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Pé na tábua 
ZATZ, Sílvia 
Brasil, 1991, 12 min 
 
Três amigos a caminho do litoral. No meio da estrada, o carro para. Depois de esperar 
por socorro durante horas, um deles vai procurar ajuda, a pé. Volta sem ter 
conseguido nada. A comida acaba e começam as brigas. Quando já estäo 
desesperados, o carro, subitamente, volta a funcionar. 
 
VC0577 (não circula), XDVD0738 (circula) 
 
 

Aguirre, a cólera dos deuses 
HERZOG, Werner, 1942- 
Alemanha, 1972, 90 min 
 
Após a destruição do império inca, no século 16, uma expedição é enviada por 
Gonzalo Pizarro para encontrar a lendária El Dorado, cruzando a selva amazônica. 
Durante a viagem, o fidalgo Dom Lope Aguirre assume o controle da expedição e 
enlouquece, alucinado pela ambição e pela cobiça. 
 
VC0055 (não circula), DVD0341 (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) 
 
 

São Gabriel da Cachoeira - San Felipe 
NADER, Carlos, 1964- 
Brasil, 1998, 7 min 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil 
e sua população, este vídeo enfoca a cidade de São Gabriel da Cachoeira, divisa com 
San Felipe na Colômbia. Uma viagem com o poeta Waly Salomão à região chamada 



Cabeça do Cachorro, onde este discorre sobre o significado da palavra fronteira e os 
moradores da região questionam o sentido desta fronteira. São apresentadas diversas 
imagens do local. 
 
VC1190 (não circula), XDVD0502 (circula), XDVD1402 (circula) 
 
 

Bonfim - Lethen 
MOREIRA, Roberto, 1961- 
Brasil, 1998, 6 min 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil 
e sua população, este vídeo enfoca a cidade de Bonfim, divisa com Lethen na Guiana. 
Apresenta imagens fronteiriças das duas cidades, considerada região mística por 
morador do local. Traz depoimentos da população: do lado brasileiro, um garimpeiro 
que discorre sobre o garimpo, e do lado da Guiana, um jovem cujo sonho é ir para o 
Rio de Janeiro. Mostra desta forma, a fronteira como um limite utópico, entre um 
presente sem esperanças e um futuro promissor. 
 
VC1191 (não circula), XDVD0161 (circula) 
 
 

Lecy e Humberto nos campos neutrais 
KOGUT, Sandra, 1965- 
Brasil, 1998, 8 min 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil 
e sua população, este vídeo enfoca as cidades de Santa Vitória do Palmar e Chuí, 
fronteira com Uruguay. Apresenta imagens das duas cidades: ruas, população, 
comércio, os pampas, enquanto em off, moradores comentam sobre a vida em cidade 
de fronteira e contam histórias do local. Entre elas, a da existência dos campos 
neutrais, terras que não pertencem a nenhum dos dois países e a do romance entre 
Lecy e Humberto. Retratada no vídeo por meio da música tema e encenada por dois 
atores, esta segunda história aparece no decorrer do documentário entre as imagens 
do local. 
 
VC1192 (não circula), XDVD0162 (circula) 
 
 

Brasil / Paraguai: Ponta Porã - Pedro Juan Caballero - Foz do 
Iguacu 
DANTAS, Marcello 
Brasil, 1998, 7min30 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil 
e sua população, este vídeo enfoca as cidades de Ponta Porã, Pedro Juan Caballero e 
Foz do Iguaçu. Numa viagem de avião sobre esta região, Marcello Dantas registra a 
imagem geográfica da linha da fronteira. Com esta vista aérea ao fundo, no centro da 
tela da TV, surgem imagens de moradores discorrendo sobre o comércio, o 
contrabando, as vantagens de se morar no Brasil e trabalhar no Paraguai, entre 
outros. No fim do vídeo são apresentadas imagens das cataratas do Iguaçu. 
 
VC1193 (não circula), XDVD0164 (circula) 



A viagem 

MATUCK, Artur, 1949- 
Brasil, 1984, 35 min 
 
Documentação do evento realizado em setembro de 1984 no Centro Cultural São 
Paulo, criado coletivamente por doze artistas. O espetáculo conta a vida de um artista, 
desde o nascimento até a morte. 
 
VC0140 (não circula), XDVD0158 (circula) 
 
 

Encurralado 
SPIELBERG, Steven, 1947- 
Estados Unidos, 1971, 90 min 
 
Suspense sobre um caixeiro-viajante que é assediado na rodovia por um caminhão-
tanque que o persegue com intenções homicidas. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0335 (não circula) 
 
 

O céu que nos protege 
BERTOLUCCI, Bernardo, 1940- 
Estados Unidos, 1991, 148 min 
 
Logo após a II Guerra Mundial, casal de americanos faz viagem pelo Saara em 
companhia de um amigo e vive crise existencial. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0434 (não circula) 
 
 

A viagem do capitão Tornado 
SCOLA, Ettore, 1931-2016 
Itália / França, 1990, 135 min 
 
Aventura que narra a viagem de uma companhia ambulante de arte cênica rumo a 
Paris, a fim de encontrar-se com o rei da França (Luís XIII) e, assim, ser restaurado o 
poder do Barão de Sigognac, que lhe dera abrigo em noite de tempestade. Resumo: 
FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0526 (não circula), DVD3134 (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) 
 
 



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

Estrada 
FURTADO, Jorge, 1959- 
Brasil, 1995, 15 min 
 
Dois jovens casais combinam a viagem de fim de semana para Canela. Animados, 
fazem planos, lêem o horóscopo do dia, antecipam os momentos de diversão e 
partem. Enquanto isso, um caminhoneiro descobre que tem uma entrega urgente para 
fazer. Pega a estrada furioso, xingando muito e com o breque do caminhão falhando. 
Ele e os dois casais devem passar pela mesma estrada, mas o que poderia ser um 
encontro fatal não acontece: carro e caminhão se cruzam apenas num viaduto, um por 
cima e outro por baixo. 
 
VC0934 (não circula), XDVD0354 (circula), DVD2488 (circula) 
 
 

No rio das Amazonas 
DIAS, Ricardo 
Brasil, 1995, 76 min 
 
Documentário sobre viagem pelo Rio Amazonas. A trajetória é iniciada em Belém, 
subindo o rio até Manaus, explorando principalmente os braços e canais interiores do 
baixo Amazonas junto a ilha de Marajó. Passando pelas cidades de Belém, Curralinho, 
Breves, Gurupá, Tapeirinha, Obidos e Manaus, são apresentados depoimentos da 
população local e comentários do Naturalista Paulo Emílio Vanzolini, integrante da 



equipe de viagem. Traz informações sobre os mais variados aspectos da região, 
enfocando principalmente o modo de vida e a cultura das populações ribeirinhas. A 
abertura do documentário é feita por um cinejornal  fictício, apresentando dados sobre 
a região Amazônica e imitando um telejornal sensacionalista. 
VC1082 (não circula), XDVD0361 (circula), DVD3456 (circula) 
 
 

Vinhas da ira 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1940, 128 min 
 
Ex-presidiário em condicional retorna à casa dos pais numa fazenda em Oklahoma. 
Descobre que todos foram despejados e que seu tio, que mora em outra casa, será o 
próximo. A família toda decide partir para a Califórnia em busca de uma promessa de 
bons empregos para colhedores de frutas. No caminho, morrem os avós, um marido 
abandona a mulher grávida e um ex-pastor é preso. Chegando a Califórnia, quase 
sem dinheiro e alimentos, sujeitam-se a trabalho em uma fazenda que paga muito 
pouco. Numa noite, o ex-presidiário encontra alguns grevistas e um deles, que é seu 
amigo, é morto num confronto com a polícia. Ele, defendendo-se, mata um policial. 
Com receio de que vá preso novamente, a família toda vai embora para protegê-lo. 
Encontram outro local para se abrigarem, mas após o rapaz saber que a polícia o 
investiga, decide ir embora sozinho. Algum tempo depois, a família parte em busca de 
novos trabalhos. 
 
VC1105 (não circula), XVC0312 (não circula), DVD0672 (circula), DVD2037 (não 
circula), DVD3973 (circula) 
 
 

Ao redor do Brasil 
REIS, Luiz Thomaz 
Brasil, 1932, 71 min 
 
Documentário que reúne trechos de expedições realizadas pelo interior do país e de 
inspeções de fronteiras. Traz imagens dos rios: Ronuro e Coluêne (formadores do 
Xingu), Curisvesu, Araguaya, Tocantis, Tapajós, Rio Negro, Rio Acre, Rio Madeira, Rio 
Guaporé, Rio Cabixis, Rio Jauru e Rio Paraguai. Apresenta cenas dos habitantes 
locais e dos índios, destacando: o acampamento da expedição com os índios na 
região dos rios Coluêne e Curivesu, o trabalho de medição antropométrica dos índios 
e, imagens dos garimpeiros na região do Araguaia. Mostra as cidades de Cametá, 
sobre o Tocantins, considerada na época a segunda maior do Pará; Cidade do Rio 
Branco, destacando aspectos arquitetônicos do local; Porto Velho e o início da estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré; Villa Bella, antiga cidade de Mato Grosso, destacando suas 
igrejas. Apresenta ainda a construção e instalações da empresa Ford a 120 km de 
Santarém e imagens das fronteiras do Brasil com Venezuela e Bolívia. 
 
VC1277 (não circula), VC0836 (não circula) 
 
 

Globo repórter: a viagem de volta ao passado das Américas 
Brasil, 1988, 35 min 
 
O homem primitivo americano e as descobertas que revolucionaram os conceitos da 
Arqueologia moderna, tais como: pontas de lanças, fósseis de animais pré-históricos, 
cemitérios de 7000 anos, escavações de sítios arqueológicos em Washington (EUA), 



descobertas sobre as civilizações Anastasi (México) e Maias (América Central) e uma 
recente descoberta no nordeste brasileiro (Piauí) de um fóssil humano de 50.000 anos. 
Apresenta a idéia da construção do 1o  Museu do Homem Americano (Piauí) e, 
destaca a preocupação dos arqueólogos e pesquisadores com as depredações 
ocorridas nos sítios arqueológicos e a luta pela sua preservação. 
xVC0026 (não circula) 
 
 

Central do Brasil 
SALLES JR, Walter, 1956- 
Brasil, 1998, ca.112 min 
 
A ex-professora Dora sobrevive escrevendo cartas - que nem sempre envia - para 
pessoas que não sabem escrever. Uma de suas clientes, que tem um filho pequeno, 
morre atropelada. Dora leva o menino para casa e o vende para uma traficante de 
crianças. Com remorso, resgata o menino e decide acompanhá-lo numa viagem até 
Pernambuco, para procurar o pai que não conhece. 
 
DVD0921 (não circula), XDVD0296 (circula) 
 
 

Noites Paraguayas 
RAULINO, Aloysio, 1947-2013 
Brasil, 1982, 93 min 
 
Ambientado no Paraguai e no Brasil (Cidade de São Paulo) narra a história de 
Rosendo, morador de cidade pequena na zona rural do Paraguai. Ao tentar a vida na 
capital Assunção acaba indo para São Paulo e, hospedado na casa de paraguaios 
integrantes de um conjunto de Guarânia, conhece a cidade e sua população. Depois 
de exercer algumas ocupações informais, decide voltar para sua cidade natal onde 
casa-se e tem filho com sua antiga namorada. 
 
xVC0200 (não circula), XDVD1383 (circula), DVD3845 (não circula), DVD3851 
(circula), DVD3866 (circula) 
 
 

Alice nas cidades 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha, 1973, 96  min 
 
Jovem jornalista viaja pelos Estados Unidos e, ao comprar passagem de avião 
conhece uma moça e sua filha.  Como para o destino desejado só haveria  passagem 
para o dia seguinte, eles dividem um quarto de hotel. A moça deixa a sua filha sob os 
cuidados do jornalista e desaparece. Começa então uma busca para localizar a mãe 
ou parentes da menina. 
 
xVC0227 (não circula) 
 
 

Assassinos por natureza 
STONE, Oliver, 1946- 
Estados Unidos, 1994, 119 min 
 



Um jovem casal, depois de chacinar os pais dela, atravessa os Estados Unidos pela 
Route 666, matando pessoas por pura diversão. Um repórter sensacionalista 
acompanha sua trajetória e os transforma em heróis da mídia. 
 
DVD0042 (circula), DVD0503 (não circula) 
 

O dia da caça 
GRAÇA, Alberto 
Brasil, 1999, 113 min 
 
Numa oficina em Brasília, Nando, há quatro anos afastado do tráfico de drogas, é 
pressionado pelo policial federal Branco a buscar cocaína na Colômbia como forma de 
gratidão ao homem que o tirou do tráfico. Para acompanhá-lo na missão, ele leva seu 
amigo e companheiro de reformatório, o travesti Vander. Na viagem de volta, enquanto 
aguardam instruções para entrar em Manaus, eles conhecem Monalise, amante de um 
traficante francês que havia sido morto e descobrem que foram traídos. Monalise os 
convence a participar de um plano de vingança. Os três voltam clandestinamente a 
Brasília para um acerto de contas, ajudados pelo jornalista Raul, que denuncia numa 
matéria, o envolvimento de policiais, empresários e políticos no tráfico de drogas. Raul 
é morto vítima de uma cilada, Vander também morre e o delegado Branco faz jogo 
duplo até a sua morte. Monalise está apaixonada por Nando mas ambos seguem 
destinos separados. 
 
DVD0051 (circula), VC1425 (não circula) 
 
 

Hans Staden 
PEREIRA, Luiz Alberto Mendes (Gal) 
Brasil / Palestina, 1999, 91 min 
 
Em 1550, o viajante alemão Hans Staden naufraga no litoral de Santa Catarina. Dois 
anos depois, consegue chegar à vila de São Vicente, reduto da colonização 
portuguesa. Durante dois anos, trabalha como artilheiro do forte de Bertioga. Quando 
se preparava para voltar à Europa, onde receberia o reconhecimento e o ouro do Rei 
de Portugal por seus serviços na Colônia, sua vida muda de forma inesperada. Em 
janeiro de 1554, Staden vai em busca de um escravo da tribo Carijó que o servia no 
Forte, desaparecido depois de sair para pescar. À beira do rio onde o índio costumava 
pescar, encontra uma cruz fincada, que era sinal usado pelos portugueses para 
chamar os Tupiniquins, seus aliados. Staden dá um tiro de mosquetão para atrair os 
Tupiniquins, mas quem aparece são sete Tupinambás, inimigos dos Portugeses e de 
seus aliados, que o aprisionam. O prisioneiro é levado para a aldeia de Ubatuba, onde 
os índios preparam um ritual festivo para matá-lo e devorá-lo. Staden se esforça para 
encontrar uma estratégia para se manter vivo. Mente que é francês, povo aliado dos 
Tupinambás, mas acaba desmascarado. Ciente do forte misticismo dos Tupinambás, 
consegue convencer os índios a não devorá-lo, tornando-se curandeiro e adivinho da 
tribo. Após nove meses entre os Tupinambás, Staden é libertado em troca de um baú 
de mercadorias oferecido pelo capitão de um navio francês, voltando em seguida para 
a Europa. Resumo extraído da obra Cinema brasileiro: um balanço dos 5 anos da 
retomada do cinema nacional. 
 
VC1436 (não circula), VC1437 (não circula), XDVD0475 (circula) 
 
 

Carga pesada: a grande viagem 



MARCOS PAULO; NAAR, Roberto 
SERRAN, Leopoldo 
Brasil, 2003, 172 min 
 
Vinte e dois anos depois, os caminhoneiros Pedro e Bino voltam juntos para a estrada. 
Bino, doente, aguarda o resultado de uma biópsia: ele sabe que pode morrer. Os dois 
partem numa grande viagem, que começa em Bagé (RS) e termina em Belém do 
Pará. No caminho, Pedro apaixona-se por Rosa, viúva de um amigo dos dois, que 
assumiu a profissão do marido para sustentar os filhos. 
 
DVD0457 (circula) 
 
 

O caminho das nuvens 
AMORIM, Vicente 
Brasil, 2003, ca.87 min 
 
Caminhoneiro desempregado procura um trabalho que pague o salário de mil reais por 
mês, quantia que considera o mínimo necessário para prover uma vida digna à mulher 
e seus cinco filhos. Obstinado, decide sair em busca de seu objetivo, de bicicleta, ao 
lado da mulher e dos filhos. Em quatro bicicletas, atravessam cinco estados e pedalam 
3.200 km. A família enfrenta fome e sede, conhece a solidariedade e a indiferença, o 
atraso e o progresso, a agressividade e a cordialidade das pessoas que encontra pelo 
caminho. Além das crises familiares, provocadas sobretudo por Antônio, o filho mais 
velho, um adolescente questionador da autoridade paterna e muitas vezes, seduzido 
pelas atrações propiciadas pela estrada. (Resumo baseado no site: 
http://www.webcine.com.br/filmessi/caminuve.htm, acessado em 24.10.2005) 
 
DVD0527 (circula) 
 
 

Diários de motocicleta 
SALLES JR, Walter, 1956- 
Grã-Bretanha / Estados Unidos / França / Argentina, 2004, ca.120 min 
 
Ernesto "Che" Guevara, recém-formado em medicina, parte em viagem pela América 
do Sul com seu amigo Alberto Granado, numa velha motocicleta. Passam pelo Chile, 
Peru, Colômbia e Venezuela, até chegar a uma colônia para tratamento de 
hanseníase, em plena selva, onde pretendem fazer residência. As experiências da 
viagem e o contato direto com os problemas da população do continente provocam 
profunda modificação da visão de mundo dos dois amigos. 
 
DVD0706 (circula), DVD1261 (não circula) 
 
 

A volta ao mundo em 80 dias 
ANDERSON, Michael, 1920- 
Estados Unidos, 1956, 183 min 
 
Phileas Fogg é um nobre inglês freqüentador do aristocrático Clube Reform, de 
Londres. Ele faz uma aposta milionária com seus amigos do clube, afirmando que 
consegue dar a volta ao mundo em exatamente oitenta dias. Sempre acompanhado de 
seu criado francês Passepartout, Fogg realiza sua viagem de trem, carro, cavalo e 
balão, passando por alguns países do mundo e vivendo várias aventuras 



complicações, até conseguir cumprir o seu objetivo: voltar a tempo de ganhar a 
aposta. 
 
DVD0795/6 (circula) 
 
 

Cinema, aspirinas e urubus 
GOMES, Marcelo 
Brasil, 2005, 101 min 
 
Em 1942, no sertão do Brasil, encontram-se dois homens muito diferentes: o alemão 
Johann, que fugiu da guerra, aceitando um emprego para vender a mais nova droga 
miraculosa, a aspirina; e o sertanejo Ranulfo, mais um dos muitos agricultores 
expulsos de suas terras pela implacável seca nordestina. Johann precisa de um 
ajudante e contrata Ranulfo. Num caminhão, os dois percorrem as estradas poeirentas 
do interior do Brasil. Mostram aos moradores das menores vilazinhas um filme sobre o 
novo remédio que é a primeira experiência com o cinema da maioria deles. A viagem é 
também uma oportunidade de troca entre duas experiências de vida muito diferentes, 
do alemão urbano e educado, e do brasileiro iletrado, mas versado em vários 
expedientes úteis para seu dia-a-dia. Resumo do site da Cinemateca Brasileira. 
 
DVD0978/9 (circula), DVD2774 (não circula), DVD3437 (circula) 
 
 

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

Hoje é dia de Maria, primeira e segunda jornadas 
CARVALHO, Luiz Fernando, 1960- 
ABREU, Luís Alberto; CARVALHO, Luiz Fernando 
Brasil, 2005, 9h26min 
 
A primeira jornada conta a saga de uma menina que perde a mãe e vive entre as 
maldades da madrasta e as bebedeiras do pai. Protegida por Nossa Senhora, ela foge 
de casa e enfrenta as artimanhas do demônio, senhor dos descaminhos, em suas 
múltiplas facetas. Apesar da árdua travessia, Maria não desiste de buscar seu 
caminho em direção às franjas do mar. A segunda jornada jornada se inicia com a 
pequena Maria diante da imensidão do oceano. Maria é sugada pelas ondas e chega 
ao munda da primeira vez. O que pode uma menininha mum mundo tão vasto, nas 
ruas sozinha? Na cidade, Maria descobre a violência, a ganância e a guerra, tendo 



como alento apenas a proteção de um nobre cavaleiro andante, Dom Chico Chicote, 
defensor da poesia e da justiça, que lhe ensina: É pelos sonhos que vamos! 
 
DVD1023/5 (não circula) 
 
 

No decurso do tempo 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha, 1976, 168 min 
 
Um técnico de projetores de cinema viaja pela Alemanha Oriental visitando cinmeas 
desativados quando encontra um homem deprimido, que acabou de se separar da 
esposa. Os dois ficam amigos e decide viajar juntos. 
 
DVD1346 (circula) 
 
 

Movimento em falso 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha, 1975, 99 min 
 
Seis dias na vida de Wilhelm, um homem sem qualidades. Como ele quer ser escritor, 
sua mãe lhe dá uma passagem para Bonn, dizendo-lhe para viver. No trem ele 
conhece um homem mais velho, um atleta das Olimpíadas de 1936, e sua 
companheira Mignon, uma adolescente muda que trabalha como acróbata. Juntam-se 
a eles uma atriz que Wilhelm olha com interesse e um rapaz que se apresenta ao 
ouví-los falar de poesia. Eles evitam o suicídio de um homem, que os convida a ficar. 
A atriz tenta fazer contato com Wilhelm. Alguns relacionamentos acontecem; outros 
personagens permancem sozinhos. Resumo extraído da Internet Movie Database. 
 
DVD1341 (circula), DVD1599 (não circula) 
 
 

Brasil pitoresco: viagens de Cornélio Pires 
Pires, Cornélio, 1884-1958 
Brasil, 1925, 25 min 
 
O documentário mostra uma viagem de São Paulo a Pernambuco. Cornélio Pires filma 
aspectos típicos dos locais, como danças e exercícios de capoeiragem, trabalhos de 
vaqueiros e hábitos de cangaceiros. Os primeiros quadros são imagens do centro 
paulista e uma vista de conjunto da Paulicéia buliçosa e fumegante de chaminés. 
Vistas de Santos e do Rio de Janeiro. Na Bahia, tipos e costumes baianos e a festa 
comemorativa de 02 de julho, data heróica do estado, no Parque Duque de Caxias e 
na Faculdade de Medicina. As populações lacustres de Alagoas. Imagens do São 
Francisco e a cachoeira de Paulo Afonso. Em Pernambuco, torneio de capoeiragem 
com demonstrações de vários golpes. Aspectos naturais dos Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas: em São Paulo, o Monumento 
da Independência; em Santos, vista parcial do litoral, a Bolsa do Café, grupo de 
pessoas e automóveis trafegando pela praia, navios e pequenas embarcações 
próximos à orla marítima; no Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar e 
vista parcial do litoral fluminense; a chegada em Vitória em uma embarcação, cujos 
passageiros avistam o litoral; na Bahia, o litoral baiano visto por tripulantes de uma 
embarcação, com destaques para o farol da Barra, o Forte de São Marcelo e a cidade 
de Trezentas Torres; do ponto alto da cidade de Salvador, vista panorâmica dos 



arredores baianos, além de imagens de mulher, criança e ama-de-leite descansando 
ao ar livre, um canoeiro enfrentando maré alta e desembarcando na orla, onde é 
recebido por Cornélio Pires; no quintal de uma modesta habitação, dois homens 
promovem uma rinha de galos e, no Recôncavo Baiano, veleiros circundam a costa 
marítima; vista panorâmica das cidades de Cachoeira e São Felix e imagem da fábrica 
de charutos São Felix; em Feira de Santana, boiadeiro conduz manada, feira do gado 
com exibição de vaqueiro que laça um boi e viajantes seguindo para a "Zona do 
Assucar"; estrada de Santo Amaro e a "Igreja do Partido" com sua arte sacra e 
famílias de ciganos cavalgando em tropa; a cultura de cana-de-açúcar em Ilhéus; Paço 
Municipal e a fazenda Boa Esperança, localizada na Zona do Cacau, onde lavradores 
colhem, descascam e espezinham o cacau; frutas típicas da região, como a jaca, o 
coco e a laranja; homem exibe cocos e presenteia Cornélio Pires e seus visitantes 
com a fruta tropical; mulheres, crianças e mulas carregam a farta colheita de laranja. 
Em Aracaju, meninos pescam camarões e mariscos. Resumo baseado no site da 
Cinemateca Brasileira. 
 
DVD1451 (não 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) 
 
 

Paisagem na neblina 
Angelopoulos, Theodoros 1936-2012 
Grécia / França / Itália, 1988, 133 min 
 
Dois irmão, Voula, de 11 anos e Alexandros, de cinco, decidem fugir de casa. 
Deixando a mãe para trás, sem dinheiro ou referências, saem de Atenas em busca do 
pai desconhecido, que supostamente emigrou para a Alemanha. Durante a viagem 
eles enfrentam sérias dificuldades e são obrigados a amadurecer, abandonando 
precocemente a infância (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
DVD1842 (circula) 
 
 

Mr. thank you/Sr. Obrigado 
Shimizu, Hiroshi, 1903-1966 
Japão, 1936, 76min 
 



Um jovem motorista de ônibus apelidado de Senhor Obrigado, leva os passageiros da 
zona rural de Izu para Tóquio. Durante a viagem, o motorista cumprimenta com um 
"arigatô" todas as pessoas que cruzam seu caminho ou que estão no caminho do 
ônibus. A docilidade do motorista não encobre os problemas dos passageiros durante 
a Grande Depressão do Japão 
 
DVD1887 (não circula) 
 
 

Oiapoque - L'Oyapock 
BAMBOZZI, Lucas 
Brasil, 1998, 11 min 
 
Pertencente à Série Viagens na Fronteira que retrata as cidades de fronteira do Brasil 
e sua população, este vídeo enfoca a cidade de Oiapoque na região próxima à Guiana 
Francesa. Com sobreposição de imagens do local, apresenta depoimentos da 
população e aborda temas como diversão, comércio de ouro, garimpo, passatempo e 
prostituição. 
 
VC1189 (não circula), XDVD0472 (circula) 
 
 

Jorge, um brasileiro 
THIAGO, Paulo, 1945- 
Brasil, 1989, 120 min 
 
O caminhoneiro Jorge sai para mais uma viagem, recordando os fatos mais marcantes 
de sua vida, suas maiores aventuras e seus amigos de estrada. Jorge precisa, a 
qualquer custo, cumprir uma tarefa quase impossível confiada por seu chefe, a quem é 
muito leal: resgatar uma pesadíssima carga presa num atoleiro no interior de Minas 
Gerais. 
 
XVC0367 (não circula), XDVD0594 (circula) 
 
 

Mar de rosas 
SOARES, Ana Carolina Teixeira, 1945- 
Brasil, 1977, 99 min. 
 
Chegando ao Rio de carro, Sérgio e Felicidade, em companhia da filha adolescente, 
Betinha, discutem sobre o impasse de sua vida matrimonial. Num hotel, Felicidade 
tenta matar o marido, agredindo-o com uma navalha. Convencida de que Sérgio está 
morto, foge com a filha de volta a São Paulo e nota que está sendo seguida na 
estrada. trata-se de Orlando Barde, capanga de Sérgio, que, aproveitando-se de uma 
tentativa de agressão de Betinha contra sua mãe, insinua-se junto às duas e as 
mantém sob vigilância, disfarçada de ajuda. Os três retornam ao Rio no carro de 
Orlando, mas, quando passam por uma cidade pequena, Felicidade tenta fugir com 
Betinha e quase é atropelada por uma caminhão. O incidente faz com que um 
entediado casal - o dentista e poeta fracassado Dirceu e sua mulher Niobi - acolha-os 
em sua casa, até Felicidade se recuperer. Num jogo de revelações e agressões 
mútuas, os cinco personagens tentam se destruir com palavras e até mesmo com 
atos. Depois de nova tentativa de fuga, Felicidade e Betinha são alcançadas por Barde 
na estação ferroviária. Betinha, revoltada contra a tirania familiar, de cujo centro de 
decisões sempre esteve ausente, atira a mãe e Barde, substituto do pai, para fora do 



trem em movimento, seguindo sozinha. Sinopse do Guia de Filmes, 73/75, utilizado no 
site da Cinemateca Brasileira. 
 
XVC0361 (não circula), XDVD0584 (circula) 
 
 

Viagem aos seios de Duília 
CHRISTENSEN, Carlos Hugo, 1914-1999 
Brasil, 1964, 104 min 
 
Um modesto funcionário público ao aposentar-se recebe homenagem dos 
companheiros de trabalho. Solteirão e solitário começa a não ter o que fazer. No 
enterro de um amigo, depois de recordar o seu primeiro amor interrompido, resolve 
viajar a Pouso Triste, pequena localidade de Minas Gerais onde havia vivido quarenta 
anos antes e descobrir o que aconteceu a Duília, o amor de sua adolescência. Em 
'flash-back' dá-se o encontro amoroso e o idílio juvenil do protagonista. Sequências 
mostram também o 'menino' pelas ruas diferente da vida amargurada e abalada pela 
dor da memória. Finalmente acontece a visita à repartição, o encontro com a eleita 
adulta. (Resumo extraído do site da Cinemateca Brasileira) www.cinemateca.com.br) 
 
XVC0346 (não circula), XDVD0567 (circula) 
 
 

Família rodante 
TRAPERO, Pablo, 1971- 
Argentina / Brasil / Espanha / França, 2004, 99 min 
 
Emilia, 84 anos, recebe um convite para uma festa de casamento na família de sua 
irmã. Convoca toda sua família para comparecer à festa, o que significa uma jornada 
de Buenos Aires até Misiones, na fronteira com o Brasil. Doze pessoas  de quatro 
diferentes gerações partem num velho trailer, enfrentando o calor do deserto, brigas, 
traições e decepções amorosas numa viagem onde tudo pode acontecer. 
 
DVD2351 (circula) 
 
 

Viagem à Itália 
ROSSELLINI, Roberto, 1906-1977 
França / Itália, 1953, 85 min 
 
Casal inglês em crise viaja para a Itália a fim de vender propriedade que herdou. 
Enquanto tentam efetuar a venda, conhecem o local, as pessoas que vivem lá, as 
diferenças culturais e as curiosidades arqueológicas e naturais da região. Descobrem 
detalhes em  seu relacionamento que antes não eram percebidos, como o ciúme, 
histórias de amores antigos, interesses individuais e, principalmente, que ainda se 
amam. 
 
DVD0203 (circula) 
 
 

Pachamama 
Rocha, Eryk, 1978- 
Brasil, 2009, 105 min 
 



O filme Pachamama - título que significa para os indígenas andinos "mãe-terra" e 
designa a deusa agrária dos camponeses - narra a viagem do diretor pela floresta 
brasileira em direção ao Peru e à Bolívia, onde encontra a realidade de povos 
historicamente excluídos do processo político de seus países e que pela primeira vez 
na história buscam uma participação efetiva na construção do seu próprio destino. 
Resumo do site oficial do filme. 
 
DVD2410 (circula) 
 
 

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

Um filme falado 
Oliveira, Manoel de, 1908- 
Portugal, 2003, 95 min 
 
Um navio de cruzeiros sai de Lisboa em direção a Bombaim, passando por Marselha, 
Pompéia, Atenas, Istambul e Cairo. Uma professora de história viaja com sua filha, e 
vai contando para a menina a história de cada lugar e sua importância na civilização 
ocidental. O capitão as convida para sua mesa, onde conversam pessoas de vários 
países, cada uma em sua própria língua. Entretanto, uma tragédia os espera. 
 
DVD2591 (não circula) 
 
 

Viagem ao princípio do mundo 
Oliveira, Manoel de, 1908-2015 
Portugal / França, 1997, 91 min 
 
Manoel, um cineasta, acompanha os atores Afonso, Judite e Duarte a Portugal, onde 
estão sendo gravadas cenas de seu novo filme. Afonso foi criado na França, mas tem 
o pai português e por isso decide visitar a vila em que o pai morava e quem sabe ter a 
sorte de encontrar uma tia, que ele acredita ainda estar viva. As memórias de Manoel 
sobre a infância que viveu em Portugal, vão sendo evocadas no caminho até a vila, 
onde de fato encontram a tia de Afonso, que além de não entender francês, o trata 
com frieza e desconfiança 
 



DVD2595 (não circula) 
 
 

Babel 
GONZÁLES INÁRRITU, Alejandro, 1963- 
Estados Unidos / México, 2006, 143 min 
 
As férias de um casal californiano pelo Marrocos são  interrompidas de forma violenta: 
a mulher é atingida por um tiro disparado por um garoto camponês em direção ao 
ônibus em que viajam. Sem alternativa, o guia leva o ônibus até sua aldeia, onde a 
mulher recebe cuidados improvisados enquanto espera socorro. Problemas políticos 
entre Estados Unidos e Marrocos atrasam a chegada da ambulância, e os demais 
passageiros, amedrontados, pressionam o guia para seguir viagem. O atraso do casal 
cria problemas para a babá de seus fihos pequenos, que precisa ir ao casamento de 
seu fiho no México. Ela resolve levar as crianças com ela mas, na viagem de volta, 
problemas na fronteira fazem com que eles  se percam  no deserto. Em Tóquio, a 
polícia procura o antigo dono do rifle que foi vendido ao camponês marroquino. Os 
policiais encontram a filha do homem, uma adolescente surda-muda e cheia de 
problemas. 
 
DVD2678 (circula) 
 
 

Tapete vermelho 
Pereira, Luiz Alberto 
Brasil, 2006, 102 min 
 
Quinzinho mora em uma zona rural, bem distante de qualquer cidade grande. Com o 
intuito de cumprir uma promessa feita ao pai, ele decide levar seu filho Neco, de 9 
anos, para assistir a um filme estrelado por Mazzaropi em uma sala de cinema, assim 
como seu pai fez quando ele era garoto. Quinzinho viaja com sua esposa Zulmira, 
Neco e o burro Policarpo pelas cidades em busca de um cinema que possa exibir o 
filme. 
 
DVD2795 (circula) 
 
 

O mundo em duas voltas: uma aventura da família Schürmann 
Schürmann, David 
Brasil, 2007, 91 min 
 
O filme relata a volta ao mundo iniciada em 1997 pela família Schürmann, repetindo a 
expedição que havia sido feita por Fernão de Magalhães em 1519, numa viagem que 
durou cerca de dois anos e seis meses. Mostra os locais e situações durante a 
viagem, que passou pela a América do Sul, Oceania, África e Europa, em um total de 
30 países, percorrendo os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico e Pacífico Sul. 
 
DVD2820/1 (circula) 
 
 

Xuxa em sonho de menina 
Lagemann, Rudi 
Brasil, 2007, 92 min 
 



Kika é uma professora que vem do interior para realizar seu sonho de ser atriz na 
cidade grande. Incentivada por sua amiga de infância, Lara, ela decide realizar um 
teste de elenco no Rio de Janeiro, mas perde sua carteira com todos os documentos e 
dinheiro. Na rodoviária, ela conhece uma simpática senhora que decide ajudá-la a 
embarcar, mas uma poderosa produtora de TV coloca policiais atrás de Kika por ter 
destruído seu cenário em um teste teatral. A senhora decide ajudar a moça dando-lhe 
um bolo de maçã mágico que a transforma em criança novamente. Kika, transformada 
em Kikinha, começa uma longa aventura a bordo do ônibus Stromboli, que está 
levando várias crianças para a capital carioca. O motor do ônibus quebra e todos são 
obrigados a se hospedarem num hotel onde, além de conhecerem um pouco mais de 
si mesmos, se divertem como podem para passar o tempo.Resumo baseado na 
wikipedia. 
 
DVD2834 (circula) 
 
 

Quando papai saiu em viagem de negócios 
Kusturica, Emir 1954- 
Iuguslávia, 1985, 136 min 
 
Na Iugoslávia de 1950, após o rompimento de Tito com Stalin, vive Malik, segundo 
filho de uma família formada pelo pai Mesa, a mãe Sena, o irmão mais velho Mirza e o 
avô materno Muzafer. Durante uma celebração familiar, Mesa é detido pelo próprio 
cunhado, Zijo, e levado a um campo de trabalho forçado. Sena, aconselhada pelo 
irmão e pelo pai, apesar de seu sofrimento, não conta aos filhos sobre a prisão do 
marido e diz ao caçula que o pai está em outra viagem de negócios. O menino espera 
o pai voltar e não entende porque a demora, até que um dia, depois da liberação do 
pai, a família se muda para o interior para ficar perto de Mesa. Nessa nova casa, Malik 
conhece Masa, uma menina da mesma idade e se apaixona por ela. Diversas são as 
mudanças observadas por Malik na sua família, no seu corpo, no novo mundo em que 
precisou se acostumar a viver. O pai, mesmo liberado, continua sendo seguido de 
perto pela polícia do partido e o avô, dizendo-se cansado da vida política, decide se 
internar em um asilo. 
 
DVD3165 (circula) 
 
 

Elegia de uma viagem 
Sokurov, Alexandr, 1951- 
Rússia, 2001, 74 min 
 
Em meio a paisagens oníricas, um homem anda por cidades, atravessa o mar, 
encontra pessoas enquanto reflete sobre suas lembranças, sobre sua crença em Deus 
e também sobre o motivo de estar ali, naquela viagem. O ponto de chegada é o Museu 
Boijmans, onde encontra quadros com paisagens bucólicas e faz uma leitura deles, 
baseado em sua vida e na viagem do seu sonho. Ela passa pela Torre de Babel, de 
Bruegel, por uma pintura de Vangogh e pelo Saint Mary Squares, de Pieter 
Saenredam 
 
DVD3170 (circula) 
 
 

Um olhar a cada dia 
Angelopoulos, Theo, 1935-2012 



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

Hotel Atlântico 
Amaral, Suzana, 1932- 
Brasil, 2009, 107 min 
 
Alberto é um ator desempregado, que vive no Hotel Atlântico. Um dia, após ver o IML 
retirar um cadáver do hotel em que vive, ele decide iniciar uma jornada. No caminho, 
conhece diversas pessoas que mudam sua vida. Durante a viagem de ônibus ele 
conhece uma polonesa. Ao chegar, recebe abrigo de um sacristão, que lhe dá a batina 
de um padre morto. Alberto passa a agir como se realmente fosse um padre. Após 
sofrer um acidente e ser levado a um hospital, ele conhece o enfermeiro Sebastião e 
Diana, a filha do médico que o atende. Os dois provocam grandes mudanças em sua 
vida. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD3188 (circula), DVD4029 (circula) 
 
 

Thelma & Louise 
SCOTT, Ridley, 1939- 
Estados Unidos, 1991, 130 min 
 
Jovem maltratada pelo marido e garçonete quarentona desiludida com a vida e com os 
homens saem sozinhas em férias, enfrentando complicações na viagem. Resumo: 
Vídeo 1997. 
 
VC0561 (não circula) 
 
 

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

Amazonas, Amazonas 
Rocha, Glauber 
Brasil, 1966, 15 min 



 
Primeiro ensaio em cores de Glauber Rocha, rodado entre Deus e o diabo na terra do 
sol e Terra em transe. Foi encomendado para ser um documentário clássico sobre as 
belezas e riquezas naturais da região amazônica, mas não deixa de ter características 
glauberianas, como o arrebatamento lírico das tomadas e as preocupações 
nacionalistas do direito, reveladas na presença de pessoas no trabalho, sequências 
urbanas, de produtores e mercadorias. (Resumo extraído do folheto que acompanha o 
DVD) 
 
DVD3533 (circula) 
 
 

Ação e dispersão 
Migliorin, Cezar 
Brasil, 2003, 6 min 
 
Brasil, México, Estados Unidos e Portugal. Um homem em uma jornada solitária, com 
sua câmera, filmando todo transporte que utiliza, todo lugar que dorme e tudo o que 
come. Sua única regra é nunca passar duas noites na mesma cidade até o dinheiro 
acabar. (Resumo do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3576 (circula) 
 
 

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

Trópico das cabras 
Coimbra, Fernando 
Brasil, 2007, 24 min 
 
Um casal em crise parte do litoral para o interior de São Paulo, num Chevette, para 
salvar ou perder de vez sua relação. Aos poucos, se entregam a um estranho jogo 
sexual. (PortaCurtas). 
 
DVD3676 (circula) 
 
 

Que teus olhos sejam atendidos 
Muhana, Letícia 
Brasil, 1997, 91 min 
 
Viagem de pesquisa feita pelo diretor Luiz Fernando Carvalho ao Líbano, Síria e sul da 
Espanha para registrar aspectos dessas culturas e depois apresentá-los ao elenco e 
equipe. "Captar todos os elementos da cultura, culinária, os rituais religiosos, o 
mobiliário das casas, as vestes, enfim, registrar estas visibilidades para depois torná-
las invisíveis, ou seja, como disse Alceu Amoroso Lima, criar uma atmosfera, 'um 



sopro dominado pela tradição mediterrânea'." Acompanharam o diretor nesta viagem o 
escritor Raduan Nassar e a assistente de direção Raquel Couto. (Fonte: filmow.com) 
 
DVD1491 (circula) 
 
 

A grande viagem 
Fioratti, Caroline 
Brasil, 2011, 16 min 
 
Mário não consegue mais distinguir com clareza entre passado e presente. Revive em 
sua mente uma fase de sua vida em que vendia, de porta em porta, guias de viagem. 
Entretanto, Mário nunca viajou, mas agora surge a oportunidade de conhecer os 
quatro cantos da terra junto de Felipe, seu neto e parceiro nessa grande viagem. 
(PortaCurtas) 
 
DVD3775 (circula) 
 

Os fiéis 
Solferini, Danilo 
Brasil, 2003, 16 min 
 
Três amigos contam as aventuras vividas durante uma famosa partida de futebol. As 
lembranças e euforia e a sensação de viverem um momento histórico. A invasão 
corintiana no Rio de Janeiro em 1977. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3834 (circula) 
 
 

O grão da imagem 
Azevedo, Ana Luiza 
Brasil, 2007, 14min 
 
Vídeo documental que integra a exposição O grão da imagem e fala sobre o universo 
de Vera Chaves Barcellos 
 
DVD3822 (circula) 
 
 

Minotauro : viagem ao labirinto do corpo 
França, Leonardo 
Brasil, 2016, 23 min 
 
Num laboratório de garagem, um homem busca "desprogramar o seu corpo", criando 
um jogo meditativo que inverte o canal da respiração do nariz para a boca. Ao manter-
se nesse movimento de inspirar e expirar continuamente pela boca, ele é conduzido 
por um labirinto de sensações, memórias e visões. O labirinto interno do homem se 
confunde com um labirinto externo: o Conjunto Habitacional João Machado Fortes, 
localizado no fim de linha do bairro de Brotas, que guarda lembranças reais e 
inventadas do personagem. As situações vividas no local compõem então uma 
espécie de jornada de renascimento e transformação. (Fonte: 
http://www.salvadornoticias.com/2016/03/filme-de-friccao-cientifica-adiciona.html) 
 
DVD3923 (circula) 



Xingu 

Hamburger, Cao, 1962- 
Brasil, 2011, 102 min 
 
Os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Villas Bôas resolvem trocar o conforto da vida 
na cidade grande pela aventura de viver nas matas. Para isso, resolvem se alistar no 
programa de expansão na região do Brasil central, incentivado pelo governo. Com 
enorme poder de persuação e afinidade com os habitantes da floresta, os três se 
tornam referência nas relações com os povos indígenas, vivenciando incríveis 
experiências, entre elas a eterna conquista do Parque Nacional do Xingu. (Fonte: 
Cinemateca Brasileira). 
 
DVD4020 (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) 
 
 

À beira do caminho 
Silveira, Breno 
Brasil, 2010, 102 min 
 
Para fugir dos traumas do passado, o caminhoneiro João resolve deixar sua cidade 
natal para trás e cruzar o país. Ele dirige Brasil afora, sempre solitário, até que numa 
de suas viagens descobre que o menino Duda se escondeu em seu caminhão. Duda é 
órfão de mãe e está à procura do pai, que fugiu para São Paulo antes mesmo dele 
nascer. A contragosto, João aceita levá-lo até a cidade mais próxima. Entretanto, 
durante a viagem nascem elos entre os dois, que faz com que João tenha coragem 
para enfrentar seu passado. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD4051 (circula) 
 
 

José e Pilar 
Mendes, Miguel Gonçalves 
Portugal, 2010, 125 min 
 
Um retrato intimista da relação entre o escritor português e prêmio Nobel de Literatura 
José Saramago e a jornalista espanhola Pilar Del Rio. Através do registro do dia-a-dia 
do autor em sua casa em Lanzarote e em viagens a trabalho pelo mundo, o 
documentário acompanha o processo de criação, produção e promoção do romance A 



Viagem do Elefante, do momento inicial da construção da história em 2006 até o 
lançamento do livro no Brasil em 2008. A dura viagem do elefante entre a corte de D. 
João III em Lisboa e a corte do arquiduque Maximiliano na Áustria irá refletir a própria 
jornada do autor durante o processo de criação deste livro. (fonte: 
www.cinemateca.gov.br) 
 
DVD4050 (circula) 
 
 
 


