conta a história de Brad e Janet, um casal comum e 
sem muitos atrativos. Eles noivaram e estão indo contar a novidade para o homem 
que os apresentou, Dr. Everett Von Scott. No percurso, o pneu de seu carro fura e eles 
precisam ir até um castelo na beira da estrada para pedir ajuda. Lá são recepcionados 
pelo faz-tudo Riff Raff e pela empregada doméstica Magenta. Porém, o castelo 
pertence a um cientista chamado Frank-N-Furter que está dando uma festa para 
apresentar sua mais nova criação, Rocky, uma criatura que é mais músculos do que 
cérebro. A história é narrada pelo Criminologista, um especialista no 
caso.(Fonte:www.papodecinema.com.br). 
 
DVD4113 (circula) 
 
 

Capitão Bill Jr. 
Keaton, Buster 1895-1966; Reisner, Charles 1887-1962 
Estados Unidos, 1928, 69 min 
 
William é um jovem simplório e bem educado que encontra pela primeira vez o pai, o 
capitão Bill, um homem bronco e mal-humorado, que é dono de um barco de 
passageiros. O magnata J.J. King inaugura o King, seu barco luxuoso de passageiros, 
com a inteção de monopolizar o transporte da região. Bill e King são inimigos 
declarados, mas seus filhos não: Kitty, a filha de King, se apaixona por William. 
Quando uma grande tempestade seguida por um furacão desola a cidade, Kitty fica 
presa no teto de sua casa, que está à deriva, mas William, contrariando todas as 
ideias que o pai tinha sobre ele, é o único que consegue salvá-la e além disso também 
salva o King, que viu seu navio afundar. 
 
DVD3178 (circula) 
 
 

Wilful Peggy 
Griffith, David Wark 1875-1948 
Estados Unidos, 1910, 13 min 
 
Peggy é uma moça pobre que um dia, por acaso, conhece um lorde, que passa a 
observá-la até que se apaixona e a convida a viver na corte e se casar com ele. Peggy 
não tem os costumes nobres, mas o lorde a ama como ela é. Um dia, cansada de ter 
que viver seguindo costumes aos quais não está acostumada, ela se veste de homem 
e sai cavalgando com o sobrinho do lorde. Acaba voltando para o lorde, que a perdoa 
prontamente 
 
DVD1635 (não circula) 
 
 

O enrascado 
Keaton, Buster 1895-1966; Cline, Edward F 1891-1961 
Estados Unidos, 1922, 18 min 
 
Após ser dispensado pela namorada, o distraído Buster é levado a um desfile de 
policiais por uma sucessão de coincidências e enganos. Por fim, acaba sendo 



perseguido por todos os policiais da cidade, que acreditam ser ele o autor de uma 
bomba que foi jogada durante o desfile. A perseguição só termina quando Buster se 
entrega, depois de ser novamente dispensado pela moça 
 
DVD3246 (circula) 
 
 

Vida de cachorro 
Chaplin, Charles 1889-1977 
Estados Unidos, 1918,  35 min 
 
Carlitos vive em um terreno baldio, sobrevivendo com o que consegue roubar para 
comer. Um dia salva a vida de um cachorro que está sendo atacado por outros cães. 
Com o cão escondido dentro de suas calças, Carlitos entra num salão de baile, onde 
uma cantora é explorada pelo proprietário do estabelecimento. Quando volta pro 
terreno onde dorme, o cachorro desenterra uma carteira que foi escondida por 
bandidos depois de um assalto a um milionário. Carlitos vai buscar a cantora, por 
quem se apaixonou e os três começam uma vida no interior 
 
DVD3243 (circula), DVD4158 (circula) 
 
 

Arizona nunca mais 
Coen, Joel, 1954- 
Estados Unidos, 1987, 94 min 
 
O ex-presidiário H.I. McDonnough e a policial Edwina se casam e descobrem que não 
podem ter filhos. Sem conseguir sequer adotar uma criança, o casal resolve roubar um 
dos bebês do magnata Nathan Arizona. Logo eles descobrem que criar um filho é uma 
tarefa nada fácil, ainda mais quando bandidos loucos pela recompensa desejam 
recuperar a criança. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD4174 (circula) 
 
 
 


